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ž.asůaměmn čtenáťi.
(šš)

ššašdý šajisié ž náď radostně slawi pau
mátkň swatých loěrowěstů Eyrilla a Melhedia
a žbošně weseli eseckžeU;ssc,ho, co kdh kU pectě

Uassich nejwětssťch Bolmdinců ckse„stalo.Ulésáme

nad pošehnaným ždarem modlitebné jednoty
sio. Eyrilla a Methodia, která ed wýtečného
Labodského bisknpa nejd. p. !U. :A. Zlomsska pro

whprosseni šádenciho siednoceni wýchodni Ečru
kwe se žápadni žaražena, loalně i po !Uerawě
se rožssiřnje a behdá bršy i w Čechách a na
Zlowenskn se rožssiři, blahedarného owoee

wydadonc. Ulésáme nad milosti plnonlocných
odpnsifů, ješ Jeho Erc. nejd. p. bistp Bru
něnský :jntonsn Brnosst nassemn Mědictdoi

sw. Eyrilla a !Uethodia U Jebo Zwateski
papcše Uia l)(. wymoci ráěil. !iocháme se

ž toho, še se nám doftale welkelepých a jiš
poswěcených !Uasewých soch nassich sio. pau

1ronů Bo swatyně !Uelehradské, praslawněho
lo sidla jcjich, jakeš se ncměUě těssime nad
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wybUdowánim ďůstoja:ěho chrámů Božiho
pode jmenem sw. Eyrilla a Methoďia w skareu
slawně Uraže, matce ZlowaUůw. :šl jiš sc

rožssiťnje náději pťeradostnou srdce Uasse, še

dočekajice se behdá bližkéha jiš rokn 1363
slawiti budeme tisicileton památkU blahonosně:

ho pťichodn sw. měroměstůw nassich na !Uou

rawu, kn kterě památcr D)ědictwi sw. Eyrilla

a !Uethodia jiš šiwotopiď těchto duwn swau
tých patronů swým ondům Ua pťiprawu náu
lešiton podalo.u Zlowem, weždy wsse Uám
wňáno a ďraho, čimťoli se obnownje a rož:
mnošuje čest a sláwa jejich. q Čéž sc nad
dnirU těssimc, še Jeho ťnišeci Uťilosi nejd.
p. arcibisknp Glomncký, !Uorawský metwu

polita (lantkrabě Zxůrstenberg) snašnou pěči
swon sinčienje k tomn, by oždoba dllchowen:

stma !Uorawského, blahě paměti ťněž Jasl
Zarkander od sw. ťťimskéZtolice ša Zwatěho
po celé Eirkwi prohlássen byl.

N pťi tom wssem měl by sw. Jan Bau
pistrán, sc dokonce ddllčerdinlpominollti? !Šeni:

li on těš Uáš? Uejson:li žáslnhy jeho o !Uou
rawU a Čechy weležnamenitě a drahocenně,
jeljkoš se snašil nassenm národn tehdáž na
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množe poblondilěmn Uejdrašssi poklad wiry
katolické žachowati, oné wiry, kteron Uassim

pťedkům sw. lrlahewěstewé Eyrill a Method
byli kážali? Uráwě rokn minnlého (1356)
Uplynulo ětwrté stoleti, co tento weliký,
šiwotem swým i nežčislnými šážraky prox

slawený miláček Boši po tolikerěm Uamaháni
a snašeni:se o spásn člowěčensiwa, prawá to

hwěžda, nad hwěždy se odebral. Zi žaswěceni
těto čtyrsiyleté památky sw. Jana j!ťapistrána
nžawťelo Dědictwi sw. Eyrilla a !Uethodia
šiwotopiď tohete Zwětce Bošiho wydati a
snesko Ua mne úlohU scpsáni jeho. UokUsil

jsem se o wykonáni tak wášné úlehy, ponšiw
k tomU mnohých a rožličalýchpramenůw. Uo:
sloUši:li spisowatelský peknď tento aspeň pou

Uěknd kn poctě dotčeného miláčka Bošiho a

k dnchownimn wšděláni laskawěho čtenáťe,
blašen bnde

spisewatel

ekrantisseb Mnlonch.

!U Pšostimě dne sw. Eyrjlla a Methodia
9. bťešna 1356.



?šlwod.
unuy

š 1 Uoťličná pou!aba Zwatlch Zw Zlan
fssapistrán powahy neobyěrjně činnch.

Qko nasse rádo žirá kU pťekrasttým hwěza
dám na obloze nebeské se tťphticim a kochá fe
š obdiwem a newýslowným potěssenim w jejich
milé záťi, kteraž čarokrásuým leskem fe skwi a

zlatými paprdsky k želni fe sliwá Nejinat pou
zirá duch náš kU krafným hwězdám, ježto na

obzorU Cirťwe swaté pťeutěsseným leskem fwa:
tého žiwota fe skwěji a sladkolibeznoU wUui
fwých fwatých ctuosti Uebefa i země naplňuji
Zfollk to bo Swati a Swětice Boži Jako
bwězdy Uebeské we fmUtných temnostech Uočnich
utěsserU žář na žem rožliwaji a plawcům po

Uebešpečném moťi jedoucim cestu k žádoucint
bťehům Ukašuji: Uejinať Swati a Swětice Boži
w temnostech pozemského žiwota fwým wýtečným
pťikladem Uám switi a restn kžadonrťm bťthm
blažené wěčnosti Uašnačnji

Zako pať rozličných hwězd jest rozličná záťe,
jedllěch totiž wťtssi, jiných menssi, jedněch wice
hrawci, jinhch wice stála a nepohwbliwá, jedněch
welmi mirna, jiných welkým leskem do oči bijici:
rowuěž tak i Swatých a Swětic Božich rozo
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lična jest zaťe ohledem Ua žiwot jejich a dle
toho rozlična i sláwa Nebo ač wsslchntkrasou
pťewýtečné cnoth se skwěji: pťece w powaze
jednotliwých Swětců Božich také jednotliwé
cUosti Uad jiné pťewladajl Na jednom zrači
se predewssim ticha dobrotiwost, na druhém poe
diwlchodna sila dUchowni; Ua tomto pozorowati
Uejwice ttché blažeUě kochanse w Bohu, Ua

onom wice znamenati silU, ktera zewně působi
a welkolepoU činnost we swětě rozwiji; na tomto

widěti nejwice tichou, do wůle Boži šcela ode:
wzdanou pokoru, na onom wice do oči btje
podiwna rekgwnost Toliko krcil a korUUa wssech
Swatých Ježiš EhristUš jest nejčistějssia nej:
dokonalejssi Zrcadlo wssech cnosti, čde žadnci

cnost Uad jiUoU Uepťewláda nýbrž kde wsseckp
w nejkráfnějssi harmonii sterým leskem záťč
Žiwot jeho podobá se Uejčistějssimll krysskalox

wémU proUdU kde wlna nad wan fe erh:
Uássi Uýbrž kde wssecky w nejutěssenějsti úměr
nosti stejným tokem plynoU Wroto také Ban
a Spasitel naš jest jako strom a swati toliko
co wětwe kwěty a owoce na stromU tomto;
Qn korUUa, oUi jednotliwé diamanty w té

korUně; Qn swatost sama, oni obrazy leskem
jeho milosti záťčci

Brawili jsme, že fwata cUota U rozličných
Swatých také rošličUě fe jewi, Ua jedněch že
wice stoatťowati tčchě rožkochániufe w BohU, Ua
jiných že wice widěti silU, ťtera na zewněǧssek
působi a welkolepé we swětě činy whkonawá
K těmto posledUčjssim milačkům Božim, jichžto
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swatý žiwot welkou a podinhodnoU činnosti se
skwi, pťičisti dlUžno fwatěho Zana Kapisirána,
jehož žiwotopčš žde podati chceme

š 2 Žlaci to byli časowé, do ktrrých ěinný
šiwot sw ,Jana Tiapiskrana paďá?

Bada pak žiwot tohoto wywolence Božiho
do časU welmi bouťliwých, totiž od r 1385
až do r 1456 Tenkráte celá Ewropa na
sopečUépUdě siala, kde ohromné wýbuchh jednak

se již skUtečně Udcily, jinak se teprw pťčprawou
waly Wráwě tU wywijel Jan KapistrciU činn
nost welkotwárnon, swčtowon, jakoonž žťidka
který fmrtelnik w žiwotě swém wyniká Yby
se pak podiwuhodné čiunosti fwatého Zana
Kapistrána lépe wyrožUmělo, šapotřebi zeerbl
nčjt onen čaš wyličiti we kterém fwatý mnž
tento na dějissti fwěta wystonpil a sláwon jména
swého wssechnh kťesianskéquje Uaplnil Mámet
také ža to, že mnohým čtenáťUm nasslm nebUde
k nelibosti když poněknd wyhrxleme oponu onoho
dčjisstě a jtm jak občanských tak cirkexoxlichroěci
staw ža oněch časixw seznati dáme

Cirkewni děje jfoU š ději občanskými tého
časU tak srostlé že Uelže o jedně.ch bež drUhý

pojednáwati Brotož buďtež oboje we fpojin
tosti podánp

Hned co weliký naměstekfw Betra papež
Řehoř Ull (r 1073u1085) se jal mohnte
ným ramenem ťiditi lodičkUBáně, Cirkew jfw,

počal se žiwot ewropských nčxrodU kťeskanslkých
mnohotwárněji, ráznčjt a bohatěji wx,pwinowatřd
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W žiwotě tom pak jewila fe welkolépa idea
člli mysslénka ktrra wssechuy národd kťesfanskě
owladala a kteronž žastupowati ssiťitt, fesilox
watč a ťiditt papežowé Za swuj swrchowaUý
Ukol pokládali Wssickxlitotiž Uárodowé kťesfanssti
powažowali fe za kmrno jednoho stromu ša
oUdy jednoho těla, ža ditkn jedué matkw duchowni
totiž Eirkwe; wssicknt w nastllpci dw Wrtra
papeži, Uzuawali a ctili dle Božského Ustauo:
weni fwého společuého the, fon nejwyšssi
hlawn a swého nejwdšssťl)o fondce U wčrech
wiry a mrawll se týkajčcich Uebok tehdáž spo:
jowala jedna wira co nebeska páska wssechuy
Uarody kťestanské a pufobila, že we wssech tako:
ťka jedUo frdre bilo Na této jedué fpolečuě
wire fpočiwal i wssechen žiwot občanský nebok
wssemožně ktomu fulčťowano aby dUchfťesmnský
pronikl wssechuy zakoun, ossechnw siawy, krul,xy

a poměry žiwota Bapeš ucxbwljenom nejwwš:
ssim strážcem wiry a Ulrawuw pro trale i pod

daUé jejich Uýbrž powažowáu také ža nejfwšrchowančjsscho stražce práwa pro wssrchuw
ochranre wdow a sirotkuw a wnbec wssech opllu

sstěných a utlačowaných, za rožmdiho w rože:
pťich mezi kuižaty a národd N co takowý poa
zdwihowal papež hlasil swébo pro práwo a
slussnost wssady a fwou dowahoU šaulršowal nex
fprawedliwé krwawé wálko, což ža ončch častno,

když jesstě surowá tělrsuá a k wálkanl welmi
náchlea sila U UárodU nadwladala welikým
dobrodinim pro wesskero člowěčenstwo bwlo a
onen weliký pokrok w Umach a wedách nmož
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nilo, jakowýž fe patrně we wznikani wyfokých
sskol zrači Z klatby cirkewni, pokndž sUroon
silU Ua Ušdě držely, tomUto pokrokU Uapomáhaly

a nejednoU prostťedťem tohoto cirkewniho trestU
docileno, čehož žádným trestem občanským don
ciliti možná nebhlo Nebo ijaťi Uárodowětito
ač ke fporům a wálkám weždy UachhlUi pťece
pod anc.ťem žolerým chowali stdce plUé wrouu
cich Uabožuých citů, a chowajice w fobč wážo
Uost ku pťedstaweným Eirkwe dali se také jimt
rádt wésti a cirťewnimi trestp Ukrotiti

Tim wssim, jak jlž powědino, ntwoťeUa
welkolepá jednota ewropských Uarodu kteťi wsslx
ckUipowažUjiri fe za jednu welikou rodiUU Báně
jeduU Uejwyšssi hlawU, jeden Uejwyšssi zakon
nad seboU Ušnáwali, ctili a protož i ke společu
Uým obrowským činUm sobě pomocné ruky pou

dawaly, jak to widětt w kťižáckýchtazich pro
wybojowáni swaté země podniantých u (od
r 1096n1291) Nejťrásnčjia Uejúplnějiprox
wedena idea čilt mdsslěnka ta ša čafu welkého

papeže Znnocencia lll.., který w 37 rokU wěku
fwého dosedUUwna stolici fw Betra (r 1198)
po wssech ewropských žemťch 8 podiwnou moUu
drosti a Uejsilnějssim důrazem wirU, práwo a
mrawy chrániti se jal Jeho UeUanenoU čtnu
nosti a wssestrmmým wliwem fsiťena wssude čiu
stota mrawů, chráUěna razně Uerolečnost fwau
tých manželských swazků, Urownany spory mezi

knižatp a poddanými, zastawáUa mUžně prawa
sirotků a wůbec wssech bezbranných Utlačencůw
Bod jebo spráon r 1215 slawen wsseobecný
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sněm, čtwrtý Lateranský, Ua Uěmž 1400 knižat
cirkewnich (patriarchůw totiž, arcibiskupů, biskupů
a opatů) a mUozi poslancowé„z wýchodU shron
mážděni byli. Tenkráte zciťilRim w Uejwětsslm
lesku sláwy. DáUy tU wýborné zákony kzaB
chowáUi jednoty cirkewni, k obnoweni a sesileni
kážUě mrawni, k Utěssenému rožkwitáni Ueúhonxl
ného, práwě aposstolského žiwota w dUchowenu
stwn, UstanweU též nowý kťižáckýtah do swaté
žemě a mnoho fporných wěci urownáno. Wae
lachowé, Srbowé, Bosilané, BUlhaťi, Nrme:
nowé a Rekowé wrareli se k jednotě Eirkwe
řimské, i šdčxlo se, že již blizko blažený čaš, kde se
wyplni pťipowěd Náně, že bUde jedeU oPčinec a
jeden pastýť. Z sila Mohamedánůw we Spanhe:
lich, kde až pofawad UadwládU měli, byla pod
timto papežem na roždy zlomena. Z po jeho
smrti (r. 1216) šanimali wýtečni papežowě,
jakoHonoriUšlll. (1216u1227), JUUoceucM.
(1243w1254) stolicisw.Petra. Oba mUžněža:
stáwali práwa rirkewni proti pťechmatům mohut:
ných cisaťů z domU Hohenstanského, a proslUli
spolU co spisowatelé cirkewni. Zwlásstě Jnnocenc
17.7 obchě bleskem a otcem práwa nažýwaný,
tak weliké důwěry u slowanskýchnárodů požiwal,
že se mu podaťilo, rUskéhowelkoknižeteDanele
k jednotě Eirkewni pťiwesti, jakož i o něm
známo, že Slowanům leyrským e) zase pron

e) Yž posawad w diocesich Weljskč (na ostrowě .Krkn), Zadarskč,
Splilskě a Šibcnické (w Dalmacii) konaji se we 116 obctch
službh Boži ro jazhkn staroslowanském a počet dussi w těchto
obcich púěl se na 70, neb 80,000. Yzbnkp Užiwajl hlaholské.u
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pUjčil práwo slowanskělitUrgie, ježto jim Řehoť
M byl odňal Za panowáni těchto welikých
papežů wydány takě žákony, jimiž u wssech fara
nich, ťlássternich a stoličných chrámů zaťizeny
sskoly, a nejedny š těchto záhy Ua stUpeň wyu
sokých sskol (Uinersit) fe powžnesly, jako kU
p Salernska a Bonouienská r 1200 Baťižská
r 1206 at.d Z Uich ža krátký čaš wžessly
Cirkwi pťeweliké okrasy wědy jako Ale:ander

Haleský (oťo 1245), žcik pťewýtrčného Betra
Lombardského, Nlbert Weliký, který pro swé
erbyčejné wědomosti w pťirodnich wědách
U fprostých lidi w podezťeni padl jaťoby čaron
wati Uměl (ajn 1280), fw Tomaš Akwinský
(a:o 1274), který fwou hlubokomyslnosti, swým
ostrowtipem a bohatosti dUcha se pťedmětem

wsseobecněho obdin stal a pro fwůj čistý, ne:
úhonný žiwot jmenem Uanjelskéhoee Učitele Ciro
kwe wyznačen byl; dále sw Zan Bonawentnra,
kterp doktorem ferasinskýmee nažwán duchau
plnymi spisy a zaťicimi cnostmi swými ro jedna
ž Uejkráfnějssich ozdob a hwězd Eirkwe tenťrate
se skwěl Mimo tyto zciťili leskem fwatého žir
wota tehdáž jiUé pťeutěssené hwězdy, jaťo fw
Frantissek Serasinský, a fw Dominit slawni

Zihosiowaně nepráwě se nazýwaji leiry ielikož mjson Zsli:
rowé aniž mlnwi jazpkem illirskym který byl naťečxm1azpka
ťeckěho, anr mlnwj jazhkem Srbsiym jrjž nazýwaji
w Slawomi stawonským, w Dalmacii dalmatskym a jehož

náťeťim jest tak zwaný od něho jen malo odchodný jařťpkChorwatstý Zelikož jihosiowanssti narodowě jichž l5 nn
onů jest jfon jeden kmm snadno bh takě 1eden spisowný
jazyk miti nwhli o čemž se take nyni wssemošně nsilnje.
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žakladatele ťádů sonjmeUných, dále fw Klara,
žákyně fw FraUtisska Serasinskěho, fw Bllžběta
landhraběuka Dnrinská a nmoho jmých swčtic
Bo ich, které liberon wUUi wýtečných cnosti

swhch celoU Cirkew Boži obradowalh, slowem:
tenkráte pťeUtčsseně rozkwétal žiwot cirkewni,
roškwétaly Umy a wědy, fměťnjice jedině k oslao
weni trojjediného Boha; nebo kťestaUstwi pou
fwěcnjicim dnchem swým prostonpalo wssecky
wrstwy společeustwa, wssecky stawy, wssecky po:
měry a krnhh žiwota Bylo to w prawdě Utěu
ssené jaro rozkwětu žiwota cirkeinho w bnjau
rých Uárodech kťesianských

Blle bohužel Ua této wýssi Uendržel fe žiu
wot kťesiansiý, Uýbrž w běhn 14 a 15 stoleti
Uáramně sklesl Bťičina tohoto klesnuti a pra:
men wsseho zlébo jež z toho mltně wyplýwalo

mUsi fe hledqti w Uadwladě, jižto franconský
král Filťp, prijmim Krasný, fe jal prowozowati
nad stollci sw Betra Wčc pak fe Udála takto

We fporech 8 Cifaťi z domU Hohenstanf

ského kteťi opowážliwě sahali na pojisstěna
práwa Cirkwe, přiwykli papežowé pro swou
ochraUU útočisstě brati ťe králum franconským
Tito š welikou ochoton takowé ochraUy se pod:
jimali, awssak sef spoln snažili ochraml tU we

prostoěch fraUcoUského UárodU a pro sláwn trůnU
franconskeho wssemožně wykoťistiti Toho se dou
cililo dosažowánim rodilých francouzůw Ua stoc
lici fw Betra kteťi we wssem jedUáni fwěm
profpěch a sláwU Franconska na zťeteli měli
Sam papež BoUifac Nll., wýtečný to prawnik
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a rázný ťeditel Cirkwe chowal drahně čafn
zwlasstni náchylnost k Francousku, dáwaje mu
pťednost pťed ostatnimi ťisselni kťeskanskými
Když ale lakomý a Uásilný král Filip Krafný
jeho prostťednictwi we wálce zawrl)l a beše
wsseho ostýcháni Cirkew we Francousku obťral
a pránža jeji zteUčowal, tedy Bonifac slll
Uznáwaje to za fon ponoinnost, takowémU po:
čináni se opťiti, pozdwihl proti tomu blasll
swčho, wyhrožuje mu cirkewuimi tresty Ywssak
chytrý kral zawčaš o to dbal, jakby cirťrwnim

trestům již napťed wssechnu dowahU odjal Když
totjš fpor meši kralem a papežem k takowe
wýssi dofpěl, že již skutečuě oněch cirkewuich
trestU fe obáwati bylo, swolal Filčp mimo
francouské bisknpy a sslechtll také poslance měst
ažcela proti prawdě wykladal jim, ktrrak prý
papcž Bonifar twrdi, že kral i we swětskěm
ťizeni kralowstwi fwého jemU podroben jest a
je co lrno od papeže propňjčené powažowati
ma Poslancowé tito městssti, jimž fe josstě nikda
takowé cti nedostalo, že by ťn poradam rišským
byli pozwani bylx, nowým wyznnmenanim tim
zcela blaženými se citili a Ueprawým wnklada:
nim celého sporU oblonšeni jfoUce prohlasili fe
ď radostnoU ochotoU, že chtťji š kralem proti
papeži zastawati erdwlslost kralowsiwi a česi
narodn frauconskěho (r 1302) Bulla, jižto
papež na to žaslal bl(:la spalena; biskupum a
kněšnm nedowolowalo:se wice do Nima jiti;a
jakkoliw papež w Řimě fe prohlassowal že mn
nikdy nenapadlo na erdwislost FrancoUska sau
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hUoUtianeb je co ponbé lěUopapežsképowažowati,
pťece prohlasseni takowé, jelřkož si ho Franconu

sowé newssimali žcela na zmar prtsslo Bapež
na to slawně hlasal swětU že w ťissi kťestaUske
dwě mocnosti jfoU, jedna dUchowni drUha fwětu

ska; dUchoin moc, ktera od Boha zjewerU
prade co prawidlo pro wssechnymrawni poo
měry pťijala, še tim Uad sioělskou powýssena,
a jednaji:li prý kralowé anrbo ťnižata proti
šasadčlm wěčUe prawdy kU pohorsseni wěťicich
a Ua sskodu jich duchownťho blaha že papež
fwou nejwyšssi duchowni moci kteroUž nadewssea
mi kťeskany beš rozdilU ma také krale a knižata
cirkewnimi tresty ku poťade mrawnimu pťiměti

může Na to wssak kral furowým nasllim odpoo
wěděl an papeže Uajatými žoldUéťipťepadnoUti
aswými pťiwrženci w Řimě uwěžniti dal Nad
tonto UaranoU UrážkoUa spolU starostmi o Ciru
kew Boži jižto smutné časy hrozily, tak fe roz
bolelo srdce staťičkého papeže, že se brzo rozžehnal
se swěcem(r 1803)

Když tak chhtroU politikon Filipa Krafného
posledni dUražUý odpor fe strany papežUw proti

nadwladě Franconska zlomen byl podaťilo se
wlin téhož krále že Ua stoliri fw Betra poa
wýssen Francouš pode jmenem Klement 7
(r 1305), který we wssem wuli krále Franu
conského se podrobowal, skoro jeU famé Frano

cousy ža kardinal fobě wywolowal a swé
sidlo nikoli w starem Řimě Uýbrž we franconu
siém mťstě Nwignonn žarašil Toto pťenesseni
sidla z Nima do Llwignonu Ukazalo se we
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swých nasledcich welmi šahnbné a zůstane wěčně

wýstražným pomnikem papežům, aby prwotného
Bohem Určeného sidla swého Rima totiž, niu
kdy neopousstěli Ne bez pťičiUh zajistc zťidila
to Božska prozťetelnost tak že jak mile staťi
cčfaťowé ťimssti krest fwatý pťijali, sidlo swé
ze starého Řima do Uowého města Konstantia
nopole pťenesli aby tak starožitný Rim zustal
papežmn a tito úplnou swobodn a neodwislost

od fwětské wladh majice tim důrazněji hajiti
lnohlč prawa Cirkwe a naležitč ťiditi jeji zau
ležitosti Bťesidlenim ale do Nwignonn stalč fe
papežowé sluhami francoUské politiky Uemajice
leč stinu swobody To fe Uejzťejměji Ukúzalo
we sporu papeže Zana x)(ll š LndwikemBa
worským, jehož fobě knčžata německá za krale

wywolili We fporU tom snažil se papež korUnn
německoUpťeUesti na Karla krále franconského
Tim důwčra kstolici papežskéwelice rozwiklána
a wažUost k fwrchowané moci té podlomeUa
Sedmdesát let sidlili papežowé w Nwignoně,
okoUssejicenadwlady kralowské moci francouské

protož č čaš ten wssim prawem žajeti Babh
lonskémn se pťirownčxwá a co pramen wssech

zlých, ztoho wyplýwajicich wěci w Cirkwi Boži,
fe powažUje Bo ten čaš jcnom Franconowé
dosedali na stolici sw Betra a tito zgse jen
Francone za kardinaly sobě wolili Rim pak
a cirkewni stat wic a wice pustlh a starý dUch
republikanský zafe se tam zmáhati počal

To wssak Uebhsy ty jediné trUchliwé náu
sledťhpťesidlenise papežůw do ?lwignomx, znda
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losti té mělo jesstě Umobo jiných k)orssich zel

wypnčiti. Llčkoliw papežowé fami w Ywignoně
sidlčri co do lnrcmxn ueuhonni byli, pťece jejjch
dwoťeninowé welmi bnjuý žiwot wedoUce weiž
nost papežčlw podrýwali Mimo to žanechal
napož Zan )(xll welmi :nnoho peuěz po fobě,
ťteréž totiž pro nowý tah kťižácky byl sesbiral;
tim wssaf dwur papežský Upadl w zlou powčst,
jakoby přčliš lakonxěl a do sioého měssre nau
haněl Nad to nadewsse cirkewnich tresiů aš

pťeš pťiliš nžiwciuo, a u iwcino jčch iteukrále,
kde pťičina takowého Užitl nebtla tak jafuě do

oči jako za dťiwějssich čafn, čimš obromUjici
jjch dojem zueucihla nlišel aš posléž trestu těch
ani si uewssimáno

Na nejwwssi pak wrchol šáhnby dospělh ty
wěci, když posledni neblahé, owoce franconské
nadwlady došrálo, totiž nesskastna welika roš
tržka Bapež Rehoť xl dal fe prošbami a
Uapolninauim fwaté Kateťiny Senenské pohnonti,
že fe do Rima nawratjl, aby w státU cirkew:
nim strassuč fpustlém opět zawedl poťádek (r
1377) Tam wssať jej zastčhla fmrt a kardiu
nalowé pťikročili hued k nowé wolbě Na
fnažnou žádost Řiumuůw wolen Wlach, Urban
71 (r 1378) Kdnš ale tento se prol)lapll, še
w Nimě bydleti chce, Utekli se francousky smýu
ssiejici kardinalowč pod ochranll kralowuw Neau
polské a pod žámyslem, jakoby wolba Urbana
N fe nebwla ťádně daila wollli jiného papeše,
kardinala Noberta še Ženewd kterýž fe na
zýwal Klementem xěu.7 a hued i w Nwignoně
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fwé sidlo žarazil a od Franrouska wssemožně
podporowán byl Tim relá Ewropa na dwa
protthé taborh se ro;padla a Uesstčstitoto
dowrsseno když silčm Wtfanský (r 1409) chtěje
roštržku odstraniti a žádouri jedUotUCirkwi zaje
žjednati, Uowého papeže w ojobč Nlerandra 7
žwoltl Zelikož toti; dwa protipapežowé Řehor
xsl. a Benedikt xlll fe dxlstoonstt papržské
odťiri nechtěli a od wlad swětských w tomto
odporu wssemožuě podporowáni bylt, bwlo nynč

tré papežalw že kterých každý se za prawcho
papeže whdáwaje dwa ostatni š jejich přiwrželtci
ž Eirkwe wylnčowal Z šdálo se jakoby jcd:
Uota Cirkwe na wždy žtmrena bwla a muozi
wýtečnč nmžowc jako sw Binreuc Ferrerský ne:
wěděli kde prawého papeše hledatl Tato nex
blahá roztržfa kde tťi papešowé Uajeduou byli
trwala bohužel 40 let až fnčm Kostutcťý (r
1414 1418) wolenimMartinaď ža prawčho
namťstfa Ehristowa ji koUrc Učinil

Nesskastua tak dlouho trwajirč roštržka wyx
plodila tisicero zlo a fwrhla společuost kťeskane
siou š driwčjssi wýsse Utčssenc čistoty mrawuw
a kradného poradku ro hlubiun weliké Zkašy
Zelikož tři papežowé byli a každý značuě dwox

ťeuinstwo wwdržowati nxmel, sahauo kU prou
stiedkúm mšně slnnuýnl nejwyšssi cjrkewni mor
fntžUjicim Nrotož toUženo od UarodUw na roš
nluošeni poplatknw, jež fe papežnm odwaděti
mufely, š eroli Uesseno, že papežowé Urado
cirkewni š bohatýml dnchody dřixoe než se
Uprazduily, pťislibowali a jich nčkolik najednou
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zadawali osobam, které sice duchody bralp ale
žadné slUžby newykonawaly Touženo, že droa
welike neťadw, proti kterým dťiwe welici pape:
zowé jako Řehoř sll a Znocenc lll fe wssun
dnražem aposstolské moci swé Ueunaweně bojoo

wali, že totiž fwatoknpectwi t j knpowanč
duchownichúťadu (fimonia) a nezdrženliwý žiwot
duchownich zafe walně fe rozmahaly, že i w kla:
ssteťich, prw Učenosti a pťionu lnrawnosti swých
oUdU slynollrich, na Umoze kazeň hymlla, čehož
nasledkem i cud a stUd pospolitého lidn hynuly
a naramna nekažanost se waec ssiťila Tato
Uekazanost a nestudnost tak wyfokého wrcholU
dofahla, že se erstýchali laikowé wssechstawuw,
cirkewni jměni nasilně fobě pťiswojowati, žakony

mrawnosti nejpohorssliwějssčmi prostopassnostmi
pťekročowati a z cirkewnich trestů si jen sinich
tropitib

Bťeš to pťefe wssecko Ueschazelo i těmto

truchliwým časinn bohatých zarodkůw wsseho
dobrého Bťi wssi mrawni zkaze ozaťena Cir:
kew tehdaž krafnými hwězdami, mnohými totiž
wýtečnými fwětci a swěticemi Božimi Takoa
wými byli mimo fw Zema Kapistrana swatý
Uúš Zan Nepomucký, který prawě w tom čafe
korunh mučedluické sobě dobyl, dale sw Frana
tissekBaulanský, fw Bernardin, fw. Wawťinec
Zustinianský, fw. Bincenc Ferrerský, sw Kateťčna
SeneUska a fw Brigitta, ktere Cirkew Božč
w nejfmutnějssch čafech obradowaly, a wččně
zaťici okrafon jeji žustanou Mimo to skwěli fe
Ua obzoru Cirkwe fw co hwčzdy wýtečni Učenci,
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jako Jan Gerfon, kancléť Unioersity Baťižské
Betr Ylliacký na dustojnost kardinalskou powý
ssený, jakož i Mikulaš Klemanžský a KUsanský,
wynikajice nejenom welikon Učenosti nýbrž ineu
úhonUým wžorným žiwotem W této dobč
wšnikl také fpolek dUchownich a bratrůw fpon
lečného žiwota,ee kterýž od Gerharda Groota
bohoslowce Kolinstého na Nýxrě (xlo 1384) žaa
ložen siowem i prikladem prawon pobožnost
kťestanskoU, š čistotou lnrawůw spojenou, walně
rozsstťowal a i wčdy milerad pěstowal K tomuu
to spolkn naležel i bohonxyslný Tomaš Kemu
penský (oťo1471), skladatel žlaté knihy o naa
sledowani Ehrista Duchowni k tomn bratrstwU
Ualežejici i pťč obecné zkaše skwěli fe Ueúhonu
Uosii mrawůw a w jejich prsou haralo fwaté

nadsseni pro božské wěri; pročež i mUohými
wýfadami od papežůw wyznačeni byli

š 3 Jaký byl tehdáť staw wěci obu
šwlásstě U náďe?

Co pak milé wlasti nassi fe týče, můžeme
wssim prawem se chlubiti, že zde žkaza mrawůw
mnohem menssi byla Uež jinde Nebo zde jesstě
blaže pnfobili dobťi žiwlowé jenžto byli poa
šůstali že zlatého wěku dod wýtečným arcibiskupem
Bražským Llrnosstem a pod Karlemss kralem
Ceským a cisaťemRimským Za jeho panowan
Cechoslowané w čelo ewropejských narodů wya
Uikli, a nejwyšssiho siupxlě oswěty, slawy a
blaženosti dosahli Měli wysoké fskoly w Braze,
r 1348 od Karla 17 zťizeUě, které nic Uea
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odewzaly nejslawUějssim sskolčun whfokýtšl we
Francoufleuda thaltt, q, Ua kterýchmimo Eechoa
slowaUy, to jest: mimo Cechy, Morawany, Slea
žany a Slowčxko, také jňni Slowané, jako Bou
lčxci, Srbowé, Nusowč a nad tyto i Litwcmé,
Uhťt, Němci a jilli sstudowali. Jak krčxfně
tenkrate umh rozkwétaly, o tom janč fwědči
pamatkh z oněch dob pošustalé jako k p chram
sw Wita na hradě Bražskcm pražský most,
Karlow (kde ťeholni jfou kauoinct fw NU:
gustina), hrad Karlsteiu a pťemnohé w tomto
bradU šachowaně skwostUé pamatky maliťstwi,
sochaťstwi, litectwi a ozdobncho wykladaui drax
l)ými kameUh, kterýmžto pamatkam až podueš
Umělci wssech narodůw wšdělcmých fe obdiwujť
Na jak wyfoký siupeň oswčta tenkrate w Uax

rodU nassem Eeskoslowanskěm dofpčla, Uejlépe
pošnati lše ž whtečných dnchaplných spifmd
Snula ž Bardllbic a fe fpifuw Tomasse Stit
Uého rytiťe českého, který asi od r 1325 až
1400 žil Spčfy tohoto rytiťe dýchaji spanilým
dUchem kťeskansiým a UkažUji fe býti wýplody
dUcha mohútného, důmhsiného, wofpělcho, Cir
kew a Uarod waj Upťimně milujiciho, slowem:

UkazUji fe býti wýplody prawého mUdrce kťen
skanskěho Zsou pfány fpolečslým fpisowným
jazykem ČechUw MorawaUUw, Slezanůw a
Slowákůwck) a šůstanoU, jak fwým obfahem

e) Brawime: společným spisowným jazhkem Čechuw Mora:
wanůw Slezanůw a Slowakůw Že bratťi nassi na
Slowensku jineho spisowněho jazdka nežlč Čechowe pťed
nynějsstm stolettm neměli, dokazuji zjewnč tolikerč lijtinh
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tak fwon formoU, wěčUoU okrafoU a chlonboU
nasseho nčxroda.eů) Z můžeme wssim prč:wem

u
7

siarč. kterť fe we wýtečném Swětozoru Nowin Slowinských
ijději. Mezi Čechy a Slowákh jest toliko teU rozdtl, že
w echč:chza pťičinon wždy probnzenějsscho žiwota literar:
ného se sormy jazhkowé wicc wywinnlh nežlč na Slowmsku.
Kéť bh bratťi Uassi na Slowensku pomněli, kterak teď
wsseckhsnaby wssade kn sjednocenl směčuji a žc každý,
kdož toho čřnťti opomijl, bldně podlěhá. Qprawdowým
wra cm swého národa jest, kdo w něm rozlolnictwi jazh:
low pásse a soudruh wrahůw, kdo od slednocenl pťiroze:
nťho zdržuje. ch bohnžel takowéto rozdrobowáni sil národ:
Utchjest stará wada Slowanůw.

1.

Kdoe tam stojte? Wiz th zrakh wzdorné,
Bšhmúw hněwu sc mn w oboči
.skolotánim plachým plahoči,

Bleskh srfsi z oči lidomorně.
2.

Wssak wiz změnn! Hledy běťe dworné,
Q jakěsi lásce sswandroěi;
Djwoké wssak skráně tlnmočt„

Žc w něm hoťi peklo pťepotworně.
Z.

Slowenský th lide„ lásko moje,
Znáš:li toho pradáwnčho hosta,

Zenž ti dwoťi. wssak smrt jistou stroje?
4.

Blch tyio dnsse pťenewinná, prostá;
Namlnwčt se dáwáš prori Če n,

Háziš hlawnč pod swon wlastnt ťechU.
Z básni p. Sussilowých „Nů e a trUč.ll

str. 1Zl. w Brně 1 1.

Na nkáku podáwáme zde jeden zlomek zjeho spisilw a siee
w půwodnim. tchdejsstm ja hku: „Chrete:li w pamět wssex
mohúci Boži moc pťiwesti eobč, znamenajtc, kak (jak) jest
eo weliká wěc: wsse z ničehož uěmřti! .Který to mb smhsl
osicci? Mxxlci:lčjdmoc. i naxmrnsst wkc z niěeho u rnitie?
Zdálčt sě to neweliké moci. pomysi (pomhsii), coj (co jcst)
nřce a co jest něco: lakt (jakt) jest to od sebe pťedaleko!

Bl když bh to bhla welikú moc, jeělo bh i jedinú wčc anajmenssi mohla ničehož uččuiti: ak (jak) jest welčcc tU

moc weižitř, ježtoj (ježto jest) tak welitú rščc, a tak mnoho
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twrditi, že núrod nčlš, ze kterého fe tak weliký
mudrc wydaťil, mnsil teUkráte na wyfokém
stUpnč wzdělanosti a mrawni šwedenosti stčltč.

BominoUce wýtečně kazatele české, kteťř
tehdčxž mečem slowa Božiho mohútně wlčldnouce
frdce kťeskanskčl k lásce Boži a ke wssem kráa
sným cnostem podněcowalč, uwedeme šde na
důkaz, že žalostný úpadek mrawného žčwota nea
byl we wlasti Uassť tak walně jak jinde rozo,
ssiťeU, toliko jesstě slowa weleučeného swobodae
Uého pána Z. Y. Helferta, státniho fekretáťe,
ž jeho wýborného spisu: BMistr JaU HUšee ná
str. 34., kdež takto di: BYle i meši timto bojenr
(stoleti 10:71:1) a jesstě wice potom (w 14.;
stoleti), ťddž UaUka a kázeň kťestanskčldobyla
welikěho wčtězstwi, cirkew w jednotliwých osoono.
stech a udalostech nejkrásnějssl triumfy slawiwala.š

wěrl, a Uičebož Učinila! Nomhsl (pomdslč), malá:li jesk

obora sw ta wsseho ř o nebesy widomými, ježto je widi,
tčlesnč oko, jržto wsse tělo: co pak jest nad lo oUo Uebe
kťisstalowé! Baklj chce kto (kdo) pomhsliri o počtn, cojd
(co jest) stwoťeného: zečri hwězdys zečli sozlična zwieřato
pokolenře, ježto majt dUssi žiwú, každé podle rodu swěho:
ono lčdě, ono lwowé, ono fonir ono stot, oUo zwčť polská
(polnij, ono ptáci. ono wby, ono chrústi, ono múchy. olws

ǧi ely. Bl coj (co jest) tčch rozličných promčn, a co hlawa dčho pokolenic! .sktod (fdožj gnei wssecko ncb siýchal, col

ono jinélčo, a ono jiuěšo pokoleuie? a coj wssech lidi početa jich wasčdweě coj přesta (piska)e? a tak o wssem jmém
bezčislllých wěei, ježtoj w Uich bezťislný pqčet:aw počtu.
w mieťe i u wáze, w ssiťi i n wýssl, w dlubostl a blllbq:
kosti. Diwiš sě, ež (že) Uemúžoš tčch wěci stwoťených stl:
hnútte? Diw sě wlece (wice) te welebuě moci, ježtoj mo lq

to wsse, a z Uťčeh?. učiniti! Tak o rozumem mh in

llá

o skwoťent pochop (s opnost, mhsi chápact) jest a pšistupef
Božl wclebnost Uozn wati, a diwčec (diwic) fě jle (jl)f
chweilu jir wzdúti, a w pokoťe a w búzui býti pod moel
Zak wssemohúct.ee



27

Starssk t Uowějssidějepiš cirkwe českéskwise dlan
hoU radon spanilých úkazů, jichž záťe dáwno
Zastčrá fmUtUé stčny, kterými po dwě stě let
listy jeho se tmilh Udowé pamljťciho rodU a
bisknpowé zemssti kromě Uemnohých wýminek žan

wodili spolu w pobožnosti a oddanosti k Cira
kwi, w swědomitém šachowáwáni pťikázan cira

kewnich; dobročinnost k chudým sstědrost k cir
kwi péče o slUžebuikh Cirkwe od mnohých ž tčch
i oněch takoon měroU byla wykonáwana, že
fe tomU nasse hladomťjwá doba může sice obu
diwowati, sotwa ale w rozsáhlosti rowně wea
likolepé whrownati; počnoUc od obou swatých,
kteři mnčennťckoU smrti zpečetili kčestanstwi kmene
swého Wáclawa a Ludmilp, a od knižeteSpy
tihnčwa ll pťestawitele žameckěhochrámu Braža
ského aU celý pust tráwiwal w domě kanow
Uickém wnkonáwaje skUtky pobožnosti a dobrou
činUosti až po Waclawa 11 sstčdrého žakladan
tele klásstera Zbraslaw ého an drnně w kapli
Wssech Swatých slýchawal jednu, často pak Uěa
kolik mssi swatých po sobě, pokaždé podáwaje
groš Blnčmum ošculnnáo cďlebruuuďee (rUkU

sioužiciho kUěze libaje); a až po otce wlasti
cisaťe Karla čtwrtého zakladatele domn Braša
skčho twůrce arcibiskUpstwi w Praze a biskupo

stwi w Litomyssli UennaweUého šběratele sw
ostatkmo a pokladlč chrámowých, aU ročnč zau
wťew se w kapli sw Katerinh Uěkolčk dni Ua
zamilowaném fwém Karlssteině trwawal na
kolerU; a opět počnonr od sw Wojtěcha jedu
Uoho z nejznamenitějssich mužů, jež kdy wlast
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českázplodila, od biskupa Jšša an denně 40
chudých krmiwal, fám jim š radostUoU twáťč
podáwaje pokrm i nápoj, a od Zaromira, an
w čaš postU leže Ua dlažbě Uoci tráwil w ko:
siele Ua modlitbach a den rozdělowal meši službaa
mi Božčmi dawáUřm allnužny, Umýwánim nohou
dwanácti poutnikům a častowanim 40 chUdých
pťi stole fwém až po prwniho arcibiskupa Braž

ého Arnossta z BardUbic, rownorodého san
cafnika welikémn Karlowi, muže kteréhožto spaa
nile wzezťeUi bylo obrazem szesseUé mysli a
twůrččho dUcha jeho N jako stolec knižeci a
stolice biskUpska tak skwěla fe i kapitUla Bražska
dlouhoU ťadon Unlžu wynifajicich duchem orga:
nisatorským, jako byl probosst Marek, oprawce
a zwelebitel kapituly Wražské, aUebo dUmyslem
a wědomosti, jako byl Košmaš otec dějepisu

českého, anebo obětownosti we slUžbě Eirkwe,
jako byl Wit an po třjcet let žastáwal úťad
děkanský, Ueumdléwaje w pčči o zwelebeni chráx
mu nadanimi a ozdobowánim oltáťů a kapli,
denně prwnim býwaje w kostele, ťdež obcházel
oltaťe, budil šoniky, klepal na dweťe žakUw
a potom wstoupě na ťUr sám začinal hodinky,
jestliže knčz týdemlik w čaš Uebyl na mistť
swém Mezi klassterh ždá se že jmenowitě starssi
od famého založeni dustojné misto dršely co do
kázně a wzdělanosti Biskup ZaU 17, když
l 1331 wisitowal klásster Bťeonwský, poxt
chwálil opata a konweut pro pťisilé zachowcxl

wáni ťehole, welebil pobožnost, poslUssUost a
čistotu mrawU jejich, a jediné, co wytýkal u
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i jistč še we mnohých klássteťich oné doby Uaa
opal fe dálol u byla menssi pečliwost we
spráwě fwětských statků.ee Tak di swobodný
pan Helfert. Než nad to nade wsseclo klásti
mUsime jiný Utěssený wýjew kťestanského bobuat
milěho žiwota ža oněch časix, totiž wýtečné
rnosti a weltkými žázrakp ošáťenou smrt sw.
Zana NepomUclého, který ohniwon wýmlwa
Uosti fon jak Ua kazatelně, tak we zpowědnici
láskU Boži w frdcich rodáků fwých rozněcowal
a nechtěje tajemstwi sw. zpowědi wyzraditi, na
rožkaz krále Wáclawa mnohonásobně mUčen a
posléz do Wltawy (r. 1383) hožen byl, kteréž:
to muky fw. miláček Báně wssechnh š hrdino
skou trpěliwosti a odewždanosti do wůle Boši
fnássel, čimž Uejslawnějssi korUny, korUUy mUa
čedlnické dossel, žůstčxwaje wezdy nejspanilejssl
okrasoU Cirkwe a chloUboU národa nasseho
českoaslowanského. „

W tentýž pak čaš dorůstal w Eechách
jiný Zan, který měl šemi tUto a š ni šdrUžen
UoU MorawU jač swými blUdh tak wálkami
tndiž posslými w propast záhnby UwrhUoUti,
totiž mistr Zan HUš r. 1369 w HUsiUci Uan
rozený, který dokoUčiw swá stUdřa w Braze
r. 1396 mistrem swobodných Uměni, r. 1401
děkanem fakulth silofosickéUa Uniwersitě Bražské
a spolU kazatelem w tak nazwané kaple Betu
lemské fe stal, roku pak 1402 knejwyšssimu
důstojenstwi akademickémn, k rektoratU Bražské
Uniwersith powýsseU byl.

BťipomenoUti zde dlUžno, že když za pťio
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ččnou dwojice i trojice papežůw nekazanost fe
walně rozmáhala, potťeba Uaprawy jak we
hlawě tak w oUdech Cirkwe hlnboko citěna a
důražnými hlasy wymáhána byla ZeU ze bohu:
žel mUži ti, jtžto fe takowé oprawy domahali,
na dwa tábory rozpadali totiž Ua tábor tťch,
kteťi na prawě, zákontté Bohem stanoweUé cestě
žádoUci oprawy wyhledáwali, a na tábor oněch,
kteťi wystonpiwsse ž kolejč Bohem naznačených

Ua bezcesti blUdUw zabťhali, chtice oprawiti Ue
jen kázeň mrawnč nýbržl fwaté UčeUiEirkwi
od Ehrista fwčťené a které jsouc wěčuě praw:
diwé, a Uepomťjejicimpťispěniul Dncha swatěho
chraněné, žádné oprawě Uepodléhá W prwnim
táborU widěti Unlže wýtečné Učenosti a čistotou
mrawů slhnoUci jcňými byli již žde jmerwani
Zan Gerson Betr Ysliacký,Mičolaš Klemanžský
a mUozizznassich wlasti, jako JaU ZeležUý,
bisiUpLitomhsslfký,M StěpáU Báleč M Sta:
Uislaw a Betr ze Zuojma, ZaU Eliae JaU
Brotiwa, Qndťej z Brodn, Michal ž Němec
kěho Brodu (uo ()Uušiš) a mUoho jiných. W drU:
hěm taborll pak widime nejpťedněji Wiklefa,
angličana a profešfora na UntwersitěOrfordsk
pak Hllfa a jeho wěrného pťitele Zerouhm

Praǧského jakož i nesčislné zástUpy wssech těch,
ktere přiklad don těchto mUžUw za febon poo
táhUUl

Stara to prawda a žkussexxostiwssech sto:

leti stwrzena, že jerut oprawa Ua zeikonné
cestě hledaná a docileua, kU blabU jak jedUo
tlich tak celé obce sloUži; Uaopak ale že každá
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oprawa Ua cestě Uezákolmé, rewolucčonáťske
whhledáwana jenom k žáhnbť wede To fe

Ua Uowo potwridiloé Uezakonnými fnahami mUužůw z taborU drUhého
Wiklef r 1360 jal se Eirkew oprawoo

wati na takowéto nezakonnite cestě wsselikon
hanU kydaje nejprw na mUichy žebrawé, pak
Ua ostatni dUchoweUstwo a posléz i Ua papeže
Tim wyssiUUw se z koleje zákonUw prawdy ne:
žmělmé a moUdré kázně, ortmll fe na bezcesii

blUdUw Uče tomU, že knčz, dopustilli se těž
ssiho hrichU moci a dUstojnosti kněžsképozbýwa
a laikowé (sioětssti) že nejenom prawo, Uýbrž
t powinnost maji, jemu nedáwatj powinných
dáwek ano že práwo nmji jemu i statky jeho
odebrati Cestnjici kašatelowé ssiťili pod jeho
tpráon tyto a podobné rewolučni záfadh o pťia
rozene rownostč wssrch lidi meži obecným lidem,

čimž krwawé wypUklo lidU zboureni a drancoe
wáni tak že žiwot famčho krále w nebešpečellu
stwi Uweden. Willcf skončil sice pokojnč waj
žiwot r 1384, maje w Nnglickn mnoho moce
Uých ochraUců awssak záfady jeho, ač od Ciro

kwe co bludaťské prolǧlassené i po jeho sinrti
Ualezly mnoho pťiwržencU a byly blndaťskýmt
fpisy jeho ač od Eirkwr zapowěZenými, t do
jiuých zemť ssiťeUy

Jelikož tehdejssi král český Wáclaw ss
mčl festrU NUUU wdanoU ža Ntcharda, krale
anglického a tndyž Uektěťi Cechowé w Qrfortě
sstUdowali, snaduo jest se domysliti že sktze
tyto také do Cech sptfy Wiklefowy se dostaly
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Z nich čerpal i Jan HUB fwé blUdh a ssel
jesstě o krok dále. Nejprwé horlil proti nad:
prawim welkým ktera we slowanském hlawnim
městč Braže fe propůjčowala cizincUm a tonžil
na welké kťiwdh, které fe ději českoslowanskému
jazhkU a narodU jelikož wssecky žnamenitějssi a
wýnosnějssi úťady se propůjčowaly cizojazyčnikům
a tito w obecni radě skoro wssecka mista šaUu
jimali J dociltl skUtečně oč se žafažowal;
nebo brzo nadprawi cižozemcň erssena a pťcu

waha dána žiwlU českoslowanskému Tim fobě
U Uaroda fwého wsseobeené důwěry a oblibp
dobyl. Swrchowaně wssak litowati jest, že této
důwěry poUžil, aby w srdce erpatrných šasel
konol fwých bludmo Neb hrdč smýssleje fam
ofwé neúhonnostř, počal jako prwé Wiklef wyo
jižděti fobě w kazanich na papeže, biskupy a

kněze a fpolu twrdil že prý dUstojnost papežska
neni Ustanowena od Ehrista, jak Cirkew fwata
katolická tomu Uči, Uýbrž že wyplýwá z moci

cifaťské, powinUost poslnssnosti ť Csrkwi že prý
pouha wymysslenina lidská o které prý pifmo
sw ničeho newi a tndyž že každý kUěz kážati
fmi jak chce tťebaš UU: to zapowědino bylo;

dále že člowěk dopnstili fe tťškého hřichu, po:
zbýwa ihned wssi dnchowni Ueb swětské moci
swé Zwlasstni wahu kladl také na bludne
UčeUi fwé o wěčném pťednrčeni jistých lidi k fpa

feni, a twrdil že prawť tito pťedurčenci do:
hromady twoťi Cirkew Boži u Na jewě leži,
že takowpmi to fadami w patrném odporn stál
jak š plsmem fw, takš Eirkwi katolickoU
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Wssim práwem tato Uči, že dUstoonst papežska
jest Christem Ustanowena, aU k sw Wetrowi
řrkl: Ty jsi skála a Ua tét skcilewždělám Cťro
kew swou a bránh pekelné nepťemohoU ji N
tobě dám kliče králowstwi nebeského, cožkolt
swašeš Ua šemi, budeť fwážáno i na nebi, a
rokoli na zemi rozwažeš bUdet rošwašáno ina
Uebiee (Mat 16,17yu19) 77Wasižberankh
mé, pasiž owce méee(Jan 21, 15u18) Zeo
lčkož Čťrkew wťčně trwati ma, Uemohla Uej
wyšssi důstojnost cirkewnč fe sw Betrem wy
mťitč nýbrž nmfela Ua jcho zákoUité UastUpce
w Řimě pťechašeti u Tak též wssm prciwem
Eťrkew sw poslussnosti od fwých ondň žádá a
patrná to lež, že pismo sw o takowe powiUu
nosti Uir newi Womněme jen Ua známá slowa
Páně U sw Mat 18,16u17.: dež pak
Eťrkwe Uenposlechne budiž tobč co pohan a
pUblikan (žjewný hťissnčk)ee Tak též patrný to
blUd že by Cirkew tolčko z pťedurčených k wěčné
fpáfe ččli ze swatých poz:lstáwala jelčkoži mezi
aposstoly BaUě Zidaš byl a Spasitel Uaš neu
jednou Eirkew fwou roli pťčrownawa, Ua které
mezi pssenici i konkol roste ouu Co pak twr:

zenč Hufowa fe dotýče, že kdožkoli těžkěho
hťichU fe dopusti, tim i hned wssi duchowni
ncb swětskémori kterouž má požbýwa n jest
to co blUd již tim UazUačer že sám Ježiš
EhristUš stoje před opowrženým Kaifassem jej
co Bohem Ustanoweru wrchnost duchowni ctil
a jeho rozsilde rowněž tak jako Uefprawedlil
wěmu rozfude Bilatowu se podrobil ťka: 1O.Neo
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měl bysš žádné moci nademnoU, kdpbp ti neu
byla š hůry dčma.ee N kdože newi, kterak
i aposstol Báně sw. Betr (l. 2, 18.) napor
mčná slnžebniky, aby poddáni byli fe wssi beizni
(wážnostl a Uctiwosti) pálrům netoliko dobrým
a mirným, ale také rozpllstilým; BUebokee don
kládá, Btalk jest milost (žáslnha pťed Bohem),
jestliže kdo pro fwčdomi Boži snássč zámutky
(těžkosti), trpě nefprawedltwě.ee W témže smdslu
pisse i sw. aposstol Bawel o wrchnostech, kteréž
tenkráte jfoUce pohanské jistě wssechny bez Ue:
ťesti těžssich hťichň nebyly: UKaždá dUsse mocn
nostem wyšssim poddčma bUď: nebor neni mocx
Uosit jediné od Boha: a kteréž wrchnosti jsoU,
ty od Boha zťizeny jsoU. N protož kdož se
mocnosti protiwi, BožimU zťizeni se protiwi.
Kteťiž pak se pšotiwi, tit sobě odsonzeni doa
býwaji.ee w (Nim. 13, 1. 2.) uu N kterak
by také nějakého poťáde w Cirkwi a we státU
stáwati mohlo, kdyby ono Učeni Husowo platn
Uosti Uabyloe? Zdalř by fe hned wssecky záo
klady fpolečenstwa newiklaly a brzy do koťan
wywráceny nebyly, jakož se i napotom skutečUč
stalo? Nenč:li tedy toto Učeni Ua wýsost Uen
bezpečně, rewolucionáťské, nekťeskanskéeť

Rowněž tak rewolucionáťské bylo Hxlfowo
pťilissUě horleUi proti odestkům, fnižowáni a
tUpeUi dnchowenstwa, které fe š jeho zčxfadami
nestownáwalo, a neU!éně záhnbným fe Ukč:zalo
pťeswědčeni HUsowo a schwáleni toho, aby se
wečeťe Báně pod obojč špúsobou wěťicčm rozo
dáwala.
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Takowá a podobná Učeni zjewně wssecky
základy stáwajiciho poťcide podkopč:wala a jen
likož Huš je ď welčkon horliwosti z kažatelny
hláfal, rozboUťil mysli lidU w takowé miťe, že
bršy hrožných wýstupků se bylo obáwati. Bror
čež také arcibisknp Bražský, Zbyněk jemu ťčlzati
zapowěděl; awssak HUB zapominaje, jak di
Walacký (kn. 11. str. 101): „že také pokora
t posiUsfenstwi jfoU cnosti kťestanské,ee Uedbal
zápowědi té anbrž tim wice káral a odkrýwal
wady pťedstawených rirkwe, dělaje fe, jako by
fám jediUý mezi duchowensiwem byš zcela nen
úhonný a čistý. Bohnán pak do Rima, aby
fe tam pťed fwým zákonitým soUdrem uo stolici
aposstolskou u zodpowidal ze wsseho, z čeho
obžalowán byl, wytčxčel se z toho pod rozličn
nými nedůwodltými zámiUkami. Bo nmohých
boUťliwých wýstťednostech, které zlásstě ša pťia
činou hláfčmi Husowa protč odpustkúm fe
w Braze Udč:ly, byly blndy jeho zatracexly a
on fčlm od papeže Zana xxul. dčm w klath
(r. 1413). TU počal Huš jako obyčejně wssackUi
kaciťi od papeže se odwolčawatč a tčxhnonti ťe
Christu famému, co prawé a jediné prý hlawě

cirkwe, mimo kteron žčxdnéjiné, widitelné, prý
potťebi Ueni, w kteremžto odwolčxwúlti prč:wě
tolik bylo a jest rožUmU, jako tdyby někdo
ťekl: Nciš prawý otcc jest na nebesich bu Uač
potťeije ditě nějakého zemskéhowiditelného
otcee? Nneb kdyby ťekl: Nejlepsst a w prawdě
jediUý léťať jest Bčch wn nač potťebuje člowěk
Uějakého zemského widitelného lékaťee? u
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Co se ustawičného jeho kydáUi haUy Ua
dUchoweUstwo týče pranoi o tom welmi praw:

diwě a dUkladUčfwobodUý an Helfert we fwém
fpistl: Mistr Zan HUš (str 95 a 96), čimž
i wýborUě HUsa charakterisUje ťka: „Hnš Uee

byl mUž dUcha samostatného; bylč Uad to Uec
pracowaw Uikdy we wlastUi sprawě dUchoin
pouhý theoret (člowěk který Uťco z knih wi,
čehož fam w žiwotě Uezkusil) Bojal w sebe
co od obou pťedchlldcňw(Waldhaufera a Miliče
welikých karatelů Uemrawňw jak fwětských lidi
tak dUchoinch) zdědil i přidal k tomn co od
cizozemských horlitelčl o oprawU cirkewni Ua
slechl Rošdil ale meši postawellim těchto a
jeho byl pťrweliký, a kdyby pťi HUsowi bylo
býwalo jeU poněkUd praktického (ke skutečuému
žiwotu fe wztahlljicčl)o) smyslu a bylo jemu
beze wssech osobUýchwplwa jediUě sslo o obché

dobrě nebyl by jeho mohl a měl newidětč
Jestliže Mikoláš KlenmUžský,Theodorich Niem:
ský, Theodorich ž Wrie a jini horlili proti
klesle kazUi cirkein a oprawy we hlawč i w
údech se domahali wssakt wěděli proč tak či
Uili; w samém okoli swem we Fraucii, w Jtalii,
w Uěkterých koUčinách Německa pťed oččma mčli

pťiklady Uejpohorssliwějssť Tomn ale w Čechach
tak nebylo Cirčew česká práwě za časů Huso

wých měla mnže horliwé a bežúhonné za biskupy,
měla pčma w mrawech čistého, mysli laskawého
nepoťádkxlm wsselikterým nepťejiciho ša arci
bilskUpa; jediné skoro co fe Zbyňkowi (arcie
bijskUpowi) wytýkati mohlo, bpla krátkozrakost
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a slabost Uaproti anowi, kterého od poččxtku
bedliwějssim okem měl stťežiti. Kapitnla Bražskň
ke staré sláwě cirkewni prawowěrnosti a horlin
wosti pťipojila nowou; weliký kazatel, sstastný
w účiurich swých Utrawokárre wyssel ž proe
stťedka jejiho; ijeden kaxlownikůw Swatou
witských zpečetilfpťikázam wěrnosti kněž é sinrti
mUčennickoU. Ze dllchowenstwo farsk Uebhlo
oddáuo famým čafm)m žádostem a Užitkům,
dUchowniho swého powoláni mimo febe pousstěu
jir, tohok důkaz práwě wystoUpeni jich pšoti
Wiklefowrňm. u Brawda sice že ani w Cex
chč:ch nebylo wssecko jak by bylo mělo býti;
jistě ale že tak zle Uebylo jako we nmohých
jiUých žemich a krajiUách. Co tedy pťi Klee
manyském, pťi Niemském, pťi Wriowi oprawa
dowy bhl wýlew strastt dUssewni, jejž jim wy:
UUcowal pohled Ua zkážu, w prosiťed Uiž 7ili:
tot pťt Hufowi bylo bezdňwodné wětssšm dllem
po Uich mluweUi, práždné ťečňowáni. Cinil tak,

poněwadž to tehda bylo múdoU, poněwadž bhlo
na denmm poťátškn Uařikatt a horliti Ua zkaa
ženo kněžsiou. Einil tak poněwadž se xUUUec
dostawalo praktického taktu; Uebo maje ho byl
bh žiwlůw ku polepsseUi, které od časů Karlox
wých i Nrnosstowých a od dobh welikých kaza:

telůw wssUde pťed rukami se nacházely, š mysli
laskawou byl Užil a Ua dobrém šakladll dáleji
byl stawěl, misto co w nastrojeném swém rozu
čilenť spatťowal strassidla, kterých Uebylo, ssiťil
fe o nepoť,ádcich, kterých w miťe takowé nea
stáwalo. Ctnil tak poněwadš mU to poskytoa
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walo látku ke zwučným dťatribam (pťednásskám
hadliwým) ke hťimawým Filippikam (ťečem)e),

pťi čemž bobatě prostťedky organU fwého a
ťeči swe mohl rozwijeti, nic Uedbaje na to, že
na jedné straně rozněcuje nesprawedlťwou Ue:
důwěrU a nenawist Ua drUhé wssak fprawedliwý
hUěw a rozhoťčeUi paťli jeu poslnchačstwo mU
kýwalo pochwaln eeuu Bylat to jeho nejhlawu
Uějssi wada že se pťiltš fnažil o pochwalu lidn
skou, w nt se kochal, ji se i wésti dawas, čimž
wsseliká pokora a poddaonst u Učho zmizela a
misto Uiž U Uěho opanowal dUch hrdosti a žar
pUtilosii což neomylua jest znamka wssech kacin
ťuw Dalssc běh wěci to potwrzuje

Roku Uaslednjirťho (1414) sessel se roe
méstě Konstancii ččli Kostnici wsseobecný sněm
Cirkwe, aby se Usiedxaotila Cirkew erssenčm
trojice papežůw, pak aby se stala oprawa we
hlawě i ondech, a posléž aby potlačeUy byly

nanky Wiklefowy a anowy, jež podrýwaly
základy Cčrkwe Cifať ťimský SigmuUd bratr
krále českéhoWaclawa M 9 pťimělHufa k tomu,
že se odhodlal na fněm se dostawiti, obdržew
ktomu bezpečného průwodu Tam byl tťikráte
wyslýchán a lnnohoxlásobně k odw.olaui swých
blUdů powzbužowán; on wssak twrdossijUě pťi
nich fetrwal žádaje jako později Luther, aby
se mU blndy ty dokazaly, čimž doswědčil že

e) Welký siaroťecký kečnik Demosteheneo bkimal we swých
ťečechdrotl Fčlippowč krali Macedonskému abh lnu
kowě newěťili, odtnd ťeč protl nťkomn hťlmawá Filippikon
se Uaaýwúo
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již nestoji na pUdě katolické wiry, nebo tato
wsfeobecný snťm za neomylný we wťcech wiry
pokládá a kdo rni wťrnč stoji, nežádá žádného
dlouhěho dokazowáni od sněmU, nýbrž jeho
wýroky ža wýpowědi DUcha sw powažUje, jea
lčkož Christuš Ban Cirkwi swé wěčnepťifpěni
Ducha sw pťislibil(Zan 14,16) Že HUš
skutečně půdU katolickoU opUstčl a na protestantské
fe octnul toho doswědčowaly itaké jeho psani
ktera w tomto čafe pťátelům fwým do Cech
posilal, a we kterých zťejmě jak šboru wsseo
obecnémU taricirkewnčmU podáUi wůbec moci
zákonadarné we wěcech wiry wefměš odpiral
Tato protestantská zafada byla také pťičinou, že
otců šborowých Uepowažowal za foUdce, alebrž
jen Za nepťátely fwé a jejich wýrokU fe pou
drobiti nechtěl Tenkráte donesla še šborn Kost
nického takc žpráwa že mistr Jakoubek ze Stťia
bra Uwedl w Braze rozdawáni wečeře Bcině
pod oboji špůsoboU, což Huš i také fchwálil
čimž Ua dráze bludů Hufowých od jeho stan
pencu učiněn krok drnhý Sbor Uznaw nebez
pečnost takowého krokU wydal zápowěď na taa
kowěto rozdáwáni wečeťe Báně pod obojč i laie
kům, ťkoUc w ohlásseUé o tom bulle, „ e aču

koltfwátost ta od Christa Bána Urjprwš apo
sstolům zwlasstě potom pak l wěřicčmwe prwotni
Cirkwi wůbec podáwana jest pode dwoji spůn
soboU, chleba totiž a wina, pťece obyčej od
Cirkwe pozdťji z dobrých piččin k Uwarowáni

wsselikých nebešpeči a newhodnosti UwedeUý a
již ode dáwna zachowawaný, podáwati ji laikům
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pode fpůfobou chleba toliko mci pťijat a poa
wažowán býti za žakoU bežúhonný a neproa
mťnitelný, žwlasstť ano pochybno neni že pod
každoU fpůsobou, č chleba i wina zwlasstě pox
každě celý dáwá fe ChristUš Haněni tedy
obyčeje a zákona tohoto že má za blud po
kládáUo a zamitáno býti a Urputné w něm
fetrwáni že Uese a chowa w fobě kaciťstwiee
a t d e)

Když posléž wsselčké na Husa naleháUi
jať od sborowých otců tak od jeho pčátel če

ských, aby odwolal Ukážalo se býti marným:
pťikročeno k odfonženi jeho, jak toho žádali
zákonowéEirkwe BlUdowé jeho slawně a jedno
hlasně žawrženi a on fám opětně do klath
dan a moci fwětské odewždán Tato Uákladala
š nim podle tehdejssich ťišských žákonů, jtchžto
práwnost on i pťátelé jeho wýslowně uzUáwali
Zakony těmi wssak Ustanowen Ua nenaprawio

telné kaciťe trest upáleni a ten byl také Ua
Hufowč wykonán Tento fpůsob Usmrcoxoani
pochazel jesstě ž predkrestanských dob nebo jiš
starý pohanský spifowatel a spolU cisať ťimsky
JUliUš Eafar (áš dšjlo 03!1 N 16), ťterý
r 44 pťed naroženim Ehrista Bána žemťel
wypraije, ťterak stari Gallowé (obywatelé
Franconska) swým bohům žiwoty lidské obětor
wali a oběti takowé ža žiwa spalowali kčemuž
nejraději zločince brawali Jelřkož we stťedon
wěkU kaciťstwi za nejwětssi zločin pokládáno

e) Wiz Děsinh národn česiého od Balackého knih. xl. str. 194.
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jimž Uejenom šáklady Cirkwe, nýbrži swťtskl
ťisse, zcela na základč cirkwe katolické spoči

wajici, fe podrýwaly, neni fe diwiti, že cifaťowl
ťimssti, jako k p Bedťich ll., we swých zákox
nech ťišských Ustanowili, aby fe zjewným kaci
ťUm jazyk wyťezal aneb aby fe Upálili. Z také
stoUpenciHUsowi jako Žižka, který r.1421
dal padefát ofob obojiho pohlawi š jejich kněžinnl
Betrem Kanissem a Martinem HoUskoU pro
blndy Bikartské Upáliti, e) a pozdťji Kalwin
který lékaťe Serweda pro blUdUé jeho Uahledp

o Trojici těž Upalenim na hranici potrestal ano
i Lnther a Melanchton, kteťi Kalwinowo pou
čináni fchwalowali, wssickni ti Uznáwali práwu
Uost onoho hrozného trestU, jenž z pohanské

doby do risse kťesianskě se byl wloudil
Nelze popirati, že Hnš a rok na to

i Zeronym pťitel jeho hroznon fmrt tUto podu
stoUpili š welikoUžmužilosti a rekoonsti Sňm
Eneáš SylwiUš později papež pode jmenem
Winš U, kterýž napsal dějiny národU českého,
di takto o Husowi a Zeronymowi: BQba sneslt
smrt zmnžile, ssli k hranici jako kU kwafn, nex
projewiwsse ani slowem, žeby Uesstastni byli
thěm Uchwáceni pěli (w ssilenosti) chwalou
zpěwy, w nichž je sotwa zarazil plamene prao
skotee Ywssak bohUžel neumťeli co mUčennici

prawdy, Uýbrž co mnčennicč lži Takowá fmrt
byt sebe rekowněji podstoUpená Uemá žadné
ceny, a nedofahUje kornny mUčeUnikůw Božich

e) le Dějinh národa českčhood Balackěhoknih. xll. str. 422.
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Marně tedh fe namahaji, kteťi HUfa nad
miru wychwalujice, žádně Uhony na něm nen
Ualezaji a pro jeho hrdinsky podstonpeslon fmrt

jej Uejwčtssim fwatým nUlčennčkum Božim po
bokU postawiti se osmělnji Nepopěráme tim,
že Hllš měl také dobré wlastnosti, alebrž itwru
dime že byl stokrát lepss, Uežli wssickuichwaloo
ťečnikowé jeho, jelčkož ou pťemnohým článkum
wťry katolické wěťil kteréž oni již dáwno w pon
litowáxli hodné šaslepenosti žawrhlt N md rádi se

pťidrllžnjeme kúsildfu swobodlléhopana Helferta,
kterýž we fpifU swém již často jmenowanem (str
214) o Husowi takto di: BHuš byl mUž ne
obočejných darů ducha a nikterak nelze pri něm
Upirati wroUcnoUpoction horliwost o wěr, kte:
ron za prawon měl. HUš w nejwice knfrch žůstal
bUď do .eonce, bUď podstatně Ua půdě katolická

a w ohledll tom daleko Uedostihl šblollšeni
Wiklefowa OU žajčsté Uehýbal fedmerem
swátosti a Uowc UčeUi o pťijimani swao
tosti oltáťui (pod oboji spUsoboU) od něho
ani Uepochaželo (nýbrž od Jakollbka Stťřbru
ského) Bewně zastáwal Učeni o očistci a
Uznáwal profpěssnost pťimlnw, které čUěži
a swětssti jmenowitč pak osobh pťibnznc
a milené ža Ubohé dUsse w očistci wzdáu
waji, jakož i dobrých stutku, které kali
Uim konajl Nikdy Uezapiral prostťedllicn
twi swatýchš napominal k ptlnémll rozu
jťmáni pťikladu, Ukteré žaložeUy jfoncc
na zákonn Báně fwiti w žiwotč jejich
jako slunre a měsic a jčné hwězdy er
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beské;ee neodwratně žastawal poctu neju
swětějssi Banny a swatých, a chtěl jen,
aby se pocta takowá pťisně rozlissowala
od klaněnčfe Bohu powinněho Huš niu
čehož nenamčtal proti žbožnčmU Užiwanť
obraščřw a ostatkuw; jen proti powěram
a nrťestem, které fe nežťidka pťi tom dalh,
obracel ostťi slowa fwého nm Q bez
ženstwi kněžském pronássel Huš náhledy
pťewznčssenéee Zest wětssi zásluha, ťikal žůu
stati w čistčm pauictwi Uežlč wstoupiti we fwau

šek maUželský Kněz wiceji powinen jest
ke zdrženliwosti nežli kdo jiný, netoliko fwým
slčbem ale i důstojnosti stawU swěho, pak také
tim že má slnžby Boži dustojuč konatč a obo
zwlásstě rnkama a rth Ueposskwrněnými fwátosti
tčla Ehristowa dotýkati se.ee u Bak chwáli

swoboduý pan Hrlfert jeho ostatni dobré poo
wahy, jeho pťisné ulrawh a wolá: Mámen
liž zdržetč se žalosti wčdonce, an muž tak fpao
nilých darU w matných okolnostech čafowých poa
zbýwá jafnoty žrakU aby pošnáwas rošhrani,
ťtrrým fe zákonné a chwalitebné simhy o oprawy
děli od nežákouuých a trestných an Ueblahou
letorou fwou wehnán na neprawon dráhu krok
ža krok dále sirhowán býwá až Ua ta mista,
kde zustane dokonalým kaciťem a odpadlcem?l

Zako w hlawč tak i w frdci jeho žiwlowě
dobťi i zli w diwuě smčsi se stýkalč Náružiwá
prchlost, kterou fe nlnohdy Unásseti dáwal ke.
slowum Uičim neomlUwitelným; marna samon
libost,šškterou sebe spatťowal w famojediném
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drženi prawdy naproti klamU a mamU ostatnich
fwých wrstewnikůw; nepodejná UertUost, kteroU
fe proti jinémU pťefwědčeni žpiral, jakož fe

jednoU wyjádťil kU Kťiskanowi z Brachatic:
Zdani fakUlty theologickě (bohoslowcůw wyo
sokých sskol) Uepťijal bych a kdybhch stál pťed
hranci mně pťiprawenoU;ee sosistická(mUdrácká)

ússtěpačnost š kterou wýpowědi a twrzeni pro:
tiwniků sioých UejednoU Uabiral; swéhlawá pon
slěze wždornost, kteron se opiral rozkazům pťedo
staweUých fwých, rozsěwaje ji dal w mysli pťix
wrženců swých u wssecko to jfoU úhony, které
powahu HUsowU wydáwaji haně nejtčžssiee u
N protož jesstě jednon opakujeme, že marné jest
Uanmhani těch, kteťi HUsa Uad mlrU wychwa:
lUjice šádné úhko Ua něm Uenalézaji a w Uťm
opráwce Cirkwe, ofwětitele a mnčennika Božiho
fpatřuji Na opak plati o Uěm co Uáš slawný
básnik morawský e) pěje:

Pťemuohý tcď jazyk chwáli Husa,
Yjej slawi w láfce zwroucnělé
Jako Cirkwe ofwětitele;

Swět pak man za tim hlasem klusá

Bl ta moudrost swěta holoknfá,
Zenžto mnže loho pťesměle
Klade fwatým Božim Ua čele,

Hťmotněji a hřmotněj poťád dnfá

e) Z páně Snssllowých búsni „Nůžc a trnie stránta lll.
W Brnť 1851.
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leowtl oU Cirkew, ale k strastt,
Že lkm w Ueťest wětssi uběhla

Y w hrob U Uáď téměť polehla

Zňal oU záťi wc tmach nassi wlasti,
Jcnž fe kwapem po Ui rozžehla,

Llwssak ji wlasi padla do propastt.

Eo w poslednich ssesti werssich báfně této

wyťkm:to hUed po fmrti Hufowě fe doslowně
počalo wyplňowati, jak w Uásledeicim parae
grafě Uwidime

š. 4. Ztaw wěci po smrti ďnsowě.

„ Sotwa se powěst upáleni mistra Hufa po
Cechach a po Morawč roznesla počal fe lid
Uáranmě jitťiti a mnohé wýtržky, které se hned
na to w Braze a jinde Událh, zwěstowaly co
šbihajici fe mraky hrozici blizkou boUťi W
Braze byly domy faráťuw kteťi co nepťátele
HUsowi známi byly, od pťiwržencůw Husowých

pťepadeny, wydrancowány a dUchowni, kteťi
Utěkemrychlým erywázli, do Wltawy wboa
šeni Ne mnohem lépe se daťilo dUchowenstwU
katolickému Ua wenkowě Strana husitská každým
dnem w Čechách a Ua Morawě rostla, poně:
wadž welmi znameniti pánowé Čessti a Moraw
ssti fe w čelo jeji postawili a Ua fary pod
jejich patroUátem stojici tolřko kněze hUsitské do:

fazowali, ano wěc Hllfowa stala se brzy wěci
Uarodni jelikož stawowě hUsitssti se razně Ua
fněum domahali práw UarodUich až pofawad
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ťkracowaných, žádajice zwlússtě, Baby po„městech

Němci Uebyli pofazenč Ua úťad, kdežby Cechowé
mohli a Uměli wlastš, a aby soudowě q žaloby
w jazyku českčmpo Eechách fe dály, a Eechowé
aby prwni hlasy wssude po králowstwč a po
městech měli.a e) Tim wěc anowa weliťě
obliby U lidu dossla a bržo každý Upťimný kau
tolik jmin za nepťitele a zrcidre národU.

HUsitská strana každým dnem se wice a
wlce chrámňw, Ue bez krwe proliti a wssclijakého
posskwrňowáni, zmocňowala a katoliky odtUd
wytiskowala a obzwlásstč tenkráte téměť nepťea

možiteonu se stala, kdhž w čelo jeji se pou
stawili dwa powěstnimUžowé:Mikulaš ž Bista
ného, žkrálowský„purkrabě na HUsi a Brachao
ticich, a ZaU Zi“žka žTro(cnowa. Tento
posledni, we wálečných wěcech chd mčrn žběhlý,
ťidil útok roždrážděných HUsitůw proti radnici
Nowoměstskě w Praze, jejižto oken fe byly
kamenh hážely na proceš l husitskon okolo jdoglci,
a jak žnámo, wedrali se Hnsité wedenim Ziža
kowým do radnice, kde wsse Ua poťád poráželi,
a sedm konsselňw š purkmistrem MikUlássem,
rychtáťem Niklássem a š několika obecnimi star:
ssťmi okUy wen na Ulici whháželi, kde Ubozi
tito schytánt na sUdlice a osstěpy, dobčti jsou
dokonce. uo

Smetáni toto konsselůw Nowoměstských
může jalo prwni hromow, blesk blizké již bou,ťe
wálek hUsitskýchpowážowano býti. Krcil Wac:

e) Wiz Dějinp národa českéhood Balackého kniha xll. str. 269.
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law, dowěděw se o tomto krwawém wýstUpU
HUsitůw, rozzUťil se Uad tim tak Učlramně, že
Uásledkem toho mrtwici ranělt umťel. .Hned
druhého dne po smrti králowě oboťili fe záu
stUpowé rozjitťených HUsitůw na klásstery a
kostelh, kterýchšto kněži byli cirkwi katolické wěro
nými žůstali; wypáčiwsse Uásilim dwéťe rozu
boťili tam oltáťe, potťiskali obrašy sidat,ch, roarn
hany a wssecky kslUžbám Božim Určen ozdobh,
zloUpilř klásster a kostel Kartusianůw na Smie
chowě a wyhnawsse mnichy, ponejwice UlUžeUčené
z Němec, žapálili kráfnou bUdowU klássterskou
i rozkotali sdolU skwostný Uáhrobek arcibiskUpa
Nlbčka. Taktéž fe dcilo š „klčxsstery w Bisku,
w Klatowech, w Blžni, w Zatci a w LoUUech.
Wssude tU mnichowé zjimáni a kráfné klássterské
bUdowy, skwostné to pomniky z časil lepssiho,
kde nmy Utěsseně kwetly, byly jfou zapáleny,
tak že ž nich jen holé zdi žňstaly.

Nástupre krále Wárlawa, bratr jeho Sio
gmund, cifať ťimský jal fe rázně proti Husitům
opťrati a na fněmu w Brně r. 1419 držaném,
kde stmnowé čessti jemn co zákoUitému krált
swémU holdowali a wěrnoU oddanost slčbowali,
kázal jim dúrazně, aby dftawili wssecky neťády
a rožbroje proti fwaté Rimské eirkwi, aby Uen
dopousstěli, by fe ťeholnikům a jeptisskám Uěa
jaké pťikoťi činilo, a w e aby odkltdili, co
znakem jest rewolUčUich wystnpů po smrti Wáa
clawowě. Boněwadž ale katolici Kntnohorssti,
wětssimpdilem Němci a hornici, každého hUsita
ského Cecha, kterého jen polapiti mohli, do
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ssacht metali a timto způsobem za krátký čaš
Ueméně Uež 1600 osob o žiwot pťisslo, a jelia
kož nad to nadewsse jesstě Sigmnnd na fUěmU
Wratislawském (r. 1420) wsseobecnéhox,proc
hlásseni kťiže čili kťižáckého taženi na Cecdy
žádal a dwa dni pťed tim jakéhosi žnamenitého

měsstana a kUpce Bražského, Zana KrásU,„ we
Wratislawt pro rouhawe mlUweUio cirkwi Rim:
ské, co kaciťe odsoUditt a koňmi w Ulicich wláe
čiti a konešně Ua hranici Upáliti dal: powstalo
z toho w Eechách Uáramné rozhoťčeni a žponra
proti králi SigmUndowi rychle se po krajich
ssiťila. Již dťiwe byli Uejh„orliwějssťHusité pod
swým hlawnim wůdcem Zižkon na boťe kde
město staré Hradisstě stálo, hradbU nedobhtu
nou wybUdowalt a ji biblickým jmenem hory
UTúboree nažwali. Nhni ioprawdion wládU
sobě šarazili, awssak co do náboženských náu
hledů, Ua dráže od HUsa UastoUpené wice kU
pťedU fe ženoUce Ua rošličné sekty se rozpadali.
Nejmirnějssi ž nich chtěli fe kalichem, čili pťi:
jimánim pod obojč způsobon spokojiti, odtUd
nažwánt kalissnikami, a knim náležela Uejwětssi
část národU; jiné od starě Eirkwe čim dál tim
wire se wzdalUjice twoťili rošličUě sekty, meži

nimiž nejŽUamenitějssťstranolg byli Táboťi čiliTaborit , k nimž patťil iZižka. Tato stršma
co do fmýssieni politického hned od začatku
fmťťowala krepUblice a ke žrUsseni wsseho rožn

dilů stawůw; nyni pak když Sigmund pražskéh,o
měsstana we Wratislawi koůmiǧlsinýkati a upa:
liti dal a kťišáckého tahU na Eechy si wymohl,
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wypowěděla mU strana ta tim wice poslUssUost
a strojila fe wssemožně k zjewnému odboji. Qdu
boj ten opět počat boťenim klássterůw a kostelů
a rnssenim w Utch oždob Uměleckých, čimž česká
šemě, kráfnými a skwostnými chrámy nad jiné
wynikajici, brzy skoro o wssecky památky staré

krasonmy pťiprawena. Wťenáramnou ztreitU těž
literatnra česká Utrpčla, jelikož pťi zapalowám
klússterú t biblioteky (knihowny) š bohatým
pokladem drahočenných fpisil šhoťely.

Dne 14. čerwna 1420 dorazili prwni zciu
stuppwé kťižákůw od Sigmunda pťiwolaných,
do Eech a w krátkém čase šrostl jich počet neju
méně Ua 100,000 jizdných i pěssich. Ziž 30.
čerwlša jaly fe walné plukh ty oblebati Brahn.
Yle Zižka se swými dne 14. čerwence ž města

ua ně wyraziw, poražil je a slawil tim zna:
lnenitčjssi witězstwi, člm ohromnějssi byla sila
Uepťátelská, proti které jemu š branným lidem,
doměrně nepatrným, čeliti bylo. Brzy sám kreil
Sigmllnd z Cech whpUžeU da relá„zemť wyu
bojowána skrše Bražany a Ztžkna Ze pťi tom
welikých krutosti, obšwlásstč na kněžich, spáchúno,
že opčxt kostely muohé zapáleny, welké čcisii
druhdy slawných měst w rUm a popel obrcicenw,
že obywatelé fe bránici cepami pomlácent aneb
jiným hrůšoplným špňsobem, jako pálenim, Usinru
cowáni bpli: toho Uetťeba šde ani zwlásstě dou
kládati. Tollko Ua KUtnohorských, kteťi Ueju
úhlawnějssimi Uepťátelh HUsitčiw fe byli Ukáo
zali, jednali hnsitssti Bražané welikomyslnč, nec
odplatiwsse jim jejich črnté š HUsith nakládcink
podobným UkrUteusiwim. 3
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„ thž witěšné wojskoHUsitské jčž skoro relé
Eechy sobě bylo podmanilo, žachtělo se mU
také táhnouti do Morawy, kde již také nowý
Tábor na ostrowť ťeky Morawy pod městem
Hradisstěm we wsi Nedakunicich se byl Utwoťil
a pťefe wssecko dobýwani Morawských iRakoUu
ských katolikú nedobyt žUstal Zelikož ale páni
Morawssti k wojskn českcmu pťijewsse to žjedu
nali že relé zemi České a Morawské do města
Časlawč Uložen byl sněm oberný pro zťizeni
občma zemim potťebného ťádu nechalo witčzné

wojsko HUsitské Morawh a obrátčlo fe kdoa
býwani ostatnich jessrě Uedobytých měst w Čea
chách Na Morawě pak w tě době byl rázný
bisknp, Zan Želešný, který tak energicky (důc
ražuě) proti husitskému smýssleni, tzde walně
fe žmahajicimlt si počinal že ono w zemi této
Uikde we walnou a weťejnoU siln wžrusti Uea

mohlo Na fněmu pak Easlawském poznown
Ustanowrno brámtt a hájjti se wssi suažnosti
následeirich čthr tak ťečených článkmo Bražských:
1 By slowo Boži od kněži Božich a jáhnů
hodných sioobodně hlásano býti fmělo;2 by
pťijimajčcim i kalich, kdož bd jeho šádal pou
dáwán bpl (rož čelčlo proti zápowědi fnčmU

Kostnčckého); 3 bh fe kněži wzdalč sioětského
panowáni nad zbožim čafným a 4 bh wssickni
hťichowé fmrtelni a zwlásstě zjewni skrze tw Ua
kteréž to slUss, rozUmUě a wedlé žákona BoFibo
bylč stawowánč, trestani a wyplexlčni Mnno
tošrma misto zákonité wlady krale Sigmune
dax:Z:lstčmowena Uezákonná ze dwareti mUžUw
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k tomU wywoleUých a doloženo, še kdožby fe
těmto Ustanowenim nepodrobil co Uepťitel poa
wažowán a stihcixt býti ma

Mei tim wžnikaly mezi HUsith ohledem
článků wlrh každým dnem wětssi rozbroje Aniž
mohlo býti jináče Kdo se pewných základů
fro Cirkwe katolicképrsti bned na mčlké pijcité
pudě pouhých donlněnek fe ocťtá a jako tťtina
wětrem se klatici pořcide každým wětťikem Uou

wého bludu žmitán a od pewných, powěčných
žakladů fwaté katolické Cirkwe dále odnessen
býwa Tak fe sialo i tU. Kněž HUsitský,Mara

tin Honska, rodilý Morawan, pťilUUl k blUdům
pikartským a jal fe jako sto let později německý
kaciť Zwingli hlásatť, e wystawowánč mon:
strance a klekáni pťed nl jest modloslnžebnost,
jeltkož prý we wečeťi Bcině jest a žůstáwá
ponhp chléb a poUhé wino, tťebaš Bán jenž
wsseckomůže, byl ťekl: Toto jest tělo mé
toto jest krew máee Bročež i jeho stonpenci
moUstrance na kufy rozbijelč, hostie na žem roza

hazowali a po nich sslapali a jiné bezbožxwstč
páchali le jesstěhorlsi nad ně powstala fekta
pode jmenem Mikulássencůw podle Uáčelnika
swého, sedláka Miťnlčxsse nazwaných, kteťi anř
Boha ani žlého dncha se nebojice we schUzkách

swých tropilč neprawosti, jichž zeerbUěji wyu
ličiti slnssnost zapowťda; sektáři tito tak daleko
fe szstili, že nazi choditi se nestyděli, Uazýu
wajice to rajskon newinnosti Bldamowou, odedž
i jméno Ndamnikůw wzali Takowých ohawu
nosti Uemoha si:ésti Žižka jak Bldamnčky tyto tak3
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i Bčkarty onyno mečem a ohnčm stihal a doo

konce wyhladil Zisto, že ǧednou padefat a po
druhé čtyťicet jich dal Upaliti

?l tu fe nam již chce žaúpěti:
1.

Blaze tobě, fwětská ťisse,

Nábožnýli teboU wládne dnch,
Každý w tobě Uxšuiklý dobrý rllch

Bowzalese tě k Uebi wýsse
2

Blle běda tobě země
Že se Boha fwého wzdalnjrš
Jeho ochranw sc zbawuješ,

S teboU nesskastUé twé plémě

Mimochodem bUdčž tu podotkuuto, že siUý

ssleni Žčžkowo o wěcech wirh, fe wice k miro
Uým Bražaxmm chýlilo nežli k Taborllm we:
zdy kwýstťednostem nachylným; ano Bco do
wyšnáni wiry, di an Walacký we fwýchdějanch
českých(kniha )(ll str 475), Žjžka ani prawým
Táborem nebyl Dxlka,šna to erdporný jewi
se w tom že straUa Zižkowa i po jeho fmrti,
wšawssl Ua fe jméno !,Strotciee Uefminla fe
njkolč š Tábory, ale žachowáwala prostťedni
swé stáUi nlezi Učmi a BražaUy Sirotci ža
jisté jakož t Žižka wěťili w tranšfubstanciaci
(w proměllowanife podstaty chleba a wina
w podstatn těla a krwe Báně) šachowawali
půst, měli Swaté we ctč, a odbýwali siužby
Boži w ornátech, kdežto Táboťi to wsse stále
a horliwě šamitali Sirotci drželč fe meži
wssemi HUsity tussim nejprefněji dUcha Hnsowa
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i wlastnich jeho šáfad kdežtoBrašané čili kalissniri
wice a wice kRimU couwali, Taboťi pak zafe
dále kračeli Uežli netoliko Husem ale i Wikleu
fem kášano byloee uu Z toho widno, še Žižla
podooně jako HUš mnohem wice z katolické
wiry wčřil nežli wssickni jeho chwaloťečxlici

nqsslch časino a tudyž welmt prawdiwě zpiwa
náš Morawský pěwec: ů)

UŽižka, Zižka, welesiawný Zižka,
Ten jest Uasse wěčna oslawa;

Baláců jej skwostuost leskawá,
Jej zná dobťe Uejpodlejssi chyžkaee

Takowáto mnohý hrdopysska
Wolá mmi slowa chwastawá,
DUssi jeho wčekUotrawa

UhranUla zrakem bazilisska.

Měltč Žižka owssem Ukol bičr,
Y nxstn Boži stnmě prowodil

Na zlost podloU prápor hrůšy wzthče.

Ywssak kdyťxyzaš se uarodil,
Napřed by zbraň pomsty wyhodil

Na bezwčrné swoje na chwaliče.

Bržy na to w Německé ťissi w Norimn
berku totiž a Wefalii Ustanowena walná wý
prawa kťižácká proti ČechUm a co pťedehrou

e) Wiz „Růže a trniee sir. 118. Búsuť Fra!učsska Snssilud
W Brnť 185l.
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jeji byl wpád knižqt Slezských š wojskem asi
20,000 nlužůw do Cech, knimž fe iMissňané
pťidrnšili J zmocnilt se skutečné města Mostu,
aU Zižka w Braze U lékaťnw dlel by mU wy
léčili očo jež mU jedčné bylo pozůstalo we kterém
mu ale pťi dobýwáni hradU Nabi zástťel Uwážl
hrozic mU oslepnntim Uplnúm Uslyssew Zižka
o padu Mostu do rUkoU MissuaUúw ihned ač
jesstč newyhojen a tedy Ua obě oči slep, fpčchal
š Bražany polnstit porážky té Sotwa Mjssnané
o jeho pťitomnosti fe dozwěděli, rychle wssc
opnstiwsse že země fe whklidili Nle i walná
wýprawa kťižácka, počitajici 200, 000 nlužuw fe
wssech končiUNěmeckých anrUě fe jala oblehati

Zatec Bouhe jméno Žižkowo takowým stra:
chem frdce kťižakůw projimalo, že uslhssewssc
o jeho približeni se š walným wojskem českým
bež odkladU U welikém šmatku na úrěk se dali

a postiženi jfonce od wojsk českých Ua dwa
tisice žabitých (r 1421) ztratili Zesstě wětsjl
žtrátu utrpěl Sigmund kterýž ro témž roce se
ssedefáti tisici ponejwice Uher pod zkusseuým
wůdcem BipoU Hor KUtUých fe zmocučl a od:
tud fe dále Cech dobýwatř jal Nebo u Čex
skeho Brodu Ua žačátkU ledna r 1422 úplně
poražen od Hnsitského wojska tťikrát slabssiho
pod slepým wůdcem Zižkou pozbyl ke dwanácti
tisirům bojowneho lidu swého a mUsil náramně
bohatě koťčstiw rukon witězuw nechati

W témž roce uzawťena w Norimberku
Uowa wýprawa kťišácká, e wssak kromě Miss
ňanů, Slezačů a Lužičanu nikdo fr z Nčmrc
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k tahU tomU Uedostawil, měli wčldcowé za toé

ze lépe do Čech netáhnonti, Uežli beze wssehr
profpěchU odtUd domU se nawrátiti Tčm tedy

i tťeti wýprawa kťižácká Ua zmar přissla Zcx
to se wssak HUsité sami domácimi wálkami hUu
bili, jak toho dofwědčUji bitwy U Hoťic, U Kťiu
šence U Hradce a Uejkrwawťjssilze wssechbitwa
U Malrssowa kde ZlžkaBražany potťel zabiw
jim 1400 mnžů branných Hlain těch rožu
brojů pťičan byla že Bražcmš š wětssmou
sslechtictwa ro mirni kalissnict se opět klonilj
k Rimn co žatčm Táboťi co rozhodni Husite

nic o takowém smiťeni slysseti nechtčxli W témž
čafe počanli Husité jak mirni kalissnčcitak wýu
stťedni Tciboťi, žabihati do Morawy a do Uher
Ziž r 1423 byli panowé česstidobyli Wťerowa,
hradU Kwasic a po welmi krwawé půtce i Kroo
Ulěťiže, kteréhož města wssak brzy opnstili chwau

tajire do Cech, aby zmaťili úmyslo strany Zižn
kowy„ Bo několika krwawých putkach páUUw
še Zižkon UstoUpil tento se swými wojiny do
Morawy, Zthlawané chtice jeho pochodn pťra
kážky klásti, bpli ihned od Uěho do Ulěsta žan
hnani Na Morawč pak chodil se fwými wou
jiny z kraje do kraje a páchal š Uimi na způn

sob tehdejssich dobrodrUhů wojenskl)ch rožličmk
prostopássnosti Boležew také po Uěkterý čaš
UKroměťiže bez odporU a beš boje wtrhnul
bržh se swými do llher až za TranU Uhťi
táhnoncimU Uepťekašeli alebrž hlouběji do země
jej loudili donajice ho tim snadněji potťiti
ale jak fe diwili, když oU fpamatowmo se a
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zafe Ua zpčt wozy swé do Morawy obrátiw,
U prostťed Ustawičného rojeni:se nepťátel se
wssech stran pťeš hory a úwaly pťeš ťeky a
lesy coUwal a Uepťitele když se kútokU naň
odwážil, š weltkkožtrátoU Uepťitele samého
odrazil. Zprawili o Zižkowi š obdiwem: „To
ueni člowěk, to je čert, au mU th rozUmy dáwá,
že se Uám ničimš Užiti Uedápee

Když cčsať Sigmmld na to celé mar:
krabstwi Morawské byl žeti swénm Nlbrechtowi
Rakollskémn w manstwi dal a tento husitská
pány Morawské š jejich poddanými opět w po:
slUssenstwi Eirkwe katolické pťiwedl: Uchystal
Zižka Uowon a walnon wýprawU wssech wojsf
hUsitských do Morawy, aby tam bratrh swé
bUsitskě oswobodčl. Když pak přčráhl ke hradn
Bťibislawt nedaleko hranic Morawských, a hradU
toho dobýwatt se jal, rožnemohl se nemoci
fmrtelnon od hliž a napomanje fwé wěrné,
aby prý bojice se milého Boha, stcile a wěrně
bránili prawdy Božť pro wěčnoU odplatn, dor
konal žiwot fwůj dUe 11. ťijna 1424l Wojio
nowé jeho Uazýwajice se Sirotkami, protože
jim byl otec Umťel, wystrojili mU ke cti weltké
oswětleni. Spálili totiž hrad a Upálili brane
růw jeho, porčtem asi 80.

Smrti Zižkoon nedali fe wssakwojinowé
jeho pťt pochodn do Morawy mýliti, ale pou
chowawsse tělo jeho w Hradci w kostele U sw.
Ducha U welikého oltáťe jali fe hned dobýwatt
měst Morawských. BokUd se památka o tomtp
wpádu Husitůw šachowala, wimet, že U Mezlu
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ťiči se dohromady fpojili a jmenowitě opewx
něUý klásster Tťebič akož i Zwančice opanor
walt a swým braUnhm lidem osadili, toliťéž
že dobyli hradu a města Boskowic, Letowic a
Mohelnjce, w kterémžto poslednim mťstě wssecky
mnžské obywatele powraždili Botom ale se
žafe wratili do Cech jednak aby se proti Yl
brechtowi na ně fe chystajicimu lépe ozbrojlli
jňUak aby spory mezi Uimi famými wžntklé je
w Morawě blizko nepťitele w zkážu Ueredlo
Nebo po fmrti JaUa Zižky byla fe mor HUsi
tuw na čtyry strcmy rožpadla: 1 Ua Táboro
pod Brokopem Holým čili Welikým;2 . Ua
Sirotčy pod Brokopem Malým čili Brokúpe
kem; 3 Ua Orebity pod HyUkem KrUssinoU
pak pod Bedťichem, odpadlým to knězem mo:
rawským, kterážto strana brzy fr čtwrtoU se
spojila a 4 na Bražany, pod Sigišmmldem
Korybntem, fnižetenl Litewslým prozatimnčm
králem českým

Bťeš to wssecko rošpadani Ua rozdilnr
strany, pťeceHUsité pod welenim Brokopa We
likého dobýwali witězstwi erbpčejných Hned
jqk r 1426 že Saska 70,000 wybraUýchbojow
Uikňw a wýtečných sslechtirmo do Cech wpadlo
afpolU ožnámilo, že žcidUého kaciťe, kteréhol
koli dopadnoU, šithi UebUdoU, Utok na Uě
UčiUěn od Brokopa Welikého U QUsti nad Lao

bem a poraženi jfoU úplně tak že jich kU pat:
Uacti tisich zahynnlo a wsschni sslechticowé,
kteřiž w šajeti Upadli, krntě powražděni bwli,
prj čemž jpoln bohatá koťist do rUkoU witěžů
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fe dostala Taktéž porazil Brokop Holý ssiky
knižete Ylbrechta, který se 40, 000 branných
mnžů oblehal město Bťeclaw wojskem Tábor
skýmofažené Z čtwrta weliká wýprawa r 1427
počitajici tisic stťelch Anglických a 80, 000
jezchw Německých aneb dle jiných až prý
200, 000 branných mUžUwaec, miuula fe dou
cela 8 wýsledkem žádaným Nebo když kťižáci
fe jali oblehati městoStťibro kde jenom mala
byla pofádka HUsitská, dned jak Uzťeli wojsko
Prokopowo asi 15 fet jezchw a 16 tisicúw
pěssich počitajici, an obležencúm we Stťťbťe
kU pomoci chwátalo pojal wesskeré kťižáckéwojsko
tak náramný strach, že hned od dobýwani města
Stťibra UpUstiwsse na útěk se dali a teprw
U Tachowa Ua fnažne domlouwáni legata (wh
slance) papežského fe zastawili abh hrnoUcim

fe za Uimi plUkUm HUsitským čelili Zak mile
ale wálečné ssiky hUsitské pod welitelem Bro:
kopem zočili, zafe jako u Stťibra se roz
prchali, pťi čemž mnoho tisich od HUsitUw
dostiženo a porUbáUo bplo Nno tito hUbitelé
chtice wlast fwou od nich samých weskrz po
hUberu, sspiži opatťiti, podnikali teď weliké
jizdy do Slezťa, do LUžice, do Missnč do
FoitlaUdU, do Frank, do Bawor, do RakoUš
do Morawy a do Uher drancowali, pálili,
wraždili a jině sseredné wěci jsoU w krajich
těch pachali a powždp š bohatoU koťisti do
wlasti se nawracowali Z města Morawska
Brno a Šternberk tenkrate skrze Hllsity weliké
sskodhwzala u
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Na drUhěm fněmUNorimberském (r 1430)
swolána opět německá ťisse do boje proti HUsi
tum a kardinal Jlllian Cesarini wyslán š bUlloU
křtžáckou od papeže Martina U, abh hláfal
zde taženi proti kacirťlm Léta následeiciho
(1431) wtrhlo skrze ŠUmawU také skntečně
1.?0 000 kťižákň opět do Čech a inkli až
kDomažlicťm Zde wssak Uslyssewsse českýžpěw
dlUčný a rachot pochodu wošowého Hnsituw,
žachwareni welikým strachem odhazowali zbraň
a U welikém žmatkU Utikalt smčrem žpátečuým

k lesixmŠllmawsiým Zde dostižeui od honcťlw
wojsia HUsitského zjťmáni a pobiti jfou w pox
čtu walnělu Badlo prý jich lellčráte 20,000
Byla to weliká kťižácká wýprawa pata a pou
sledni do Čech Hlmté pak opět Uaramné dou
boli koťisti, a widěwsse žem ČeskoU od nepťátel
dorela osiooboženoU pofpichalř pod welitelem
Brokopem Welikým Ua Morawn, aby zde Bron
kupkowi SirotčťmU, š kuižetem Nlbrechtem Rar
kouským se potýkajirinlu, ku pomori pťifpěli;
i podaťilo fe jim skUtečně, knižete Nlbrechta až
po famý Dnnaj wytisknollti Mimo to činťli
jesstě jťšdy skrše Slezsko a LUžici do Branin
borska, kde nlěsta a wesilice plenili a dobywsse
,tznamex:itějssichměst jako Můnchrbrrku Strausi
berku a Laudšberkl: je wydraucowali a wyn
pálili Někteťi zbojownikčew Wrokopowých wtrn
hnUli také do Uher a opanowali tam zwlasjtni
chytrosti město Trnawu Mnozi prý znich wya
strojili fe co kUpcj a wloUdiwsse se co takowi
do nxěsta Ua trh, otewťeli w Uocč druhům
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fwým bráUh městskě; Uačež Trnawa po tťi léta
(1432u1435) w UlociHusitůw byla

Bwssak co wssemř těmito witěšstwimi zťska:
lie? Nelze tajiti diWalacký we fwých dějiUách

českých(kniha xuj str 161), že Uasledky zdaru
onoho (české šbraně) nwnitť wlasti pro Uárod
český fám w fobě Uebyly tak utěsseUé, a spáfo:
Uosilé jak fe jich sire bhlo Uaditi Uplné zUi
čeui dáwUé aUtority (moci žákoUité) co do státU
i cirkwe potáhlo za seboU také zUičeUi UárodUi
jednoty a swornosti; fwoboda žajisté trhajic
wsseliké úwažky, lčije fobě wssUde w rošmani
tosti a roždrobeni a protož nesiedUorUje ale
brž rozpthlnje ee Nwssak nejenom se narod roz
drobowal, Uýbrž t fám febe Uičil ČechoslowaU
wálčil proti Cechoslowaxlu, bratr prott blatrn
a rozliceU slepou náružiwosti bořil nmťlecká
dila swých slawných přede žapalowal chrámh
a klasstery, š welčkým Uakladem zbndowané a

pťewýtečUými dčlami české umy ošdobené Uičil
spálenim drahorenUé kUihowa, w Uichž bhly
weledůležité lčstin a wýtečUé spisy dňmysluých
awssak katolirkýchdČechU Ufchowany, a promě:
Uowal celou krasnoU zemt son we fmntnon
poUsst Mimo to trhal fwazky oné pťežádonri
jedUoth fpisowného jazyka kteráž fe tehdáž
mezi Čechoslowanh, Boláky a Zihoslowany
twoťiti počala, jelikož toliko w Braže pro ně
stáwalo wyfokých sskol kde oni stUdeice jašyk
českýfobě žamilowali jim rádi mlUwili a w nčm
i psali. Nwssak boulemi husitskými wyhnánt
z Brahy, kde mysoké sskoly hlUboko poklesly, počalt
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š blUdy hUsitskými fpolU jažyk český fobě žUechucoa
wati a od Uěho čim dale tim wice fe odchylowati

Y tak ta pťežádoUci jednota jazyka spifowného,
ktera jiUé Uarody neslowallskě jako Němce Frans
conzy, Nnglňčaxly, Wlachy tak mohUtné čiUi, mezi
siowanskými Uárody Uplně zmařena jest To jediu
né co wýbodu oněch welikých witězstwi Husitůw
Udati mužeme, že jimi národ český od úplného
wyhubelti skrze wojská kťišácká žachláněn byl od
Božské plozťetelnosti, ktelá se jesstě nad nim co
nad Uá:odem pobloudilým sice ale pťece weždy

xoloUcUěnábožUým chtěla fmilowati a jemn čafu
kusmýssleni fobě a ku pokáni popťiti, jakož jej
také co Uárod Uad miru fchopUý a dussewUě bobatě
nadaný jesstě kwelikým bUdoUcim wěcem Uchoo
wati, a spolu také oUěmi witěžstwimi kaciťůw

pťedstaweué Eilčwe téměť Uutkati aby k oplawě
cirkewni káznč se wssi oprawdowosti pťčkločili, jať
to i fam kaldinal Julian tehdáž wyťklml

z. 5 Ztau: wěci po páte wclké wýprawě
lťišácképroti únsitnm

Blawili jfme, že kardinal anicm Ua rozx
kaz papeže MaltťUa 7 kázal kťižáckou wálku
w Němclch p:oti Husitským Čechům Welice
bychom wssak Ua omyln byli domniwajice se,
že Řim toliko k těmto nejkxajnějssim prostťed:
kum fáhal a téměť jenom zahuby národa českého
wyhledáwal Užito žajisté iwssech miruých proa
stťedků bechom afpon jeden z posledni kťižácké
wcilky podotkmali pťipomiuáme žde manifest
čilt slawné ohlássenikardanla aniana k národn
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českému, o kterémžto ohlásseUi takto di český
dějepisecBalacký (w kn )(U str 140 a 141):
Treti drn Ua to 5 čerwence,maje (kardinal
JuliaU) jižjiž kročiti do pole, obrattl fe mani:
festem dosti usslechtile pfaným knárodU črskch
wubec, aby mU ožnamtl oUmysly fwé i wojska
do Ccch wstUpUjiciho Di tam že Uešna w srdci

fwčm tužby wroUcnějssi Uežli widětč slawné
králowstwi české opět w jedUolč Eirkwe a w po
koji i w ťcidU spasitelném, jako býwalo jesstě
pťed časy Uedawnými; protož že pťichazi Uefa

zemi Ue žcihUbU an fskodu, ale mir a pokoj,
naprawrui starých dobrých obyčrjmo nin pox
hťichU opUsstěných a ťleslých,a konečuě zwele
beni cti a chwálo Boži; Cechoawé wsslchni aby
mU wstťir wysli š dúwčron, wědouce že Ui
komn kdokoli anrciti fe do lnna matky Cir
kwe zase nebude w Uičem Ubliženo ale že každý
pťijat budc š laskawosti co bratr aže radost
nad obrácenim jeho bnde tak weliká, jako byla
w ewangelium Uad náwratem syna Ztraceuého
Z Uejfme liž, di my wssichni bratři a ťťestcmé,Ue:
mámeliž jednohoa téhožSpasitele Christa Bana
jedno a též pifmo swateš7 Co pak Uciš roz:
dwojilo, co odloučilo děti od milowné matkye?

Wy jesstě Uedawno we wiťe a bážni Boži
pťedčili jste mnohé Uárody: a Uyni pronaslr:
deete křesleany mečem i ohněm, bášen Boži
obrátili jste w Ukrntnost Nebylo:liby lépe a
profpčssněji, kdyby jste pťipojlli fe k nám,a
wezmouce na sebe znameUi křiže, tahli š nčxmi
společně proti TUrkum a SaracenUm, dáwným
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bUbitelňm kťeskanůw, misto co Uyni Uásledeete
sami pťikladU jejich? My nerádi a jen zUUtUé
potťeby táhneme fe zbroji ťwám abychom er
diwali fe Uetečně ano Uwáš Uáboženstwihhne
kostelowé fe boťi, obražy swatých se rUssi, swaa

tosti se posslapllji wěrni kťesťané foUžeUi a
šemě okolni pleněnh a szsstěUy býwaji Jsoul
bohdá ilnezi wámč mnoši ježto Ueťády takowé
w ohawnosti maji leč že Utlačenč jsouce od
tyranůw Uesiněji skutkem wyjewiti se: těm my
pťinássime osioobozexri, antž maji se Uaš co
obáwati, leda ti kteťi pňfobeUim ďáblowým

žamitaji pokoj a kažeU, a chtějice moUdťejssl
widiUi býti Uad jiné, baži po Učeni cizim i kláti
se wětrem domněUi Nenměte bh hrstka oněch
lidi wěděla wice, Uežli celý swět a celá Eirkew
kresianská ode mnoha stoleli ČemU pak wáš
Uanči bojownict, měssťanc sedláci a jini nea
Učeni lidée? či snad oni lépe rožuměji pifmu

sioatému Uežli doktorowé, Uniwersity a ťollegie
ježto š Uim se stale obirajie? proč chcete Uě:

kolika ofobám wěřiti wice, Uežli tolčkerým
mistrům a Učrným wssech stoleti a Uárodúw?
Wište an fw Nngustin sám prawi, žeby ant
Ewaxlgelium wěřiti nechtěl kdyby Cirkew jeho
Ueschwalowala; bylot ewangeltstuw wice, ale
Cirkew ježto UebloUdi nikdy, nepťijala jich
neli čtwero za prawé pifmo swaté; a této
Clrkwi Učinil Spasitel naš žaslibeni Ducha
swateho an š Ui býti a ji sprawowati ma na
wěky wěkůw Protož pojďte a wraste se do
llma jejiho š důwěrolt; naleznete netoliko odu
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pnsstěni a milost, ale wsseckU lásku a prčzeň,
kteron ditě od otce a matky očekawati mUže
Bán a Spasitel náš Zežiš ChrtstUš, jenž wyn
koUpil náš drahoU krwi son, dejž wam Cea
chum to srdce aby jste fpojilt se š námi w je:
dnotU wiry, pro fpaseni dussl swých i pro poe
koj a čest slawného králowstwi českého.ee u

Ziný mirný a mnohem wydatUějssi byl
prostťedek jehož fe chopil sněm Basilejsiý pa
pežem Martinem 7 r 1431 wypsaUý a pod
jeho nástUpcem EUgeUiem uA téhož roku za:
počatý Sněm ten wošwal Čechy, aby knčmU
wyprawili posly slibujic, že jim noolUé dáno
bude slysseni Bo pťedběžUé o tom rozmluwě
w Ehebu mezi Čechy a mrži doktory od sněmn
wyslanými, wypraweno skutečnčpofelstwi z Ccch
Ua fněxn a jednáno hlawně o čtyrech článcich
Bražských již jrdnou šde UwedeUých, kteréž taťé
ode sněmuš Uějakým obmezenim prijaty jfoU
a sice 1 co přčjinláni fwátosti oltáťni pod oboji
zpusoboU se dotýče, že se Cechum a Morawa
Uum kteťižby toho žádali, dowolnje že wssak
spolU wěťtti jim dlužno, že pod zpnfoboU chleba
Uetoliko tčlo, a pod špttsobon wina Uetoliko

krew pána Christa jest obsašena, berž že pod
každoU zpufobon jest celý Ehrčstnš Co 2 do
swobodUčho hlqsani slowa Božiho, pťidáno že se
to pod dozorstwim bisknpa dowolUje wssem kUěžim

od Uěho zťišeným a poslaným Co 3 do stau
wowáni a trestaini bťichUw sinrtelných skrže ty,

Ua kteréž to slussi pťidaU tento wýklad pox
slednich slow: to jest, sirše úťady dUchowni a
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swětské znicbžto prwni stawnji a trestaji hťčchy
dUchownxch, tito poslednějssi wssak hťichh froětn
ských, ale wždy při tom práwa a sprawedlnosti
ssetťice 4 Co do swětského panowáni dnchowo

Uťch Uad časUým zbo,šim wyťknnto že jak kněži
jednotliwi taki chramowé mohou mťti statky
fwětské zděděUé cmeb jinak sprawedliwě Uabyté,

že pak duchowni lčdé jfonre wladaťi žboži ciru
kewnčho, jim wěrně podle Uaťťzeni fwatých

otcúw wládnoUti maji SpolU slibeno, že wsseckh
neťády, které se jak w ohledu posledUim tak
wzhledem Ua dwa pťedesslé čláUkp bhly wlonx
dili, fněmem odsiraněny bUdoU

K těmto mirnplným úmlUwám, wnbec
latinským slowem 77compactcxtaeenazwaným pťiu
fwědčili wssickni z Cechuw, kteťi poUze pťijimax

Uim pod obojť žpůsobou se fpokojowali tedy
wssirkni tak ťečeni kalissnicj, knimž nejwice ná

ležela fslechta českáa mimo ni Bražané Táboťi
wssak a Sirotri ťteři se již přil:š byli zkolejč
šákonuw staré Čirkwe wdssmuli nedali se pox
hnonti ke fmiťenise š Eirkwi a siednocowali

se mezi sebou proti druhé straně každým dnem
zrustajicč a mohntuťjici

Když pak Táboťi fe Sirotky na nowo
byli Blžeň oblehli, tu stawowě katoličti spojeni
š kalissnikh, aby nekrwácela déle wlast již Uáx
ramUě ztrhzněná, wytáhli json pod Menhartem
že Hradce a Telče proti zarpntilým Táborům
a Sirotkum pod weleUim oboUBrokopčno stoe
jicim sami to Čechowé proti ČechUm Zako
dwě černé boUťe walila se wojska proti fobě
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U Lian mezi Kouťimem a Českým Brodem
sirhl se rozhodný boj dne 30 kwětna 1434
MeUhart zwitěžil oba Wrokopowé padli

Tak tedy, di Eneáš Sylwiuš (papež
BiUš U), tenkráte Čechowé jen od Cechůw
pťemoženi býti mobli, kteréhožto wýrazU i Uěu
mecký fpifowatel Windek Užiwci mluwě o této
wěci Tim na wždh zlomena l)lawni sila Táx
borňw a SirotkUw,e) nebot mimo hlawni
wUdce a Uejwýtečllějssihejtmany, žahynulo spolu
asi 13 tisic oněch bojownikUw, kteťiž po tak

mnohá léta ostatnim Uárodum Ewropským Ua
postrach byli Tčm také odstraněna nejhlawx

nčjssi pťekážka kteráž žádoUcimn smiťenise šemě
české š Cirkwi katolickoU wadila. Bo mnohém
ijedanáUi jesstě Čechůw š posly Basilejskýx
mi a cisaťe SigmUndowými txa sUěmichw Wraze
a w Brnč (1 čerwence1435) a w Bělohradě
Uherském (6 ledna 1436) docčleno obecné
smiťeUi ohlássenim a žtwrzenim kompaktat Ua
slawUém sněmn w Zihlawě (5 čerwence 1436),
kde iSčgmund zafe nšnán za krále a pána
země Eeskě Morawa bhla a znstala tehdáž
w drženi Qllbrechtowě

Dne 23 fera w těmž roce dál fe slawný
wjezd Sigmunda do Brahy a slibowáno mU
odewssech stawů poslnssenstwi a wěonst Bak
osachy jsou úťady městské a zemsté ponejwice

e) Na Morawť teprw rokn nasledujiciho (l435) w kwťtnn
posadka Taborskaz mťsta Zwaučic skrze wojsko pánůw

sebnúna 1est;z1cu Tťeblč lesstť dťle se w moci Táx
boer Udtjela.
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osobami katolickými a Uěkolika mirUými kalissniky;

a obnoweny žase staré ťcidy cirkewni pťi čemž
Roky,cana l)lawa kalissnikUw a od nich jmenou
waný arcibiskup Pražský fobě jesstě dwa čláUky

wyminil o nichž mělo dale jednáno býti Ua
fněmu Basilejském totiž o rozdawáni fwatostč
oltáťni malým ditkám, a o čteni ewangelii a
episst:žl pťi mssi swaté w jazka českém Dne
13 února 1487 práwě pťi korUUowani cisa:
ťowny Barbory w Braše dofsly ode šborU Bau
silejského bully, jimiž fe kompaktaty Zihlawskě
cirkewnč potwržowaly, a druhého dne kU wssee
obecné radosti kalissnikuw Ua radniri staroměst
ské jfou čteny Dwě wýsse nwedeUé wýminkp
Nokycanowh wssak ode šborU zamitnnty a tou
liko pťijimáni pod oboi žpůfoboU dospěleja
ssim kteťiž by si tobo žadali, powoleno 8 doa

datkeln: že laikowé, (swčtssi lidě) maji sice
z Uaťišeni Cirkwe pťijimati jen pod jednoU:
awssak buďto že pod jednoU, buď že pod oboji
se prijima když se to děje podle ustaneri
qneb obhčeje Eirkwe, še slouži hodnť pťijimau
jicim ke spaseniee

Uwážimeli, že co Eirkwe stawá nesmloU:
wan nikdh š kaciťi anž jim nějaké úchylky
powolrno: mnsimek se wěru diwiti welikostdeču
nosti a náramné šhowiwawosti, kteroU stlěm
Basilejský chowal ku pobloUdilěmU národU českoa
slowanskémU Tim že EechoslowanUm dowoler
pod oboji žpufoboUpťijjmati powoler jim Uěco,
co wssem ostatnim Uarodům kťeskanskýmodepťer
Broto i kardinal ZUlčaU poslům českým, neu
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možných wěci na fněmu žádajicim ťekl: že
Cirkew ž Uepťebrnné lcisky swé již propUjčila
fe Čechťtm w takowé miťe jakowé jesstě nikdy
pťikladu nebylo Bchfadila prý fama sobě ránn,
abd je co noon ratolest do fwrho tčla zafe
wsstipiti mohla.ee Dana teddtim ČechUm jakási
posild neslýchauá pťednost pťed ostatnimi národy
kťesianskými N prere teuto dar šhowiwawě
lúsky nlateřské, ač tak weliký, jesstě žblondilým
Čechoslowanum neždál fe býti dostatečným
žádali wěci welkolepoxl jednotU Eirkwe docela
rnssicich, a newyhowěloli se jich choutkám, tou

žili na Eirkew a obmýssleli žafe zponru a žjee
wný odboj Nejwice pak toužeuo na krále
Sigmnnda, že Usažexlopět Ua trčm fwých otcmo,
hleděl rychle wsse odčiniti, co fe od časil Hu
fowých bylo w Cechách a Ua Morawe stalo
že kalissuiko Ze swé rado a od úťadU šawrhl,

že bisknpilm dowoljl nefwčtiti podobojčch Ua
knťsžstwi, že žadného kaplana kalissslickěho Ua
fwem dwoťe Uetrpčl, še proti wssem dťčwějssim
úmluwám šafe cišošcmce Ua úťady jak fwčtské
tak duchowni dosašowal, že staré sioobody a

práwa zemská wsselijak russtl a j w Eo fe
již dotýče chowáni Siguumdowa ke kalissniknm,

dlužno podotknotlti, že l fam sněm Basilejský
powoleni ku prijimam pod oboji zpňfobonjenom
ro nějaký lnůstek kll fmiřeni fe Čechmo š Ciru

kwi powažowati mohl dobťe wěda, e tim
welkolepá a na nejwýš žádonri jednota irkwe
trpi,a aže dost mala úchylka od obyčejll (nex
dime od Učeni) Cirkwe, fnadno pťechodem býwa
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kuplnčmU odpadU, jakž se to i skUtečně na
kalissnicich českých a morawských w následnjicim
stoleti zťejmě Ukeizalo kteťi jak wystoupil Luther,
Cirkew katolickou opUstiwsse úplně k bludům
jeho pťilnuli Ký diw, že otcowé cirfčwni
jakož i katolicleei wláda se wssemošně snažili
i tento posledni zbytrk HUsitišmU a spolU dosti
Ulocuý zarodek k Uowým bludúm a bonťim

žničitil Něco jixlěho owssem jest žpůfob, jimž
je to zničeni prowesti mělo Ze pťilťš chwátawc
počináni takowé fpojeué fe skrácenim šemských
praw a swobod mysli jesstě zrela nrufpokojené
poš:wwu rošbouťiti mufelo toho fnadno fe don
wtipiti. Nowá zpoura Za toU pťičjnou na
mnohých mistech wžnikajčci dojimala cifaťe Siu
gmunda tak, že bržo nemoci skličen nlehl Boe
sléž opUstiw BrabU bral se do Uher a dojel
až do Zuojma, kde citč swé brzké úmrti pox
roučrl fwolaným pánúm českx,xmzetě sioého
knižete RakoUskcho Nlbrrchta co nástllpce na
trůnn českém a nherskénl a pťijaw fwate
swátosti w Hradissti (Woltenberg) U Znojma
dne 9. prosiUče 1437 nfmll w BáUU.

š. 0. Uejhlawnějssi čoťjr po smrti Cisaťr
Zigmnnda

Zakž Sigmund Ua umrtnim lůškU byl Uao
ťidil tak fe istalo Nlbrecht wéwoda Nakonský,
jenž mčl Nlžbětn jedixloll dcerU Signmndowll,
za manžclku, zdědtl š Ui nejen markrabstwi
Moraxoské nýbrž i korunn českon a UhorskoU a
nad to jesstě za cifaťe ťimského wywolen jfa
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r 1438 Ua hradě Wražském kordUowaU byl
Byl to rázný a sprawedliwý panownik který
wssemošnč fe zasazowal o ťad w zemich jeho
péčj swčťených a do kteréhož fe naděje welikých
wěci klásti mohly. Yle když se do Uher wrátil
aby tam woje fwé protč ankmn do Srbsta
wpadssim rozestawil Uchwcicenjest nenlori čerwe:

noU, kteraž w jeho wojsku strastně ťadila a take
jeho činnému a nadějnélml žiwotu konec učiUila
Bowsslanti hodno, že již tehdáž pod jednim
zešlem Uejjasilějssiho domu Habšxburského země
tať rozdilné w jažycich a obyčejich byly fpou
jeny w jeden welkotwarný celek který o sto let
pozdčji fe na wždy měl Utužiti a Uepťetržeuč
trwatč Zelikož tenkrate nejrnom w jiných žeu
mich, nýbrž i w Čechách a Ua Morawě weliký
mor panowal tak že w Praze pťeš celě léto
na 51 tisic lidi emťelo: stalo se, že ř Uejčel
Uějssi ofoby, kterš Ua žáležitosti zemsié Uejwčtssi
wliw měly, morem Uchwácené š dčjisstč od
stoUpčly, čimž Uejhlawnějssi fpory poněknd jiš

wysilené dokonce se wybonťillž
Bamětihodno,x že Uásledečciho rokU (1440)

wynalezen w Nčmeckn knthotisk, Uálešek to welee
důležitý, který ša Uěkolikstoleti Uárody krestanskě

na tak whsoký stupeň wzdělanosti powznesl,
jakowéhož i nejwzdťlančjfsi Uárodowé pťedkťeu
skanssti Řekowé a Rimané, an tusslti Uemohli

W témže roce dne 22 února U.xrodil fe
Uebožtikowi Bllbrechtowi fyU jmenem Ladislaw
pohrobek Elisska, matka jeho a kralowna česká,
wssemošnč o to fe fnažila aby noworozenci pou
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jisstěno bylo dědictwi po otci, mimo Rakousko

totiž i koruna Uherstá a Česká kn kteréžto poa
slednějssi také markrabstwi Morawské Uáleželo
Za času jeho nedospčlosti panowalo w jmenoa
waných Zemich téměť bezwládi a za tou pťia
činoU i Ustawičné nepokoje a bouťe Kalissnici

měli š Tabory časté hádky, kteréž jak wezdy
k žádnemu ukončeni a fmiťeni newedly Mezi
pány, tehdáž w občanskúch wčcech nadwládu
majicimi, měl od r 1440u1444 pťewahUpan
Hynce pťijmim Btaček z Lipé, jenž byl pan„em
na Ratajich w Kouťimsku a na Bolné w Cáa
slawsku Bán teUto hned od počátkn rozbrojů
Husitských stál wěrně a pewně po straně krále

Sigmnnda a bojowal hrdinsky we wssech půta
kach proti Husitmn a když u Lidan rozhodna
bitwa mezi kalissnikymirnými a katoliky š jedné
a meži Tabory a Sirotky wýstťednimi š druhé
strany se strhla, pomáhal an Maček wndatně
drnhon straun tnto poražiti pročež r 1436
od cifaťe Sigmnnda Učiněxlhofmistrem králowa

stwi českčho dež pak po smrti Ylbrechtowě
těměť bezwládi w Čechách panowati počalo,
jal se pan Wtaček mocnoU rUkoU ťiditi Události

weťejné J posstěstllo fe mU, we wlasti strau
nami rošerwané poněknd šachowati ťád Oba
šwlásstě pak w poslednich letech swého žiwota

byl takoťka jedUim z hlawnich sioUpů žemě
České Dle Yrchiwu Ceského wydáwaného od
pana Balackého byl Hynce Btaček z Lipé a
Birksteina mnž rozumu newssednibo a mysli wya
soké, ač postawy malé, tlustý, lifý, howorný a
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wždy weselý Zemťel Ua Ratajich lěta 1444
dne 20 frpna náhlou fmrti, chystaw fe jeti do
Dobťisse k rokowani š čelnými Uěkterými pany
osněm wsseobchý králowstwi Českého Bylat
to žtráta welřka pro Uarod a pro wlast wubec;
nebot jestliže kdo on žajisté bylby pokoj wlasti
zjrdnal bez krwe proliti Welikýaaškussený
wůdce w boji, dňmyslný a žběhlý jednatel
w občanských wěcech, mocný statky wlastnimi

mocnějssi podstqton horliwých jednotniklt fwých
nežádosttwý aui jměui cišiho ani cti pťed lidmi
pťtčinltwý a sialý w pťedfewzetich, UezměnUý
we fmýssleni fwém, obracel on wssecku péči
fwou jen k dobrémU, ke cti a Upokojenč wlasti

nassi, žačež i od pťátel a jednotnikU swých
wroucně milowaný, od protiwnikU famých wau

žený, sám ač foukromě žijici, wssady welikou
moci w Cechach pufobil Wo jeho smrtč (roku
1444) umťl sobč pťewaby dobyti pan Ziťi
žWoděbrad, o němž di Eneaš Solwčnš (papež
Biuš ll) we fwých dějinach českých,že welikou

žkUssenosti jak we wčcech státnich tak wálečných,
neslýchanou pťičinliwosti, náramnou podnikawosti
a Ueunawitelnou bedliwosti wynikal a že byl
mu mrawčxw libezných awssak nakaženýhusit
stwlm ač jiUáče také fprawedliwý a sslechetný.
W témž roce (1444) swedena mezi kťesiany
a mezi Turky bitwa U Warny w Bulharsku
ktera wssak pro křeskany žalostný konec wzala
nebot w Ui zahynul kral Uherský Wladislaw a

relé kťeskanské wojsko potťeno a rozprásseno jest
Z wýtečný kardiual Zulian, jenž tolik fe zaa
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fazowal o smiťeUi Cechůw 8 Cirkwi, tebdá
Usmrcen a Uejwětssmm hrdinowč uherských plUrU

Hunyadowi toliko časným útěkem žiwot zaa
chraniti se podaťilo

Ban Jiťi zBoděbrad o Uěmž wýsse mluu
wer, Uměl welikou chytrosti Utwoťiti sobě

mohútnoU stranu z pánUw a měsssanůw a wůbec
wssech horliwých kalissnikůw ǧejichžto pomoci
také Brahh se zmocUil a nejwyšssi spráwU žemě
Ujal jižto tak dlouho roedl až Ladislaw poa
hrobek syn Nlbrechtůw a Elissčin jenž U dwora
cisaťe Bedťicha lll pod pěstoUnem EUeássem
Sylwiem podospěl slawněkornnowán szraze
co král český r 1453 Brawě toho léta doa
byl Mohamed CaťihradU a ohronma wojska
tUreckawalila se ku hrancim Uherským Hrdinjký
JaU HUnyad stál u Bělehradu co pewna skala
protč náwalU anecké moci Čechoslowcmépakxiž
dťiwe pod statečUým rekem Jiskrou š BraUdýfa
(slawUým to Morawanem) bojowali w Uhťichpro
krále swého š rytirskon szžilosti thž byla
bouťe turecka rozthána, lnarorátil se Ladislaw
do Wrahy, ale mezi pťidraroami k swadbě swé

š princesnon francoUskoU Magdalenou nahle

Ua morni bolest čili hližu moroon, ješto Ueedáwno před tim w Cechách a jesstě t doby
w Uhťich i w Bolskn walně zuťila, se rozneu
mohl a Umťel (r 1457) Bo jeho smrti wya
wolen za krale posawadUi fpráwce šemský Jiťi
Boděbradský a wyjmoUc dwě města JihlawU
a? Wratislaw Uznaly ho také za swého pána
Morawa, Sležsko i Lužice



74

, Co do rirkewnich dťjů dlužno tn jessto
něro o papeši Eugeniowi lM (1431u1447)
a jebo nástupcich podotkuouti Boněwadž fyuoda
Basilejská nedosti zastoupena byla a do občaua
ských wěri se pťiliš zabirala ano i wsselifého
bezprawi proti papežskě dustojnostť si dowolo:
wala, prohláxll ji EUgeU ža odročerU a jwo:
lal nowý sxrčm do Ferrary, který w únoru
r 1439 odtUd do Florencie pťeweden jest
Hlawxlim účelem snťmu tohoto bylo koueč:
né Rekuw smiťeni š Eirkwi zapaduť, o kteu
rémžto jmiťeni i také pledchudce Eugeltiuw
Martin 7 se byl zafažowal Suěmowuici pak
kteťi byli w Bastleji protř zapowědi papežsic
zustali, boblr;el we žjewuý odpor je zákouiton
hlaon Cirkwe fe postawill a wywoliwsse
wšdoropape;e pode jmenem Frlira 7., lnisto
poklidn, oprawy a siednoceUč, špňsoblli w Cir:
kwč nowon poborssliwou roztržťu a Uefčislnc

šáhubué rošmissky meži kťesiauw, kterýmž teprw
po dewisi letech odstoupenim Felirowým (1440
až 1419) koUec Učiněn

Zatim fněm Florenti:lský skwěle swe úloze
dostál, tak že Nekowé l 1439 š latinskou Cir
kwi je spojili, pťijawssr čleinrk o pochodu Ducha
fw i od Sdna a pťesnon katolirkou prawdn
oswrchowané lnori dnchowni řimského papcžo
w Cirkwi Bo;i Dobrý Eugen, který kdocileni
takowého siednoceni žádué občtč peně;itc er
ssetťil siawil tento sstastný wúsledek fněmu

Floreutinského š Uejwroucuějsll radosti, jakonž
jen otcowské jrdce hara nad nawratem poblouu
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dilého fyna. BNadnjtsr fe Uebesa a plesej žemě,ee
tak se jal Eugen w sladkém Uadsseui celému
kťeskaslstwUhláfatj, „padla mezizeď, kteráž Eiru
kew wýchodUi a západni od febe různila. Chriu
stuš je obč nejtužssim swazkem lásky a mirU
spojil. Bo dloUhé sinutné nehodě drahného
rožkoleni jednota pťežádouci šase pťede zrakama

wssech w jafném leskU záťi. Wlefej matko nasse,
Cirkwi, nad fwornostl synň swých, až potUd
proti fobě brojiwssich. Nnaž jsi drUhdy po čaš
rozkolnictwi hoťké ronila slze, nyni š radosti
UekoUečUoU dčkUj Bohu. Wssickni pak wěťici
na zemi ač matce fwé, katolické Cirkwi, želaji
sstěsti!eé ou Náramně wssak litowati jest, že
weliká čeistwýchodni Cirkwe od jedUoty těšo za
krčltkýčaď žnse odpadla, odedž roždil mezi Reky
š Cirkwi siednocenými a nrsiedxlocenými powstal.
N co Uáš Slowauy katolické pťi tom Uejhlubssi
bolesti dojimati musi, jestit že práwě Uám pox
bratťeni Uárodowé Slowanssti, jako Srbowé,
Bulhaťi a nejmohútltějjsi ze wssech Slowanň,
Rusowá do neblahého tohoto odsstipeni a roz:
kolnirtwi stržeUi jfoU a še nejwire RUfowě
fobčckoU politčkou swých panownikúw w Uěm
wssemožně udržowáni býwaji. Rozkolllictwi toto
také Uejhlmonějssi jest pťičinou, že slowanssri
nairodowé tito ža ostatUimi národy ewropskými
we lošděláni, w oswťtě, we wědách a úmách
d:ileko pošadu zňstali a w dwojnásobné porobě,
ducha i tťla, Uwášlř.

Co mssak synody Basilrjskě se dotýče, která
i po synodě Florentillské jesstě se uerozessla,

4ů
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pťidatč mUsime, že každým dnem pozbýwala
wic a wice wážnosti a duwěry, obzwlásstč an
Uejwýtečnějssi Učencř toho času Zan TUrrecreu

mata dominikan a MikUláš KUsaUskú této
synodě práwo, jmenowati se wsseobecným cir:
kewnim šborem, Upirali ťkoUce, že synoda ta
tělo Baně Eirkew bezbožUěroštrl)áwá a Uad
to proti wssem zakomlm cirkewnim UekUěze

Nmadea, wéwodU Sawojského, za papeše wy
wolila Brotož také st,moda tato brzy wic a
wice opUsstěUa, fe r 1449 w Učweč rozpadla

NástUpri Eugeniowi MtkUláš U (1447
až 1455), Kalirc ul. (1455u1458ǧ a duchae
plný fpisowatel české historie Eueáš Sylwinš
Bčkolomini pode jmenenr Binš ll (1458 až
1464) snažili se wssemožně od kťesťallstwa oda
mrátiti welikoll šáhnbn, která jemu ohromně
rostoUci nloci TUreckoU l)rožila a swoláwali
Uárodh kťeslanské proti fpolečnému nepťiteli do
boje Hlaš papežuw bohnžel U wssech knižat
ewropských Ua šmar ssel; jednak owládala jřch
jrdce jakási malicheruá fobčckost, jinak dřepěli
w náramnc liknawosti lhostejnosti a chonlostil
xoosti Nedbajice Ua trpké Uáslrdky takowé nee
ččnnosti w bndoncm:, nepťispěli kUpomoci Ziho
siowanmn, ČechUm Uhrum a Wolákům kteri
pod korolchwi sioatě wiry kťeskanskéjako druhdw

kťižáci, Balestiny dobýwajici š l)rdiUskon žmul
žilosti proti DUrkumbojowali Jmerwitě Jihon
slowané ro prwni ohrada kťesianstwa proti
Turkům prmoě tenkrátc turcckou žbrani žasáh
Uuti Uáramně krwáceli a pťemožent jjonce pou
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wodni barbarských hord tUreckých, podlehli jejich

jarmn pod nimž až podneš u tedy již po
400 let m upěji, aU wsslckni ostatni Uárodowé
kčeslanssti jiz dawno jho jejich šhodili

W ohledU rirkewnim jesstěUám podotknouti
še wýsse jmenowani papežowé, Uástupnici Euge:
niowi wssemožslěfe snažili odčiniti ro sněm
Basilejfký ke fmiťeni Husitxlw š Čirkwi byl
těmto powolil, jmerwitě uiwáUi kalicha Naa
hliželif dobťe papežowé ti, ze fe žádnon rewoa
luci, tedh i š rewolUri w Clrkwi smlouwati
se nemá, že každá boť sebe mrnssi úchylka od
Cčrkwe jest ráUa, která fe jejimu tělU zasažuje

anebo raději rána, kterou člowěk zasazuje sobě
fám, an takowá úchylka, setrwá:li w ni déle
wždy dále jej žawádi na bezcestiblUdů a stáwá fe
zpoUeUáhla meziždi, kteraž jej od těla Cirkwe

dokonce oddělUje, jakž toho historie tohoto času,
jejž práwě ličime, blledně dosioědčuje Nebo
ač HUsitUm kalich powoleU, pťece nepťilmxli
wssickni šafe k Cirkwi, anobrž Ustawičně fe mezi
nimi twořily strany, které fe od protestalltůw

pozdějssich w Uičemž Uelifsily Z mezi katoliky
pod jedUoU pťijčmajici a mezt kalissniky Usian
wičná jakási hoťkost, ustawičné tťenire panowaly,

a tento neklidný duch jako nějaká zimnice po
dwě stě let Uárodem lomcowal až tam Ua Bilé
Hoťe se docela wybouťil fpoln wssak také wyo
silen národnosti českérubáš ustrojil Jak welmi
moudťe by Cechowé byli učiUili kdnby tehdáž
hlasU nejwpšssich pastýťů Eirkwe byli Uposlechli,
kdyby nelpice twrdossijně na maltchernostech a
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tčtěřkách, krásné dary bohatě Uadaného dUcha
swého Ua jiné profpěssnějssi wěci byli obrátili,
a kdyby, žnalnenajice wsselijaké Uedostatky
w cirkewni káznč a úhony Ua pťedstawených
Cirkwe, bwli pomněli, že i prwni hlawa Cir:
kwe fw. Betr tťikráte poklefnul, zapťew bož:
ského mistra fwého, a že i mezi ostatnčmč
aposstoly byl žrádre Zidáš, že wssak proto
Cirkew Ehristowa, pťece wždy zčistáwá čistou,
swatoU choti Báně, ani posskwrny ani wrčxsky
Uemajiriee (Efež. 5, 27.) Neboť zhťesslleli kdo
w Cirkwi, byt i papež bpl, šbťessll proti
Eirkwi, Cirkew sama wssak Uikoli nešhťessila,
anobrž hlan swého powpssujčc we swých Swa:
tých a wssemožně oprawy mrawné jak w hlawě
tak w údech fe domahajic, wěrnou a fwatou
choti Christoon i tehdáž fe býti nkeizalal
Bl erynikla:li Cirkew Báně ze wssech tťchto
a ž pozdějssich mnohem krUtjsich bojčiw co
slawnci witěžitelkae? Ql jak se wěrUěmU kato:
likoǧoi prfa radosti dmoU, an popatťi na nej:
wyšssi strášce nasse Ua Sioně, Ua papeže Uo:

wějssich časii, mUže to weskrž Učerstč welikoU
a rimotem fwatým winkajica, aneb když po:
hledne Ua welebnou ťadU weleUčených a ne:
úhonných biskupů čafů nhnějssťch, kteťi co kráfnci
korUna okolo stťedu jednoty wěrně fe ďborlljj
a jak swťtlem učeni tak pťikladn fwého prawa
jfoU ozdoba Cirkwe a chlouba katolikůw. Zak
zaplefá tentýž wěrný katolik, když popatťi na
ty nesiislné ťady horlžwých knězů nynějssich,
jichžto frdce ohněm wyšssiho nadsseUi pro Boha
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a pro wsse swaté plap.olá, aneb když pomUi,
kterak ža nejwýbornějssim pťikladem uejjasnějo
ssiho Cifaťskěho Donm nasseho we wyšssch

wrsiwách náboženské fmýssleni fe walně ssiťi a
Utnžnje a kterať za timto pťikladem iw Uižssich
tťidách společeustwa bohabojnost, nabožnost a
wňbec žiwot rirkewni mile rozkwetál Hle! to
skwělé triumfy, ťteré Cirkew swatá katolicka
po tolika witěšně pťestalých bouťich slmdi, a
které dostatečnč dokažuji že Duch fwatý od
Christa Cirkwi slibený ji nikdy erpousstl, a
že ona skUtečně jest xdům Ua skale wystawený,
jehož wsseliká moc pekla podwrátiti Uemčuže.

Darmo, mraku! oblohou se wališ
SlUnce nawždy sedou nrxakališ;

Jasnč skwik se we swé wýssině:

Dmmo, moťe, wssi swon zlosti hroziš,
Witěznť lU strmi rekynť:

Darmo bráno pekelná fe šdwihaš,
Lsti a silou Eirkrw Báuě stihaš,

Wowěčna jest tato swalynč

Toltť fe uám ždálo šapotťebi, tuto pťedeu
slati aby i čtenár méně w historiř šběhlý tim
fnáze porozmučl podiwné dalekosaiblé člunosii
sw Jana Kapistráua, klerého Božská prozťeteln
nost fobě wywolila, aby jako chrabrý hrdina
Zuda Makabejský fe na odpor postawčl nea
pťeitelňmBožjm a bojowal boje Báně aby
rozdchjucim kladiwem slowa Božiho potiral
tajuá ižjewná kaciťstwa a aby jako druhdh
medotekonci nčitel Cirkwe fwatý Bernard wssen
chnp kťesiauskénalody do boje proti fpolečnémn,
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nejůhlawnějssimU Uepťiteli kťeslaUstwa proti
T“Urků7 fwolawal a jim dodáwaje stdce a

Uadssenosti nepťemožitelné pomáhal kťestanstwu
dobýwati witězstwi erbyčerých, preslawnpch,
a tak se fam stal kdiamaUtoon zdi proti Uto
kům protiwnikůw Eirkwe Boži

Bro simdnějssi pťehled rozdělujeme žiwo
topiš fw JaUa KapistráUa Ua tťi hlawni dily,
jednajici: l o událostech od jeho mladi až do
jebo Ulišsionáťstwi ll o jeho mišsionáťeni a
lu. o wedeni križakůw sinrti a kanonisaci jeho
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l. Dil.m
Wd jedo mladnsti a,i do jedo missinnňťstwt.

š 7 Uarošeni a wychowánifwatého Jana
Uapiftráua.

KU poledni straUě papežské šemě rozprou
stirá fe na 1480 čtwercowých lnilich pod krá
fným podncbim welenrodné králowstwi Neapolské
Zde stťidaji fe rožkostUé doliny š horamč onde
i onde přewysokými a pťediwokými obwlásstě
tam, kde pohoři Npexrťnské žpapežské řťsse do
zeměNeapolitanské wcháši,a jmeno Nbrušzůee
Uosi Nejwire k západU jest žemě ta pňwabná
dobťe zwlnžená a na Uejwýš úrodmi Zde fe
na pťichožiho nfmiwaji tUčUéuiwh libowonUými
bylinami pokryté tam žafe w zeleni nebyllonci
fe Uahrbky wiUnoU réwou ozdobené skwěji, jinde
zafe rošprostiraji fe pťed žrakoma Uassima ťadn
oliwowých fadťl lesikh myrt, citronťx a pomeo
ranrů, ano widčt tU i datlowé palmh, chleeůů
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boink fwatojanský, cUkrowou tťtinu a keťe
bawlny Hlawnim městem welepožehnaného krau
lowstwč toho jest Neapol, jedno z Uejlidnatějssich
měst w Ewropk Má pak město to tak krafné

položeni, takoon lahodnost podnebi a tak mnoho
wýtečných kráš pťirozených a rUkoU lidskoU Utwox
ťených, že Wlachowě o něm š Uadssenim ťio
kaji: „Neapol widěti a Umťitilee

Sewerně čili kpulnoci od Neapole práwč

tam kde se králowstwi to š ťissi řimskoU stýka
w tak zwaných Nerššich, w nepatrUém a prwé
neznámém městečku Kapitťe, narodil fe práwě
na den sw Jana Kťestitele (24 čerwna) léta
Báně1385 Uáš fw Jan Kapistran od rodisstě
fwého tak nazwaný, tedy w době pťefmutué
roztržky papežské za panowáni Neapolitanského
krale Karla lll, pťedchudce a otce Ladislawa

Laucelota, jenž nejen do zemč papežské časté
wpády lidem fwým branným čiuil nýbrž celě
Jtalii na postrach byl Otec fw Jana Kapia
strána, jmenem Hera pťitáhl co rytiť do Ztalie
š wojském franconským Lwaika wéwody NU:
degawského, jenž š hore jmenowaným Karlem
okorunu NeapolitauskoU a SicilianskoU wálčil
Hera w Kapistťe pojaw sslechetUoU pannU za

manželkU bršo Umťel, zůstawiw sirotta sioého
Zaua co Ubohé Uemlmonátko OpUsstťnci mlau

dičká wdowa milého fynáčka hned od jaré útlosti
bréo Učila Wána Boha znáti, ke wssemU dool
jehmn jej wedla a pak dospělejssiho w misini
sskole zwlásstě we sioatém Uaboženstwi cwiu
čiti dala
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Jan činil matce fwé radost nesmirnoU byl
obdiwowán pro fwé neobyčejné duchowni dqry,
a milowán pro swou zwedenost ode wssech

kdož ho znali i probnzowal we wssech naději,
že k welifým wěcem od Božské prozťetedlnosti
powoláu jest Neb při swé bystrostt roznmu
dobré paměti a jaderně wýmluwnosti onikal
též nejbedliwějssi přlnosii welkou bazni Boži
Uěžnou čistotou mrawů, pťisnou poťádnosti we
wssem a roztomilou frdečnosti Kromě fskoly
Uejraději doma pťi fwé drabé matičce fe zdrn
žowal Ua kterou tak dujemný wliw nlěk že
ona miláčkowi fwémn k wůli w manželsiý stmo
wiče uewstoupila. N jak pléfalo mateťe srdre

jeji, když widěla útlého pacholika sw heo, aU
pťed oltaťem co anděl kleči a znewinného stdce
ke truml Nejwyšssiho modlitby wysilá Kdože
wyslowi radost dobré kťeslauské matky, když
rošmilého fyUáčka fwého pouejprw widi u oltáře
klečeti a slUhowi Božmux pťi Uejdražssi oběti msse
swaté pťislUhowati, kdhž jej sdolu š knězeut
stťidawě modlitbw ťikati slhssi7 Nezdá li se ji,
jakoby již w ditěti swém nebesiim byla andťla

poslala, aby š ostatnimi soUdruhy Uebesipmi
rozmnožowal chwalu Boži? Zdaliž tu celéncbe
se wssi slasti son neskláni se w mateťskč
srdcejeji? u

Stastná, lpťesstastna wssak tst matka, jejižco
fyn nejenom co útlý pacholiček Uýbrž i.pozdťji

we kwětU ijného šinošstwi leskem newmuqstřse skwi a to krási: lilium pauipké ččstotryUeu
porussené zachowáwá, jako sw ZaU Kapistran,
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jenž si we wssem fwého patrona fw. Jana
Kťestitele za wzor bral, a jeho pťikladU wěrnč
následowab Nebo ro doma 8 pomoci milosti
Bori, pod ochranou swatého anděla strážce,
sw pečliwé mateťe a bedliwých učitelů započal,
w tom setrwal a mile profpiwal w bázni Boži
a we wsselikém Uměni, až zcela dospěl na wya
fokých sskolách BerUžaUských (w papežské ťissi),
kteréž trhdy nejleptsimi po wesskeréZtalii slouly.
Zde w běhu desiti let z čistých zdrojči čerpal
Učenost, moudrost a tisiceré podněty k mrawx
Uimu usslechtěni. Zdokonaliw se pak co Uejx
wýtečněji we wědčxch fwatých a swětských, koa
nečně ša mistra obojiho práwa, cirkewniho
i občanského, slawuě prohlássen byl.

W ty dobp we wlasti nassl se již Uebe
poněkUd kabonilo a jedUotliwé blesty, tptýž prol
switajicč, bližkou šwěstowaly bouťkuj Nle jaká
to pťepodiwnčx a w prawdě newýslowUá slitowu
nost fwrchowallěbo Bohae? NU n náš se pťiu
prawowal jed, jenž tisicery dUsse otráwiti měl,
dorostala a lřbě škwétalax w Ueznámém kontkn
Jtalie, w Kapitťe, bylina Bohem wsstipená,
která tisice a tisice chorých dnssr w kťestanských
šemich a šwlásstě U Uáš wyléčiti a Udrawiti
měla. Dorostala pak dlahonofná, léčiwa bhxlina
ta pod bedlřwým opatrowánim laskawé mateťe
a zbožných Učitelůw, kteťi wssecko pilxxě odn
straniti hleděli, cokoliw Uakažliwým wliwem ji
ssťoditi moblo. Wroto takj Utěsseně ku rožplozeni
blaha wesskerého kťesianstwa zkwetla.
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úwaha.

Základ pťisstidokanlosti a prawého blahou
bth člowěka jest šajistě jeho nábožné wychou

wáni Eo š Bol)em započato, beše wssl por
chybnosti Utěsseně co kwitko nebeskoU rosou
owlažowané se wywine, šdokonali, prospiwati
a Bohem od žáhuby chráx:ěno bude Wrotož
di staré pťislowi: Cjnme od Boha počatek, a
bude dobrý poťádek u Kdo š Bohem pon
čináwa, ten wsseho dokonáwci u Ne wsse na
rošUm ale wice Ua Boha dáti.ee wm Naopač
ale jaké fe klidi owoce z pěstowáui bohapráa
zUého? uu Neostýcháme fe twrditi, že bež mala
wssecky žločtny, weťejné i tajné Ueprawosti a

z nich pochodici zaplawa mrawni škázy sspate
Uému, bežnabo nskémU wwchowáni pťičisii se
mnsi Kdo se zBoha Ueboji ten se lidi nea
sthdi, di staré přislowi

Q! kéž by wssickni rodičowe a pěsionni
to pochopili a pťede wssim swé od Boha jim
siočťené nlládeži ducha nabožxlého wsstipiti neu

opomenulil Kéž by tak bohabojně fmýssleli, jako
náš českoslowanskýmudrc Tomáš Stitný, který
ssestery čnihy fwé o obecm)ch wěcech kťesianl
ských pro fwé děti pfané takto začina: Bůh
můj pťikášal mi, jako i každémn otcř abych
wedl wáš, mé ditkyl w jeho cesicich a skázal

jej wám Bročež tim mi jest chUtněji bylo
pfáti wám tyto kuihy, aby jste, čož nyni fnad
pro fon mladost nemňžete rožUměti ani šdr
žeti w paměti, což bych wcim prawil potom,
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kdyžt fnad UmrU aby jste četli w nich a poe
rozUmiwali cot mini; a také aby jste mohli
š sebou Užitečně promlouwati o tom což ku
spafeni slussi aneb t š těmi, š kým se bndete
obirati aby jste mohlt krátiti chwjli čtoUce
w Uich,aazwlásstě w swátky doma we wsi,
kdež ani kázani býwá, ani nesspora“)

Ql jaká to Uesmirná žásluha kterouž sobě
o blaho člowěčenstwa ziskáwa moudrý oter
pečliwá a zbožná nmtka, jenž ditko od Boha
jim swěťené opatruji co oko w hlawě a nea

opomijejice je Uzpůfobiti pro zemské powoláni,
předewssim o jeho žbožnost pečuji wědouce, že
začáteč wsseliké moudrosti jest bázeU Boži,a že
jen to ditě wyrustci kU blahu člowěčenstwa, jen

muž zahy do frdce wsstipen nebeský žarodet
lásky kBohu Bohabojxlým, moudrým rodřčUm
jest zajisté ditě jejčch jako krafna kwětina w fadě
Bo im Má li tato utěsseněkwésti, musi koťeny
swymi w zemi dobťe upewnčna býti, awssak do

půwabUěho a libowonného kalisska jejiho nesmi
žádné žemské bláto padati, ten jeuom rofa neu
beska owlažujž Tak činiwaji wssickUibohabojni
a moudťi rodičowé Bečuji snažně o to, aby
ditě jejich důkladných wědomosti pro fwé žemskě
powoláni Uabylo, a w těchto zemských wědoa

mosiech fe rozUmem swým jako zakoťenilo, awssak
fnažněji jesstě o to dbaji, aby srdce jejich miu
láčka wždy jako kwětina knebi směťowalo a

ed) Pťenesseno na nowějssi jazhk českoslowanský Wiš T.omasse

že Štitného fnihy ssestesh o odecných wěcech křrstaUský,chránka l
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nižádUým hnUfným blátem pozemských nečistých
žádosti pokáleno nebylo. Brotož wssemožně
k tomU pťihližeji, abh wroUci náboženské cčty,
cit radostného kocháni se w Bohu, cit obdiwon
wáni fe jeho wssemohútné moci, cit nejhlubssi
úcth a pokory kněmu, cit synoroské bázUě pťed
Uim se w jejich ditětč rozUitily, aby dčlkladUé
šnámosti o BohU Uabylo, a častčji ku pramee
nům wsseho poswěceni přtstUpUjic rosou nebeskě
milostč občerstwowáno a posilňowáno bylo we
wyšssim, nebeském směru srdce fwého. Zenom
takowé ditě dospiwá ku blahU společnosti lidskč,
jerm to bude činnosti son wssUdepožehnáni
ploditi a co hojiri balfam zacelowáwati ráUy
strádajiciho člowěčenstwa.

Zaké pak požehuáni podaji společnosti ljdjké
w ditkách fwých rodičowé ti, jtmž wychowani
Uábožeuské šcela lhostejné jest, a jimž jedině
o to jde, aby k. p. jejich děti we sskole toliko
cizim jazykům fe naUčili, a w katechišmn jen
potUd fe cwičili, pokUd jim slouži za prostťedel
gramaticky čili mluwnice, Uic si z toho nedělaa
jice, tťebčxš ditě jerm jako papoussek odťikáwá,
čemU šhola nir aneb jeU polowičatě rozUmi.
Snadno tU nahližeti, že pťi takowém wychou
wáni nčxboženskémčili raději nenáboženském roýsse
jmenowani citowé, cit úcth a lasky kBohU,
cit pokory a :ebdiwowáni fe Božské wssemohoUcu
Uosti, cit horltroosti a Uadssenosti pro náboženo
stwi, jakoš i wsseljké mrawné city, cit stydliu
wosti a skromnosti, cit úcty a wážnostč k rodiu
čům, cit poslussnosti kU pťcdstaweným a wrch:
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nostem, cit wděčxlosti k dobrodincům, cit soux
strasti k bidUým, že wssecky swaté a blaho:
plodné city tyto, nejhlUbssl to koťeny wssl cnosti
a zwedenosti w dčtěti tať wpchowaném wznčku
nontč Uemohon Ký dčw když ditě takowé
w dospělejssim wěku swými rodičemi co prý
sprostakamt pohrdá jim se wysmiwá, misto do
kostela radějt do hospod a do kaweiren chodi,
jměUim rodičůw těžce wydobytým plýtwá misto
slowa Božiho raději po fpifech erěreckých a
bezbožUickhch se šháui cUost pojlllssuostč a podo
danostč kU pťedstaweným nešua prott wssem

zákonum státnim bhk febe moudťrjssim a fprax
wedliwějssim reptá, o wssech wčcech nntdrnje
wsse hrdč a ntrhačnč pťetťepáwá a w čaš
Uwolněných wašrb bež ro;pakn k odbojuikum a

rewolllčnikťlm fe pťidrUžUjel Hle tot trpké
owoce takowého pťewrárcného wpchowáuil Zak
moUdťe tedn kladon se takowé prewráceuosti
meše nejwyšssimč žákony státuimi i cirkewnimč

které přřkažnji, aby w ntžssich ssleolach wyučou
wánč w Uaboženstwi jen w mateřském jažykll se
Udělowalo,a sioatého nábošenstwi aby se ni:
kterak za poUhoU pomuckn gramatiky neuadužiu
walo SUadUo také UhodnoUti že mateťským
jazykem w obcč fe hlawně wyrozumiwá ten,
kterýmž se w chrámě dotyčué obce káže Nwssak

protř Uerošnmn těžko ssermowatč Yby sr ale
nikdo takoonto úwahon nassi nepohorssil a
na zlé ji newykládal dodáwáme že tim žadnčho
jazyku jsme potUpitt neminili aučž jfme Učeni:
fe cizim jazykum wubec zrazowatč chtělt, wždyk



Zan co swětský důstojnil. 89

i sioatý Kapisirán Uejen w mateťskěm jazka
fwém, we wlaském totiž se horliwč cwičil nýn
brž nad to i latinskému fe pilně učil, we kteo
rém požději takě rozličným narodUm Francoua
fům, Němcum, Slowamlm kazal dáwaje tlua
močnikem slowa swa na cizi jažyť prenesti Md

toliko proti prewrácenému whchowani w nao
boženstwi člli raději erychowáni w něm jfme
tUto horliti ža whodné Uznali, a na prwni
hlawni prawidlo wsseho wychowáni Upozorniti
chtčli, na prawidlo: Weď ditě fwě pťede
wssim k Bohu.ee

š. 3. :lan co swětský dňstojnik.

Sprawedlnost jiným k sstťsiie
Sobě cestn l ncbi klesti.

Bán pťčkladný poddaným žiwé práwo
Wán dobrý stoji ža otce. Ban má být sstit
dobrým, a žlým kladiwo u Co tato pťčslowi
wyslowujč, nejbojnějssl měroU wdplnil fw Jan,
stana fe swět ým dUstojnikem Wrawě kdyžn
doktorstwi ob ho práwa, swětského a cirkewniho
powýssen byl, wypukla welká rozepťe mezi
měsskany PerUžanskými a Malatestinskými a
skoro o njčemž slyssetl nebylo leč o zpourach,
odbojich a wálečných pťiprawách Wsse to na
mhsli pťemitaje rozhodl se sw Jan pťikázati fe
w slUžbU Sicilianskěho krále Ladislawa Za
krátťý čaš ziskal sobě důwěru a lásfu trále toho
takoon mťron, že jej mistodržitelem fwým a
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roládcem nad welkými panstwčmi a mnohými
opewněnými městy Učinil. N tu ji7 fe ukážal
Zan tim, čim dobrý pán býti nm, byl totiž
sstčt dobrým a zlým kladiwo. K Uuzným a
chndým měl fe dobrotiwě co otec a pamětliw
siow aposstolowých: kdo hojně rozsiwá, hojně
i žiti bnde, rozsiwal sstědron rUkou Hoholibé
simě alnulžen do rukon chudobných. Riká se:
„slaba rofa proti mrašn,ee čimž fe bez pochyby
ťirč chre, že těžťo zápasiti neb foUditi se chudéa
mU š bohatým. Nle u Zana Uebyl chudý slab
proti bohatému. Br)la:li wěc chudého fprawea

dliwá, mohl še wssi důwěrou o ǧeho nlocnou
zeisstitn fe opirati a byl witěšsiwnn jisi. Zan
zajisié byl fprawedliwý foudce. Nebo mimo to,
že ro mistodržitel krále a wládre wsse š weo
likon moudrosti, ostrowtipem a dňmyslem řidil
a sprawowal, stihal také bez ohledu na ofobll
lčdskou nefprawedliwre a šlopássné sprawedlia
wými a pťifuými trestn, cnostné a zwedené
wssak š takowon lahodou k dobrému podněcoe
wal, že powěst o jeho rnostech fe wždy dálejl
rozssiťowala a jemu tak welikon lásku U krále
ziskala, že tento jej wire ša bratra Uežli ža
sthU powažowal a jenUl blahosklonnost fmou
mnohými a rozličnými způsoby oswědčiti se
snažil. Za to wssakJan dwojnafobuo:l pilnosti
a erýdoratnou wěrnosti krčxli swémU lásiU
tU fpláreld

?lčkoli pak hluboký cit rti jej pobádal, by
králi a pánu swému se zalibil, pťece byl spolu
tak útlého swědomi, že ničeho wědomě učiniti



Zan co swětský dňstojnkkd 91

nechtěl co by se nelibilo Bohu co by na ujmn
jeho cti aneb na Uij lasiy k bltžuimU bylo
Swědomi jeho bylo citliwé jako magneticka jehla,
kterai plawcum i nejmenssi UchylkU od prawého
cile ihned Ukašnje, ajako wytiká anebo jako
l)arfa eolická, o které se prawi, že ťaždé zawauuti
wětrU ji tony wyluznje Wždy Uul co soUdri

w útlčm swčdomi zašxriwala slowa: USondcowé
suďtež lčd splawedliwými úfUdky, nrpolnstujtež
práwa, ani dbejtež ofoby lidské, aniž bertež kolače
čili dary; nebot tyto zaslepuji oči mondrých a
pťewracnjť slowa sprawrdliwých ee Wán dobrý

a pasiýť doblý w powahach jfoU sobě rowni.
Dobrý pastýť owce stťiže ale kůžeUešdirá n
Toho pamětliw jfa sw Jau skalopewuě wždy
stál pťxi prawdě a sprawedlnosti a nedal se

žádným ohledem na ofoby byč sebe mocnčjssi
w konauť toho co ša spmwedliwě užnal roza
wiklati Každého pťi a stižnost wyslyssel ale
wezdd podle přijué fprawedlnosti pronássel Uálrz

Wroslulá učenost dokázaná zknssenost a
pťifna bešohlednai sprawedlnost Učinila Zana
brzy Utočisstěm wssech slabých a Utiskowauých,
zwlasstě pak opnsstěných wdow a sirotku Ti
jtž nemohli fobě naťikati že sprawedlnost wssim
pramem se wypodobnuje obrašem panensiým
krafně wdtesaným, ale tak Utwoťeným, že panna
stoji w Uebe twár fwou zdwihssi, očima jsonc
slepa, a rnkoU nemajic Qči fprawedliwého

Jana, jak jstne již powěděli rowněž tak bděly
nad práwem chudého opUsstěného, jako Uad
prawem bohatého a ruce jeho nebyly žádnými
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úplatky posskwrnťny Z mnohých důkazů toho
stůj zde aspoň jeden Zakýsi welmož podawal
Zanowi welikoU fUmn peUěz, abp Uepťitele jeho,
pod Zanowou moci w žaláťi zatantého oda
foudjl k smrti, ano tento welmož se odwážil
famémU Zánowi wyhrožowati Usmrrenim, paklt
by k jeho žádosti Ueswolil Nle jako podáwané
mU lesknoUci fe zlato neosleptlo jeho oči, tak an
odwažliwé pohrůžky držébožalobxlika neoblomily
jeho pewnoU, rfdnatoU mysl. Bomnělt, co Bůh
pťiwoláwá foUdrúm U proroka Zšaiásse ťka
(7. 22, 23.:) BBěda wám, kteřiž ofprawedln
ntete bezbožného pro dary, a sprawedlnost
fprawedliwého odjimáte od Uěboee Bráwě toto

nesslechetně počináni welmožowo Učinilo jej poa
čorna Ua newiUUost Uwěšněného Brotož jal se
ihned wěc tU co Uejpťisněji rohssetřowati, a ne
Ualežna Ua Uwězněném žádné winy bez odkladU
jej na swobodU propnstil a tim swou bohaboja

nost, nežwratUoU stalost a pťesilon sprawedlnost
dťed swětem doswědčil Že takowé pťifné konáni

fprawedlnosti Utěssené owoce wywoditi meelo
we krajich, fprawě Janowč podťizených, foUdnémU
čtenáťi bezděkynapadne Dotwrzuji také letopisou
wé oněch časil, že we wssech městech a wesiricich,
které Zan fprawowal, panowal sladký pokoj a
takowá bežpečnost, že dle wýražu pifma sw (1
Mar. 14 11 12) se wefelil lid weselimweu
likým i sedal jedenkaždý pod winným kmenem
fwým a pod sikem swým, a nebyl kdoby je

přestrassil ee Nebhlo tU slhsseti o loUpežnicich a
wrašedlniclch, nebo pťifna Zanowa fprawedl
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nost rychle je zastihla a jeho jmeno jakož
i cnosti brzy swětoznámými se staly Tak žila
wládl Zan až do 30 rokn wěku swého.

úwaha.

Z celého jednáni sw Jana wyswitá že
fwťdomitě plnil powimwsti soudce kťeslanského
jakš je wyjádťuje naš českoslowanský mudrc
Tom Stitný w knihách již zde pťipomenutých

ťka (str 146): 22Hleďtež, sondcowél jak mate
Umšni býti aby jste wwdáwali prawé soudy,
Ue podle pťižUě neb Uenáwisti, Ue podle bášně

neb naděje ziskn;ee Ueb prawi pčsmo: Rowuě
budeš soUditi welikého i malcho ee Swatý Yu:
gUstiU nlluwě na ono čteni, ježto jest Syn
Boži ťekl: Buďte milosrdni, jakož wáš oter
jestmilorrden,eedi: Bbe bohatýmsoudilipráwě
ueni toho tťeba welml pilnč rozkázati; ueb často
hýbaji sondem prott práwn na ssťodn chudým
pro bohatc: ale tťeba jest také Uapominati lid
aby w soudn tak drželi mjlostdenstwč k chudé
mn jakžby práxoa Ueminuli.ee Brotož chce:li
kdo milojrdenstwi chudcnxu Ukázati Ukaž, můžee
li prošbou zbawitč jej foUdU jesilit soud prott
něnlu; pakli nenxňže ač jest j protč chUdémU
wssak proto prawý soUd wydej, a wydada, po
moz jemu zaplatiti, chceš li spolu milosrdenstwi
a prade zachowati, jakož čiUč nebeský otec
To slowo také wzdh w swém srdcč každémn
soudci slnssl miti, ježto jest ťečeuo: USyUowé
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lidsstil fuďtr práwčl neb jakž rošumni w práa
wich prawi: Když soudre wi, že foudi proti
práwU pro bázeň neb pro lakolnstwo žadaje
cti a chwály neb zboži, neb pro pťišen Ueb pro
Uepťčzen, neb proč koliwěk takowého: dlu;eu
jest onomu nawreitčti, jemnž jest Učinčl jwým
soudem kťiwdn, leč by onoho nawedl, jemnž
jest naložil kťiwým soudem, abn onoum wsse
nawrátil Bakli erěda a Uenmějerožsonditi
wyda lolld kťlwý podle fwčxdomi, dlužen jest
nawrátiti, a Uejwir, že jest jnlěl sollditi nea
nměje, aneb že jest Uedbal se o to tažati
š mondrýnli a rošmnnými.eeu Brotož wellká
pomsta od Boha nad krčwým foudcem, neb jest
ťekl: 27Brámě fnďte, synowé lťdssti!ee Weliťé
důstojeustwi budou miti w nebesich prawi souda
cowé, ťdyž fe Ukáše jich odplata š tčmi auděly,
w nichž jest Bllh jako fon stoliri Ustawil,
š niž soUdi wssecky wčci Zčstě prawi prmoda:
Blašent jfoU, jeUžto lačni jsoua ažižniwi
prawdn,ee totiž, jenžto žaidaji prawdy, jako
lačni jisti, a ten komnž fe chce pitt, pitč;
Bnebee prawi, Ubuťdon nashceuiee w Tak
Tomáš Štitný o jaudcich, jrž pťirownáwa cndt
dělúm trmly na;wanýnl

Než nemnohým dano býti foUdci Roz
lični žajisté jsou stawowé, ktrrýuli Buh lidi
rowněž tak k jednomU rili wede, jako rošltčné
resty wedoU k jeduomU Nimn neb k jednoum

Zerllsalemn Nemuž to býti, aniž tomn Bnh
chce, by wssickni lldé jeden a tý; k. p dnchowui
staw wolili Nno blahobht wesskeré fpolečnostl
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lidské nntně stawů roǧličných wymáhá Ze roz
ličnost tU Stwoťitel sam určil již z toho zťejmě
wysioitá poněwadž nenaděluje wssechny wssrmi
dary A proto sw Bawel spolrčuost člowěčena
skoU tělU lidskémU pťirownawá (l Kor 12
17 a 21) ťka: BZe!stliže wssecko tělo jest oko
kde pak bUde slUch? uuo N tak nemužel oko
ťčcirUce: Nepotťebimi tebe a nebo opět hlawa
nohám: Nejste my potrebny.ee

Nniž jest rozličnost stawu Ua Ujmu spafeni,
které pro dosseckytotéž a jedno jest Člli Ueu
stáwá w nebi Swatých a Swětic ze stawu nej
rozmanjtťjssiche? uu Bročež kašdý, necht již jsi
zenmnem, nebo nadennikem hodnostaťem Ucbo
slnhoU, powčnnost swon bedliwě a fwědomitě

ke rti Boži a kU blabU obecenstwa bez pťestanč
koncj, dodáwaje si chuti a horliwosti slastiplným
wýrokem pijma sw, že Bnd chce by wssickui
lčdé spafclčt byli. (l. Tim. 2. 4)a

š. 9. :lan ee wčťrň. Gbrat w jeho šimotč.

Wilej Uám o mťlosti
Posle ď nebeď wýsosti!
Kobo sroěta žbawuješ
Boha jemu daruješ

Bodiwné a newysiihlé jrou cestw Wáně
Bťečasto wede prozťetelnost Božstei člowěka k cili
jenm zde wytantémU jako okllkamj, aby práwě
Ua těchto oklikach se Unawiw prawé fwé poa
woláui poznal a pak wssrmi sllami těla i dUsse
toliko k tomuto Bohcm mU wytkmltém cilt zao
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měťowal a již ničimž od poznaného powolánč
swého se odlouditi nedal. Tak se i še fw.
Zanem Kapistránem Událo, kdyžpominuw staw
dnchowni, staw swětský fobě wywolil a w úťad
fpráwy žemské fe uwázal. Nechhbilt tim, že
tak wolil; nebo wssickni stawowé od Boha zťi:t
zeni jfon a tUdyž i wssickni kBohu wedoU.
Widěli jfme spolU také, že sw. Zan we fwětx
ském úřadu fwém welmi blaže probil. Wonná
růže, kdekoliw jest, wssUdy rozssiťuje libou wůUi.
Lampa wýborným olejcm naplněuá a na kterýe
koli stůl postaweUá w každé temnici Utěsseně
switi; a dobrý člowěk, kdekoliw postawen, wsslldr
bohabojně, fprawedliwě, swědomitě, tedy w
mrawnim ohledU, wssUde dobťe jedná. Tar
fobě počinal i sw. Zan Kapistrán co swětu
ský úťednik.

Yčkoli wssak wznessený byl jeho úťad swětu
ský a welmi prostranné pole jeho blahoplodné
čiUUosti poskytowal: pťece prožťetelnost Božská
jesstě k wětssim wěcem, kčinnosti mnohem rozn
scihlejssi jej powolala. N powolcini toto bylo
mu Uásledeicim dojemným žpůsobem na mysl
uweder. W rozepťi mezi Wernžany a Malan
testiny stalo se, že město BerUža podlehlo a
král Ladislaw, jehož miláčkem Uáš Jan byl,
je králowstwi fwému pťiwtělřll Neružané wssak
wssemožně hleděli toto jho še sebe stťásti, a
zase pťedesslé hlawě fwé zemské, papeži, podl
řizenu býti. To zpozorowaw sw. Zan usilowal
Ua rozkaz krále fwého mezi rozlirenými stranmni
smiťeni doriliti, spolu wssak ro wěruý slnha krále
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swého pťedewssčm jeho prospěchu whhledúwal
a odbojné Beružanůw úmysly zmaťjti hledčl
To Ueminulo žrakú BerUšaUůw a bylo fpolu
pťičinou že jeho dezžiwoti hledali a pťemýssleli,
jakbh ho, buď žiwého Ueb mrtwého, pod fon
moc dostali

Pán pak wssedobrotiwý, jenž Zana sobě
co drnhého Bawla kn zwěstowani wiry a neja
swčtějssho jmena swého wywolil chtěl tim
Janowi otewťiti šrak dUchowui a okázati mU
faleš newděk a Uestálost fwěta RokU 1414,
tedy práwě rok pťed tim co HUS jakožto zara
pUtilý kacčť w Kostnici na hranici žiwot sidůj
dokonal wžnikla wně města mezi BerUžaUy a
Malatestiny swáda, kU ťteréžilJaU bpl pťi:
ssel Mimo nadáni jali ho tU Beružané a od:
wedli jej do městečka asi čthry mile od

Beruže wšdáleného, GrUssy, kdež ho, želešnými
okowh spoutaného do žaláre Uwrhli. TU již
Zan jenž nedáwno jesstě ro mohútný wládce
w leskU slawy se skwěl, ro wěšen posměchem a
hanboU neméuě než okowy sklččeUúpěti mmel

Donal sire že ťrál Ladislaw, k jehož službám
bhl tak wěrně stál, jej brzy podánim wý
kupného wijobodi; ale již mnoho měsirů
Uplynulo, a žádna pomoc ode krále mu Ue:
khnUla J muselt š Uáramnou srdce bolestč

seznati, že král na jeho wěrnon službu byl žao
pomněl Jafně šáťila mn nyni do oči prawda
pifma fw že nelze na člowěka byt sebe ntorn
nějssiho š jistotou spoléhati Woznall jak prawu
diwě di pťislowi: kdo je w Uesstěsti, wssackni
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fe ho sstitiee W sstěstimnoho pťatel býwá
a w nehodach i swoji se opoUsstěji m Kdo si
UohU wywine, i Uejmilejssi ho pomine u
W noUzipťátel fnadno padefat na lot se wejde

WoUěwadž tedy král o ZaUa nedbal Uzao
wťel tento fám u febe, že fe sám útěkem wya
fwobodi Toho mysiil že dowede, když w čiré
Uoci š okUa wěže té, Ua ktere uwězněn bpl
dolů skoči. To se mU i podaťilo, Uemohl fe
wssak železných okowů swých dokonale oprostiti
a musel čtwermo lézti Na tomto pracném
Ucěku Uzťel ho scdlak kterýž hned weliký blUk
dělal a Zana Uepřatelům wyzradil Tito pak
jej opět chopiwsse Uwrhli do žalaťe nmohem
temUějssiho a obťementlt ho pouty 42 llber
těžkýlni Zde mufel toliko o chlebě a wodě žiti

TU teprw widěl fe Jan ode wssi lidské
pomoci zbaweUa a počal pťemýssleti, proč asi
prozťetelnost Božsiá tak boťké strasti naU feslala
Wžýwal také Dncha swatého by mU w tema
notť té poskthUl fwěrla N hlel počalo fe
rožedinati w mysli jeho a wyplnila fe Ua
Uěm prawda pťislowi: TrapeUi dáwá rozmn,
žkusscxliuměni u Eo muči, to Učiee We

swětle tom, jcž milost Boži we wnitrn jeho
rozšehla, požnáwal wic a wire marnost a faleš
fwěta Zeho duch Uabýwal Uowého směrn tak
že rozkosse a lnarnosti fwěta se mU hnusilw
Nedobylt wssať witězstwi takowcho hned na
jednou nýbrž bylo mu jessrě drahUě čan šáa
pasiti še zpomiukami Ua pťrdesslo!l swon sláwU
a na možné wyfwobozeni skrše krale Ladislawa
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Yle bázeň Boži powždy w Uěm zwčtězila,a
když zase takowé wrtkawě mysslěnky ho nau
padaly, wzal útočisstě fwé k modlitbě a Ueu
opominul ani den hodinky t neposskwrněnč
panněa Matce Boži konati

N když tu zase na wroUcných modlitbach
trwa, ajtal temný žalať libá jasilost ofwěche,
zjewi fe mU Frantisskan, w tom pak slyssi jako
š nebe hlaš: BWroč odkladáš a nač čekaš?ee
uu Opusk sioět jehož lest dosti jsi požnal a
no takém roUsse skončiš žiwot sijlee Twrdá
to kazeň, opustčtč swťt a wsse co on pťijrmu

Uého podawa, odťici se swobody a žawťiti fe
w klassteťe „Nwssak, doložil Zan, nežbýwa
mi leč pťčkašUBožiho UposlechUoUtiuu u Na
to měl widěni druhé: Zalať widčl proměněný
w celý fwět, k jehož úhlmn proUdilo tU fwětlo
z prsou jeho a tťesoUci fe dusse jeho powidala:
Mčlost Boži tebe wěrowěstcem miti chceeeu
Nepochhbně chtěl timto widěnim Bůh jemU na
srošnměnoU dati jaké jeho bUdouci powoláni
že má totiž slowem a pťikladem swým weliký
dil fwěta ojwititi Bohťizrn Ua to do spánku
lčbežllébo a probUzen opět widi, aU korUnťa
(pleš) tU Fraxrtisstánská na hlawě jeho již wou
žUačena Nepťemitaje na myski déle, skrousseně
wece: BTwrdot jest, tobě proti ostnU fe žpěčou
watiee(Sk ap 26 14) Yle Buh mňjpan
we wssem staniž se wnle jrho Nišeni jeho jest
moudré a tak mocné, že mi nelze jemU odpirati.ee

Nemoha se šdržeti dal fe do usedawrho plaiče
nad Uehodnosti swou, a wssak již již milosti
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Boži promčnťn w člowěka Uowého, počal celoU
dUssi lnonti k HospodinU, jehož wolajicčho hlasil
byl tak podiwně zaslechlml Sotwa se rána
dočkal, poslal do klasstera Minorituw, blťše
města, profe o oděw ťeholnč, jen mU wssak
byl odepťen načež z wlastniho plasstě habit si
ďlátal u Konečně š Brrllžany cenn wýkupu
smluroiw a cti fon jim se zarnčiw do Kapi:
stry fe odebral, zde, co mčl prodal pak se

wykoUpil, ostatek chudým rozdal celý zanicen
toUžeonsti, oprawdn stati se tim, kým ho Bňh
miti chtčl

úwaha.

Ejhle! Zaké diwd milost Boži twoťi
Ustrnte fe nad milownikem sioěta, otwira oči
jeho, UkazUje mll wýsse lepssi ťissi a w Ui otce,

jenž i k uehodněmU mile se skloque, aby jej
ziskal a fpasil nu Kdo wssak chceš aby tě
milost Boži jala relého proUikla, poswětila a
w milačka Božčho promrnila musiš o Ui pron
siti hlafn jejimU Uaslonchati dilwěrně se po:

mocné rnky jeǧi chopiti, a 8 Ui spolU pusobiti
Muflš Uejen Usty, Uýbrž i sklltkem wolati jako
Zan KapistráU: Buh mUj Bán staniš se wule
jehol Zako slnUce letni sličnon twář swon
krásnými barwami na kwitkách nmlUje a jim
zlatými paprsky swými swuj obraz wtlskuje tak
chre i slunre dUchUw, BUh, paprskem milosti
fwé Uám na dussi wtisknonti pťekrásný obraš



úwaha. 101

fwého milowaného Syna Zežisse Christa, awssal
nesinime pťed tťmito paprsky milosti Boži fwé
duchowni zrakh zawirati, nrsinime spáti, Uýbrž
wssecku kran a silů jejich w sebe wuimati a
fpolU prarowati, abhchom starého člowěka Bwleku
sse, se w Christa oblekli a tak w Utěssený obraz
jeho se proměnili. To wsseckopťedewssim Uwaž
bratťe, sestro, jeUž se snad jtž nedalečo prol
pasti záhuby ocitáš. Slyš hlasn BáUě, jenž fe
we swědomi twém ozýwá, nawrat sez bezcesti,
dokUď jesstě čaš! milost Boži fnad naposled
wolá. Y th člowěče rnostný erblewůj a pau
Umtuj wděčně, že š milosii Boži jsi, co jsil aby
pýcha tebe Uezaslepila, nepodrazila, a tim hlouu
běji tebe Uesiorhla, čim wýsse jsi fe whssmnl.
N tu se Uám, pamatujicim Ua slowa Zmla:
77Staniž. se B„ože, wůle twál u wolati chce
š Tomássem Stčtným (wýklad pateťe sir. 51):

BTťeti Uám Syn Boži kážal prositč otce
Uebeskébo, abh w Uáš byla wůle jeho Uaplněna,
kdwž jest w pateťi (otčenássi) Ustawjl, abhchom
ťikali: „Buď twú wňlelee Ql zdožuý člowěk má
fobě to za nejwětssi Utťssenč, aby nebesiý otec
ráčil w něm son fwatou wůli naplniti: bUď
si že jej trápi protiweUstwim, aby nerožbujněl,
aneb že jej těssi profpěssenstwim, aby tesklion
rozpačitosti Uezahhnul; aUeb kteroužkoli wěci
trefce jej, neb lahodi jemu. ?l jistě to jest
žeidost wěrných děti: ne swé wčlle, ani pokoje,
aui cti, an kteréhožkoli Utěsseni hledati proti
wňli milého otce. Weliká jest wěc toho od
Boha prositi, a welčká obdržetč; aniž co lepu
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ssiho ani Užitečnějssiho na tom fwětč mohlo by
nám býti, Uež kdybychom se jemu wssi wěci
libili a nasst wůli pťitáhl kfwé wůli B žwlásstě
troji wůli nalezame Syna Božiho w swatém
čteUi, a to jest wsse nám pťeUžitečné a wime
že jest jedna wůle jeho 8 milým otcem; Ueb jest

Ua to pťissel Ua tento swět, abh činil fwého
otce wůli; i ťkU, že jest nám fon wuli troji
zjewil swatým čteUim: jednn když jest ťekl:
Nechci smrti hřissného, ale toli chci aby fe
lál a byl žiw;ee drUhoU fon wUli zjewtl, ťka:
UBťissel jfem, abych oheU pUstil w žemi: a co
chci jčného, jen aby hoťele?e Zakoby ťekl:

BWrissel jsem Ua swět abych oheň plápoliwé
lásky w lidech na zemi roznitil Ukáže jim takou
lásku, Umra ža ně: tomU chtě aby lásia lájkoU
byla oplacenaee Tťeti jest fwou wůli Ukažal
když jest ťekl: „Qtčel chci abh tUdiž byl mUj
stha, kdežto jsem já ee Nj jakť jest ncim wůle
Boži pťeužitečná jakk ji jest slnssné žádatt a
pťepotťebné abychom w swých hťissichnezemťelil
podiwně nam jest potťebi toho Neb jest hrozno

pomysliti, že wěčně a wěčnť mUsi trpěti, kdož
Unlťe w hťichU; nikdy Uezbyti hoťe, hrozná jest
wěc! N také abychom plali welikou láskou

! BohU jest pťeužiteěno; neb láska má, to jest
wáha má ta mě Uwčxžitak wysoko U wěčném
blahoslawenstwi jakož jest, zde jfouc plála we
mně l mémU Bohu; abychom také tndiž byli,
!dežto jest Christuš a wzali odpočinuti od
práce, odplatu zasluh w radosti, kocháni rož
loss: diwné, a w tom dobrěm bezpečnost wťč:



ZaU co ťeholnl nowáček. 103

nou. Z co je toho lepssie? a toho wsseho proa
sime, kdyš dime: UBUď twá wúlelee nu

š l0 Zlan co řrholni newáěel

.Jene, jako pssenici lé tťibi
Bůh a jalo zlato ohněm cidl;
Ttm wssak dusse twa sc Cbrism zlibi
Y zlad hojnost wěčm)ch zasiUh sklidi

Bo čem Jan tonžil nedosáhl tak snadUo
Prose jako žebrák za dweťmi by jej pťijali do
klásstera Bernžanskcho byl od bratťi Uěkolikrale
odmrsstěU, až se Uad nim konečně pťedstaweuý,
Marek z Bergama smilowal slibiw ho přia
jmonti, obstojixli w Uložené zkonssce u Y co
asi mistrowi obého práwa a býwalému fondci

weledťlstojněmu Uloženo? Na osln fedě w oblcku
blážna ma celé město zprojczditi a wssecky
Usměssky, ússklebky a nrážltwé posunky od roz
pnstilhch nličniku a jiných nerozwážliwých lidi
trděliwě a tisse si dát libřti u Bťijalli pak
Kapistrán Ulohn tak wellkého febc žapreni?
Wolně fe ji podrobil ano tťňkrátepo sobě an
nehlchUw witěžně tak trpkoU zkousskU pťcstab
Bak když se ke klassterU wrátil a sl;y roně.
prošbu swou opakowal do ťeholy l. 1414
w stáťi 30 let pťijat a oblečen byl.

Co nowaček odewzdán bhl do klassteruiho
cwikU misirU QUUfrtowi, pobožnénm a pťifnémn
to mnži jeUž jej jako žlato obučm cidil aby
ž nčho ntwořil čiston uádobU Boži JaU prou
spiwal delmě w pokoťe a w zapiráni febe faa
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měho, konal ochotně wsse hrubé a služebné
nowačkům wytknuté práce, zametal Umýwal
Uadoby kuchhUské, čistil pradlo i oděw bratrů
swých, ano kde mohl i jiné rčld žastciwal
w dile jejich m

Brzy wssak nasiala Jáxtowi zkousska ze
wssech nejkrussnějssi Než do ťeholw byl wstoux
pil jedné zámožné pamtě fe žaslibil ktcra když
se dozwěděla že Kaptstrán nxnichem, koUečně
jako ssllena pťissla, aby fe ji a swětU opět na:

wrátil že ho U krále nowé dllstojenstwi čeka
N wssak ani hrozný Uárek osoby sličné an

slibowaný úťad skwělý neoblomil frdce jeho BohU
zaswěrenéhon Neopomenul pokussiteluZana
totéž činiti, co U Christa Bana Bťemožen
totiž jednon pťisseli podruhc, a pťemožen ipo
druhé, pťissel i po tťeti a práwě když se Zan
modlil a tělo fwé w úšdu bral pťedstiral mU
pokussitel obraž sličné panny, aby ho we swaa
lých pťedfewzetich rozwiklal Nle JaU Uchopiw
se zbraně, kteroU t Ehristuš pokUssitele potťel,

zbraně totiž slowa Bošiho zwitěšil nadewssm
pokussenim a zkaždého takowého witěšstwi čerx
pal pťesladké potěsseni a oplýwal radosti rajskoU

Co nowáček (nowir) měl fe JaU ke kaž
démU z bratrů welmi zdwoťile nrmocné rad
opatrowal malo fpal často fe postil, mnobo fe
modlil, Umučeui Waně plače pťi tom nad swýmt
hťichy wroucně rožwažowal, hodinky knejfwětějssť
Rodičce Boži, jak tomu bUl od maličkosti zwykl
Uhni tim pilněji wykonawal pťi oltari denně
Uejpobožněji pťislUhowal a zwlasstě k prwnimu
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fwatémn pťijimáni we fwěm nowiciátU .8 Ueju
wětssi fwědomitosti fe pťiprawil. Zenerál ťcidU,
welebllý otec Baretti, nowáčkaJana we wssem
žkusiw pťedpowidal, že Zan neobyčejnoU bnde
ozdobou ťádu.

úwaha.

Q, jaký to zisk, pťed fwětem blčxznemslouti
pro to, co k bohumilé moudrosti wedel Zaká
to mondrost pro fwé zdokonaleui, odporným
wolně podrobiti fe zkoUsskčlm! Zaká to dokou
nalost, nad pokussenim šwitťziti slawně! Y jaká
sláwa z toho wsseho Uám pochodi, jessto fe tim
Ježijsi Ehristu, fwému wčidci a mistrn pťipou
dobnimel m Neb či haua wětssi byla Uežpoo
haněni Ježissowo, jejž Herodeš rouchem bláznň
pťioditi kúzal? Nemusel:li Ehristuď nejhoťčejssich
ntrpeui od jefel Betlémských až na krwawou
Kalwarii okousseti a tak wejiti do sičxwy fwěe?

Protož, kdo jmena prawého kťeskana hoo
den býti chceš pťed Bohem, pťed Swatými a
prawými fpolukťestany, nestyď se za to, jest:li
fwět Uičemný pro jmeuo Ehristowo hamt fwou
na tebe wychrlujel Nelekej fe Utrpeni, aniž
jakého pokusseui se st,rachnj! Neťikej, jak mnozt
dle slow Tomásse Stitného (o nadťji str. 30)
prawiwaji: „Qbrátimxli fe k Bohu, a Uechámu
li fwětských nmrnosti, bUdou fe mi lidé smáti,
budu jim newášný fprosták, Uestrpim toho.ee
Wždyt nechce Bůh, by kdo pťijal pokáui těžssi,stň
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než fněsti mUže; ale chcet, aby fe kcil. Brotož
wždy počniee u Bhš wssak fe pro dobre
wěci ani Uehanbil ani ússtěpačnéhofwěta nebal,

nikdy wzoru swého Božského xnistra a Spasi
teleš oči Uejponsstěj a pamatUj wždy Ua fwata
slowa jeho: „Chče li kdo za UmoU přtjiti zar
pťiž sebe scim a wezmi kťiž sij a ncislede
nnle!ee(Mat 16 24)

Brawili jsme, že jw Jan Kapistrán ač
prroé tak szesseUý dustojnik, prece co Uowáček

w klásstere ochotně wsse hrnbé a slnžebné prare
konal že zametal totiž, Umýwal nádoby kuchhsx:
ské čistil pradlo a oděw bratrU fwých, ano že
kde mohl také jčué rad žastáwal w dile jejich
xu Tobě bratťe, tobě fesiro snad také Bohrm
Určeno, po celý žiwot podobné slUžbh ťanti a
simd nemožno tobč niktcrak ze stawU služebnic
kého se wyprostiti Určeno tobě Bohem powždy
sioUžiti NermUtiž se proto že tobě takowého
ofUdU pokoťujiciho se dostalo Uýbrž ponmi že
iEhrčstUš twůj Spasitel, jemuž sloUžili kurowe
andělssli w nebesich, wolil na febe podobU slnn

žebnika wšiti a člowččenstwU hťissnénlu a do
nejhořčejssi fmrti kťiže sloUžili Brotož dl on
s.im (U Mat 20 28): „Z Son člowťkane
přissel, abh jemu sloUženo bylo, ale nby oU
sloUžil a aby dal žiwot swůj Ua wykoUpeni
za nmohéeá Bomni, co týž Bán a Spasitel
náš wěrnému slnžebnikowi pťipowidá, an w poa
dobenstwi o rozličném rožděleni hťiwen slnžebx
Uikowi, kterýž tolřko dwě hťiwny wšal alc dwě
jiuě hřiwny jimi wydčlal, prawi: „Slnžebniče
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dobrý a wěrný, že jsi nad malem bhl wěrný,
Uad mnohem tebe ustanwim: wejdiž w radost
pana swěho (Mat 25 23)ee Ewič fe tedy
i ty ustawičně w pokoťe podle pťikladu Baně

a swatých, konej ochotně nizké služby fwé tťeba
po celý žiwot, buď Uad malem wěrný. Dobra
wčxc,dim já š Tomassem Štitným jest zajisté
kážeň a tichost w čeleda š bazUi Boži, a čistci
laska u wiťe a prawdě Neb kdož nejprwé mix
lUje Boha, a pro Boha wěreU jest fwému panu,
fwe pani, i se fwými towaryssi prawě bhdli,
wystťihaje se hťicha a hledaje wUle Boži Uslyssi
po smrti wefelé slowo, ano jemU Bnh di mi:
lostiwě: Měj dik wěrný slnho! w malé wěci
byl jU wěren, chci tebe nad weliké powýssčti.ee

Brotož, slnžebniku, služebnčre, buďte wěrni srdu
cem, ústy t skUtkem a bohabojni, nemlmoice
nectně a sseredně an smich z někoho sobě
tropice, a ččsti ode wsseho smjlstwa a od Ue:
wěro každé Wakli jest kdo w čem pohýťil, Uaa

wrak se želenim prawým a špowčxdi, a dosti
za to učinčnim, a tak pťijdete do kralowstwi neo
beskéhoee(str 117 Tomasse Stitného Q obecných
wěcech křeskanskýchdle whdčmi p. Erbenowa).

š. “. Zlan po swťm nowiciátť, co miláěek
sw. Berdaarďina, ce lněš a prawý mnich.

Když Jan swňj nowlciat k úplně fpokojen
nosti swých predstawených pťestal byl pťipUsstěn
k siožeUi ťeholniho slibU (ť profešsi), což welmi
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slawně fe sialo Zežto wssak dle starrho pťiu
slowi Udobrý knťž wždh se Učiee a Zan chtěje

dobrým knězem býti po wyšjsich wědách swar
tého Ucibože:lstwi welmi dpchtil, Ujal fe ho fw

BernardiU ze Sieny, mnž plný moUdrostiBoži,
žiwé zrcadlo wssech cUostč a weliký ctitel jak
Uejsladssiho jmena Zežisse tak neposskwrnčné sw
Wanny Marie We fpolečnosti tohoto alldťl:
ského otce činil Zan w bohoslowi a žwlasstě
w kažanč, maje wýborné k lomU dary ťečnické
kU podin rychlé a weliké pokroky, tak že fw
BernardiU ťikáwal: Eo jiný š welkým nau
mahanim dnem i nocč Učiti fe mnsi, tomn
Kapistrán jako we snach se UaUčiee uu Qbu
zwlásstě rani čaš rad na Učenč wynakladal
wěda dobťe že ran se sladko Uči a že jitro
jest bystťejssi wečera, jakož i toho pamětltw byl:
Kdo chce nmoho znati ncsmi nmoho spati.ee
u Čta Ueb pťednasseje úlohy fwé činil to tak
dňkladUě a jemně že wssechny, kdož jej slysseli,
w UejhlUbssiútrobě dojimal LUkaš Wadding,

jeUž jcho žiwotopčš napsal o Uěm di, že jeho
plynna ťeč prssicimu desstč podobala fe a že
celý sw zakoU a sw otce téměť nazpamět Umčl
u W běhU jednoho rokn byl na jahenstwi a
kuťžstwi wyfwěcen Mssl swaton denně tak poa
bošUě siollžil že wssecky též ť nejwětssi pobož
Uosti roznilil a mnohdy hned od pul noci
wroUcným modlenim k ni fe pťiprawowal Krom
dennich cirkewnčchhodinek hodinky k sw Banně
Marči a za mrtwé, kajici žalmy a rúženec se
modlil, čim wssecken Zbožněl tak, že bpl wssech
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swětskýchmyssleneka žadosti prost u Bťi tom
jak Seduliuš di, oswědčowal se každým dnem
poddaUčjssim ku pťedstaweným a Uctiwějssim
k bratrňm

Zan denně jen jednoU a sice našwire fuchý

chleb jidal a to nejenom proto že fyré bťicho
jak di pťislowi, býwčl nepowolné k Učenč a

Ulodleni nýbrš i také šté pťičinh, aby se Spa:
siteli fwémU jeuž mnoho pro Uaš se postil
poněkud pťipodobnil Bo ssest a tťicet let ne
požiwal žádUého masa, krom we swé nemoci
a to abp lékaťi a papeži Eugeniowi 17 po
wůlř Učinil Bil ponze wodn a mnselli kdy
wiUo piti, pťilil tolik wody, že je hrnbě ani
Uecitil uu Nč celý jeho žiwot byl postem držel
welmi pťifně posty ťeholni: totiž U) odewssech
Swatých aš do wanoc, d) čtyrycet dUčpo fw
tťech kralich a o) hned Ua to pUst wsseobchý

až do welikoUoc Stolowani U šemskúch knčžat
co možna wyhýbal po wyjednaných šaležitostech
raději se do klássteru wšdaliw Eo wsseckozpo
zorowawsse bratťi jeho i jiUi nemalo se diwili,
kterak pťi fwé nefmirné stťidmosti šiti a w toa
likerém namáháni, siloU son wystačiti může
u ZaU se wšdy nfpokojil nejhorssi celi (swětu
ničkon) Hábit Uosil nejhrnbssť a nejtěfnějssi,

pod nim kajicč rUbaš z drsnaté srsti a želežný
kuch; sedm let chodil boš a pak o dťewěných
podesswich Doma na holé zemi w cizině
pouze na slčnně a to denně Ua Uejwic tťi ho:
diny fpáwal, jfa pťř tom tak ssťasten, probllditt
se kdhkoliw chtťl Za často do samoty tbičou
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wúni se wzdaloroal. Tuto pak wssi pťifnosi por
ťčldně i Ua cestách swých zachowčxwal.

Benězi opowrhowal, žiw ssa na cestách
i še fwými prňwodri žebroto:l, důwěťUje se
w Boha, re jim hladem zahynoUti nedčx, co
se časem Fwým také zázračně wpplnilo. Tak
k. p. kddž se jednoU fučhem pťeš apeninské
hory do Bononie brali a hladem zemdliwali,
aj, tu z nenadáni krcifný mlčddenečeč běloUče
kými chlebičky je nadčluje a Učiniw to zmizne.
xu Bhl také Zan nawsstiwen zimnjci a po čafe
jesstč jinými nemocemi, které 8 obdiwuhodnou
trpěliwosti a odewzdanosti do wůle Boži fnáa
ssel, newphledáwaje drahých lěků anž přilissného
pohodli, nýbrž radeji swatou trpčliwosti se hoje.

Kromě swých bratťi milowal zwlásstě chšldý
lid, a co wyžebral, zase ro dal, ťikáwaje: „Cim
wice chudých Uadělime, tlm hojněji též nňm
dč!no bude.ee

úwaha.

„Bchlee ne jednoho slysset llaťikati, jenž
w staw se Uwázal, jehož Ulu se sebe fwrhnouti
Uelze uu „co jsem Učinil a jaké to bťemeno
na febe jsem Uwalilleeu u Ubožče! Nemohu
ti lepfsi rady dčxti Uad onU spasitelnon sw.Np:
gustina: BNejsi:li powoláll, čiň, byš podoolan
byllee Nepťedstawuj si jho swé těžssi, než ono
skUtečně jesi. Nezosskliwuj si powinnosti swých,
raději fe pťičiniž, wždy B wětssi ochotnostl a
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horliwosti je plniti! Tak jim zwhkneš a čemU
kdo žwykl neni mu obtižno Tahne se žilka,
kam byla nawykla NebUď hned taré malon
myslný, když w nťčem klefneš ale bez odkladu
jak můžeš, chybu fon naprawl Bomm též,
že jini siawowé mnohem krUssuějssi jsou! uu
Co kťrhký slaboch wzýwej denuě Boha o jeho
pomoc! u Wadi li ti twé ijné tělo, kroťje
stťidmosti a postem pťekažili tobě statek wezdejssi
wynakladej ž Uěho hojně na almnžny! Co ne
zkussený poraď se š pťitelem moUdrým, zwťásstě
še swým špowědnikem jako Kapistrán š Ber:
Uardinem a wždy pťiklad těchto i jiných Swae
tých na očich měj! Tak jisiě poťád lepssim ano
dokonalým a fpokojeným se staneš.

NemUžem wssak tu jesstě jednn wěc mlčen
Uim pominoUti Brawili jfme, že sw Jan Kau
pistran se takoťka Ustawičně postil an toliko
suchým chlebem a to jednoU za den za wděk
bral NemiUime zde řici, že byď i td tak tnhé
posty Ustawičně konati měl Nepťikazall toho

BUh Llle jedno nám zde welmi Ua frdci leži
a co těžký kámrn je swira Narod naš českoa
slowanský a fnad wesskerý národ wssrch siowann
stých jazka má jednu hlawni chybU, totiž hejo

řiwost Zkussenost tonm uči žr naš lid slowanský
Ueni tak schranliwý, tak ssetrný ako jini Ua
rodowé Wydělá li sobě naš dělmč něro, mcili,
ac tak dime, groš w kapse již grossn toho Uea
fnese, již spěcha aby ho Utratil Mezt žadným
Uarodem nestawci takě tolik paliren a nitde se
tolir koťalky nepčje, jako mezi narodem nassim.
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Nenili to pro každěho, který fwůj Uarod miu
lUje, nefmirná bolest, když widi kterar ona
žhoUbkyně tento prawý mor těla i dusse (kou
ťalka), obzwlasstě w jeho národU pUsiossi, a jej

ozdrawi a silU tělesnoU, o jasný, rozwážliwý
rožUm, o ssarssi rozhled dncha o dobrou a razn

UoU wůli, o dobre swědomi a poklid dUsse
o domaci pokoj, o čest a dobré jměno, o wsseckeU

statek časný a wěčuý, slowem o wssecken tťlesný
a dUchowui blahobyt pťiprawuje a w krussnou
poddanost, at Uedime porobn, těch lidi nwrhUje,

kteťi ssetrxlými a střidmými, a tndyž i rozn
wážliwými jsoUce wic a wice we wssem ohledu
profpiwaji a kU panowani nad lehkomyslným a
hejťiwým narodem slowanským se powznassejie?

NemUsili kašdý, kdož jfa rodilý Slowan, seť narodU sw mu zná a jeho blaha Upťimněwy
hledawa, hoťre nad touto žkazon šaplakati a
jako Bán a Spasitel Uáš nad ZerUzalěmem
bčdowal, rownčž tak Uad swým hýťiwým nan
rodem naťčkati ťka: „Q narode mUj, kýžby jsi
poznal, kterě wěci tobě ku pokoji jsoUl kýž bh
jsi poznal, co sloUži k blahu twémnl

š. l2 Jan colaťatrl wůbrca spolU šášraěný

Zebo wira wsserkh dťeswťdčila,
Jebo důwčra je posilila,
Zeho láska l lásce roznitila.

Hned po fwém wyswěreni star 31 lét
nastoUpil Zarl weťejně kazatelský úťad Lid fe
walil ze wssech stran jej slysset auo mnozi
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l)ned od fwitáni Ueb od wečera čekali šhroe

mážděni okolo kazatelny jeho a kázalli wssen
dniho dne tU rolnici hospodáťstwi, ťemeslnici

dilny a obchodnici skladp swé raději opUstili
Uež abh jedno z kašam Kapistranowých byli

wwnechali Qn tě kčxzalčtyryret let dilem fwým
rodakum wlaský (italiánský), dilem latinský jino:
jazyčnikum š pomoci tlUmočnikůw, kázal katoo
lčkum kaciťUmi židnm a pohanům a ani hlad
ani izen, ani žima, wedro a nepohodlné poo
wětťl, aniž jaké proliwenstwi, slowem Uic Uea
bylo š to, aby Kapistránowi w Ustawičném
hlasáni siowa Božiho bylo pťekaželou Seduo
liuš o něm sioědči, že měl pťirozrných i Uadu

pťirožených kazatelských darU dobroU wýťečnost,
wýtečnou wýmlnwnost, pťeswědčUjici moc a li

brznon jemnost w každém slowě Též jeho wážné
wzešťeni relci jeho žewnť swatá powaha ač

ostatnč byl fnchý a hubený co kost a kůže
takořka fpolu š nim kazalh

Zwlássté ale proto kazatelJan tak wýtečně
si počinal wsse jimal a za seboU táhl, poněa
wadž w Uěm famém zustawala wira, naděje a
laska ,„Učxdujrliůojáonum olootumee tej BNťělt

wirh wýborný dar eeN proto že wira jeho byla
jafna a nepochybujici, pewna a neUstUpUjici,
mečem Božiho siowa wsse kaciťstwo jako Fran
tricellů e) w Ztalii a HUsitů U naš i zaslepee

Uost lichwaťských židů a newěru Turků šporao
žel Uwádťme zde zatim tolčko to, že k p w Rimě

e) Q Uich později fe jrdnati bndc w šg 16.
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následtem jeho ťázani čtyrhcet židů na jednon
š duchownim fwým pťedstawenym kťest swatý
pťijalo. m Zan, alšychom Užili wýrazu sw.
aposstola Bawlčx (k Rimanům 4. 18), w Uaa
dčji proti naději (t j ťde se podlé rozmnu těla

nebylo čeho naditi) doufal Sprostiw se swčta
a pomoci jeho a zUičiw zapťellim sebe samcho
dnwčťowal fe jediUč w Boha tak silně že relý

jeho épohled i hlaš byl patrným wýmzem tétobožské cnosti Pro to též i kdo jej sldssel neb
spatťil w žarmutkn swém se potěssil a jako Ua
libém slUUičkUw twari fwé, bpt sebe žasmusser
Uějssi, se wyjafnil J še srdce nejwětsscho hťia
ssnika pohledem na Kapistrána nefnesitelua fpa
dala tiže nuo Tato newýwratná Janowa důe
wěra k Bobu bhla i zášračUoU odměnou korUu

nowana Šeltě Jml ,šlumiho čafu š Uěkolika
průwodčimi pťeš pohoťl Ypeninsfé do Bonome

Eesty byli fnťhem zawáty a prllwodci jeho již
welice z bezrestllcbo pntowáni unaweni Nikde
Uebylo widčti přisiťess, nikde fpatťiti člowěka,
jejž bh ža almnžml byll poprositi mohli ZaU
zustana wefelé nwsli wžbuzowal swé pruwodre
k důwěťe w Boha, jrnž swým žahwnonti nedá
Ajta! Nn tak mlnwi, potkaji se š krásným mlán
dencem, Uefonrim Učkollk chlebn, bilých jako
snih Ten š welkoU laskawosti rozdal chleby
th mezi bratry a rozlollčiw se š Uimi co nejn

laskawčji zahy zmizel, aniž ho wice spatiiti
lxze bylo, čimž bratťi ntwrzeni w tom fwém
pťefwědčeni, že to andčl Banč, jenž od
Boha poslán na odměnn Zanowp dňwěry
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jim ty dary poskytl, i chwailili Boha a dobron
ťečili jemU

Láska anaž dle slow sw Tomásse Blkwan
ského, Bwssem ostatnim cnostem žiwot, krafu
swazek, moc silU a záslnhU k dosahUUli žiwota
wěčného dáwaee celá celým Zanem wládla tak ze
sám kochaje se jedině ro Bohu též meši fwými
posluchačt takoťka celý požár lásky Boži žpufobil
aze srdci hťissUiků téměť potoky slz nad úráž
koU Boha wywodil Nno š timto, (jak jej

papež Kalirt lll Uazýwal) žiwým mUčedlnikem
zlásky k Zežisst EhristU, mUoši krew fon pro
Boha a Spasitele swého proliti si žádali
S horoUci láskoU k Bohn ze frdce Zanwa
jako o záwod Uěžná a npťimna láska k bliž
Uimu spolU plápolala Tonto sebe fama Ua
kážanť roznitiw chwátal obyčejnš hned š kažao
telny k Uemocným a erinně Uwězněným aby
je Uzdrawil a potěssll Tim pak szsobil, že
nctoliko jej samého každý frdečně milowal, ale
i jedni kdrnhým laskawěji než kdy prwě se
chowali, we společ se odprossowali, si odponsstěli,
náhradn a dobré skutkyčinili, jakok p w Nčwile
a we Weroně kde na slowo jeho bohatssi mču

sssané Uemocnice založili a t d
Z Umohých šazrakU jež mezi swým kázao

Uim Kapistrán Učinil aspoň tyto žde Uwedeme:
Když jednoU pod ssirým Uebem kázal a wlaa
sstowky swým ssweholenim a po druhé cwrčci
swým cwrkánim poslnchače wytrhowali, pon
synnl jim ZaU, aby byly ticho a ajl hned fe
Utissilt.eeu BJilldy žase prsselo kolem famého
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zástUpU jeho pobožných poslUchačů až lilo znich
pak na žádného an nekáploee nu TU žafe
w kailee městě to mrawně hlUboko pokleslěm,
tak důrazně mlUwil proti neprawostem lam
pamljicim že srdce posluchačůw slowem swým
jako nčjakým kladiwem rozdrtil a zcela pro:

měnil nebo hned po kášani pťissli a snesli k weu
ťejněmn spáleni wsse co jich khťichll lákalo
Ua důkaž že fe toho odťekli jako rozličných

ssperků ličidel nástrojU wadných, hračeka jiných
wěci W Benátkách mezi kázanim z jedné Ueu
sssastné ofoby wcťejně ďábelstwi k hrošnémll
ztrnuti wssech hťissxlikůwymetl Zesstě wětssi byly
účinkh slowa jeho w městě wlaském BralbUině
kde se již wnoci nmoho lidstwa šhromáždilo, aby
ž úst jeho slysseli slowo Boži Easnť ráno Zan
na kažatelnu wystonpiw žwěstowal slowo Boži
š obhčejnoll horltwosti a Buh fam potwrdil
prade slow jeho tčm, že jeho diwotwornoU
moci wice než 20 rozličných Uemocných Uzdrau
weno bolo, clmž lid tak se rozželel nad swými
hťichy, že hlasitě bědowal a plakal a Jan jen
š tiži kazani skončltimohl Bapež Mikuláš 7
znaje účinky jeho hláfáni takto wyjádťil se:
Kdyby KapistráU ža mého žiwobyti Umťel, do
počtn Swatých bych jej wťadilee

úwaha.

Brawili jfme, že fw Zan wymital ďcibel
stwi, ano chtěji tomn, že prý hláfaje slowo Boži
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w kaile welel zlým dUchům, aby fe we způa
sobu oblUd hrozných, lwůw tigruw a j objeo
wili a že fe čstalo čimž lechkomyslnikailané
zděssenč na pokáni fe dali Wěc to owssem
nadpťirozená zázračná Nám pekelný pokussltel
teU neobjewnje fe widitelně awssak proto pťece
dle flow pifma fw co lew ronci obcházi, hleu
daje, kohoby fezťal jemuž, dle wýroku tčhož
pisma, odpirati máme silni jfouce U wičeee (l.
Betr 5 8 9) Bohomyslný naš českoslowanský
mUdrc Tomáš Štitný fedmero Uwáda lesti, jlnuz
tento protiwnik dUsselidské úplně opanowáwa
Máme ža to, že slussi aby národ Uáš mudrce
toho mistUěji sezual, a fe rozkochal we slowich
mu,ze, který jtž pťed pěti stoletimt w národě
swem žáťil co hwězda, wyntkaje welikoU man
drosti a frdečUou bohabojnosti Na dukaz lobo
stůjte zde wlastul siowa jeho (o pokUsseni knz
pát str 204):

Kohož pak oklama ďábel a hťichy Uwiže
rozličnými má sedmcroU lest, jižto w hťissich
každého drži prawě jakoby jim hndl, aby še
sna Ueprocitili.ee

Prwá lesi, jižto o Uich lahodi, jest, še
jim da Ua mysl: By to wsse což kněžiprawi,
byl hčich tak weliký, i kdo by byl spafeneť

prawi (prawiwaji knťži), že žáwisi jest hťich
smrtelný: ale kdo mťlže fwcho nepťitele miloo
watie? ději že lháti kupci jest hťich fmrtelný,
a oklamati: ale kdo by mohl bež toho kUpčitteť

opět prawi, by to hťich byl býti takéž žčwn,
jakož jfou jini w taUcich, krčmách, w kostkach,
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milujice fe pro dobrou mysl: wssak kdož jest
š wlky, musi wlčsky wýti. NebUdešlt čiuitt
jako jini, nebude Ua tě nijeden dbáti Dokudž
jsi we fwťtě bydlč fwětsky; a když blldeš mnio
chem, tehdy teprw bUd jako Umichee nuo N tak
tou prwou lesti fwedoU ltdi, aby kněžťm neu
wěrili, když prawdu káži, a často ťkou: Wssak
kněži též čiuiee N tak pro žlý obyčej mUoho
welikých hťichňw lidé nedbaji, obecně hťesslce
jessto wssak pro Uě těžke mUky trpětř budou
jesstě ač fe rozmyslice, počuon fe káti dťiwe

Uež Umroll; pakli Ueblldou jich, Zde jesstě jsoUce,
chtťti ostati, museji wěčnč za Uě trpěti, wěčně
jsonce Boha odlončeni; a Učc to jim Uebude

Užitečno, ač š těmi w pekle budoU, š Uřmiž
json hťessili: anobrž hUťe jim bUde, še zwlásstě
bUdoU se proto mržeti, že jedexc pro druhého
tolčk hoťe dossel w pekle, a ztratil sobě Ueu
beské bydlo

Drnhá lesk ďáblow e jest, jižto hťissUétěssl
že dci jim na mysl: Eoš tw bťessil tok Ueni
mnoho; mnohem wice jčni hťessť: onenno wice

má zboži neprawébo, onenno jest cišoložnik, ale
th toho se strežeš; což jinak žle činťš totě
mexrssc wěc eem Stťez fe té lsti! dosti we swém
hoři oudeš miti, bUdešli zatraren pro swuj
hťich, byt nejxnenssi byl; nebUdeš zloho Utc
Utěss,en ač Zldáš byl horssi tebe, ale twé hoťe
nejwětfsi je bl:de zdáti

Tťeti lesi jeho že da na mysl: Bňh
často a mnohočrait dobťe Učinčl tobě: tu tě jest
stxďoťtl tn uu tě také pro tebe Umťel; takéč
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Urda ztracenUbýti.eeTo jest prawda, mnoho
dobrého Učinil tobě: ale rožmysli se, wděčenuliš
tohoe? wssielt fnažnosti jemu sloužiš a hledaš li
jak byš čiučl jeho wulteť Waklt toho nrjsi pilen,
z erděčenstwi potka tě zlé

Etwrta lesk žel di Ua mysli: Žádnému
Ueslussčzoufatč, ač i žlc čini ee un Totě také
prawda, ale Ue tak jakž ďabel mini Neb onl
mini, totiž: BČist co chceš jen nezoufej.ee
jest kťiwda; neb pťiliš ten má naději, kdož
donfá, by, hťich ččně mohl fpafen býti Ll tak
když kdo hťicha erstana BohU fe poruči, Ueu
bnde ztracen (owssem w jtnéln fmyslu): ale
Bůh jeho porUči ďáblum, ttt fe jemu ztratiti
Uedadi, ale wččně nmsi býtt 8 nimi w hoťi
Žadný Uema tak onfuti by fe uemohl hťčchmo
kati, a jich ostati dokudž jen dUssew těle: ale
by kdo fpnfen nlol)l býti, mnra w smrtelném
hťichn, toho jest nelše (to nemožné); tak nmoho
donatč neslussi Uikomu

Báta lesi ďeiblowa, že dá mysliti: „Nee
dbej; kdot smč hťessiti tent fe také sini kaiti.x
Wtž, jak welici hťissnici jfou welčci fwati:
jako fwatý Wetr, fwatá Mařč Magdalena, fwatú
Bawel, fwatý Dawčd.eeu Wrawda jrst, bwsš
též Učintl pok.ini jako ti swati dobťe by bylo:
pakll byš nikdy nehťesse, též činil tehdy by
bylo jesstě lépe N nad tot prawim: Kdož fmi
hťessttč, Bllh také jeho smi do pekla poslati
ač hrichu neostmle. pakli ostana, počne fe kciti

i Uedokaje se fmit ho Bilh do očistre poflati,
a tam se uuxsi těžre káti: tak oždoije Boži
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fprawedlnost, když zlého msti Uad těmi, ježto
fe chtice obmesskali, jako jeho dobrotu kdož
jest milostiw tčm, kdož jeho milosti za čafu
zádaji Takěl prawim: málo těch čtem, by
welici fwati byli, jenžto chutnč a siněle hťessilj,

proti těm, jenžto jfou štraceni směle hťesslwsse
Kdož mi jednoho powiš welikého swatého který
směle hťessll proti tomU sto jtných nalezneš
jenžto obwyknuwsse hťesstti nekáli fe a jjou
w pekle Bůh žajlsté nema nedostatku w doa
brých lidech w nebeském kralowstwi: kdožt snau

zně nebUde pracowati aby tam dossel7 Dát
Bůh fwětU tač dlouho státi ažt se ten i nau
rodi, jenžto rad proto bUde pracowati aby fe
tak teU počet lidský i doplnil jenž má tam býti.

Šesta lesk že da člowěku mysliti Což
Bůh chce, to musi býti Ehcelif Bčch, abyš
byl fpafen: čiň, co chccš wždyk to pťijde že
fpasen budeš; paklit chce, abyš štracen byl:
wsset to darmo bUde, což činiš; buďž což bUď
Bůh to zpufobi.ee u Wiz, jak tě chce chytťe
oklamati aby?š nedbaw byl fwého spafeni! neb
wi, že tak chce BUh každého fpafeni, kdož rou
zUm ma aby suašen byl toho stťeha fe šlého,
a člně dobťe jakby dosscl k tomu roškosslrémU
bydln nebeskémU: a chce tomu kdož ho nežáda
a nehledá, aby ho neměl a tač byl ztracen
Ehce také Bňh, kdož siojl w protiwenstwi člně
Boži wůli aby ten wžal odplatU: a kdož fe
rozpači (rozmysli se na jiné) pro kterou prácč,
aby teU ztratil ji wěčně Ll to že sdime že
bez jeho wUle a pomoci nemUšome Uic dobreho
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Učiniti, tim snažněji jeho pomoci slussi žádati
modlic se ša to, a činiti dobre skutky, aby naé
ráčil Uslysseti

Sedmá chytrost jeho jest, jižto pťiliš jich
mnoho oklamáwá, tot odkladáni, kdhž člowěku
pononká, aby prodliwal fwým obrareuim den
ode dne, aneb pokánim Neb témčť wssicknj

mysli fe nťkdy polepsslti a odkládaji: ale tal
mč.lo to komU pomůže, nedokonáli jako neu
pomUže lačněmU by myslil jčsti a ntkdy nejedl
Y tak mladé oklamáwá tim odkládánim, že dá
jim mysliti: Užiwej fwěta, jesstčyš mlad! neu
dbej, nebudeš lt z nejwětssichswatých jenom by š
tam (w nebi) ža dweťmi byl: až bUdeš star,
tUž se bUdeš hťichUw káti. nu Llle starým dá
mysliti, že ťkou: Ziž fe chci skoro obrátiti, bych
jen toho neb toho bhl Učinil bych fe Uad
timto pomstil uw a newědi dokUd bUdoU bržeu
li hlťša pťijde Uebjiná smrt; erědi jak ukrUtně

bolest skroti: asnad ne ahťichůw želeti blldeš,ale toho že tělo boli, ažet Umťiti; a fnad
žeš fe nad někým nepomstil! newiš také čUn
děle son wůli w hťissich maš, tim jich neu
fnáže (nefnadnějč) ostati pro zlý obyčej, a take
liže se kátil Brotož chUtně každý wstaň že
froých hřichůw š pomoci Boži: čim chUtněji

to Učiniš, tim snaze wssemn pokUsseni žlého
dUcha, i jeho lstt odoláš; a wstana, Uzťiš
teprw iakhš w nčch těžce byl nemocen, a jak
jfoU tč welmi zsseredilt, kdyžt již nebUde
milo hťessiti.
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š s3 Jan o Bernardinem co welici rtitex
lowé jmena Ješiš

Nestawa llbcznějssiho zpěwU ani dťljem:
nčjssl ťeči ani sladssl mysslěnkp nad imem
Božlho Shna „Zelša Jmeno „Zežiše
jesk pro úňa uejslad im nadpo emstým me
dem sluchn zwnkem nejlahoduǧjssim a pro
srdcc nadojem nebeským. Kde jeho swťtlo
záťl. mizl temnost wesskrra a jafnost de
wrache.ee Sw. Bernard.

Lěta 1425 když w Uasslch krajich již
zuťily walky Husitské, začal swatý Bernardin
hlasati poctu nejswětějssiho jmena Ježčš š wes
likon sláwon a horliwosti Ukazuje mezi kázao
nim zlata slowa l ťl 8 na skwostněkoronhwi
Uprawená lčdn jenž pťi tom na kolena padal
a jmenU BZežčšee fe klaněl dle pťikazu pťfnla
fwatého: Brotož i BUh powýstll ho a dal
jemu jmeno kteréž jest nad wsseliké jmeno:
abh we jmenu Zežisse každé koleno klekalo
nebeských, zemských i pekelných a kašdý jazht
abh wpznáwal že Wčm Zežiš Ehristuš w
sláwě jest Boha Otceee (k Ftlřp 2, 9p11)
(Slowaj . kl 8 .jošuš llomjuum Bnlmtor
znamenaji tolik co: BJežiš lidi jpasitelee)
Když fe tatéž pocta l 1427 w městěBiterbu
dila obžalowali jsou Bernardina uepťčznčwct
jeho U papeže Martina U co modlaťe, pťřn
dawsse že oU i wsselicoš kaciťského Uči Box
woláU do Řima, powědom U swé pťesnostt

u wiťe Uemesskal tento poslussný fyn U an
hou swatého otce se ofprawedlniti, ťka: „Ja
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newěťim a neučim nic jiného, než co kan
tolická rirkew k wěťeni pťedstawuje Že pak
jsem zwlásstnim způsobem Uejfwětějssi jmeno
Zežiš oslawowal, stalot se by též kťesianský
lid k wětssi wiťe w Zezu Ehrista a k poboža
Uějssimu Uctěni jeho powzbuzm bylee Na to

papež Bernardina milostčwě propustiw dal
k úplnémU ofprawedlnčni i kázani a fpify jeho
od Učených mnžů wyssetťiti

To když š Bernardinem, w Řimě zaa
tim požůstawssim dilo se, žaopatťili si ctitea
lowé jeho ty članky,ž kterých obwinťn byl
poslali je Kapisttánowi jenž práwě w Rieti
kážal, š doloženim kterého dne Bernardia
Uowa pťe wyjednáwati fe bUde Welmi to
zabolelo Zana poněwadž BerUardinowU er
wimlost zUal J odročjlt hned kazani swaa
pUzen láskon jak k Uejsladssimu jmenU Ježiš
tak kU swému milowanému mistru do Řima

k šastani fe o nťj chwatal, ač wěděl žeč
BerUardin š pomori Boži sám š to, aby se
obhajil Bťedewssim ale zassel Zan do Bkwily
pro fpify důležité dal zde znak jmena Zežiš
dle způfobU Bernardinowa zhotowiti a na ro
hUed š welkým perodem, cestou poťade ero
stajicim a jméno Ježiš zwelebujicčm, kUpofwata

némU městU se bral S neobyěejllými poutničh
swými způsobil Jan w Rimě dojem erýa
slowUý, wsse se k nim hrnulo wsse se š nimi
bralo we zbožném jásani a radostněm pron

zpěwowanč ke cti a sláwě nejswětějssiho jmena
Zežiš do welechránm sw Betra Zde zpťwáno
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a modlino opět do tmawé noci až Kapistrán
š nejwčtssi wroucnosti celou pobožnost skončil
načež do klásstera, plný radostných citů a blahé
naděje fe odstranil

DrUhého dne fesslo fe we wrlebné oatix
káUské siňce, kde wezdy wsse cirkewni duležiu
tosti se wyjednáwaly, kromě fedm a osmdea

fáti odpůrců Bernardinowých nesčislně množstwi
swědků a diwákU, meži nimiž ř obžalowaný
še swým pťitelem wěruým Uprostťed několika

Frantisskanu objewil fe, a; sem též nejwhšssi
cirkewni soudce papež Martin 7. š celým
swým welectihodným dnchownim dworem ža:
wital Když fe cirkewni bodnostáťi Usadtli a
wsse se utlfsilo, dáno prwé slowo protiwniu
kUm, jenžto wystoupiwsse š welťou ostrowtipx

nosti jali se jedni po drlchých zčxpomě swé
dUkažy a důwody proti Bernardinowi uwáa
děti a skonččli ď tim wýsledkem že fe nex
jednou (owssem mčlkým hlawám) ždálo, jakou
by pri fwou nejskwěleji byli wyhrali Tu Ua
pokanti nejwyšjsiho foudce wystollpil samoo
jediný Bernardisl. N wssak slysste jen! Zak
ráznč a dukladnťháji fon prade, jak jasně,
nepťemoženť wywracuje wssecky namitky odporUé
strany, a jak wážná liba a jemna spolll cela
jeho ťrčl Zen samé sioaté pismo, cirkewni
otcowé, ano sám Duch swatý mluwi z Učho;
wssecko fe Bernardinowi obdiwnje,wwsseckojemU

pťiswědčuje, pťiswědčiti téŽ mnseji jeho odpůracowě, plefaji jnlena Zeži ctitelowé, BSláwa,
jláwalee zawzni ze wssech stran Y když přt
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wssem tom š welkoU pokoroU odstoUpil witěz,

wystUpUje Ua kynuti papežowo nowý, rowněž
tak kussený a na slowo wzatý Učttel prawdw
kťeskaUské,Jan Kapistrán Neniť Učeniknad
misira ou dostit jest Učeniku aby byl jako
mistr jehoee (Mat 10 24 25) Y takowý
byl Zan. Zak fe od wýtečného mistra fwého
pťefné wiťe wesiněš a zwlásstě poctě k nejswěn
tějsfmU jmqu Zežiš bhl naučil, tak tu slysseti
bylo Kapisirána dnchem Božim rošuicenébo aU
ohnion horliwosti nejprwé nejswčtějssi jmee
no Ježiš a pak š neličenoU otewťenosti dobrě
jmeno fwého Učitele hájil Bez toho již do
nejzazssiho kouta sinetené prášdné námitky a

liché žaloby oddUrrů Bernqrdinowých, jako
šasslehnnté plameUem posledniho slowa Zanou
wa w trond a prach se proměnily Mi čemž
se obdiwowati bylo neobyčejné ssčastné pan
mťti Janowě Nebo wssecky duwody, kterě
87 odpllrcňw Bernardinowých Uwedlo, opakoa
wal a dilwod za dUwodem wywracel tak
jajně a důra ně že wssem zťejmě do oči btla
prawda Učenl Bernlardinowa a nicota namiter
odporných Tak pťi Učiněn koller N wssač ne

tak bršo wšalo konec radowáni a plesáni wssech
těch jenž stali po straně fw Bernardina a
ZaUa Kapistrána TU aj hlawa cirkwe z apon
sstolské siolice fe pozwedá hlasem wážným
Bernardina ža newinncho prohlassuje weli aby
wsslckni kněšt co nejslawněji čest jmena Zežiš
hlásali a na den pťissti wsseobchý prňwod
k sláwě jeho opowidá u. Wnlwod bhl tě jen
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den z nejslawnějssich, kteťi fe kdy w hlawnim

městě kťeskanstwa konali Sám papež jej wedl
a Kapistrán we stťedu welectěného dUchoweno
stwa witězoslawný prápor zazráčného jmena
Zežiš co nejkrafněji ošdobený a nejwýsse wztý
čený nesl Bo tomto triUme odebraw
fe KapistraU z Řčma a wraceje fe do kailp
zwěstowal wssudy sláwU jmena Uejfwětějssiho,
ano ipekelné duchy wyzýwaš by weťejně jemU
fe klaněli

Bapež EUgen M poctu nejsladssiho jmena
Ješ iš dle Bernardinowa způfobu potwrdčl u
L 1656 byl touto pocton we Florencii, we
Sienčaajinde hrozný mor pťetršenu Zméno
Zežiš l ťl 8 eejest kněžimš ťadu fw Jgnacia
z Lojoly oblibeným žnakrm

úwaha.

ancno Zržiš šnamená tolič co Spasitel
neb Wykupltel Spafeni neb wykoupeni nasse
pak dokonal Ban Uejhoťčejssimumučenim a pťea
trpkon fmrti Neb jest,ee abychom zde radčjt
mlUwili slowy Uasseho českoslowanského mndrce
Tomásse Štitného, jest Ukťižowán po mUohěm
biti a pofmiwaňi, a pak Umťel pak pohťeben
w těle Mohl jest Bůh, jakž by rolčwěk byl
chtěl, Uaš od ďabla wyfwoboditi i janl, než
fwou smrti; Ueb ďábel nepráwě jest dršel we

fwé moci lidský Uarod, jakž koli jfme my
pro Uasseho otce winu držani práwě Ale
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chtěl Bůh podobně aby, jakož člowěť wznesl
se wszru mysli pyssnou Uad se chtč rowen
bdti BohU wěda zlé a dobré, podle rady
ďábelské, a upadl w zatraceni, Učiniw kťčwdn
Bohn tak welikou, že wěčně Uemohl ža to
Bohu dosti Učiniti Ued jest nebyl jemu rowen;
jako kdož by králowi Učinil teU pych (pýchn,
zpupnost) z jeho slUhU že by chtěl se wrown

nati jemu nemohl by jrmU úplně Za to žan
dným poťoťenim fwým náhradlc dati, jakož
múše rowný rownénm něco Uahraditi: ale ža
člowčka jen člowťk mohl dostř Učiniti: pron
lož podobně bylo, aby Bčlh milostiwý, když
se chtčl fmilowati nad člowěkem pťijal k fobě
člowěčenstwi prawé, ale bez hťichU, jrž jest

nebylo dlkužUo smrti, i pokoťil fe posiUsseUnstwim ažk fmrti, 8 takowé wýjosti, š otcowa
trůml Božstého w takou úškost, aby š te
strany, jelikož jest člowčk prawý, ža člowěka
bylo to odčiněUi; a jelikož jest BUh prawý,
rowen jsa Otci nwhl Bohu tU kťiwdu takým
poslUssným ponižexlim odčiUiti. Neb jalož
ťlowěť wysoko zamyslil nrchtě w
Božim býti poflnssenstwi: tal Bůh,
člowěčenstwi pťijaw, nizko šestour
pil, že jest, nejsa dlUžen fmrti, i podle toho
tělesenstwi, ježto jest pťtjal chtěl stnrt trpěti
a pohťeben býtč w těleee m Broto jak di
aposstol Bánť, powýssil bo Bnh a dal jemU
jmeno kteréž jrst nad wsseliké jmeno, abh we
jmenu Zežissc každé loleno klekalo nebeských,
zemskl)chi pekelnych a t. d Broto inad miru
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krasné to katolické pozďraweni, kde jmeno to
nejsladssi a nejswětějssi zažniwá: Bšdšochwálexl

buď Zežiš Christnšlee N wssim práwem se
odpowidá: „Na wěky Nmen!ee

Jméno Twé o Ježissi!
Skwi se w sláwě Uejwyšssi.
Seraf k němU láskoU hoťi,
Zemčan se mU nice koři

Beklo jim fe hrUzou chwěje,
Yn se slast ncim w srdce leje.

.šťissnik w Uěm zaď okťčwá,owé silh nabýwá
WroUcně plesá sprawedliwý
Slysse zwuk ten pťesladiwý
Mrakd fmUtkU rychle minoU,
Když nám těchy jeho kpnoU
N kde ono zaweli,

Ránh hned fe zaceli
Bozbhwá fmrt hoťfosti
BlažnoU jeho sladkosti
Jméno Twé, o Zežťssi!
Skwi se w sláwě nejwyšssil u

š l4 Zan co obžwlásstni ctitel nrjblaho:
slawrnějssi j)anny !Uarie

Ziž zbožná matka byla Janowi ro útlémU
pacholátkU úrtu a dětinnon láskU k Rodičce Božč
do srdce wsstipila Tato láska Uikda w Uěm
Ueutuchla, anobrž š rostoucim wěkem rostla
Slysseli jfme již, kterak Zan jfa we tmawěm
zaláťi BeružaUském co wěžen každodenně hoa
dinky ke cti Bohorodice ťikal donfaje že jeji
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mocnon pťimlnon wyfwobozen bUde. J nea
oklamala jej Uaděje. Zsa wyswobozen a
pťijat do klásstera FrantisskaUského meel Uon
on a sice nejtrpčejssi ežkoUsskupodnikaUti.
Banna jemU šasnoubená, jedina dcera a děu
dtčka bohatých rodičú, pťipominala mU slib,
jejž ji byl Učinil a hojné slze wyléwajic
š láskyplnými slowy mU pťimloUwala, aby ji
neopoUsstěl a wystoUpiw z klásstera opčt do
fwěta fe wrátil a fwé ji daně slowo wyplnil.
?l jakoU zbran žwitězil nad timto nejtěžssim
p.oknssenime? Boziral pilně na obraz panenské
Matky, wšdychal k Ui o silU a pomoc a pak

jal se panně té ze žixoota Rodičky Boži don
wozowati ercenitelny poklad anenské čistoty
a newýslowné šásluhy těch, kteťi aby tim wice
Bohu a blišnjnm sloUžiti mohli, se š tělem
a dnssi Bohu šasioěchi. N slowa jeho tak
dojala frdce panUy, že i an se odhodlala w
Ustawičné anenské čtstotč BohU slonžiti, což
t hned Zanowi pťislibila.

W těto úctě a dětinné důwěťe k Rodičce

Boži byl Zan jesstě che Utwršen, když po
roce Ua to pťissel pod sprcin fw. Bernardilm,
mnže to moUdrosti, cUostmi a wsselikými milostmi
hojně obdaťeného, aby od něho w pismě fwate“m
a w jiných bohoslowných wědcich, jakoš i w úťadě
kazatelském whcwičen byl. Swatý BernardiU
wňbec nazýwán welikým ctitelem MariaUu

ským; nebot netoliko fcim pro sebe synowjkoU
láskoU a důwčrou k Boži Mateťi lmll, ndbrž
t takowé lcifce a důwěťe i lid kťesianskú horn
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liwě wszzowal a o Uičem tak rád Uekázal
jako o cnostech panenské Matky, a kdykoli o Uich
mluwil činil to š welikoU nadssersti Tato
úcta a fynowská láska k Marit byla mU i záx
zračnčodplacexta Nebo kdyžBernardin w kaile
na kázani před nesmirným šástupem cUostčMarie
pa!my welebil aj tn Ukázala fe nenadále nad
jeho hlawou kn podiwu krásna erbyčejala
hwězda, jejižto welkou šaťi fe twať Marian:
stého ctttele pťejasně zaskwěla Z UžafnUl Uad
tčm žástUp wesskeren a tim wice w úctě ku
kralowně nebeš Utwršen byl m Bylli pať
Učitel tak weliký ctitel Marie ký diw že t učeu

liwý žák totiž Zan Kapistrán toUcéž synowskoU
láskoU a úctou k Bohorodici wynikati se wy:
nasilažil? Bylot tedy i jemu welikoU rozťossi
rozmlouwati o cnostech Uejblahoslawnějssi Wanny,
a milerád fe kochal duch jeho w rožwažowáni
podiwných milosti, jimiž Wamm ta od nejfwěx
těst“lTrojčce Boži obfypána byla Y hlel ijeho
dětčnná láska a úcta č Matce Uebeskc podobné
odmčny jako BerUardinowa dossla Nebof když
Jall hned druhého dne po smrtč fwcho mistra
o témž pťedmětU, o nejwýbornčjssich cnostech
Mariijnich, š welikým Uadssenim kášal obx
jewila fe i Uad jeho hlaon čarokrásnei po:
diwná hwťzda Lid pťitomný, wida tento pon
diwný zjew trmll a drUh drUha se radostně
tázal, zdalř ten diw widi? Tim i Zan Kapi:
strán upozorUěU tášal fe posluchačU jakeby
znameni widělr Když pak jej na hwěždU tU
nad hlawon jeho jasně se skwoncč Upošornili,
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wzezťel na to podiwné fwětlo patrawým okem
a děkowal ža to BohU a nejswětějssi panně
jfa pln té dowěrh, že nejblahoslaroenějssi panna
w tomto skwostném lesku se objewiti račila,
a tudyž také donal že tatéž matka Boži jemU
ku pomoci pťispťje aby w Řimě docalil, oč
fe tam zafazowati chtěl, totiž wphlásseni Bera
Uardina za fwatéhou

Tato úcta a důwěra k Bohorodici bhla
nerolečitelnoU družkou jeho, která po wssech
cestach žiwota jej fprowazela a i na koncč žin
wota neopnstila, jak na záwirce žtwotopisu
jeho Uwidime.

úwaba.

Nebylo fwateho ani swětice, jenžby neo
byli horliwými ctiteliBohorodičky býwali Neu
lze zajisté tomu, jenž cti a miluje fyna, ne
milowati i matkU Wrotož i náš českoslowanský
mudrc Tomáš ze Stitného jenž jesstě za mlaa
dých let Kapistranowých žil co dobrý kťeskan
také horliwým ctitelem nejblah Wanny Marie
fe býti oswědčil Kdo k p čte jeho wýklad na
Zdrawaš (str. 286u298), hned fpozoruje, že
frdce tohoto mUdrce nasseho nejněžnějssimi city
úcty a lasky shUowskék Mateťi Boži oplýwalo
Wynimáme na důťaš toho zonoho wýkladU
toliko nčkolik slow Brawik mUdrc ten pťi wý
kladu slow: Bexšcššehnmchplod žiwota twcbolee
uu BJ kdo jest tak statečný, neťkU wyprawiti,
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ale obmysliti (pomysliti) požehnáni plodu žiu
wota twehol D diwko i matko fwatál neb?š

Ua wěky požehnaného Boha porodila w člowěu
čenstwi prawém, aby w něm mobl miti požeu
hnani lidský narod (lidské pokoleni), jim byl
pťipojen fwazkem lasky wčxčnék Bohn thi, a
ten twůj plod bnl cesta wssem i posila wjiti
Ua tU k)oru welikou k famémn wrchU fwatěho

Božstwi D fwatá diwko! w tom fwém plodu
požehnaném tyš nejprw nade wsse stwoťeni
požehnána, w tom twém plodu má národ lid ý
nad anjely dUstojenstwi, w tom Ua krátce twem

dlodu, jakož jest Hofpodin slibil Ybrahamowi
otci twěmu, požehnáni jfou wssichni lidssti Uáu
rodowě lečby fami nechtěli Ywssak bez toho
twého plodu wssecka radost, wssecka rozkoš, wsse
bohatstwť tohoto fwěta w žalost, w touhu obráti
fe a w chUdobu; nebo jedno (jedině) w twém
plodu požehnaněm jest plná radost, wsseckarošu

koš wsseho hoonsk Utěsseni, bešpečnosi a pou
koj pranoýln Q Matko Božťl wolámek ktobě,
wšdychajice w tomto Udoli hubenstwi (bidy):
utěš naš smutné, swoje oči miloskdné k nám
obrátťc; Ukažiž Uám požehnaný plod žiwota
lwého, a pomož Uám dosici jeho, a wččně fe
jeho Uefpousstěti i Uyni na této poussti a poa
tom w radosti wěčnél Jižto mně č wám dou
pomáhej Hofpodin Tak BUh dej! Ymrn.ee
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š. l5. :san eo spráwči swého kádU.

Strom byt dobťe sstjpený

Fťee se opanuje,istl obwazuje
Řee proschlý, zeklipcný
Štpil sádek sdanilý
Frautissek Yďsi
Yrcil ťidký ntzky
Než fe sstěpy rozwily u
Swatý sad teu swčťil Bůh
.skapistrane tobě
.skjeho ku ozdobě
Byď w Uěm zplodil nowý rUch
Ejhle Zrne po roce
Co to wssudy kwětu!
Na kosse jlž swětu
S wětwi kyne owoce

Již léta 1430 znameUal Uáš Kapistran
w ťádU fw Frantisska nemilé wady, na Uěž
papeže Martan 7. Upozornil Bapež naťidil
wsseobché šhromažděni KonwentUalů a Obferu
wantu w Yšsisi pod pťedfedoU kardinálem Ceru
wantim, aby š otci obého drUhu Franti ann
siého ťádU o jich šjednoceni a o pťisnějl lžau
chowáwani ťeholných prawidel porada fe stala
K ťadnémn prowedeni této duležite úlohy neu
stáwalo fchopUějssčho a waženějssiho mUže Uad

Zana Zenm tedy wsse swěťeno a dle jeho
anrhu Ufpoťádánobýti mělo u Z odebral
se do hor leernsiých na poUssk a tU, kde
i sw Frantissek Nšdlský š Bohem se radiwal,
š pomoci fwatého DUcha skUssený a Učený mUž
obnowU prawidel, na dwanácte časti rozdčleu
non brzy festawil jižto papež pod jménem
„stanowh Martlnskeee (Zlmutň Mxrtiujuun) pou
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twrdil, ježto š tak skwělým wýsiedkem se potfala,
že wssickni otcowé slawného šhromáždčni jednoa
hlasně ji pťijali jsou, zwolawsse: BDle tohoto
poťáde fe držett, žiti i Umťiti chceme.ee

Bapež Martin M též oprawu prawidel
klássternic learifek Kapistránowi swěťil.

Když Bernardin, jeuerálni wikář nad
ObserwaUty, wysokým stářčm žemdlený pomocx
Uika si ščxdal, Ustanowil co takowébo papež
EUgen uť Uasseho JaUa, Uačež teUto š Ueu
Unawenou pilnosti klásstery sobě swěťené w Ja:
Uowě, Milúně, Bononti a tad. wisitowal. Týmž
pomocniťem zůstal i pťi Ylbertowt že Sarcian,
jenž l. 1442 od Ellgenia za jenerúlniho wikáře
Qbserwantů Ustanowen bdl, Uebo misto Uěho
klásstery we Francouzkn, Nnglicku a JrskU pro:
hlřžel, přř rceréžro pťčležčrostč céž fe wyxxasnažčl,

Filipa Bnrgundského, jenž prwé wzdoropapeži
Felčrowč Uakládal, pro Engenia zťskati.Dostal
oné i této úloze chwalně, ač pro něj nemálo obx
tižná byla, jak patrno z toho, že l)o tu dwakráte
otráwiti chtěli. W jnlerwaUých ťťssichtéž na wice
mistech libomndrcké práwni a bohomlUwecké sskoly
zťťdil, aby mladi slnhowé Boži potťebného wšděx
láni měli. Něfteťi bťatťi z ťádU Uechwálili sice
tohoto zaťizeni, podotýkajice, že wčda nadýmčx a
dUchowni pokoťe a swaté prostotě odporn“e.
Tim wssak nedal se Jan we swých zařižemch
mčxsti, nýbrž raději podle nčxwodU sio. Bernarn
dina w prowedeUi takowých pťeUžitečných zaa
ťizenč pokračowal, ťikaje: BWět:a jest swětlo
w duchowni osobě a dáoli fe rukou cnostř wěsti,
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býwa wýborným prostťedkem ku fnadnějssimu
dofaženi dokonalosti Nejwice ji zajisté potťeba
těm kteři fwčdomi jiných ťiditl, swatými fwaa
tostmi fe obirati a je jiným rošdělowati maji ee

Tato rozepťe mezi Janem a Uěkolika brau
tťimi oznamena ipapeži Eugeniowi. TeU wssak
náhled Zanůw potwrdil a Ua nejwčce fchwálil
poroučeje fpolU, aby se naťiženi Zanowo w
siUtek Uwedlo

Na to Zan stana fe fám jeUeralnim wiu
kčxřemš Uejwětssl horliwosti nad klásstery fwými
w Jtalii, w NěmeckU, Bolfce a Uhťich bděl a
wisitaci w klassterech těchto krajin, wezdy jesstě
pčfsky putujic, k Uejwětssimu jich zdaru a proa
fpěchU wykoUáwal Uebo zlé zwyky, které žde onde

byly fe wpli ily, wypleňowal siměcnosti wsstčpo:
wal cnostn chwalil a Utwrzowal pokleslé káral
a pokoťowal wssechny wssak wzorným žiwotem
swým k wěrnémU zachowáwani ťeholného šákona

laskawě wzbuzowal Složiw tento weledůstojný
úťad l 1448 do rUkoU papeže EUgenia ls
byl l 1449 ode wssech šhromažděných othw
jednohlasUť znowa za wikáťe jeneralniho zwolen
a od papeže opětně potwršen Jan ťad Qbseru
waUtU obezťetným a sslechetným ťizenim ku tak
skwělémn rozkwětu pťiwedl že jessto před jeho
do ťeholy wstoUpeUim w Ztalii jen 30 klassterU
siawalo, pd jeho smrti 200 jich se čitalo

Znamena pak siowo WObsikrwantee tolik
co zachowawajici (od latinského „odZerwroee
bžachowáwati), a dčmojmer to těm bran
trUm z ťádU sw Frautisska, kteťi ťeholuý zaa
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kon jeho na pťisnějfsi fmysl (o chUdobě) fobě

whkladali, nežli konwentnici člli minortté kteři
proto konwentnikami nazýwani, že kzachowawani
ťeholného zakona w konwentech žili, ježto ont
samiž pokory fe menssimi bratrh (fmlreg
mjuoržw) nažýwali, odkudži jmeno Minoritee
fe wyfwětliti dá Komoentnicč tito čjli Minox

rlté chtěli fpolečného wlastllictwi bez majetného
prawa jednotlrikuw, co šatim obferwanti ani
společného majetku nechcěli a toliko almušnaml
se žiwilr Tito, pošději jen Frantisskany Uao
žwanč aby podle pťisnťjsslho wýkladu zákona
fw Frantčsska žiti mohli fe we zlásstni šbory
klásstersté pode jménem Uobferwantůee spojowali
R 1368 byl otec Tomaš Farilmnský hlawoll
těchto FranttfskaUň a jakýsi Bawel pro maloll
postawu fwou Bawličkem (l)noluccio) nažwaný,
wyprosil sobě splnomocuěni by si poustkU žťic

diti fměl kdeby Uxu možna bylo wěrněji žiwota
zakladatele ťádu Fralltifskanskédo nasledowatl
Bodxliknuti toco potkalo fe š dobrým šdarem
a okolo r 1402 již 20 klassterčl še dwčma
sty ťeholniků w Ztalit bylo, kde se reholný žác

kon fw Frantisska w pťčfnčjssim sinysln bral a
žachowáwal (odkuď jméno Uzachowawajiciee
čili latřnský „odšewgmešee) Tak dilo z poc
čatku nepatrnc za krátký čaš welkotwárný wznik
wžalo a oslaweno takowými muži, kteťi po
wssecky časy obdiwowáni bUdoU, jako n p sw.
Berlrardin Senenský (ajo1444), sw Zan Kapia
strán, o němž prawť mluwime fw Betr Ren
galati ze Spanťl (alu1456), fw Zaknb z Marky
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(ajo1479) Ziž pťi úmrti sw Bernardina pou
čitalo se 300 domů pťisnějssiho ťádU se ssestj
tisici ťeholnikuw a počet ten každým desittletim

zUameUttě zrostal Řád teU Uejen w Jtalii,
Uýbrž i we wlastech nassich až po dneš trwá,
jako k.pp. w Braze, we Widni, na Morawě
w Tťebowé Dačicťch, w Hradissti Uherskěm,
w Uhťich a t. d. We Wlassich tak Uazwani
Reformati (obnowenci) od Obserwmltů fe dle
ťeholy nelissi a proto také š nimi pod jednoU
společnoU hlawou stoji Qbserwanti cili Frana
tisskáni welikých fobě žásllch ro mišsiomiťi w

Egyptě a Mongo lǧkU a mezi Slowany zisiali,aže co strážrow fw hrobU w Zeruzalémě
krásný wěnec swých zcisluh každým dnem zwea
ličujť, je fwětoznámo.

úwaha.

Sw Zan Kapistrán co pťedstaweltý, skwěl
fe ro hwězda; Uebo flowa a pťiklad jeho byly
zlaté paprskh, ježto podřizeným Ukazowalh cestU
kU spafeni Blahoslqwená společnost, ktera taa
kowé má pťedstawené Tam anUje dodrý ťád,
žbožnost, zwedenost mrawů poklid dUsse, swata
spokojenost a wssestranné blaho. Tak i ty kťeu
siane, jsi:li pťedstaweným dUď slowem a pťin
kladem jako žančci hwězda swým podťizeným
Pťedewssim kde koho Uaprawiti můžeš, napraw!
Nabižej, tresci, proš žehrej we wssi trpěliu
wostieejak swatý aposstol (ll rTim 4 2)
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Zwlasstě wy rodičowě Uaprawujte zahy
ditky fwé chhbujici jsouali k p nedbalé w mol
dlitbach, twrdossijné zarytě, swéwolné, lehkox
myslUé lstiwé Ukrntné bhk i na Uěmou twáť
Nejdexli to po dobrém, kárejte ano trestejte
je Kdo Ussetťuje metly, nenčxwidi fyUa swěho,
alc kdo ho miluje, za času ho trefce.ee (Pťčx
slowi 1Z 24)

Hofpodárowé, UebUďteslepi a Uěmiz ohleu
dů poklesků čeledt swěl Bděte Uad Ui jakožto
majice počet whdati BohU ža dUsse jejichl
Karejte je žkleti ze lži, Ueplechých ťeči a kleu
wet z nedbalosti, podwodu, opilstwl a nočnich
toulek wčdouce, že, jak fw Bawel prawi:
kdo o swé domacl Uepečuje, wirU swon zau
pťelee Z wh bratťi a festry, pťibnšni, pťátclé

a fpolntowaryssi, jedni drUhých Uapominejtew
bašUi Boži a láfce erssemetUé Uebok to jest

libé Bohu jenž chce abychom wssichUispafeni
byli a kU pozUani prawdh pťisslil

Toliko jedno jesstě zde podotkuonti nntUo.
Sw. Zan Kapistrán žaťišowal wssude sskoly
libomUdrcké prain a bohoslowné, ťka: 7,Wč;da
jest fwčtlo w dnchownim, a wedcnali rukoU

cnosti býwa prostťedkcm wýborUým kU fnado
nějssimu dofaženi dokonalostilee Woznali jsme
také že se nčkteťi bratťi proti tomu opirali,
ťkouce: še wěda Uadýmá Yle widčli jsme té
ze.sw Jan tim fe nikterak w blahonosilých zao
měrech fwých másti Uedal a že papež, dozwěu
děw fe o tom fporn fnahh sw ZaUa schwalil
a wsseckajeho zaťizeni potwrdil Z toho patrno,
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jak welikoU kťide čini katolickéCirkwi ti kteťi
ji obwinowati fe ofmělnji že milnje temnost,
a Uedba o fwětlo oswěty pro narody ji swč
ťrné Zapominajik drzomluwni Utrhači ti, že
wssecky sskoly, w Uichž ofwěta fe ssiťi, siouj zan
čátek wzalh w katolicke Cirkwi, žr pod jeji
ochranoU a jejim podnětem prodUč menssi

oly poznenáhla we sskoly wyjoké wzrostly,a
ze wssecka oswěta starého swčta pťedkťeslallsiého
Uprostťed powodně siěhUjicich se národň toliko
wCirkwi katolické,cco w nějakém korábn zaa
chowána byla, bez nižto bychom o starém swětě
skoro ničeho newěděli Cirkew katolicka zajisté
ro milowaUá choť Toho, jrnž jest fwětlem
swěta powždy nrnáwidčla trmnost erědomostt
a wzepťela fe proti wssem pťepiatcňm, kteťi
pod zamiukon, jakoby wčda nadýmala, Uarodn
lemnosti pťáli Blrcik prawda še wčda nau
dýmá, ncni:li wedena duchem bážně Boži,
anobrž i Ua bešcesti blUdů kaciťstwi a newěry
jawádi jak toho na tisice pťlkladů bohnžel za
uassich dnů mame To wssak plati toliťo o wědě
ktera nestoji Ua základě wěčné prawdh Božl,
uábožeustwi Christowa Takowá wěda owssem
erblažnje narody, anobrž w propasť Uefmirné
zkazy je wrhá, ješto čini, aby wyznwsse se ze
wssech pofwátných swazkmo w kaliskU nejohawu

Učjssichmrzkosti se brodili, a rychle stárnoUrc
kU brzkémU zahymlti fe hnali Mnženli pak
rotéž o prawe wědě se ťici, ktera na žakladť
wččué prawdh Boži wybudowčma a fwětlem
řejim weskrze proUiknnta jest? nu Zda nebyli
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fw YUgUstiU,sw Řehoť Nazianský, sw Basi
liUď fw Ymbrož, fw Jeronym a waec wssiu
chni Učitelowé Cirkwe na nejwýš ofwiceni muu
žowé, jenžto sobě wsselikoU wzdělanost swého
wěku tak byli pťiswojili, že oswicenosii fon
nadewssecky wrstewniky wynikali a wěčně záťicia
mi hwězdami w Cirkwi žčxstanon7 ?l Ueháralu
li proto pťece w njch ohen lasky Boži wice
než w jimšch.pUepodněcowali oni plapolem swé
Uadssenosii tisicero srdcč kU podobnémn nadsseni
pro wsse dobré a swaté? Brawá wěda tedy
Ueni na Uij naboženstwi anobrž kUěmU wede
a jemU Uapomát)ú

Běda swětu, kdpby fwětlo wědy té mll
wyhaslo. TU by owssem flepý wodil slepého a
wyplnilo by fe slowo Baně: PcWedeli slepý
slepého, neUpadUoUli oba do jámy?ee (LUk 6
39) uu Kde mrákota newědomosti černá fwa
kťidla rozprostirá tam také furowost barbarská,
podla a hnusná šwiťeckost, nemilostdnost a
krUtost powžnassi swé hrušonofné žezlo N droe
tož těssme fe a Bohu dčtUjme, že Uáď ž temu
nosti erědournosti a powěr starých pťenesk
w ťissi fwětla w Cirkew fwaton, ktera krestanu
ským národUm š oswětou Chrisiowon podala
fpolu žezlo panowáni Uad ostatnimi Uárody,a
abychom swětla blahonofné ofwěty této jesttě

wice Uabyli, rádi sc chápejme prostťedků, jež
se Uám ktomn bezděky nabizeji, jako ů p. čtem
knih ž dědictwi fw Cyrilla a Metl)oděje a j
w Ty wssak bratťe, jenž jsi již poněkUdoswěty
nabyl, pamatnj na slowa pifma fw.: Mčxšxli
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rozmml, odpowěz bližnimuee (kniha Syrach 7.
14.) t. j. moUdťe jemU poraď, kdykoli w nea
dospělosti fwého rožUmU neb w nějaké pochhbo
nosti k tobě fe Utika Nedrž fon moUdrost
jakoby pod zámkem pro sebe žawťextoul Bčlh
tt tUto drahou hťiwnu swěťil, by jsi ni co Ueju
lépe hospodaťil a ji bratťim fwým krozmnoženi
rti Boži a jejich blaha prospěssnou Učinil Y
wssak daleko buď tebe, rozmnem swým nad
sprostějssčhose hrdš a Uelafkawě wypinati abyš
snad na pokUtU hrdosti takowé nezasloUžil jako
blUdaři a erěrcč padnoUti w slepotUduchowni

š. l0. Zlan co dnchowni a swětskýdčiwčrnik.

L. 1426 wstoUpil Jan Kapistrán w záo
paš š kaciťskoU fektoU Fratricellu, ťtera neo
toltko w Ztalti Uýbrž i mimo ni walně roza
ssiťena byla a lid katolický u wiťe mátla

Sekta tato měla mUohopodobnosti š huu
sity, prwni wzllik wzala w Jtálti již pťede smrti
(r 1226) fw Frantisska Serasinského a šeu
stawala ztakowých, kteťi se wydáwali ža jedině
prawc následownikh fw Frantissťa Serasinského
w chUdobě a w chatrné kUtUě še ssptčatoU kau
pnci Nejprwe nebyli to leč rozkolniri w ťqdu
fw. Frantisska famém. Když pakpapežowé Reu
hoť 1)(, Znnocenr 17, ?llerander lM proti
tomnto rozkolnictwi zakročili a prawý smysl
ťeholného šakona sw Frantisska objafnili, Ustau
nownjice aby wsseckomowité i Uemowité jměni
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ťádU fw Frantisska pod wrchnictwim ťimskě
Eirkwe stálo a členowé ťádU dotčeného aby
nikoli Uebyli majiteli, nýbrž jen požiwateli jměni
toho, zdálo se toto wyswětleni ťeholného žákona
sw Frantislka oněm pťepiatým roškolnikům býti
blUdne, jelikož twrdill že prý ťeholnici ťadn
sw Frantisska ani statkU mowitých ani Uemon
witých, ba anč stiUU nějakěho jměni miti nea
maji Nepodrobujice se úsudku nejwyšssi hlawy
Cirkwe brzy na bezcesti jiných horssich bludň
zaběhli práwě tat jako stoupenci Hufowi w
Čechách a na Morawě Stalit fe rychle odn
půrri wsseobecné Cčrkwe řimské a hlásali, že
prý Cirkew tato pobloUdila, a již prý seku
pádU chýli

Bročež jali se budowatč fobě cčrkwičku
noon podlé blUdných Uáhledů swých, ano odu
wážili se ze stťedU swého Usianowowati biskupy,
kardinály a papeže, ačkoli nikdo z nťch k tomU
aposstolske prawomocnosti neměl an skoro wssie
ckni byli nekněžimi Od toho čafu prawili co
Mikuláš ul na stolici sw Betra dosednul
neni prý prawého papeše w Cirkwi Řimské
Yndčl Báně prý sám papeži Mikulássl prawoa
mocnost aposstolskou odnal, protože papež tento
prwni proti rozkolnikům oněm zakročil, w čemž
jeho UástUpci pokračowali Mimo to blásalt
Fratricellowé jako HUsité w nesmirné pýsse a

nadutosti že wesskeré dUchowenstwo katoliclť
Cirkwe i 8 papežem jesi posskwrněnč a hťicho
smrtelnými pokálené a protož prý žádného ode
hťichů rožhťessowati nemá; w Cirkwi ťimské, co
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tťlefné a neprawostmi pokálené že prý fwětlo
cwangelia wyhaslo, oni wssak že jc rozžihaji
a t. d. w

Nčkoli ponejwire sami nekněži, terciarowé
bhli, pťedce se opowážili žpowidati a odpustko
Udělowati, jako k. p. činil r. 1881 Uáčelnik
této fekty, jakýsi žrela newzdělaný laik (neo
kněž), jmenem únščxluš ůo Wuš Bťwlewun.
Bročeš papežowé wssrm důrazem proti Uim žau
kročtli, awssak pťeš to wssecko sekta tato fc
Ustawičnč udržowala a jako jedowatý had poa
tajmo do bytň neopatrných lidi se wpližiti Usiu
lowala. Záhubný jed swůj Ukrýwajic pod roUo
sskem fwatousskowáni, oslepowala lid obecný a
nejednoho fwedla. R. 1374 rožkolnici tito
w městč Beruži se weliké wčxžnosti u lidU doe
mohli a proti ťeholnikúm sw. Frantisska mnou
hých drzosti sobč dowolili, wytahnjice jim na
weťejné Uliri pťed lidem kossile a ssátky š krku
a ústěpačnč fe tážjce, žda:li prý to podlé praa
widla fw. FraUttsska? Za tuto wssar drzost
musili krussnými wěcmi odbýwati. Synowé sw.
Frantisska (minorité) od nich osočowáni jsouce
zawolali k swénm obhájeni wýmluwného sw.
Frmltisskána eremitu (poustewnika) Paulutia,
aby ltd o wěcech těch poučil. Tento šťidjl
š Fratricelly fchůzku weťejnon a tázal se jich
pťed ltdem, pro jaké pťičiny a dňwody by onč.
fami sebe za jediné prawé žákh fw. Frantčsska
pokládali, minority wssak za jeho odrodtlé fyny
wyhlassowali? „Brotože wy, odpowčděli oui,
welmi nwolněný žiwot wedete a zákon sw. Frana
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tisska pťestupnjete, ježto my Uprostťed hoťkých
protiwenstwi nejwěrnějssimi jeho žachowawateli
zůstáwámeee

Načež odwětil Panlutiuš: Sw Frano
tissek Uic tak často a tak snažně bratrům fwým
Ua frdce Uekladl, jako poslnssnost kUpapeži; jak

tedy fmite wp, jeUž ani papeže ani od něho
Ustanowených prelatu neposloUchate fe zachoweiu
wánim zakona sw FraUtisska wychlonbati, an
podstatU jeho (poslnssuost ču pťedstaweuým Eťra
kwe) zawrhujete a douše zelenými listy za wděk
beretee?eeu Fratricellowé takowouto raznou
odpowědi pťekwapeni se odmlčeli a po jejich
wážUosti U lidU bplo weta SoUčasně Udala fe

w Beruži i tato wěc Bohatý měsskan Beruu
žanský byl několika Fratricellům polowici swého
letohrádku wně mčsta postouptl Brawě když
ona wýsse wyličena fchUzka w Beruži byla,

wtahl on do druhé polowice fwého letohradU
atU wypátral wěci, jichž se Uejméně byl na:
dal Slyssel totiž jak dwa Fratricellowé mezi
seboU žlostně fe hadali, jeličož druh drUhowi

wytýkal, že chce za papeže powažowán a ctěU
býti, tento ale proti prwnimU na to roUžil, že
jemU co prawěmU papeži nepráwě poslussnost
odpira To zpožorowaw měsstan ten, jich pťin
zniwec a uslyssew spolU o wýslede rozmlllwy
mezi BaulUtiem a Fratricelly, patral dale a
Uassel k nemalemn podiweni swémU že Fratria
cellowé pro fwou cirkwičkn sobě zwlasstni hiere
archii (swatowládu), z papeže, kardinalU a bio
skupů sestawajicč, boli Utwoťili Timto nálezem
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a wýsse uwedenon pťipadnosti sňata pokrytcům
oněm larwa fwatosti a lid pozan toto podlé
pťetwaťowani wyhnal je z města

W tentýž čaš i weleoswiceUá fw Brigita
FratrčcellUm, jenž aUtoritU čilř žakoUitou moc
papežskou, jakož i moc katolických dUchownich
konsekrowati (čili poswěcowati chléb a wino a
proměňowati w tělo a krew BaUě) popirali,

skrze welmi pobožného minoritU wzkášala: BWy
(Fratricellowé) zadni dil hlawh (wýborná to
Uarážka Ua sspičaroU kapUci na které si Umoho
zakládali) obrachete kBohU a protož jeho ne:
widite; obratte kUěmu twáťe a Uzťite jej.ee

Zesstě w patnactém stoleti mUseli papežowé
proti Fratrirellnm bojowati Papež Martin U
poslal r 1418 biskUpUm a wyssetťowatelům
kaciťůw bUllU aby proti wssem Fratricellům
jakož i jejich ochrancum, rázně šakročili, a je:
likož i lid obecný boUťili a kU mnoh m wý
tržUostem podUět dáwali, tedh i kťčžacký tah
proti Uim zaťišen a hlawni hUizdo jejich, twrš

Magnalata r 1428 rozboťeUa Tim wssak
sektč té nenččněn jesstč konec Bročež aby fe
potajmo ssiťicimU se rožkolnictwi pťitrž Učinila,
Ustanwen r 1426 Jan Kapistrán co wyssetťo:
watel kacčťstwi od papeže Martina 7 un
Z papež EUgeniUš M r 1432 proti Fratrč:
ceslům zakročil a Kapistrána poznowU w úťadn

wyssetťowmelském potwrdil Za papeže MikUa
lásse 7. opět r 1447 Kapistránowi Uloženo,
aby UtUtoee jak di papež „w krajinách pťemnou

hých rozssiřenoU sektU Fratricellůw7ee fon opaa
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trnosti a horlid,oosti wyplenil, a katolirkou wiru
zase žasstipil. Uloze této také sw. Zan Kapistrán
úplně dostál. Nebylo zajisté toho čafů horli:
wějssiho a sstastnějssiho rozssrťowatele wiry kax
tolické nad Zemar NenaneUě bral se od mista
k mistu, wssUdy káže a rožmloUwaje o ermyle
nosti Cirkwe katolické, Duchem swatým ofwěx
cowané, a o poslUssUostiji tUdiž powilmé, jeli:
kož neomylnými ústy jejimi mlUwi fám Bůh.
Mnozi také důraznými slowy jeho rozdrceUi od:
ťekli se bludů a zase do lůna Cirkwe se po:
sinssně nawrátilč. Toliko proti zlostným buťie
čům, wsserkUautoritU (zákonttou moc) podrý:
wajicim, žaťročeno zbrani zemskoU. BUťiči tito
byli 500 kusii dukátů wysadili na blawU Kao
pistránowU, abh ho Usmrtili; nebo wsselikýnl

žpůsobem bežžiwoti jeho hledali. Zanowi tyto
Uástrahy kaclťůw nebhly neznámy; pťeš to
wssecko ale nebál se š Uimi w šápaš jiti, hotow
jfa pro prawdu i smrt podstoupiti. Když wěc
tu ke konci žňdoUcimu pťiwedl, jmenowán bpl
od papeže wyssetťowatelem wssech wssUdy kaci:
ťůw a bludaťůw.

Nejenom wssak U wěcech kariťských žwlásstni
důwěrnosti poctěn byl Zan od náměsikaBetrowa,
nýbrž swěťeny jemu i jiné weledůležité a pťe:
Uefnadné wěci k wyřizeni. Od papeže Eugenia
byl co důwěrnik na stlěm Ferrarský a co taa
kowý také do swaté země poslán, kteroUžto poUt
celoU pěssky whkonal a kdhž poswátná mista
š nejwroUcUějssipobožnosti byl nawsstiwtl, žplnoa
mocněn jest od aposstolsié stolice co strúžce nad
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těmito nejdražssimi pokladh Cirkwe, na misto
pťedchozčhonewěrného strážce Jana Benátského.
Bťčležitostně i Yrmenh pohnUl, že kU sněmu
FlorentinskémU se dostaroili. Zde pak sám jako
šáťici slUUcese objeije špůsobil, že Yrmenowé
i Egyptský patriarcha š ťimskookatolickon Ciro
kwi fe smiťili.

Qd rokU 1367 stáwalo nábožUého družu
stwa Zeratůw, jež od sslechtice Senenského
Zana KolUmbint:ho založeno, dotčeUého lš,ta
od papeže UrbaUa 7. potwrzeno bylo. Ze
členowé drUžstwa toho na Ulicich Ustawičně
woláwali: „Bochwálen bUď Zežiš ChristUšlee
dáno jim jméno Jesnatůw. Bylo to welmř
dobročinné drUžstwo, ježto fe ossetťowánim ne:
mocm)ch a pťiprawowánim le“kůwobiralo. Když
drUžstwo to od zlomyslných nepťizniwců U paa
peže EUgenia o očeno bylo, naťidil papež teU
Janowi Kapistranowi, aby š biskupem fwatým
Wawťincem Znstinianem tUto při wyssetťil.
Důwtipem, opatrnosti a sprawedlnosti Zanox
on byla sporná wěc tak rozťessena, že se
š úplným ofprawedlněnim dobročinného drUž:
stwa skončila.

Nebyltě w ak Zan toliko důwěrnikem swaté
stolire aposstolsk , obrán také za raddU a důc
wěrnčka od fwětských knťžgt a králů w erbha
čerých žálešito ech. u Rissi ťimskon i Ueapou
litčxnskoUUa žadost králowny Zohamxy ll. whn
trhl z ncitisků lichwářskýchšidů. u Zaká wáha
w rozličných pťipadnostech Ua Kapistrcinůw rozu

fndek se kladla, bilednč wyfwťtá šl:áslednjiciho
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pťiběhu: 27Wéwoda Frantissek Sforca byl dle
rirkewniho i swětského práwa ťádně fezdaUý
š Blankou, dreroU Filipa, wéwody MilciUského.
Na jedUoU wssak mělo toto maxselstwo rožu
wedeno býti, proto že si toho wewoda pťeil.
Půfobenim potutelného MikUlásse, markraběte
Ferrarského, fesslo fe sto mistrů obého práwa,
jenž wssickni Ua rozwedeni manželstwa stáli.
Zan krozfoUzeni pohorssliwé pťe powolčm, opťel
se kťiwěmn úfude mistrů těch, a wywrátil jej
tak jafnými a ráznými dúwody, že manšelský
fwažek wznessených osob tťch za Uerozwoditelný
Uznan jest, a že wéwoda, který si opak toho
pťeil, fe rozsUde tomu podrobildee BarberiUš
Ua důkaž weliké moUdrosti fw. Kapistrána Uwox
zUje, že w každém powážliwém pádU fwatou
Cirkew a stoliri aposstolskoU weždy chwaliu
cebně obhájřr

úwaha.

Fratricellowé, proti kterým Jan Kapistrčm
w zápaš wstoUpil, stoji w dějeptsil co wýstražný
pomnik pro wssechny pobožně, k whšssi dokanx
losti směťujici dusse. Fratrirellowé byli lidé
welmi pobožni a ponejwice terciarowé jsoUce,
půwodně welmi pťifný žiwot wedli, a pťece
hlnboko klesli, protože zpyssněli a wašby swatě
poslussnosti kU pťedstaweUým dUchowniln, oba
žwlásstě kU náměstkU .ChristowU, ku papeži, rožx
trhali, Uechtice fe podrobiti jeho nejwyšssimll
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rozfudku, Uýbrž ťidice fe jedině swým wlastnim
smyslem a swehlawosti Tato wzdorowitost,
sioeblawost a neposlUssUost zbawila jich nejo

dražssibo pokladU Uebeského uo milosti Boži;
Uebo Buh hrdým se protiwi a toliko pokornhm
dáwa fwon milost (1 Betr 7 5) JemU poo
slrlssenstwimilejssi nad oběti (l kU král M
22) Beš milosti Boži wssak nelze člowěkU ani
Ua okamženi na wýssině bohUmilé cUosti fe
Udržeti, a protož i Fratricellowé pro fon
hrdost a wzdorowitost kU pťedstaweným, milosti
Boži šbaweni, wždy dále Ua bezresti žabihali
až žaertilými kaciťi Učiněni sson a sami w
bahně těch šbrodni a Ueprawosti fe wáleli, we
kterých jiné býti fe domniwali, aUeb i UtrhačUě
roškťikowali Nebo takto o nich pisse Učený
learnš BelagiUš očitý swědektoho wsseho:
BUenawidčeji jba poslUssUosti, whdawaji fe za
prawé ťeholniky, bywsse z počátkU několikrate
horliwými bršy ochabuji, šahálkn milUji a swon

lenřwost slowy pisma wymloUwaji: BModle!te fe
bez pťestani, Maria Uejlepssi stránku wywolila,ee
Ustawičnč pntuji, nikde stalcho mista Uemajire,
a faoon tak wyhlásserU pťisnost, zdrženliwost a
chndobU proměnti w opak ď pohlawim žena
skýmrožpUstile fobě počinajice, ničeho erčdouce

a pťece wyučujice at dee Dle bully papeže
Zana xM nččteťi znich žjewně fwatými fwau
tostmi pobrdali a rozličné karirske blUdy mezi
lidem roštmssowali u Z toho již widěti, že
kdo mysli dobroU wěc hájiti a žastáwati, ale
ččni to swchlawě proti Zápowědi swých dUchown
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nlch pťedstawených, domniwaje fe, že wýsse
stojč w dokonalostt a wěcem takowým lépe
rozUmi; již tim famým bloudi a 8 wýsse swé
padá jako anjel fwětla, který zpyssněw padl
š wýsse Uebeské do propasti pekelné a dUcheUǧ
temnosti učiněn jest. Brotož, kdož fe domniwáš
stčdti, wiz, abyš Uepadl. WarUj fe swéhlawosti
zpupné, warlUr se pýchy dUchowni, ktera tim se
jewi, že ji žadný kněz, žádný laik, Ueni dostt
pobožným, dosti horliwym, dosti přisným, že
w Uaramné pťepiastosti z každé eriUné, radoo
wánky již dělá hťich a zwlásstě welikou wzdoroe
witosti a neposlUssnosti ke fwé duchowni wrch:
nosti fe wyznačujee Swatá buď tobě aUtorita
čilt žč:konltá moc wyučUjici Cčrkwe; Uebo kdo
ji se protiwi, Chrisin fe protiwi, jak jeho Uee
omylná ústa bpla wyťkla: „Neposlechne:li (kdo)
Cťrkwe, budiž tobě jako pohan a pUblikciU.ee
(Mac 18. 16.)

C. U. :lan co Zrcadlo mrawných cnesii.

Zako siuncc Ua oblozc
Stúwá ǧediné jen cnostil
PaprhskU wssak tU na mnoze
Stché krčlsh, welebnosti.

Ačkoliw mrawy sio. Zana byly Uaskrze
welmi Usslechtilé a pťikladUé, tak že wšorem
wssech cnosti sloutl mohl, pťece práwě těmi neju
něžnějssimi, totiy pokorou a anickoU čistotou
zrgky wssech kšobě poutal. Wěda dobťe, že
nastrojem jest w rUkoU Božich ku prowedeni
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wěci welikých, Uezpyssněl pťece nildy ale pln

skroUssenostia slze roně řikáwal: Ne Uám, nc
Uám o Bane, ale jmeUU TwémU budi čest.ee

u Byluli od koho chwálen, prost wssa ctižciu

dosti nejwětssim hťissnikem se našýwal, a radějina Uij swé wlastni slciwy každ ho jiného, kdož
toho byl hoden, nejwice wssak fw Bernardina
šwelebowal Wssecky swé zázraky BohU a pťin
mlUroěBernardiUowě pťipifowal kostely a kaply
kU poctě tohoto fwatěho, jako drnhdy sw Cyrill
a Method kU poctě sw Klementa, stawěl a

w Uich berly a jiné památky zázračnč Uzdrau
wených Ukládal Když 8 timto Swatým o nár
prawě ťádu pracowal a w jedné zásadě 8 nim
se Uešhodowal, z pokory a z úcty kU swémU
mistrU nahledu jeho se podrobil. Seznaw pak
miněni swe bešduwodným býti wyzUal a ťekl:
?lch, ja jfem tUto wěc tak dobťe jako Berx
nardin nepochopil Qn swatě ja pak jen lidský
ji Uwážilee u Papež Eugen 17 biskUpem
w Nkwile a w Rietti Kapistrana Učiniti chtěl
Zan wssak z hlubokě pokory nepťijal tohoto
důstojenstwi, maje na tom dosti, še mu dána
moc ode wssech hťichů rozhťessowati a odestky
udělowati u Když se U papeže Mikulásse 7
o Bernardinowu kanonifaci ucházel a pape
nctiwě k němn prawil: UY kdo asi o wal
kanonisaci starati se bude ee odpowěděl Jan

sirousseně: „Swatý otčel wždyt já jsem nejo
wětssi hrissnik a takowé pocty hťissnik Uezaa
slUhUje Bůh mi račiž milostiw býtt a mnč
Swé milosrdenstwi pronkcizatilee J když ně
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komu domlonwati mufel, jako k p cifaťi Beu
dťtchowi, činil to wždy welmi pokorně

Yč protinik dUssi lidskýchKapčstraUa rozo
ličným pokusseUim Uáramně popoUzel Uchowal
pťece Zan poklad panické čistoty w neporUsse
Uosti. ZedUoU ho pokussltel ten, ač se až do
krwe žbičowal Uikoliw opustiti nechtčl TU Zan
fe wyfwlekUUw skoččldo stndeného bahUa až
duch Uečistoty jej zrela opUstil Bťipaly z toho
pochodici bylo jesstě Ua jeho pofwatné mrtwole
widěti. Qči fwé od ženského pohlawi wždy
stydliwě odwrarowal a wsseho žbytečného bližu
ssiho š Uim obrowáni se chránil Barberinš
o Uěm takto fwědči: OU lilium swé čistoty
bez posskwrny zachowal a w prawdě annoU
až do fmrti fwě žůstal„ee

úwaha.

Zako febe zdaťilejssi obraž, porUsscšxli na
Uěm jen jedčnkýtah, tim pokazišaazohyždiš:
Ulež twa cnost pokálena jediným hťichem renU
fon trati Zač stoji sebe poniženějssi pokora
twa, jsi li smilnoU nečistotoU posskwrněn? zač

febe wětssi pilnost, zuťišxli zlosti? a t dee
BWclknli oko twé Uesslechetnéee uo di Christllš
(Mat 6 23) n Bwsseckotělo twé tmawé
budeee u Ten žajisté ee který ťekl: Bnefeo
smilnišlee takét ťekl: PUezabiješ!ee(Zak 2 11)
N fw aposstol (ť Gal Z 10) dorláda: UZloo
ťečeUý každý, tdož nezůstane we wssem což



Zak se Zan pťičinil o w!ehlássrnl Benmrřau za sdocetěhoj 1 53

jest psásw w kniže šákona, aby to činilee w
Bročež hleď we wssem Kapistránowi podobeu
býti cUosii wsseliťon pťed Boži twáťi se skwitil

l8 Uwča jak se Jan pričinil abp
Brrnardin za swatěho prohlássrn bpl.

Za swatéýo samo nebe whhlassuje,
Nimslá stolicc jrn wýrok opaknje.

Hned za žiwobyti Bernardixlowa projewil
Buh, že tento welikým jest miláčkem jrho
Nebo jak již dťiwe powědino, oslawil BUh
Bernardina pťi kážani Marianském pťekrásnou
nad jeho dlawou se tťpytici hwězdoU un Léta
1444 byl Bernardin w kaile Umťel, kdež po
tU dobU sw tčlo jeho mnohými zázraky oslau
weno odpočiwa Dozwěděw se o úmrti Uej:
wážeUějssihomistra fwého Kapistrán který teh
dáž w Sicilii co papežský wyslanec dlel bo:
lestně a fpolU radostně zwolal: UZtratil jfem
Učitexle, ale za to dostalo fe mi nebeského
ochrance!ee načež do hlasitého pláče se dal
Tazán, proč si Bernardinoon fmrt tak tuše
kfrdci béťe odpowěděl: Neplaču proto že
jať wim Bernardin již w nebi jest, nébrž že
jfem fe wssemi Qbferroanty tim úmrtim o tak
wýtečného bratra pťisseleeu Na to chwatal
ZaU do Nkwily, abh nawfstiwil a poctil Beru
nardinUw hrob a oslawil welike zásluhy zwěčn
Uělého mistra swého Když pak tU KapistráU
pťed klássterem Minoritů kázal tatéž hwězda,
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jak již powědino co druhdy nad Bernardinem
se objewila, Uyni nad Janowon hlaon fe
Ukazala, jtžto kdyš Jan od fwých poslUchačů
Upozorněn spatťil, hUed za dobré znameni po:
wažowal, že w Řimě ohledem na kanUisaci
sw Bernardina jistě sstastněpochodi u Hwěžda
tatěž na jeho ihned nastonpeué restč do Nima
nad Kapistranem opčt a opět se objewowala a
ne jen od něho famého, nýbrž také od jedo foUu
druhů Tadeasse, Filipa, MikUlásse a od jiných
widěna byla

Bťissed do Řima a wsse papeži EUgeUix
owi lď zjewiw fnažně žádal by Bernardin
za swatěho prohlássen byl Jessto fr to ale beš
prodleni siati nemohlo, opět do ?lkwily se
wratil aby tam postni kazani držel n Když
Eugen umťel, Uemesskal Zan zafe do Rima
pUtowati a nowěho fw otce MikulásseU
okanonisaci BernardinowU prositi Bapež hned
tťi kardinály, totiž Jana Ursina, Wilema a
Betra Barba zplnomocnil, aby wěc tu wya
ssetťowali Též jesstě tťi jini biskUpowě byli
ustanoweni, aby š pomori Kapistrána praw
diwou skutrčnost zázraků Bernardinowých wyu

skonmali Bodotýka fe tU že když ttto společa
nika fwěho bliže poznali, wyjádťili fe: My
Zanem Kapistránem nabyli do fpolku swého
welmi hodného muže, jenž též ža swatého pron

hlássen býti zasluhujeee
NeunaweUým půfobenim wssech jich a

zwlásstě prospěssným wliwem Kapistránowým byl
Bernardin hned za ssest let po swé smrtč (což
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wěci welmi ťidkoU) za pťiležitosti welkého miu
lostiwého léta 25. máje l. 1450 k nesmirx:é
radosti wesskerého kťeskanstwa za swatého wyu
hlássrn.u

úwaha.

O Jene náš, jak kráfnou opět stránkU jsi
th tuto na sobč projewil, a jak skwčle sebe
famého tim oslawill Spolu pak jak wzorný
přiklad Uám jsi Ua fobě zůstawil, bpchom totiž
i my žásluh bližniho fwého si powsslmli, wážili a
dle možnosti každého hodného bratra oslawowali.

Y wssak bohnžell kolik fe jich mUsi wůči
nťžného pťikladn Kapistránowa zarditi hanbou!
Neb jak Umoho stáwá žwlásstě we fwětě nyněj:
ssim nesslechetniku, pekelným hťichem žássti a
záwisti zaslepených, jeUš dobré stránky a patrné
zásllchy cnosiných bratťi a wýjewy nábožného
ducha fprawedliwých kťesianů na zlé wpkládaji
anobrž swou zběsnoU hanou je Uplwáwaji a
do bláta fwé wlastni do nebe o pomstU wola:
jici Uefprawedl!:ostt šasstapuji, raději lecjakému
zjewUémU Uičemowi a zlofynowi nadržnjicell

Spolu pak stáwá we swětě t takowých
nepowážliwců ž jesstěrčiho plemena Farizejského,
jenž nejhorssimi ohawnosimi celi jako sseredným
malomocenstwim ofUti, jak brzy na fwém bližo
Uim dost nepatrnou wadu wyslidili, z komárka
hned welblondůw wydUmaji a Ubohého bratra,
misto aby jej laskawě na jeho mrwu Upozore
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Uili, ro prassiwce fe sstiti ano jej do horoUciho
pekla zatracnji uu Tyrane! Zhroziž se fam
febe a zaraz! Bowaž co jest peklol Powaž co
dUsse bratra twého! Raději zhoj prwé febe
fama a co se chybnjiciho bratra twého týká,
žachowej, čemUChristUš chre ťka: (LUk 6 36)
„Buďte milostdni, jako i Qtec waš milofrdný
jestl Nerďte a nebudete souzeni nepotupuǧte
a Uebudete potUpeUi, odpousstějte a bude wam
odesstěno!eeu

Th pak o fwatý ZeUe Kapistrane orode,
orode za Uáš abychom š pomoci milosti Boži
se nitdy še swětem zlým nesrownáwali a š nim

UezahynUli anobrž wždy a we wssem dle twého
Bohnlibého pťikladu se ťidice š tebou a še
swatým Bernardinem Uebeské sláwy a radosti
konečně dossli skrze BaUa Uasseho Zežisse Ehrista
a Uejfwětějssi a nejsladssi jméno jehol Nmen



u. Dil.

„Zan žiapistrún co miďsionúč.

š l9 Čao we kterěm,Jan powolán kmiďu
sionáťstwi

W Bohu, otri swětel, mocmi sila,
W nčm jrn szjk a zdar jest wsseho dtla.

Yč boUťe wálek Husitských již byly poa
minuly a nmohé welke fpory poněkud wyrowa
nany, jakoži smutné roztržky odstraněUy: pťece
jesstě siaw wěci jak občanských tak cirkewxlich
nebyl tak Utěssenú, žeby žádué pomoci, žadného
Uléčrni nebyl požadowal Od wýchodU táhla
boUťe krUtých wálek Tureckých a morně olťasala

prwýmč hradbami ťisse kťestanskě Nčkoli wssak
ťisse tato, uslyssewssi o pádU prwni pewUé hradby
kťeskanstwa krásného Eaťihradu, se byla w nejn
hlubsslch útrobácb swých strachem a strnntim
rozechwěla, přece se pťiliš ochábloU r odporu
proti liténm Uepťiteli kťeskanftwa citila Nebol

domácimi wálkami a mnohonasobnýmt rozbérojtbyla anitť cela rozerwána a kU společnému
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obrowskčmnpodniknnti, jakowýmž býwali tahowé
kťižakUw do země zaslibené w minUlých stoletich,
sioro Uefchopna

Uwažme staw ťisse kťeskanskc pťed wy
stonpenim mišsionáťským fw Kapistrana pon
drobněji W ťissi německé panowal tehdaž Be:
dťichlll (od r 1440m1493) ž nejjasnějssiho
domn Habšbnrského mUž to sice dobrý a ssleu
chetný, ale pťiliš pohodll a mirU milowný, jee
muž fe ražnosii dokonce nedostciwalo Ehtěje
statkči pro jeho dňm žtracených, od Šwýcar:
ského spolkU zase dobyti zapletel se do dlonhých
a krUtýchwálek kteréž až do r 1450 trwaly,
anž dosáhl oč tak snažně Usilowal N 1445
wtrhl hrdinský Zan Korwin HUniadh do Ra
koUš a oblehl cisaťe we Widen ěm Nowém
Městě (w RakoUsich), w nejmilejsslm jeho sidle,
i pťinntil ho, že jej ža fpráwce země nherskě
Uznal a žprčle tU jemu a do let dofpělosti
Ladislawa pohrobka, wlastncho krale Uher a
Čech, fwěťil We Widni famé obmyslný čili
úkladný wlastni bratr jeho Bllbrecht pobonřil

proti UěmU obywatele města, kteťižto pro zwý
sseni cla, pro zesspatuěni kowowých peněz a pro
Uezamezowáni prostopassnosti od žoldnéťu tropeo
Uých welmi Uespokojeni jsonce, rádi fe neprau
wému jednani Ylbrechtowč propůjčowali Bťi
powstáni tom byli radowě města Cisaťi wěrni
oknami radnice w hozexxi Nno Qldťichowi
Holzerowi dťewármku čili obchodniku we dťiwi
afpoln wůdci powstalcůw musil Cisať wsseliu
jak lichotiti, aby jenom bezpečně do swého zámkU
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se dostati mohl Bťissed wssak Ua zamer byl

ihned od Nlbrechta obležen a musel mU Ral
loUsy pod Enži š Widnč mimo dan 4000 důu
katů na ofm let postonpiti

Zelikož domáci boje německoU ťissc témťť
wssUde rožrýwaly, panowalo tam tehdaž poo
Uejwice jen pěstni prawo Tak zUťili w SaskU
proti sobě knižata fynowé Bedťicha Bojowného,
a wálkou Uěkolik let trwajici sami dědičně žemě
swé w zál)UbU Uwáděli Wodobně zanewťelč
proti sobě kniže ťUrsirst (wolič) Bedťich Tichý
a wéwoda thém a týrajice se pětileton walu
koU pUstosslli DUrynsko a Misseň Ze mnohých
rožmissek mezi knižaty a měsstarly wžnikla ta!
našwana Bwcjlka stansko sswábských měst,ee we
které 31 měst pťilissnon swobodomnslnosti nadu
chnUtých proti 17 knižatmn a 15 biskUpUm,

jakož i proti wesskeré hornoněmecké sslechtě žbraň
wytasilo a wzteklý boj wedlo Qbě strany w
krwawých bitwách fe setkáwaly a zem we smUtu
nou pUstiUU proměnowaly. W těchto půtkach
proslul welikou rekownosti Ylbrecht markrabč

Brandenbnrský, jemnž za toU pťičinou dáno
jméuo slawného hrdiny ťeckého„Ychilleďll jakoš
U Cechůw timto jménem poctěn rekowný wéx
woda Bťetislaw chž r 1028 Morawn z rUkoU
MaďarU zase wydobil a k Čechám ji pťipojiw
klasster Rajhradský U Brna založil J na Boa
rýnsku Uatropil mnoho sskodbojechtiwý a szrUý
falchrabě Bedťich, kterhž ani Cisaťe se Ueptaje
důstojuost wolence ťišského si pťiosobil

Také w Ztalii boUťily wojny Čtyrh



160 Čao, w lterém Jan powolán k miďsionáťstwl.

wálky podUikli Benatčcmé proti Milánn, až pak
widěwsse Uezdar wsseho Uamahan fe Uáčelniku
MilaňaUůw Frantisskowi Sforšowi (SiluémU)
podrobili (r 1454) WZanowě iwe Florencit
trwaly nstawičné rošbroje jedUak mezi sslechtici
samými, jinak mezi sslechtou a mezi Ucičelničy
obecného lidu a w domácich pUtkach těchto
i mUoho krwe prolito Tenkráte wynikl w čelo
a dossel knižeci moci bohatý rod Mediceuw

Franconská ťisse byla Uedáwno pťed tim
we dlouhých a krUtých wálkách š ?lngličany

náramUě krwácela, we kterých francoUskáanna
Johalma d)Nrkowa podňwUé hrdinstwi prowoe
dila, wysioobodiwssi wlast fon z rukoU Ue:
pťitele Nle r 1448 požnowu wypukla wálka
mezi FrancoUsi a Nngličany, ktera teprw rokn
1453 proto fe š profpěchem Francouska skon:
čila, že w NUglicku domáci krUté rožbroje zUťiti
počaly, totiž tak ťečená walka mezi bilon a

čerwenon ruži t j mezi roéwodským domem
Lankasterským jenž w erbU fwém bilou, a mešč
wéwodským domem Yorkským jenž w erbU čera
werU růži měl a welešahllbná wálka tato
30 let trwala.

Eo UeUtěssený staw tento ťisse kťesianskě
dowrssowalo, bpla náramná fponsst mrawůw
Nebo tehdáž pťi hostinách a wůbec pťi kwafech
opanowal UekťeskaUskýzwyk že fe z plných
korbelu pťipijelo a jednim doU em až do dna
wypijelo Tim nejeden zpitý clowěk, možnáli
ho 1esstě člowěkem Uazýwati bez sebe Ua zem
klesl a polomrtew zůstal Kdo tak druha fwého
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náramným pťipijenim opil, honosiwal fe tim
Ueměně Uežli ten, kdo nad Uepťitelem welikého
witčzsiwi dobyl. Pročež posléze celé fněmy,
jako n. p. Wormský r. 1495 proti hnnfnémll
a žáhubnému tomuto pijansiwi zakročiti meely.
Rozežxráwáno tehdáž, jak di Ruckgaber we fwém
Uěmeckém dějepifu (U. dil sir. 928), mezi star:
ssimi a Uowými zeměmi pijanskl,šmil K nowým
těmto zemim počitáno Šwábsko, Fransko, Ba:
wory a homi Borýnsko, kn siarssim pak wsseckh
ostatni země Učemeckél W Uowých zemich pijanu
ských usianowenw welikě pokUty Ua tUto Uec
mrawnost. u Uwádime pak wady oněch časil
zde proto, abychom čtenáťům laskawým wěrný
a úplný obraž oněch časii podali, a tito aby
ž toho fami pofouditi mohli, jač welice tak
lnohútnébo UlišsioUáťe, jakowýmž fw. Jan Kac
pistráU byl, zapotťebi bylo, bh fe powodUi
oUěch neprawosti bráže postawily.

Také hry, obzwlásstě w kartách a š kostr
kami, jakož i brnce sstěsiělly tehdáš welmi obo
libeny byly. Zežto wssak pťi Uich žádných mezi
nessetťeno, mUsila je wrchnost Uejednou docela
zakazowati. bu Co pak Uádhery w ssatstwU se
dotýče, pťesahowalat wssechmx miru netoliko
U sslechty, Uýbrž i U mčssťanň, tak že mnohý
ža jeden deU tťtkrát a pokaždé do jinčho cizou
zrmského kroje se oblekal. Mlčenim zde pomiu
jime tak ťečené bencitky čili oprciněné domh
oplzlých mrzkosti we wssech wětfsich městech,
jakož jeU mimochodrm připomináme, še ohawné
cizoložstwi tehdáž bohUžel Uapoťád panowalo a
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nejenom knižata, nýbrž i měsskanéfe erstýchali
sonložnice miti. Bťi weťejných národnich záa
bawách (záwodech o jarmarcich, průwodech mafox
půstných a j. w.) pácháno mnoho prostopássnosti
a nešbednosti, pťi swadbách felských tropeny
fwády a rwačky. Welci pčmi držely si pro
wyražeUi dworské blázny, které pťi jidle wtipy
swými je obweselowali, a jim UejednoUw žertn
mnohoU trpkon awssak prospěssnon prawdu ťekli
a dobrou radn dali.

Co pak se nassich českoslowanských zemi
dotýče, mnsime wyznati, že staw jejich za pťia
činou náboženské neswornosti mnohem smutnějjsi
byl než jinde. Brawili jfme již w úwodu, že po
fmrti krále německého a cisaťe ťimského Ylbrechta
z nejjafdlějssiho.,rodu Habšbnrského úplné beza
wládi jak w Eechách a na Morawě, tak w
Uhersku opanowalo. ley fe takowému fmntné:
mU, pťenebezpečněmu stawn wěri občaUskýchmeze
položily, a jakýyš takýllš poťádek oberný Uwedl,
zťizeny jfšm w Cechách. na Morawě, a w zee
mich k Cechám tehdá“ náležejicich, we SlezskU
a Lužiri, tak ťečeně nnry zemské (landfridy) po
krajich.e) Woleni totiž od stawů každého kraje

e) Wtz následnjici pťiklad zemského mirU (landfridu)
od r. 1440. Listina ta se nacháziw Brně w archin
morawsko:stawowském na pergameně kráfně psaná
w lazytu českoslowanskěm a 126 pečetmt wssech
w ni poznamenaných pánů, biskupa, opatů, prelátů
a měsi opatťená.

Usso šmeuo Zo:io. ňmou. dlx kmwj Z Zoxio
mijostj ďxslxup 0jomumlq x Nssocdnx 0pnts a
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š pťidanými sobě raddami z páUů, rhtiťů a
měsk hejtmanowé krajssti, jimž nad obernou
bezpečnosti bděti bylo. Mezi těmito pány knadu
wládě sr z počátku powznesli p. Oldťich z Rofenu
berka,„kterýž na welkých statcich swých w Krumu
lowě Eeském téměř knižeci dům wedl, pak pan
MeUhart ze Hradre, jenž co Uejwyšssipurkrabi

prelčxts xemio dlčxrbrňdslwje dlomwslcodo n dlx
.lčm x 0šimdurij n x Moxmc:xouxčx luňxtmčxu
mUrjcmdsluxjš moruwslcodo .lnu x Dompnioxe .sňn
Z Dicdloudurjxu U Z 8sorstejnn mdrecbl x Bteruu
derlcč U x bulcowu l)odelš x dloxjrxioxj n x ,l“ru
umxrlq Crxstossow x lzjodlstňxnň .sčm : Crčaxj(u
U Z NinnstUwu Učxmprecdt x jšderstorssu U
x 0strojxčxerlel x lTerm n erčwnjoxe .jun
x ťlwáa:xe, l)elr w 0injoxe ťlšmll x GUUUUtan
x disiox bďo:eb x 8tčruderlux .lun x ďoxjcosriox
u x bujlžx .lčm U Mxroslčm ďmlrxje x t):imdurlen,
Zďucl“š u Nčmjelc ďrňtrxje x lšoxlcowjox kleuxlx
x ansteinn ďooxelx n lčurux x BUUUUU:Túšnieb
x Nňlsloinš BUxepUnx Nnrmoxw kmxrej UNoj:
x Zouejnoxeuewlt : 8onuc:xe n ! Rdmssiow
8mil x j)udrčuxrjoxe dlslolbn x ,l“worllown kroe
oxel: x BUUUUtUa x ()putouriox sossux x Uoljom
dljjculusš : waorjcousčx kmoxeb x leenderlln
.lUrostUN x 8selmderjux Zmij x dlowwnu Mluunsš
Z Nlřxslimjo U mžt Nnoxstmr š l(udmjo pocl
oomomie muňcrčxdstneje momuxslcedo .sčm l(uxol
: Terčwxjcx n x ()učliox dlčarlmmd xe walo
Zoošcjl n 0ldostmrjc:x .lčm š 0pčlonox u x álUu
dqj Nlj 0mmlá 0uoxjugur U ťlrnálcu l)xenielr
x dlolsnžsown Táenjelx x Zwudenjcx derlmnrld
x l)udnxun delijculčxsšx dlxjonjox kelr Uomnn
w Nitowio! Z!Učelxx ZorotMn ďšnosš Z Rwu
nowiox .lčm Uňo:ejx š dlrljxc:x .lUu Mňoxjsnxiot
: Zistrxjone delijeululš Cšigxun š lincxioš kotr
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hrad Bražský we fwé mori podržel a odtUd
Uad obremi Bražskými wlčxdnnl a posléže pan
Btaček zWčrksstean a zLipé, jchož čtpry ťraje
we wýchodni polowici Čech za ncjwyšssiho hejtu
mana žwolčly, a jehož strana pewnoU jednotU
mezi feboU Utwoťčwssa každým dnem wic a
wice mohutnťla

M:doxsiš Z Bobrčxáiox 8lzrdor x ťllulču 0náwoj
Z Zujcou,icx Zobunxšls 3 ()onrncj lšrčuršw x Mrou
ljřmie lŽeMl x ljrulsoum Mxl(lďš llmulx Z l)ungxou
Njox Bsmmolc š ličdrlmčxnoxm .lřm Tud xo Tuxc:u
txlm .lčm Burxul(ž Z šsšrujox Mcšnájilc x lŽrxssč:nu
dorlcň Cžsucjrxicdliusš x koádrňáj Cďlscl( š Bpxu
txnxousčxdlxršls : j)mššxoxrjox Lčurxlsu Z ()uuu
oxjoš l)rotxnxcox Uliorxmnu Brňlrčio x lPUNlouxch
lesmxjc : ďloxšu .lgn l(opžsnn Zo Txrole dlilxulšsZ
Z Mowošicš Nchstmr x j)olxolž!už Zcšť:pčm
š l)mxrlouricx ťlxm:b x Uščráo:o j)rslčxuxZ 0odňd
Uelselc x ()oslšchoz l):mlil( x !ithoxjoš .lřm š
Blcrdšnie Tjšmuná Z stgxspurličx 0nc1rťqj Nčxlšcd
re l)ršeslnntlb ďodulum š ďjcřtoxru n x Žolsolnxlc
.jglcoudolx Z dlžrlllloď,š .jřm Z l(nllmršinjoč Egn n

lxlženokcZrntrxio x liojčžstnicšo Nčwšstmr x šcxrčxu
wjox šlel“š š deoxricx Ticd Z Nollsndorlsň
ňrlcjšd Nxclcourecx x Njošliouxčxlšolxchl x j)jc:áu
jeowicť anáršiořa x lšnrxicx 8tču:kx x l(olxor
štxdor š Uosoršil:x Mšúoldň Z lerufmowch .jčm
Z l)oůstčxlu dlxlocdč Z dlorbousjcň ňrlelod x k(unu
lcouxiax Kďcxolc x Gšoloodomc: Zonelš Tňchšpl
Mxijjpp x Ušexáďy Cž,náršicd x ()xidch fxexnůwjod
: cknromirxjeňxj)rstčxx7 : NčxlclřxzNňošslčm lešpxsš,
0m1weš U .jčxn Zmlršje x Gumllcouxjaš .lčm
l(uxej mlďálsie šo Tc!rmrjcš ZUNR x mcdljcx
úrlclcx.dx l)nonjřmicš šrlclod : l)uuouxicš krobop
x j)omčxmžeuiox Zlřmečls ť Blžscjwu,icš TjšmUná
Nnxtmxnur Btoplmn x Blčurilaouricď .lčxnx Bolfnilc
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Bo fmrti p Ptačkowě (r 1444 dne 27
frpna) Utwoťila fe ihned jinci mnohem pewnějssi
a dUraznějssi jednota tak Uazwana jednota
Wodťbradska, protože w jejim čele stcil p Ziťi

z Boděbrad, mUž tehdáž jesstě mladý, ale wyu
sokýmč dary ducha ť srdce wynikajiri,w žiwotě
weťejnčm i foukromém Ueúhonný, Uad mirU

.lčxnš 0polmč:slicš Zlčwe:lcx l)rššcďbomx sl:musš
š ssčxláxlcoďxgZmil n .lčm chrxie Z Nšmotxcž
8cšop:xn š j)odrocšboďxicš l)ril.tosoď, č anulsšlc
elubod ď j)rčionoďxekm kčrtr še TNolš U Ms
purjunistrši :xli:xái mišst 0lomucxčd Zrnn Trmsmň
lŽxblčmejUrčxáichš Unscšoxw lzxtoďxle l?xďxuue
ošicš ssxšnňmxmš tiomto ljstom Nllř:chcns me:o
spoucu pwoáenxssšmžs jcdoš šcx ctucď sljlseti duáe!
žmlcoš pro nčxssokuxšiokxin š áopuscššniš Zošjšbo
nčxssče Zomiš po smrtj nuij:xsuššslikxo jenišďčtč:
n pčmn jcrčle mdršcdtn Blčmnš p:xmišti kišsmn
sl(obo UbšrModo ()Zoslsškm j)ujmčxtstiobo Gdoro

Nčxtsl(šdo Ec jcrčxleul:nieššle k?čxlcuslxšbo pnnn
n:xssebo milt)sliusokxošost ofsl:eln U dls Ueicjcho
U Znčxmonňšicš xčxbudi u Bslxroái lctoršx lje ájk:ši
oá nišl(te:ch xs toito šcxmžes t:xl(š áo šxnxoix
Zšmx c!xticšš rčxái Udi tx šnkxudi nxnxe.jstie s
duáucši chdi jcterš šnxk(li ujemcššns U l.tčmxonx
diji s uc:xxnxli šsmčr bili ZuYZm 0docšnje Bďxoe
1čmx prolčxtuoďx Wmčm x mič!st mnrl(wdslusie:
dloruwstwdo N mišslš Brnsš áon fuentej ebucio
p:xnnx nn literemmo snxšmu j)nrč!m Bošič:m
udstickmžespc)je!cšniš Nstupilj šsme N šxišánoru U
šioánosďxornie fmjuďxilišsmš lje m šjcášn dl)xlou
uxiob :x uidili šsmš sodie tu šišánotu úrxoti n Wu
c:bowuti c:xtnio Ničrnžsš n l(rxoslčmslqx tčxlcndxn
okdom kuxclljs slntl(s swxmx ššánnli U sl:utecšnio
pom:xdčxlipol(ošiti Zemiš tšjco Mxlc Udi lmái nu
lxwm áosli mišl Uš áo pr:jššti pčuwduáucšišdo
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dnwtipUý a rázUý, ale Uemajici tak Usslechtilé

mysli a útlého swědomi jako pťedchůdce jeho
p Btaček a k tomu na Uejwýsse ctižádostiwý,
náramně chytrý a opatrný jako had, ziskUchtia
pwý, fobecký tak že neostýchal fe kdofaženi cile
fweho Uetollko chytrých, nýbrž i krutych proo:
stťedků Užiti.

l:teredoš šo spoum pwišiti mnmo š Uodem r:ňu
únje prnuxiď U sprňuncáljdrio ň s nnljjš oštx ň tch
wďjnili mňmo U odošmo deš šmňutu xů šluoď
Uetoi šioúnotic rowinjli šsme árukxi8nsom odea
ošniš :omio Ušito ue bmžse nn clon ZNuliod Zsoo
dosličmu a sigdxung muošoálnxbuons Uošiocd nn
morommo 8nxomu.potuxrúili šsmo ň mooši tou
doto jjslu pomxmušiem tox smcdu psunoš šxjeu
ánoti U ljjdušemx ux tex šieňnotjo slUli ň slcuu
toašnie pomgdgtx bčwái š nnš uxeále sssedo
mošonio tUto sxru me poj(ošitj Udi lcnšái ue
suxicd ršuáieokx U xerpruNžeob šoslul ň lx Nskeašjcx
Nioe:ťi sssradupsnne niduššmx luwái U nUZ U
spoloašnio sodic chwotj c:štuie u uxišrnxo ň
jcweslnnslq suxu úodru oxislu uxicru žxňboáodwi
liáo. kubjidi bteržx U nňš tokxo ncuašinil, šodoš
punš chio neágžr Mšlxcliton uomn šmjolx ťuu
áuořxoprňwn U šnánox sďxodoúx N teito me.
ň llidušom sodio ng tujcodo xespoum pcdmoaši
iuxáli x slntjtx susžsmx ň tňto suxrodupsnnn šiow
ánolň n UUUNenio x Zšcúnnnx ijc xšlwš lie:
lmabupisle šxmu tmxgtx U sljdušom ue tomto stglj
ňď cjo duáUošiodo pčmu lclorodoš Zospolch šmnmo
Uuánie pršišitč tnlc xnboš ličesmodupjlse. Palce
l:toť di odtjoj N loito Uomx N tulo šioánotu U
nstčmenje le ngm uestupili šosmdi šiebo šmeno
nedjlo Nopl“ňno ue tomlo lislu tou šxmu list suxuože
omorxils s l“xru ťdoošcti nx miostťo Ue Brnxo na
Zňlbuli poloťiti Uxmoaň puršmistrn Uťináx tiom
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Boněwadž prawý král země české,morawské,
slezské, lnžické, uherskě a rakouské, Ladislaw pou
hrobek syn Elissččn a Lllbrechtůw jesstě nezletilý
bpl a Cifať Bedťich, jeho pornčnik jej stawům
zemi dotčených wydati nechtěl, snažily se strany,
které se w zemich těchto utwoťily, každá o osaha
Uuti a prowožowáni wrchni moci w Uárodu.

odiošošjšm xšlccw šiest prxipsš oá nUZ Nxáun
pršišnčmxušio ljč! Zk: Ue te!jto šjšánotjo a ustau
uxeniš poálš nčw l.tošil ň ro šmň tnb moo:no
diti žsňlcodišiebo šmeno N tomto listu dijo ueeu
psňno U poočet šiobo pršjusielsšnčx ú šostlj xo
di lctšrčx pšoššt noclolslčx b tomuto listu šioslo
šiodo šmeno nnpsčmo šiest ux !omto listu to
tomuto listu U tšito šieánotiš nema sslcoáno djti
nč!š proto tonto ljst šmn ux wao plnex mooxi
šuostčti ztajcodi Uxskocxlq pšo:šu pmi nsšm dčli.
ú tořdo uxlfedo cšox us tomto listu smodupsďno
šič!st nU surjč!áomjo n šjslotU uňssš Nlčl“tnje peu
oxeti prxissišlijj šsmc l: t0muto jistu. nu .jšlw
šiost áxexuU psUn Ux lšrnxš betč oá nůromšuie
Bsnčx l?oxiškxo Msicšjcdo Gštslčstšdo (Tštxrxjáu
sčtedo pocxitčšio:e Ux cen Cštmtolc pokxoáu
ZNUtobo l)čďxlň uč Njom odruoššnx.ee u

List ten bhl od wyfokorodého fwobodUého pana
rytiťe Betra Chlumeckého, welezasloužilého dtrektora
morawsiostawowského archiwu w Brně a horll:
wého podporowalele wssi wědh, zwlásstě hlstorické,
nassi milé Morawy se tykajici, welmi blaho lonUč
k opfáUi propůjčen p. profešforowt Wrochazkowi,
1emUž Uejenom za tento, nýbrž za mnohé jiné wý:
jtmkh ge starých kněh a rukopisii a za mUohé po:
znamh a pťidawky w tomto dile pothni jfme.

Spifowatel.
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W Čechách twoťila wětssmn jedUota Boděbradská,
horliwi to kalissnici menssiml jednota katolická,
w jejimž čele stalip Qldťich z Rofenberka a
p Menhart ze Hradce oba též mnžowé wý
tečni wsselikymi dary dUcha wyzllačelli, slyUoUci

erbyčejnou wýmluwnosti moudrosti a opatru
nosti we wěcech občanských, a wyfoce waženi
nejeU we wlasti, nýbrž i U rišich narodťl a
jejtch anownikUw BosledUi(p Menhard) byl
sice prwé Utirným kalissnikem, od r 1449 ale
docela pťilmxl k ŘimU, jen pod jedUoU zpúfoǧ
boU fwátost oltáťUi pťijimaje Obě stranp ač
sUažice se o nadwládU w národě pťece w tom
se šhodowaly, že spolu Ua cisaťe Bedťicha
o wydáUi jim krále Ladislawa doléhaly, abh
takto pťitomUosti Uejwyšssi a pofwátné ofoby
wzemi fe pewna ústťedUiwlada žťidila Yle
wsselika wyjednáwáni takowá stawů českých
šcifaťem od r 1443 až do r 1453 Ueměla
žádUého zdarU Bojowáno tedy rozličným žpr
fobem, zbrani walečUoU a žbran chytrosti xnezi
oběma strčmama o Uejwyšssi spráwu zemč, až
p r 1448 jednota Boděbradska chytťe Brahy
dobywssi wrch obdržela a Uejwyšssi fprciwn
země náčelnťkU swému Ziťinul z Boděbrad do
rnkou Položtla Tenkráte také p Menhart jat
a do wězeni dán, še kterého teprw UedloUho
pťede fon fmrti r.1449 propUsstěn pod toU
wýminkoU„ aby, nepodarirli fe mU zjedUati nrir

mezi Ziťim z Boděbrad a Qldťtchem Hraa
deckým, fynem fwým wlastUim, žafe do wězeni fe
wrátil Nebo od čan zajoti ana MeUharta
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žnťila wálka mezi Jiťim z Poděbrad a Qldťča
chem Hradeckým, jenž zajeti otcowa pomsiiti a
jrj z wasz wyprostiti Usilowal Tenkrate ze
stranh paně Meuhartowy welmi záhnbným plenio
telem fe býti oswědčowal Zan Kolda na Nás
chodě Bo nmohých půtkách stalo se fmlonon
Hradeckon a fněmem Zřhlawským (r 1419)
jakési Uarownani meži stranama odpornýma,
kteréžto narownáUi na čaš pro spojeni se Ql:
dťicha Rofeuberka š markrabim Mčssenským,
Uepťitelem páně Ziťčkowým, sice pťerusseno, ale
smlouon Ua hradě Wildsteině r 1450 opět
obnoweno a fmirenim fe na druhém šježdn Belr
hrimowském dowrsseno bhlo

HUed po wydobyti Brahy jednoton Box
dčxbradskou rokU 1448 doleháno od Ui na
rifaťe Bedťicha, abo náčelnika jejiho Jiťiho
zBoděbrad za nejwyšssiho sprawce šemě Užnal
Cisar potášaw se mocného pana Qldťicha
ž Nofenberka, soupeťe Jčťikowa o té wěci ua
jeho radu uznáuim takowým odkládal až pak
r 1451 pro Umohě jemU prokažané důležttr
a platné služby (jako k p pro wyfwobozeuč
risaťe z rUkoU powstalcn Widensiých) Jiťiho

ža nejwyšssiho fprawce šemě České a k Uč
pťčnáležejiclch krajin Uzual rowněž tak, jak to
roku 1445 byl učjnil w Ul)řich š ZaUem
Korwinem Hunyadem W této důstojnosti co
nejwyšssi fpráwce země byl Jiťč z Boděbrad
také po dwon letech potwršedl od mladěho
krále Ladislawa jejž stawowé rakoUssti r 1153
žrnkon pornčnikowých, totiž Cifarowých, nae

8
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silným dobytim obliheného sidla jeho, Nowěhoa
města, byli wyprostili.

Ježto jsme se jiš Uěkolikráte o UherskU

zminili, bndiž žde pťipomenuto, že ačkoli Ladir
slaw pohrobek wlastně jediný prawo kUpanowo
nické wládě w této zemi mťl, pťere sobě za
časn dětinstwi jeho stawowé Uherssti krále polu
stého Wladislawa ža krále wywolili nic neo
dbajice na wsserka dowoláwáni se prčdw Ladio
slawowých še stranh matky jeho Elissky. Toliko
statečný a we wálečném Uměni weleproslUlý

Zisťra žBrandýsa, Morawan, heijil proti straně
krale Wladislawowě práwa Ladislawa pohrobka
fe fskastným účinkem. Bodaťilot se mU, celého
Slowenska a wssech ostatnich krajin pťi Karr
patech dobdti a je w poslUssnostLadislawa Uwesti.
Z hrdinský Jan HUnyad od něho několikráte
pora7en na hlawu. Takowýmito půtkami wssak
Uemalo země Uherská Ustawičně pobUťowáua a
náranmě hUbena jest. Rozpor tento i po Uex
sstastné bitwě U Warny, kde král Wladislaw
zahynUl, Uepťestal, nebt wime, že Zan HUnhad,
od stawů Uherských nejwyšssim sprárocem zeme
ským jmenowaný a od cisaťe Bedťicha co takowý
nznaný Ustawičně proti Ziskrowi z Brandýsa,
lterý mezi tťm panstwi sioé jesstě wice rozssiťil,
wálčil, a že jesstě r. 1451 od Ziskry U Lučence
biton podstoUpeu a poražeU jest.

Z w WolskU po jsmrti králj Wladislawowě
po dwě léta bezkrúlowi panowalo, ža kteroUž
pťičinou weliké nepoťádkh a různice wžUikaly a
země polskú, prúwě nedáwno pťed tim od
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Tatarůw najatých žoldnéťůw Wladislawowých
drancowaná jesstě wice trpěla, a krwácela oba
zwlasstě také proto že Rusinowé, Utlačowáni
od sslechtičů polských a oloupeni o fwé statky
w Haliči, w Uťrajině pode jmenem Kozákůw
fe šbirali a chtire kťiwdh jim učiněné pomsiiti,
UstawičnoU drobnou wálkU š Woláky wedli

. Timto způfobem téměť wssechny krajčny
kťeskaUstwa rozboUťeny, a domácimi potržkami,
rozbroji, růžniremi anobrž ikrwawými walkamt
rozerwány a pUstosseny, an zatim úhlawni nen
pťitel kťeskanstwa Turek hradbami ťťsse kťeu

skanstwa úžafně otťásal
Qbrátime li pak zťetel swůj na staw wěci

Eirkewnich, obzwlasstč w nasslch wlastech, mnou

hem wice fe oko nasse zármutkem žakali Kdyšfe papež EUgeniuš jal fněm Basllejský nexprw
do Ferrary, potom do FloreUcie pťenesti(1439),
jelikož fe mU misto toto k wyjednawani 8 Řeky
pťihodnějssim býti ždálo, wypukl mezi nim a
sněmem poznowu spor Nebo jedna čask šhroa
mášděných otcůw odepťela jemu poslussnost,a
zwolila sobě, jak již powědino Uowého papeže
pode jmenem Felira 7., a tudiž noon neu
blahou roztržku we kťesianstwUzpůsobila Teh
dejssi cifať ťimský a fpoln král Uěmeclý, Nl:
brecht lj, jfa wice ku fněmu než kU papeži
přichylným, skoro še wssemi knižath německými
a některými jinými panowniky Ua tom se Ustau
Uowtl že chce 8 nimi zachowáwati neobojetnost,

to jesi, Ustanowil neposlouchati ani jedUoho ani
druhého papeže Knižata tito we směru dotčeo

8ů
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Uěm i po fmrti Ylbrechtowě setrwali, ač oba
papežowé rozličm)mi pofelstwimi je každý pro
swou stranu ziskati nsilowali

R 1445 klonil fe král německý Bedrich,
nástupce Nlbrechtúw žafe k Engenťowi, čehož
nejwice docileno úmlnwami meži posly králowx
skými, kauclcťem Kassparem Sljkem a Eneássem
Sylwiem, tajeumikrm krale Bedťlchowým a
Uleziwyslancem Eugeniowým kardinaleln Zauem
z Karwajal rodilým Spanělem, jeuž téhož rokn
dwakráte š knilem Bedrichem rošmlouwaw jej

k UšUáni Eugema co papeže pohnul
Nč nčxmrčti knišata fe podtaji byli zwětsti

častky ku profpěchu koboru Basilejsiého zapsalť,
pťece je Uměl Eneaš Sylwiuš fwou wýtečnou
wýmlanosti na sněnm Frankfurt ém r 1446
pod jistýuri wýminkami ke žrnssem nentraluosti

čili neobojetnosti a kUšnáuť Eugenia co papeže
nakloniti Wýminky th bwly od Učho famého
we pťitonmosti mnohých kuišat němerkých papeži
Eugeniowi pťednesseny a fpolU o jjch pťijmnti
a potwcšeui žadáno Mimo kUižata německá
pťidali fe také pod dotčenými wýmčnkami ku

posillssuostiEugrniowi Karel Nl kral Frau:
conský, ?llfonš 7 kral Nragonský, a Jiudťich
Pl král Nnglický

Wýnňnkh pak poslussuosti té k Eugelxiowl
byli nejhlawuěji čtyry: 1 aby wsseobchý snčm
w časil a na mistě našnačiti fe majicim swolán
byl, 2 aby papežskými poslanci Učiněné wdaf

znáni moci, zakonité wášnosti a siorchoquosti
Uxsseoberných fněmu, katolickoU lytčťujťci cirkew
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pťedstaijicčch, listempapežskýmpotwrzer bylo;
3 aby se pťiležitě stižnostem německého narodů
wyhowělo;4 . abh fe dobrotiwosti Zeho Swaa
tosti odwolalo, co na fskodu don kUrsirstů
(Zakoba Trewirského a Theodortcha Kolinu
ského arcibňskUpa) neb jejich biskupských cirkwi
se stalo a fpolu aby jim pťedesslý staw zase
pťinawrárrn byl (t. j aby se jim hťich Uea
poslUssnosti kU papeži pronlimll a bisknpska
důstojnost ponechala)ck)

e) Wiz Unronii ňnnnjog Tooješjošlici lj“cdmxUljl stt 327
kde Encaš Sylwiuo tafto Eugcnia oslownjc: Mon řmdol
uw cludjum Znucrišďjme pmcr quiu npucj co th iun áoo
mug., qunm l)ominuš iu lšmnšejio nupm ljmwm penx:uu
quchl neúisicču:xm. čdclquedm recurrenáum egl rčšnmuc
újjurjo. nem oxtm enm uon ešd Zujug. a: ejug áecoršuu
újlišore., Ze propkwtn nšglčuurl uu ňssedrum pUcem Ceru
nmujne prjncipeš. Zeá pncouu ecjčuu šxpccuut. cupjuut
cnim ujjqučx9 qučw njďj odtinoom noc cumsi ruluera
poďšunt. uoc pux nntionjg jwdero. (jumuor prjucjpnjja
ďum. ljrjuuxm čšd. ud šencmjc cochljusu jn leudpow
locoquo áogišuunúo conxxocolur. mwrum eďrg ut prou
soššio polešlnliš. chxrorjlnlig éc prneemiuemjčw ššuou
mlium concjjjorum, cmldojicmu uujlituulem occloďjčam
lxešprčm.eušntčmtjumxpcr tuoš oruloreg lbcln luiď ljterig
npprodecur el“ercium ešc m učxlioui šoruwuiočw Zupor
šrnmminjdug opporlune psosiclentur ()unrlo ů: ulljuuo
joco petimug ul quuo ju lzUc!jcjmu(pnxejuáicium) c1uUuo
rum priucipum rlšcxloruxu xcl Zunrum eocjeďinrum chtn
ďuut. ďx lun ščmcxljmtišcje:mt:nlin rerocemur, éc jn priu
Zriuum Zlmum reališnmur. u lluec :šum..dZčmcre pulcr.
qune noxxlri prjnrich ex tc pecunt. mň„e:unďnuš. Zoú
sntionj Ǧ potešlatj l:olwonnt ju prixuu poliljonc commuuio
wrgčuur uli!ilng., jn Zecunúu luU duxuulitčw.„ jn U:rtiu
quujmš. jn qunrm denjšnjtug éc tuu cloďicjemlur duumo
njmď esuum eďc. quocl jušte pe:lilur. jjřdšmes Unuuesč.
jn run numu uunc egl rm!jc:em chjgmmiš omuem exejo
jere., pucem ordj conceáere. cxonďojnrj uuljonem., Ǧ cUuw
odcsliemium re:cjpore. uuoo ňenenď šxlrjuš ná Tušco
njuxu l)npam.ll
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Tťeti wýminka, aby se stižnostem národU
německéhozawčaš wyhowělo, směťowala hlawně

ku potwrženi wssech opraw kázně rirkewni se
týkajicich a na sněmu Basilejském Ustanowených,

k p aby fe kletba cirkewni jeU w Uejwětssi
potťeběpronássela a obcowánišškletými aby
jen tenkráte fe žapowidalo, když kletba ta
weťejně ozUámena byla dále, aby annaty čili
prworočniny te j odwáděni prwnich ročnich
pťijmu a jiných dawek za obdržený úťad cire
kewni, fe žrussily, pak aby pro důstojné wyc

konáwáni služeb Božich wsseliké neslussnosti,
jakoroýmt tehdáž bhly tak ťečené awnosti
bláznowské kwasy a trhowé we chramich fe
zapowěděly; dale aby wssechny papežské refer:
wace (wýhrady) wyjma ty tteré na kanonickém
práwě spočiwaly, zrusseny a jistá prawidla
strany woleni papeže kardinaluw jejich počtu
a mrawůw at d Usianowena bola a posléže
aby fe každoročně diécesaluý a každého tťetiho
rokn prowincialný fněm cirkewni držel a j w
Toliko o ťompattatrch a jich potwrženi Ueuči

Uěno ani zminky
Blč wýminky ly dosti znamenitě obmezo:

waly moc a mnohoUásobně fnišowaly dnstojnost

papežskoU pťece Eugeniuš pťefe wssechen odpor
některých fardinalnw je přijal a potwrdil aby
tim co Uejdťiwe žádouci jeduota Ečrkwi žjeduána

byla Yno když dotčeni poslowé narodu němecu
kého obdržewsse Ua to žádané bUlly, Eugeniowi
již tě ce nemocnému klečice učinili poslusseUstwi
a tot ž whznáni we weřejné konsistoťi slawně a
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hlUčně opakowalč, byl Rim jlawně ofwětlen,
zwonťno wssemi zwony, slawna zaszčla hudba
a jiué radowánky se slawily
„ Ne tak dobťe daťtly fe cirkewni wěci w
Cechach Engenluš N byl brzy na toto fmče
ťeni Umťel (r 1447) a na jeho mťsto dosednul
w témže roce dne 6 bťezna Tomáš ze Saru
zany, pode jmenem MikUláš 7, nxuž Učený,
wýmlUwUý a Ueúhoxmý, kterýž jedllou také
š Karwajalem nawsstiwil Oldťicha z Rosrnu
berka na jeho statcich w Čechách, w Kruma
lowť totlž, a tudyž Čechn ponťkud znab Zelia
kož spomenntý Qldťich z Rosenberka jemu teh
daž byl nádťje dodal, že Čechh beze wssi wýo
mlnky, tedy také bez wýminek w kompaktatech
potwrzených k jednotě cirkewni pťiwesti lše,

Usilowal tudož Mikuláš U o bezwýminečné
takowé smiťeni ČechUw š Cirkwi wsseobecnon

K tomU tčm wice také proto se citil powzbuu
zena jelikož dobťe nahližel že pod tak ťečeným
kalissuictwim se hlnboka roztržka cirkewni ukrýa
wá, a že rouchem neustále zneužlxoaných kouln
paktat se jen rozkolnictwi a smrtná rqna jizlin
wého kariťstwi pťlplásstuje Nniž kdo ťici může,
že úfudek tento byl kťtwý Nebo ohledejme
pouěkUd to tak ťečené kalissnictwi, které tehdaž
nejen w Čechách a na Morawě nýbrž i Ua
Slowensku, dle listu Hunyadowých zwlasstč
we Spisst a SaryšskU, rozssiťeno bhlo, ano
i w BolskU obliby dochaželo

Sbor Basilejský propůjčil fe Čechům
owssem bez potwrzeni papežowa tou měrou, že
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fwolil kmiruplným úmlnwaln čilčkompakteitmn,
we kterýchž Užiwáni kalicha dowoleno sice ale
fpolu obmezeno dodatkem, aby se kalich toliko

dofpčlejssim osobám a jeU takowým podáwal
kteréž by toho wýslowně žádalh, nikdo wssak
aby sek tomn UeUutil wssirkni ale aby wyǧ
znawali že toho ku fpafeni potťebi nrui aniž

že to zákonem Christowým pťikážano čš obrcnnémU lidu Skoumejme wssak, jak feš prwu
nim článkem timto zachášeloe? Na prwni čast

jeho, že užiwani kalicha se dowoluje, pťisilě
drženo ale drlché části, kteronž fe nžiwáUi to
obmezuje zhola nedbano Naopak kazáno, že
Uikdo nedojde fpaeri leč by pod oboji szfou
bou pťijimal Bročež i Nokhcana, hlawaz kalč:
ssnikUw a ža arcibisknpa Bražského wolený, neu
jenom dofpělým, Uýbrž i ditkam a nedostatečn
ným Ua roznmu kalich podáwal a bež ostýcháni

twrdil, že toho kU fpafeni potťeba ano nrpťix
jimajicim pod oboji žpufobou pohťebu odpirano
Bťi podáwani kalicha nejednoU fe pťčhodilo,
že krew Pánč od ditek zwrácena aneb na žem
zkalťcha wylčta jest, awssak tol)o erssimáno si
ani od Nokhcauy, ani od ostatnich kalissnikmd

Sbor Basilejský naprosto zamitnnl Uci:
wrh Rokycaltůw, aby fe do msse fwaté čtcxni
ewangelia a episstoly w prostonárodnim jašykcl
wtrnssowalo a porUčeno pťisuě, aby Eechowé
pťč mssi fwaté čiuili jen to co n wssech

naroduw katolických bez wýminky fe stáwá,
awssak i toho Uedbáno, obzwlasstě od Nokyu
cany u
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W kompaktatech slibeno že Čechowé kromě
pťijimáni pod oboji způsoboU wssechny obhčeje
Cirkwe katolické zachowáwati chtěji tedy že se
také podroiji obyčeji, aby buď kapitola zwon
lila arcčbisknpa a papež, wyzkoussew jeho hodl
nost, jej potwrdil aneb aby sám papeš jej
wolll 9lle Čechowé poslanci swými w Řčmě
trordili nebndeli Rokycana jim za arcčn
disknpa dán, že žádného mčti nechtěji Tak
Čechowé sami kompaktata russili a platnost
jim odjčmali

Než jaký byl Rokycana o jehož potwrzeni
fe poslowé česstť tak nármnuě w Rčmě za:

sašowali a proti kterému fe apojstolska siolice
tak náramně opirala že ho nčkterak potwrditi
nechtělae? Byl sice jak sám papež Mikuláš
rozmlollwaje š posly českýmč le wyjádťil muž
Učeny rošUmUý a wýmlaný, ano i pťčdati
možno mUž jinak neúhonný, ale jak už pox
wědťno, nessrtrný kEirkwč ťimské jč laje a Ua
Uj hanu kydaje, šrestnon ji we mnohých wěcech
wěrodlčuých nazýwaje, pťjjimánť pod oboji způn
fobou ža potťebné ku spafeni pro wssechnw,
t dťti wydáwaje zápowědi rčrkewnčch (o užia
wánť prostouárodnťho jašyka we mssi sw) Uic

nedbaje, muobé chwalné a poqutné obťady
rirkein, jako fwěreui palem a j amitaje;
an i co do wěťeni w pťepodstatněnl (tranšn
substaucčaci) we swátostč oltaťnť měl ho papež
Mikllláčč w podešťeni, jakoby o článku tom poa
chybowal Mol)l lt pak náměstek Chrčstrlw člo
wěka, který tak o Cirkwt katolické fmýsslel aůů
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tak fobť počinal potwrditie? Nebylooli by to
býwalo toli, jato stado wčrné odewšdati wlťowč

w rousse owčim? Marně twrdil Nokycana, že
uzUáwa Cirkew ťimskoU a že toUži po spojenč
š Ui, anobrž že i hotow jest, poslussenstwi
Cirčwc tťebaš prý erprawené podniknoUti
Marnč tim dokazowati Usilowal že jesstč jest
katolikem; nebo tim že Eirkrw ťimskou šrestnoU
a tedy omylnon Uažywal, ro žcidnémn katoli
kowč twrditč Uedowoleno a že se řimské Cir:
kwi jen š toU wýminkon podrobowal aby jeho
famcho Uenntila opnstiti cesty starodawné, ze ktru
rých prý fe Uikdynemčla wyssinoutit j aby ho
nenUtila, činiti co ceťci Cirkew katolickai čini

nýbrž aby fměl činiti, co on seim ša prawé
Uznawal u tim famým dime my, čiUil to
co byl pťed Uim HUš činčl; stawil se totiž eo
foUdce neomdlný Uad celoU Cirkew a stal fe
uo kaciťem Marně se Uckteťi z Uassichnejlepssich

dčjepifců namáhaji Nokycann ofprmoedlniti a
dokazati, že fe mU nepotwrzenim jeho w Rimě
stala kťiwda, poněwadž prý stál na pUdť katon
lické Takowé namahcini jest podobné praci
toho ktcrýž monťenan mýdlem Unliwá, aby
bo bilým Učinil Kdo tak mlUwi a jedna jako
Rokycana, již neni katolikem, ale odpadlikem
N fmimcli žcidati aby sw Cirkew žjewného
odpadlika co arcipasiýťe potwrdilae? Nebylo li
by to toli jako žadati aby Eirkew potwrdila
lež a bezcesti tožnila š prawdoU čili š praon
cestoU aby stádce Christowo fanm fxxxeidčlaw
blndy a we zkazn dUchon.xnie?



Čao, wc kterěxuJau powoléu k miosionáťslwi. 179

Ziž ztoho co jfsne o náčelnikU horliwých
kalissniťuw, o Rokycanowi, ťekli biledně wyu
switá, že pod roUs oU kalissnictwi welika roz
tržka a pťejmntn rozkolnictwi se Ukrýwalo
Doswědčnjek toho nmožsiwi blndů a fektaťstwi,
které se co jedowate owoce Ua tomto siromu
rozkolnického kalissnictwi Urodllo Byla owssem
i strana mirných kalissniknw, kteriž wyjmonc
pťijilnaini pod oboji zpňfoboll we wssem osiata
Uim š Eirkwi katolickoll fe frownáwali, anbrž
i proti wýsiťednostem Táboer, ba prott
úchylkám fameho Nokyrany od wiry katolické
ústUě i pifenmě borlili. W čele strany této
stalt Jan š Mibrami KťisskaU z Wrachattc,
Brokop ž Wlžně, Betr z Mladenowic, JaU
z Borotiua, Jan BapoUssek ze Sobčslaroi a
Umoho jiných

thž ale r 1448 Praba horliwým kau
lissnikemJiťim Boděbradským dobyta we sprawn
jeho fe dostala, obdržela strana horliwých kau

lissuikU wrch a strana mirm)ch zcela fe rožu
padla axl jedni ž uich, jak k p Borotin,
k horlťwým kařissnikumse pťidrUžili jini, jako
Zan Bapoussek zcela kŘimn pťilnuli W témže
roce také lnistr Zan šRokycan z dlonhého wy
huanstwi swého do Brahy je wrátil a byl
š welikou sláwou Uwitán, což patrně o witěž
ftxdi horliwých kalissnikn swťdčilo Pročež Ue:
toliko katoličti faraťi, m)brž i mirni kalissnici

ponejwťce od jwých far do Wraze prchli a mista
jejich šajali kalčssnici horliwi

Ban Jiťi z Boděbrad snažil se sice chou
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wčmim fwým kn katolikům dokázatl, že nad

stranami stoji a wssem práwo náležitě zžednati
chcel Na důkaz toho fwěťil také prwm úťad
zemský, nejwhšssi pUrkrabstwi Bražské, katolico
kémU pánowi, Zděnkowi ze Sternberka. Doa
léhal také na Tábory násilně, oaby od fwých
wýstťednosti pustili, a š Nokycanou, jakož
i š jeho sUssraganem (podťizeným bisiupem)
Martinem anáčem šChrUdimi fe fpojili; jelie
kož ale Ziťi Boděbrad, zastáwaje zarputile Ro:
kycann a slrapnu jeho sám dal sioňdný pťiklad odn
padnnti od Rima a wysslňowániefe zkoleji poz
slussnosti powinné ke staré a jedině prawé Cirs
kwi: Uemohl také tomu pťekaziti, že jini na
totéž bežšesti zabloUdiwsse mUohem wice od

Cirkwe Rimjké fe wšdálili anobrž zjewně a
bez pokrytstwl nefmiťliwými odrůrci jejimi fe
býti prohlásili. Takowýmř bylt Táboťi pod
náčelnifem knězem Mikulássem š Welhťimowa,
ťečeným BčskUpcem, dále Sirotci, kteťi jako
w půlcesti meši kalissnčky poUhýlni a meži
Tčlbory zůstáwali; zachowáwajice Učeui o pťer
podstatněni we fwčxtosti oltáťni, a Užiwáni ora
nátůw pťč mssl sw. Z bohoslowců Slrotčich a
fpolU fpifowatelů st„ali fe powěstnými Qldťich
ze Znojmšx, faráť Cáslawský a kněš Betr Něu
mec še Zatce. Mimo thto fektčxťe bonťili a
fwáděli lid okolo r. 1450 také Miknláš Kťi:
žowský a bratr jeho Straka, ronhawé učeni
o Christu rožssiťujice, jelikož Božstwi jeho
zlechčowali. Zim podobnť bludaťi obcbášrli také
na Morawě, zrjmena w Brně, w Qlomonrč,
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Brosiějowě Wysskowě a j w W Kroměťiži
zdržowalt se kněži Hnsitssti a ntwoťili si tU
obec podle učeni kalissnického Kněžim těm č fw
Zan Kapistrán zwlásstni list šaposlal aby je

zjizltwých blUdU jejtch wywedl. MeeŽi knťžimitěmi jmemlje fe jeden Stěpan Tot dálo fe
kněšem Táborským Stěpankem w Mezeťiči,a
thi táborssti kněži podobně ťadili w Morawském
Krumlowť we Strážnirt a w UherskémBrodě

R 1452 žničil sice Ziťi Podťbrad Uáa
silně swobodu a zwlasstnostč fekty Táborské
ale Uásilim tim fpoln špnsobil že fe potaji
tworily sekth Uowé Nebo okolo polowire patu
Uáctého stoleti pťipominaji fe zejmena bratťi
Chelčičti, Wilémowssti, Diwissowssti, Žatečti,
KoliUssti, Hradečti Ueb Qrebssti Lhtomysslšti,
Nychnowsstiee aj w. Brwni bratťi 7!Ehelčičtiee
wzali jmeno od Učitele fwého Betra Chelčica
kěho který co pťedchUdce a dUchowni oter

Jednoty tak ťečených bratťi českýcha morawo
skýcheepowašowán býti může

Bopatťime li již na tUto ohromUon fměsiri
blndaťůw a jižliwých fekt jež se z bludn Hua
sowých we wlasti nassi wyrojily, a jejichžto

blUdh co šáhnbný rak fe we frdcich nasslch
pťedkn rozjldaly, možmili nčlm nežastawiti fe
poněkud a slzU nejhoťčejssi žalosti nad fmntným
obrazem timto erhronitiee Kdo Uám tU zazli,
hoťkonli bolesii projati sobě powzdechneme
ťkonce: Ql ubohci wlasti, kěž bpď byla poa
znala, které by wěri tobť byly kU pokoji
slonžjlwl
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Smutný, pťesmntný byl tedy staw wlastl
nassi, aUa se podobala fopce, w jejižto útroe
bčxchustawičně wťe a kde wezdy nowé i spoln
hrůonofné a zkázyplné wýbuchy se pťipraijč.

Shrneme:li již wssechno, co jsmr netoliko
o Uassč wlasti, m)brž o wssech částech weliťé
řissr kťeskanské boli ťekli, w jeden obraz, žpo:
meneme:li jesstě jednon na hrožnou rozerwanost
a Ueklidnost we wssech zemich kťesfanských, a
fpolU Ua ohromnou spoUstn mrawůw, wssea
obeonU pokleslost kážnč, nesjrdnocenost a rozn
drobenost kťefčanúw, an úhlawni nepťitel silami
sjednocenými na ťifsi křeskanskou dorýwal: do:

jista wyznati mnsime, že rychlé a wydatné poo
moci Ewropě kťestanske tehdáž zapotťebi bylo.
Nle kdo ji mčl pťinestie? Kdo měl ohronmým
jezerem neprawosti, jedowaté wýpary wydúwax
jicim, pohnouti a lňd kťestanský, hlnboko po:
kleslý, dnchowně obroditie? Kdo mčl mohútmým
slowem co nějakým kladiwem srdce w ne:
pťčxtelskézássti šatwrdlč: těměť rozdrliti a stralw
proti sobě litě zuťici kU fmiťeni a kU pokoji
Uakloniti? Kdo měl stohlawého hada rozlič:
ných rozkolnictwi a jizliwých bludň potťiti a
srdce jedem hada toho otráwená wyhojitie?
Núš Zan Kapistrán wywoleU k tomU co ná:
stroj od Boha. Q Uěj dal cifať Bedťich lll.
wyslancem Enecissem Sylwiem paprže Miknx
lásse 7. prositi; nebot slawné Zanowo jmrno
bylo se již rozlehlo po wesskerém kťeffanském
fwětěl Kašaltě prciwč Zan w Benčxtkách a
bylo to r. 1451, když ho sw. otec, swon
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dUwěrn w něho skládaje, do Řima k sobě poa
wolal aby mU oznámil jak weliký úťol jemu
pro spásil Uarodn kťeskaUskýchUkláda N kdobh
byl fchopnějssim a odhodlanťjssim býwal kU podu

nikani praci tač těžťých, tak důležitých, tak
wznessem)ch nad Kapistranae? Beze wsseho roz
dakU wšal Ua se jho ač pťetěžké ač ohromUě,
donfaje w Boha že š jeho pomori je fnefe
Neb hlawa Cirkwe welela, wsseoberné blaho
kťeskanstwa Uutně toho wymáhalo a laska Zaa

nowa kZežissi EhrisiU a jeho wykonpencnm
nedala jimiče úplnomocněllý Zan ro mišsio:
nať aposstolský a fpolU wyssetťowatel kacirstwi

pro wsse zahrančné zemč wywolil si ssest Uejl
wýbornějssich kněži a též ssest nejfchopnějssicb
bratťi z ťadU Qbserwalttu za pomorniky w
dile swém, a whžádaw fobě pro tak těžký
úkol aposstolskěho požehnáni od fwatého Otre
odebral se nejprwé do Yšsišsi (města w pa:

pežskéšemi), aby pťimlnwo Unejswětějssi Rodičky
Boži a sw. Frantisska Serasiuského fobě dar
oswiceni DUcha fw wyprosil Když po wou
konané wroucně delitbě Zan i jeho perodri
fe šdwihčc abh již poUčson nastonpili, widěli
wsslckni prmoodrowé ttto, jak jeho žiwotopifec
WaddiUg di, e) pťejasné swětlo, ano welebného
wůdce jejich ožaťowalo, a w téže jafnosti na
pUl hodiuy resty jej fprowázelo Nepochybně
chtěltč Buh tim pruwodčim Kapistráuowým ku

e) Wiz str. 79. foxrr. le. ňnualeď bljnonuu auotore Uraáu
c!jušo Uomae 1735.
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poswátné mišsii frdce dodati a fpolU naznačiti,
še sw. Zan Učiněn jest fwětlem mnohých náu
rodů, protože swětlo fwatého ewangelia daleko
ssiroko rozsslťoroati a mnohé zatemnělé mysli
jak slowem tak přikladem fwatým oswěcoa
wati měl.

úwnha.

Nežli Zan fe fwými wěrnými na winiri
swých pofwátných mišsii se odebral, ssel prwé
do Yšsišsi, ady si prostťedkem modlitby pon
tťebUé 9 Uebe posily a rpožehnám, kU lak těža
kémU úkolU wymohl. Ze hledal, nalezl, že
tlonl, bylo Ulu otewťiUo, še prosil, bylo mU
dáno a radost jeho stala fe dokonalou. Též
tp, ťťesiane, nežli co důležitějssiho podnikeiš,
pťedewsslm wroUcUoU modlitboU k BohU se
Uptikej.Wždyk pak znáš stará pťislowi Uárodni:
Ctňme od Boha počátek, a bude dobrý pon
ťčxdek. Kdo š Bohem počinčxwčx, teU wsseho
dokonáwá. Bez Boha co dodbře činiti nelze.
Bůh starý dtwotworre. u Cili snaud jediUě
na febe famého, na fwůj rozum, Ua sidoU

Učenosk, swůj wtip, fwou opatrnost a žkussenost
se fpoléhati chceš? Zsi:li tak opowažliw, že
by?š pomoc š hůry za cosi zbytečnčho ponml
žowati fe osmělil? Ne wsse na roznm, ale
wice na Boha dáti, ťiká zbožUý lid Uáš. Bůb
roznm lidský pťewyssuje. Spnstišali fe Boha a
hrdě:li sobť počanti bUdeš, poUiži tcbe Bůl,x,
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jenžto se hrdým protiwi a tolčko pokorným
fwon milost dáwá,. Pýchy Uedobrý koUec
býwá. Býcha peklem dýchá Býcha pťed paa
dem Utikej pťed hadem Kdež pťijde pýcha,
tudiž za ni pťiklusse hana Sráži BUh
phssm)m toby

Naopak ale na pokornem Janu Kapis
stráxul uhlidaš, co člowěk tělesně slabý, chUa

rawý, nepatrUý wsse wykonati muže, pakli ho
podporuje milost Boži Na Uěm jewi fe patrn
ně prawda Uasseho starého pťislowi: Bůh
starý diwotworceee Bťekrásně w tom ohledu
di naš bohomysluý Tomaš ze Štčcného (7
kn Qstnec str 182): Kdož nechce býti
wyrúben zBoži sstěpnice, jako Uschlé
dťewo ježto se jen k ohni hodi, a chce
w swůj čaš dátč owoce, ten ma býti
pilen, Bprose k swým potťebám pomoci
Boži,ee a chwálu a diku wzdawaje BohU
Ua fwých modlitbach, a stťici fe žlé
ťeči, a netoliko zlé ale také Uepon
tťebné, „a dobrými skutkh fwou mon
dlith i fwé dobré ťeči osslechtčtiee Ueb
jakoš prawi fwatý Zakub: ,„i wira dobrá
Umrla jest bez fkntkůwee
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š. 20. Jan w herni ,Jtalii

Btawowěrni ho wssem lraji zaplescjtel

Boǧšhnaný Báně k wam se UbtráZana apisirčma mile uwňtejte
Yndčla jrnž cesiu k ncbi otwiré

Botěssle se na těle i dnssi choťi
Samaritán wčw UxssechUeduh oprostl

.Knlšn mirU 1euž swým poslem diwh twoťůlm zaď wssudh swatý poloj uhostj

Horni Ztalie jest nejlidnatějssi ze wssech
krajin NakoUského mocnáťstwi, ale spolu takě
UejrozkossUějssia nejbohatssi na plodiny zemské,
tak že fe ji w tom bohatstwi ani jižnějssi kra:
jiny Jtalie eryrownaji Na sewerUčili kpůlc
Uoci jest ohremičena pťewýfokými horami, ktere
se ale trochn jižněji nahle do pťekrásné Lomo
bardské rowiny kloni Nowan tato rozprostira
se až krere Nadn a jest Uejprawidelnějssr a
Uejrozkossnějssiw celé Ewropě Nebo žamlouwá
se cestowateli čarownou krásou nejpěknějssich
niw Uejlibežnějssim podnebim, jsonc při tom
Uesčislnými ťekami, potoky, průplawy a čaroo

krásnýmijezery swlažowána Bad (Bo) hlain
ťeka pufobi jeji jižni hranici až ku swémU ústi
do moťe Zaderkého Z Uerosin wynikaji žde
obzwlasstně krásné druhy mramorU a co se

rostlinsiwa lýče rodi se zde množstwi jižUiho
owoce, wina, jehožto réwy se wedle resi od
stromU ku stromU winou rýže, kasstanůw a j
Cela horni Ztnlie jest welmi wzdčlána tač že
pťerozkossné zahradě se podobčx Bťedewssim
kwěte zde hedbawnictwi, které Wlachům do
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roka mnoho millionůw užitkU pťinassi Hlawni
dwě města horni Ztalie jfou Mčlán a Benatky
Milán jest hlainm mčstem krajiny Lombardie
a poččtaUyni Ua 160, 000 obywatelmo Zde
se Ualézá chram sio Karla Boromea, jeden
z Uejslawnějssich chrámů w Ewropě relý ž bia

lěho mramoru w bohatém gotickém slohU š 360
wěžičkami a 5000 kamenných soch Benatky,
druhé hlawni měsio horUi Ztalie k wýchodU,
zwedaji se Uprostťed samých lagun (mělččn) na
136 wětssich menssich ostrowech a počitaji Ua
120,000 obywatelůw Misio ulic protéka 134
prUplawů celé město, po Učchž fe lidé w čera
ných gondolich (lodičkach) plawi Suchých Ulic
nalezneš zde welmi malo, a th jsoU Uejwice
jeU 2 neb Z lokte fsiroké Mň pak mťsto to
pťekráfné a Uádherné budowp, wýtečné mrae
morowé palace w Uesmlrném počtu Námťsti

fw Marka, které we frdcč města leži, jest pro
fon čarownoU krafu fwětoznámé Wedle Uěho
je menssi prostranina, odkud ke zbrojnici se

Uad pruplawem táhUe tak nazwaný slowanský
bťeh (rst áe:šjj Bobjusonj) Nejpamatllťjssl
bUdowy zde jfoU chrám sw Marka se fedmi

kopulemi a starožitný Uesmirný palac dožůw
(býwalých fpráwrůw Benatstých) Mimo
to jesstě zUačnějss mista w horni Ztalči jsou a
sice we krathť Lombardské: Kremona š bio
skUpskýmchrámem Bawia fe slawnon Uniwera

sitou (wysokými sskolami), Komo š powěstuým
čarokráfným ježerem, Brefcia š Uádherným
bisknpskýmchrámem, Mantowa znama pewu



188 Zan w hornč Ztalčč.

Uost w Uizké, baťinaté krajině u jezera, Berx
gamo pťeš 30,000 obyw počitajici w maleb
ném položeni; w Benátskn: Werona pťeš
60, 000 obyw majici š biskupským chrameul,
Wicenca, město š krasnýmt palaci a chrámy
od slawného wlaského siawttele Balladia wy
stawěUými;Badowa (Badua), prastaré město
š chrámem sw. Nntonina quwanského; Trea
wiso, welmi wefelé město ďe 16,000 obywau
telč; Widem (w mistnim Uáťeči slowanskéut
Utho, ital. Udine), žnamenité město a j. w.

Do této horni Ztalie žawital Uejprwé sw
Zan Kapistrán, kdyžfe byl w Nšldšsi U hrobU
zaťladatele swého řádU, fw Frantisska Seraa
sinského Učxležčtěpomodlil a požehnáni aposstola
ského od náměstka Ehristowa ťe fw mjšsiim
obdržel Bera fe Lombardskon a Trewisiuskou

lkrajinoU we wssech xněstech a městysich, jimiž
mu bylo jitj, kázal š nejhojnějssim profpěchem,

jfa oděn Ulon zwýsosti,a ža podporn i Utwrx
ženi slow maje mohútnou milost diwotworného
Uždrawowani, jač di Wadding (str 79 swazek
xll), jehož wyprawowáni fe zde tčmťť doa
slowně držime

thž pťissel Ua jedml inU BresciaUskoU
U tak nazwané louky NlblliUské, bplot mU tam

fe fwými průwodčimi dwa dni se ždržeti; neu
bot žde Uenadále tak weliké umožstwi lth
ž okoli fe sesslo a jej šewssad obkličilo, že Uad
dwacet tisic se jich počitalo, kteťi na polich
stáli a jemu Uedali dřiwe odejiti, doknd by
z Ust jeho newyslechli slowa Božiho, a dokUd
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by nespatrili žehnajicich rukon jeho Pťiwoliw
kjejich wroncim tužbám mluwil Zan o hanebe
nosti a zkáze hťčchu a fpolu o potťebnostj prao
wého, dUkladnčho pokeini MlUwiltč pak š tar
kowým dUrazem, že wesskero nefmirné šhromážc
děui poslnchaču ku plačň hlasitému pohmll, a

nčkolikrate káZani pťetrhnouti musel až by se
poslnchači dosii wyplakali a želem roztýkajicimu
srdci fmému ulehčili Kdnž pak z kazatelny
slezl dal fe ku chorým wěsti znichžto pťeš
20 Upluě nzdrawil a plefajici a rozwefeleué
nad touto milosii Uebeskou domu propllstil

Bowěst o těchto welkých wěcech slihla

brzy do znamenitého nlěsta Bsescie; pročež
ode wssi rady městské a nefčislného lidn UwitaU
š welikou radostj th ale zde na wellkém
a přessirokém Uáměsti kažatň chtčl Ukaizalo se
že námčsti pro tak weliké nmožstwi nestačť;
neboť netolčko ž bližkých městyjú a wefnic nýs
brž tňké z Kremonw, Milána a Bergama feu
sslo fe lidstwo tak četně že přeš sto a pětadwacer
titic pofluchaču fe počitalo ze kterýchž owssem
muoži jedo doslechnonti Uemohlč awssak již bla
žeuýlni se citťli, dopťano lt jim aspon jej widěti
mleb aU okolo ssel, jeho roUcha fe dotkuouti
Wročež umselo fe kášaui wně pišed bremou
nxěsta, tak nazwanou brauon fw Npollonie,
pod sslrým nebem Ua dalekosáhlém poll držeti
Y tn již Umoži, abh aspoň jej widěli ua
stromy nebo Ua stťechy domůw, aneb Ua wys
fokč zdi a na jinci wžuessená mťsta wylešli,a
pťeď to wsse, že mUoha takowa zeď nemohonc
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tak welkě těrchy wydržeti, fe sroutila a mnohý
ta! obťemeněný strom se zlomil, pťece nikdo
z tťch, jenž se zlčlmaných siromů Ueb fefutých
zdi fpadlř, k úrazu nepťissel, jak tentýž Wado
ding twrdi. Wodobně UwčtáU jest také Jan
Kapistrán we Wincenci, Weroně, Badowě
a Mantowě, kde wssady š podinhodUým
účinkem kážal a slowa fwčx š pťemnohýmt
zázraky potwrdil, ježto od obecných pifaťů město
ských pilně zažnamenány byly.

Když powěst o tom také do Benátek
stihla, zadoťeli BeUatčaUé tUžboU podiwuhodl
ného muže widěti a z úst jeho slowo fpčxfy
wěčné slysseti. Bročež žádali papeže Mllua
lásse 7., aby Zanwi dowolil, jim w postě
čtyryretidennim kázani držeti. Swatý otec swolil
k jejich žádosti. ?l tu již š horouci tužboU

wsslckUi, wyšssi i nižssi, kňzani jeho nawsstěwoo
wali, a kamkoliw fe ZaU obratil, wssudy jej
šástUpy lidU prowázely, a widoUre lesk jeho
diwotworné sily š welikou a jistč siUssUoU
k němu úctou se mťly. Když po fwátcich wea
likonočnich se š nimi rozžehnal, wssickni fe Uad
odchodem jeho co děti nad odchodem laskaa
wého otce rozžalostlli a do hojUého plčlče
rozrwslili.

Za pťikladem Benatčanůw pťáli fobě také
Milaňané a w jejich čele wěwoda Milánslý
Frantissek Sforža, jakož i obywatelé krajin
Znsilbrie a LigUrie fnažsrť, aby muž Boži téš
k nim zawital a jim podal chléb slowa Božiho;
Uebok jedině w tomto pokrmU widělč prostťedek,
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jimž by fe mnohonasobné strasti odlliditi a rany
Uléčiti daly, tteré jim welkoU neswomosti a
Ustawičnými rUznicemi mezi lidem a knižato
před tim spůsobeny byly Božčldali tedy pisenmě
jako Benatčané fw Qtre, by tafé ť nim apou
sstolský mišsionať se odebrati směl i obdrželč
skutečně awssať již trochn pozdč nasledujiri odo
powěď která od papeže Ua samého Kapisirána
zťizena byla:

PMilowanémUs synU Zanowi Kapistránowč
minoratskénm ťeholnlkU ee

Milý synu, poždraweni tobě a pošehnánč
aposstolské Wznessený muž, nčlš mčlowaný fyn
Frantissek Sforza, wéwoda w Miláuě a lid
Mčlánský, jakož i cela Lignrie z úst twých

slowo Božč slosscti touži což jsme š welikým
potěssenim slysseli, beze wssi pochybnosti doufao
jice, že onen lčd poučen twými kazanimi a
napomenutimi, drahu spaseni zwoli Pročež
Lásku Twon w Banu napomináme abyš wsse
odložiw, co Uejdťiwe sr na restU wydal; nebo

jelikoz čaš postni jčž wyprssel mamet a to,
zc žadná praice od tak spasitelného dlla tě
zdržowati nebnde Dáno w Rimě U swatého
Betra pod prstenemrybaťe dne 10 Maje 1451
W pátém roce Uasseho papežowauiee

List teU dossel sw. Zana již pozdě když
totiž už w jiných krajinách byl a ť cili mu
wytknutému do Némer totiž a k nám se
Ubiral Nrbo již w dubun wydal se Zan do
zemi dotčených a prossed welkoU čast kraje
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Trewisinského a Ciwidalského e) oswitil je záťi
swého Učeni a swých diwů. Dossed u Trewifa
fe swými bratry k ťece Sile, měl lodnikowč
pťewozné zaplatitj. Ywssak Zan jsa pouze
almužnoU žčw ueměl žčadných penčz; když pak
lodnik jej ždarma pťeplawiti nechtěl, poodessel
Zan maličko ode fwých bratrů, aby se poo
modlil. Ba.k wyňaw plásst sw. Bernardina,
jejž co drahon památču š sebou nosil, roze7
stťel ho po wodť. Y hlel oxdiw! hned wody
opadaly a mělčina fe twoťila, tat že woda
sotwa kU stehnům jim sahala. Když ale se
byli pťebrodili i š mezkem, jenž jejich šawa:
žedla nesi, widělč, aU wodh zase w dťiwějssč
miru wžrostly. Bonsininš a podle něho poe
zdčjssi latinský žiwotopisec sw.Zana Kapistrčma,
Wadding, pťi této pťiležitosti uwčxdi, že Zan
nápodobně již prwč se na plásstiBernardinowě
co na nějakém sworn přeš welmi drawou řeka
Bad še fmými foUdrUhy pťeplawil.

Zako dťiwe tak i nyui dobrodini čině
prochášel Zan wssechuy dalssi kraje, jjmiž jemu
t wytknutčmU cili bhlo cestowati. Dossed Ka:x
prioly, lčdnatého to města w zapadauské Loms
bardii, dne 15. dnbna 1451 jinocha, od Ualj

e) Ciroidal, jak di p. prof. Zap we swěm zeměpisn str. ZZ2x
dtl. l. (U Slowanůw tanlnějsiich Starč město, za staro:
dčana jťorum Bujji. z čehož zkažrně le“riul. jměno celé
země Furlausté powstalo) jrst starožitně hlawni mčsio nč:
ldejssiho wéwodstwt Fnrlanskčbo, w kterčm nčkdd mnoho
Slowanůw .skormanstých se osaqs.xwalos lak že na blizkn
tobo mťsia jrsstě celčx doljna Reziansk.i, :dak bltzsě borh
Slowauské obhwatele núťeči Korutansičho trochU italsstino::
pokaženťho maji.
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rošeni něměho a již dwacitiletého, Uěmotyfprostil
hluchemn wrátil sluh a chromeho nzdrawil tat že
zpťima chodileW Bortě Gruaně (U starých Boro
tUš Romatinuš), mčstysi Furlanském, dne 30
dubna Uzdrawil tťi mršáky, a dne 1. máje w

blizkě twrzi Swatowitskě dosti znameUitěm městu
téhož kraje, čtyry chromé špťimil a dwěma hluchou
Uěmým brarrům nawrátil sluh a ťeč

Dnc 4 téhož měsicepťibyl do Widema kde
šhromášdil kapitolU obferwantUw, UáležejicčchkU

prowixlcii fw ?lntonina Z zdc proslawil jmeno
fwé jak dojimawým slowem tak mnohými diwy
Nebo kromě jiných nemomých a nedužiwých, dnau
wých, slepých, hluchonťmých jesstč čtrnácte chro:
mých úplnť Uždrawil Bodobnými diwy proslawil
dalssi cestu son skrze město KlemonU, skrzewea
snici Bontebu (Wnndafelii) a mnohá jiná mista

úwaha.

Swatý Zan KxapistraUkonal mišsie a to
š podiwu hodUým účinkem Nejen lěčil zazračně

těla chorých, Uýbr,; což mnohem wětssi ceUU
má lěčil pronikawym slowem swým choré dUssc!
ZsoU li tedp mišsie Učjakým zbytečným nowo:

taťstwim, jak se Uěkteťi Uedoukowé wyjádťiti
osmělujie? We wssech pťedessiých stoletich kdyu
koliw erěra fe rozmáhala, žlý dUch kaciťstwč
dUsse kťeskaUské w zahUbUé zmatky Uwáděl a
jedowatý rak hťichUw do frdci lidských se hluo
boko zažiral, wystupowali zwlásstUi Sionssti
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strážcowé mezi kťesianskýmlidem, aby drahocenný
dědtčný porlad pťefné wiry ochránili a co statečni
potomkowé Zoonwi kde ťterý sebe pewnějssi peu
kelný hradec bežbožných neprawosti zboťilie Nea
bylinliž takowýmč mišsionáťi t. j. wyslanci Chriu
stowými sami aposstolowée? Nebylixliž jimi wssla
ckni fwatč otcowé cirkewnč, wsslckni zakladatelě
swatých ťádů a jčni, ťteťiž obrozeni pokleslého
swěta za úkol sobě whtknutsse, mečem slowa
Božiho Ua hťissniky dotirali? Nepochčxzeji tedy
sw. mišsie teprw od welebných otcůw LřgUriáu
Uúw, jakž někteťi sprostáci se hloUpč hlásati jali
dorládajice welmi nejapUě, že prý tito od mista
k mistU chodi, aby se wyžiwilil

Bniž pťipUstiti lze, že takowých mišsii neni
tťeba. Zdi a wiz, posloUchej a wsse sprawea
dliwě Uwaž! Nejsiulč již nenaprawitelným zlou
fynem a newyswoboditelným otrokem ďábla,
brzy fe pťefwědččš, že ony jak tobě faměmu,
tak jiným ku pťewelikémn profpěchU sloUžiti

mohou a že swatých mišsii w npnějssi pťeu
wrácenosti swťta fwrchowaně potťebl.

š. 2l. :lan w Uerntaalech.

Zcela jinoU powahU nešli Lombardie a
Benátsko má KorUtansko o KtajinoU, kam
nyni swatému Janowi bylo ceftowati. Jessto
Lombardie pťerozkossnú jest rowina, je Koruu
tanskoxKrajinsko welmi hornatá země. Sewerni
stranou KorUtanska táhnoU fe Norické Alpy,
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pťewyfoké to pohoťi, kde obzwlásstně co ohromný
welčkán wynčká hora pode jmenem Welký Zwon
žnčxmčx,majic pťeů dwanácr tisic stťewiců nada
moťské wýssky, a wěčným jsouc sněhem pokrytal
Na jižni siraně znamenčté ťekhDrčxwh ku hrančcim
Ztalie krajinou Gorickou táhnou se Karnické
Bllpy, ježto swé jmeno od národu prastarého zde
druhdy bytowawssiho wzaly. Na nčch strmiwelio
kanská hora Ljubel (Loibl) 8477 stťewiců zwýssi,
pťeď kteroU i silnice we wýssce 4311 stťewiců
jde. Zčnčd wětew těchše Bllp zabihá k jihu do
krajčny, w jejižto západnim koutě strmi xwelia
kanskčxhora Tťihlawa (Terglou), 9744 siop
wysoká a wěčným sněhem pokrdtú. Zižni konu
činy Krajčnska probihaji anské Qllpy, které
jsoUce wapeUného útwaru mnoho w sobě chowaji
jeskyň čili pecer, w nichžto se ťeky a potokowě
ztráceji, jinde zaš wen na den wr,pcházejice!lZde
jest powěstná welmi skalnatá a holú wpsočina,
známá pode jmenem Kraš (Karst).

Z toho také snadno se dowtiptti, že mezč
těmito horami mnoho údoli se nacházi, kteréž
zwlč:sstě w Korutanskn mnohými ťekami zwlau
žowčmy json. Hlawni ťekou w Korutanrch jest
Dráwa,. do které memsi ťeky, jaťo Zila, Krka
a Labodka fplýwaji. Krajinsko jest méně woo
dami swlažowané a mnohem kamenitějssi a Ueu
plodnějssť, nešli Korntansko. Hlawni ťeka w
Krajině jest Sč:wa. Bliž městyfe Cirkllice jest
powěstné jezero Ctrknčcké, jehožto woda i ď rya
bami zjara wždy podzemnimi děrami se ztrčxci,

a na podzim 8 welčrým hťmotem opkt se wraci,9
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tak že možnň na nťm do roka ryby lowiti,
siti, seno dělati, sklizeti a honiti. Jfou zde
také bliže města Bostojny dwě po celé Ewropě
známé pecery čili jesleyněo Brwou Uazýwaji
krajinci BostojnskoU jámou, druhou mnohem
wětssi pecerou sw. Magďalenya W prwni fe
ztrč:ci ťeka Piwka w bezedném jicnn podzemn
nim, w druhé fe Ualézčl jezero 8 malými poa
dinhodUými rybičkami, ježto welmi měnawé
jsoU a kromě jezirka U Sitčin w Nowoměsta
ském kraji nikde jinde fe Uenachážeji.

Kráfou slyneyMilstatské jezero, které fe
na bližku městyfe Spitálu čarowně rošprostirá;

weleznúmé jest také jezero Ožewské, nad Uimšstoji weš Qžewy (Qšsiach), kde bylo Uádhern
teď wyzdwižené Benediktinské opatstwi, we kterém
krčxl polsky Boseslaw pro Usmrceni fwatého
biskupa Stanislawa pokčlni čině swůj žiwot co
němý slnba tráwil, až konečně r. 1089 pťed
úmrtim klčxssternikůmfon býwalon důstojnost
wyjewil. Mezi údolimi w KorUtanech wynikčx
hluboké údoli, we kterém krajsié město Bělák
(Billach) leži, pak dolina Zilská, od hranic
Tyrolských až kměstn Bělákll ťekou Zilou zwlaa
žená, mnohými kráfami přčrodh, jakož i žwlússta
Uimi mrawy siowaltskýchobywatelů, žde Uejdále
na zúpad meži Němre š jedné, a Wlachy
zdruhé strany bydlicich, wyžnamenaná; pak tak
Uazwané Celské pole ťekon GliUoU swlaroa
wané, kde fe konáwalo pamětihodné holdowani
národu Korutanského nowo Uastupujčcim wéwoo
dům, což od r. 778 až do r. 1414 trwalo.
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Zesstě se zachowal kamenný wěwodský stoler,
na kterém fe čitá nápiš slowanský: „bln Zxxoli
wrjee t. j. mci swatoU wirUd

W KorUtanskU a w Krajině dwoji nán
rodnost se nacházi. Sewemě od Dráwy jest
wčtssi část Korutan nhni skoro celá německci.
Z w Krajině též mnohé osady nčmecké fe
šahostily. Wětssmn obywatelstwa KorUtanskou
KrajiUska twoťi Slowané, kteťi se zde Slou
winci nazýwaji, a jichžto mlUwa od nassi českou
slowanskě wice odchodná jest, Uežli mlnwa wssech
ostatnich kmenů slowanských, tak že fpisse fe dou
rozumime a domlUwime š Bolčxkem, Rufem,
Eharwátem a Srbem nežli še Slowincem. e)

e) Ku potownánl obou jazhkůw, nasseho a slowjnského bUdiž
zde uweden slowinsiý pťrklad nasseho .skralodworskěho Rukox
pifn od Lrwsttka Slowjnce, a sice hned začátek báfnč:

„0lňřjcd u Uolešlur.a
ckeďbř:.. . e .. ..Zosčornřlee

,smuo. jcmn ďe 7lnú!lqe xešl!e
šeám tčcd slgňxja Z ucjmujmj :dors
7zsdoň j)ud tumo n nim onudou rlurútuj
88 ršl cdugou Zrojj tšmnem nočnlm.
efu c!uwu mu dž!ju un ďto cxdlnpůxe.
erecb glo mčlo xs nočnúcd břitjaš meče.
j( mečům 7šecxd Zlo mčlo mocuú puňeg
js 7žedoůu 7 útrodňrd Zlntnou rluu

Zjosjnďjcř:..g. ...rorčeruloo
jtnmor ďo ďe ďcjwjulj rlčážrjq
Zeuem welnužxjcZ junušjximi :borj.
Ndonj l)od tčm cdždtro šň úocdnjnz
80 uo tsumo mxojo s tcmi nočni.
Psundn la mu dxln jc Zto cdlňpcos
Ugicd što imu r nočnncxb dritlw mečo.
js mečem imu wiod ďlo wocne rolle.
Mšrúno súro je Uůxouju 7 oďosčjje
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BůwodUč byli w těchto krajlch jen Slowané
a teprw později se žde iNťmct, nejwice z Ban
wor, Usadili. Slowanůw fe počitá we Krajině
asi 400,000 a w KorUtanech asi 85,000, tedy
dohromadh 485,000, Němcůw zde obýwajirich
jest asi 314,900.

Náboženstwi zde panujici jest katolické, jen
w Korntanech počitá fe několir tisic protestanu
tůw, ponejwice německých, nebo slowanských
sotwa zde na dwč stč najdeš. W Krajinsku
jest nejhlaronějssim městem Lublaň (Laibach)
B katolickým biskUpem a welkoU bibliotekon, na
siowanské rukopify bohatou; w Korutanskn, kter
réž ze don hlawnich ťrajů festáwá, Celox
weckého a Běláckého, jsou nejhlawnějssi
města Celowec (Klagenfurt) š biskupskýmchráx
mem, a Bělák š welikými železárnami a fau
brikami na železné a ocelowé zboži. Mipomex
nuti zasluhuje mčstyš Sw. Baroel, kde pťi
kostele jfoU hrobky starssich hrabat Habšb:xre
ských, a město Sw. Qndťej nad ťekoULabúde
kou (Lawant), sidlo biskupa Labodského, které
teď do MariborU we Styrsku pťeloženo býti
má. Na hraxlicich italských stoji Térdiž (Tarx
wiš) městyš památný proto, že tam na bliku
na tak našwané swaté hoťe fe nacházi poutnický
kostel Maria LUssart, ku kterěmu Be wssech
stran welmi četné zástupowé poUtnikůw se hrnou.

Do tčchto Uyni popfaných krajů měl fe
sw. Zan Kapistrán fe swými průwodčimi ode:
brati. Brwni město, kterě se w KorUtanech
zjeho pťissti radowati mělo, jest wýsse uweu
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dený Bělák Dťiwe Uežli jsem dosseli, Uzdranweno od něho na hranicich množstwi chorých
a mezt nimi 49 zmrzačených Bowěst o těchto
podiwuhodných wěcech záhy do Běláku hluboko

meži horami položeného stihla Bročež skoro
wesskero obywatelstwo jemu dne 18 máje we
swatwečer sio Bernardina w ústrety sslo a š raa
dosti swrchowanou wěrowěsta slawného Uwitalo
Tenkráte w krajich těchto strassně ťádila morowa
rána, kterouž kdo šachwacen byl, bržy whsilen
azemdlen ro mrtew k zemi klesl Zde dne
20 máje hláfal Zan pťed nesmirným množn
stwim posluchačůw wětstlm dčlem slowanských,

jinak nčmeckých, slowo Boži, a jeltkož jen wlasky
a latinsky uměl bylo potťebi, aby jeho ťeč
latinským jazhkem pronessená tlumočena byla
poslUchačum w prostonárodni mluwě jejich Co
fe také dálo w Běláku a wssade kdekoliw ZaU
w Německu Ueb we sloroanských krajinách kázal
Broto wssak nebyla ťeč jeho bez welikých účinků;
mňžet fe twrditi, že již latinská ťeč jeho, co
nejžiwěji a nejhojněji š dojemnými pohyby
pronessená Uáranmě na poslUchače působila,
anobr tito Uejedenkráte twrdili, že latinská
pťednasska swatého muže je žiwěji dojala, nežli
pťeklad tlUmočnika Bowážimenli mimo to že
twč.ť jest rcadlo, w Uěmž fe wesskeré frdce

Uasse obrášl, siladno se dowtipime, že i pohled
Ua twáť Janowu, Ua kteréž wnitťni swatost se
jasně obrášela, že posloucháni ohniwých slow
jeho, w Uichžse plamen božské nadssenosti jewil,
že wssecky pohpby tčla jeho, tteréš o horouri
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jeho horlčwosti a tUžbě po fpaseni lidskěm swědu
čily, že to wsse naramně působiti mufelo na
frdce poslnchačů Bťidejme k tomu, že to bylo
w krajinč morem nawsstiweUé a ponejwice od
Slowauůw obydleué kteťil zde jako jinde welmi
mťkkého čili útlého srdce jfoU snadno si pomyslitč

můžeme že ťeč fw Kapistrána naramně srdce
KorUtaUců dojimati meela Každé žajisté we
bťichU zatwrželé stdce zachwělo se strachem pťed
foUdem Božim a hrožicl jeho metloU, sslechetným
pať frdcim byla siowa jeho utěsslloU, pťcxsladkoU
mannoU nebeskon u Jestliže již dťiwe Slou
winci dobrými a wěrnými byli katolici, tim
wice w této pťitUlnosti k Eirkwi nyni ohniwýmt
slowh Zanowými Utwrzeni jsou byli a co jim

k nejwětfsi sláwě sloUži, jestik že w této wěra
nosti i w pozdějssich boUťliwých čafech proteo
stanskhch nowot stále fetrwali a že až podneš
wťrnými a horliwými fyny Eirkwe katolickě
nazwani býti mohoU

Botěsseni kteréž posluchači ze slow Zanou

wých čerpali, bylo dowrsseno diwnplným Uzdrau
wowanm nemoených jak w Bělákn tak w celěm

okoli Nebo sotwa že ťeč son skončil, dou
nesseno pťed něho čtrnácte morowon hlizon zaa

chwácených na lůžkách, ktrré jak di Waddlng,
wssechny z hlUboké mdloby zase w dťiwějssi
siaw sily Uwedb Mimo Uě wratil dwěnm slepu

cům zrak hluchémU slUh, pakostiwého otokU
paskotničných a pťebolestněho lamáni fprostil
dwa chromce zpťimil tal že 8 hlasitým plesá
Uim se domn nawrátili; na deU sw Bernardina
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j také wikaťe U tamniho hlawniho chrámn, kterýž

mrtwici rančn byw již po dlouhý čaš služeb
Boézich konati nemohl, opět Uzdrawil a mnohéjtn podiwné skUtky wykonal, které pro dawy

lidU ze wssech stran se k UěmU hrnoncibo anč
pošnamenány býti nemohly S Uejwťtssinctou
bližčl fe lid Zanowi co aposstolu Božinm a
kdečoliw fe Zan Ukázal hned dawy lidstwa
jej obkličowaly a kněmn walem fe hrnuly, dčw
že jej neUdačkaly Bročež, chtělli Kapistran
odtud se odebrati, nezbylo mU leč w noci odx
tUd potajmo njiti Nejinak se dalo, když pťio
ssel do jiného města Korutanstého, ŠtrašburkU,
kde též kazal a 15 Uemorných Ušdlawil W KerkU

(Gurť) městysi a biskupskčm jidle š welmi pae
mětihodným starošitným chrámem ač bez biskUpa,
který w Celowri sidli, leázal též fw. Zan a
Uzdrawil Zazračně dwaUácte ncmorných Boa
dobně fe stalo také we mčstě BťiZách (Friesach)

Jessto powěst o těchto welkých wěcech

wssady jej pťedcházela, wyssli take swatěmU
mnžowi, tehdáž již 66letému starrowi, ze wssech
měst, městysU a wesnic honfowé lidu š koroun
hwemi w ústrety plesajťce a prozpěwujice: BWoa
žehnány, jenž fe béťe we jmenu Bánčlee
To dossakfe stalo Uejerm w Korutansku nýu
brž i we Styrsku a RakoUsich, kde se wssndy
w čelo takowých průwodů i městssti radowč a
dnchowenstwo postawili

Nemužeme tuto mlčenim pominouti důleu
žitý list, který dne 19 února 1451 wyhotoa
wen nepochybně prciwě w tento čaš fwatěho
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Zana dossel. Byl to list od wyslance aposstolské
stolice w Bosně, biskupa Farského, jak jej
nazýwá Waddjng (sir. 111, Mdm.M úuuuo
loď dljuorum).

Zest pak Bofna welmi krčxfná, ale Uyni
pod tnreckoU wládou na nejwýsse zpustlá země,
která mezi Dalmacii, Rakouským pomezim, kniu
žetstwim Srbským a CernoU Horou leži, a jen
k jihowýchodu ď ostatUimi tUreckými zeměmt
souwisi. Reč šde wýhradně panujici jest chara
wátská, jaťá se totiž w Uassem CharwátskU
mluwi a tudiž slowaUská a poněkud nassemU
jazka bližssi než slowiUská.ů) Hlawni město
země té jest Sarajewo, které druhdy 100,000

e) Na dňkaz toho stůj zde charwatský pťrklad Brličůw búsnť
..Oldťich a Boleslawee .skralodworskčhoRukopisn, 1akož
jsme wýsse zlomek trn we žowinsiěm náťeči podalt:

stbnrsntojcj:
z . . . . oňe u cemi šúj (dčj)

stáeťuo ďu Ze sjčújleo ošdrčjď
8eůnm rluuijc oň ošrůňuuicd :doric:b.
8 njjme tniuo Nbouj l)ud prjšpiw
dlorjclom noe!.ju7 oU me orojom četoi

tn mu je dijn Orú junňjencb
ťwpmunjod ow otú š britj(icb mučjcbz
U oso oto je jc močime jčjen rújw;
ň u ďrůcicd jc soúji ďculnč sšrnošl.

ckčobť:
..... (oáejůe)s šeruslee

Muuo. jwmo oč rlnchel:x ocšlj
88ejm tšcb sjúchtjc 8 uňčtnjsmj :bors.
7sdoň l)ud tumo ď nim onndou cbsmu
88 7ši e:juu!oujnojl eemnom noč:nim.
Ma cbnu mu dslu na ďto cdlnpůs.
sšecb ďto melo s uošnúc:d dřilbé umčo,
l( meč:ům sšocd oto mčlo mocuú pxue.
li 7zeboůu r utrodúcb rmtuou rčru.
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obhwatelů počitalo, teď ale fotwa 40,000 obho
watelů ma Ziné znamenité město jest Tráo
wnik š 8000 obywatelů Zajre, stara charn
watská pewnost a městečko, bylo sidlem posleda
nich králčiw Bosenských Jinci žnamenita města
jsoU Baňalnka jedna z tťech hlawnich pewo
nosti Bosenských š 15000 obhwata a š teplými
lazněmi; pakZwornik též peonst fe 14,000
obpwatelůw a Srebrnik Nalézá se zdetaké
pewný zeimek pod jmenem Wyssegrad pak
malci pewnňstka pod jmenem Nowý Hrad a
starocharwčlt é městoKamenný Hrad (Kameno
grad), kteražto jmena biledně doswědčuji, že
Bofna jest země slowanska

Když sw Zan Kapisiran mišsionaťskýúťad
w nassich krajinách konal měla země ta jesstě
zwlasstniho krale, který owssem již Turkům poo
platným bdl, jinak ale ťifsi fwou famostatUě
ťidřl a sprawowal. Z zde fe wynachazelo

mnoho kariťči, jež wyslanec aposstolský w listě
k Zanowi Kapistranowi nazýwa Manicheji kteťi
wssak od jiuých Katary neb Wateriny Ueb Bau
tareny Uazýwáni býwaji a š oněmi (Manicheji)
w podstatUých wěcech soUhlasili Z tito neu
wražiwsse na duchowenstwo prawé Cirkwe které
za zcela pokažene wyhlassowali, na ono bezcesti
žaběhli na kterém wýstťedni Husité se octli,
že totiž fwatostmi Cirkwe a akonitým ťádným
kněžstwem pohrdali a fobě clrkwičky dle wlastni
chuti a libUstky bUdowali, trhajice tak bezbožně

jednotU Eirkwe ktera co nesetsiwané roucho
Pánť žeidného různěni a rozděleni netrpi K toa
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mU ke wssemu stáwalo zde ode starých časilw
rozdilU mezi Slowany latinského a ťeckého ob
ťadU, z nichžto poslednějssi ďo rozkolnictwi pau
triarchy Caťihradského strženi byli Bylat tU
tedy pro aposstolského mišsionáťe dwojuafobna
práce, pťedně aby kaciťe pekelnoU žássli Ua
Cirkew wsseobecnon sočici Ukroceni a monalř
i Cirkwi opět co wracujici fe fynowé zlskani
byli, drUhá, aby dnsse bez winy wlastni w od:

tržku patriarchy Caťihradského strženě kjednotě
fwaté ťilnsié Cirkwe Uazpět pťiwedeuy byly
Dilo toto se skUtečně š pomori welebných otcči

Frantisskánů aposstolskému wyslanci Tomássi,
biskupowi FarskémU wýborně daťilo; nejen
mnozi z kariťů slowem dotčených otcůw z blU:
disstč swého na úsluni prawdy wyniťli, nýbrž
i sixm kral Bosenský š wětsslnou swých poda
daných úplnť š Clčrťwi ťimskoU se sieduotil, a

Frantisskány pod son obzwlásstni ochrann
wzaw, jim Ua mnoho mlstech komdentui buu
dowh wystawěl

Zessto péči swatčbo Zana Kapistrána co
wsseobecného, jeneralniho wikáťe pro bratry

obserwanth we wssech horských a zámořských
lrajiuách také wikariat Bosenský od stolice apou
sstolsié swěťen byl, Uenikse diwiti, že tanmějssi
wikáť Michael w Zajci pťebýwajici jej zwlasstu
Uim pfanim whšýwal a wroUcně prosil, aby také
do Bosny zawital a nawsstiwiw bratry (Frano
tisskány) také krále a katoliky tamnějssi mohút
Uym siowem swým U wiťe Utwrdil W teutý
fkoro fmysl psal tamnějssi wýsse jmenowany
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biskupKapistranowi; wyjádťowal mu totiž radost
sioon, nad tim, že jeho péči od siolire apou

sstolské swěťen wikariát Bosenský a šdělčl mu
Utčssilou zpráwu o upťimném obráreni krále,a
o jeho úctě a blahoskloUUosti k otcnm Frant:
sskánmn Spoln ho prosil aby konwentůw Dalo
matských š wikarčátem Bosenským spojených od
tohoto oddělowati Ueráčil Tačto pak lei psanl
nadťečeného biskupa:

UCtihodměnm w Christu otci bratru
Zanowi z Kapistry wsseobecnéml: wikaťi
ťádU Menjsichee

BCtibodný otče! um Zak již jiUdy ústnč
jsem Wassnosiem prawil ničeho tak wroucně
nepťejč jako erstU a profpěchU fwaté wiry kaa
tolické w kralowstwi Bosenském, kde nejprwé
z porUčeUiJ Sw. Eugenia a pak Z Sw
Miknlásse uťad whslauecký jsem zastáwal a kde
za tou pťičiUoU pťemuohé práce jsem podnikal.
Dobťe pak wyrozumiwaje, coby tomuto swatén
mu dilu ku profpěchn sloužilo, Ustanowil jsem
Wassnosti timto listem ponawsstiwiti a o wssem
ponančiti, coby Wassnosti pro wzdáleuost mista
a jiné okoličnosti newěděli Dowědčl jsem fe

od Uěkterých wěrohodných, že welertihodný wssee
obecný ťeditel wikáťi BosenskémU naťidil, abh
WassUosti posloUchal a podobně i bratťi z jeho
wikariátu; z čeho whswitá, že Wassnostině péčl
nadťečený wikariát swťťen Bročež coz jfem
jiudy w sini fw Petra wpklcidal a prosil,
opětUji a pro Boha prosim, aby jste Wassnostt
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dotčeUý wikariát fobě co Uejwice porUčeUa měl:
nebot nikdy zajisté nebylo tťeba o něj se tak
starati jako Uyni, kde král a wětssi čásk králowo
siwi kU prawdě wiry pťilnnli a w ni wčrnč
settwáwaji. J lze nepochybně fe naditi, že
wesskeré králowstwi, opatťeno:li bude ťeholnými
bratťimi, odewssech blUdů Manichej ,ch očia
sstěno we fwětle prawé wiry se zaskwl; stane:li

fe wssnk jináče, čehož Bůh Uchowej, jest občxa
wati se, aby w horssl staw nepadlo. Wracowal
a prache Ueustále wýsse dotčený wikáť we
swatém fměrn š bratťimi swými. Bracnje
k tomu aj fnažč se o to wssemožně Uejjasnějssi
král a již mUohé koUwenty čtli obydli pro
bratry wysiawělr Nuo i toto podiwuhodné
Wassnostem prawim a zťetel Wassnostin Ua to
žwlásstě obrátiti mUsim, že kdekoli fe bratťi
Wassnostini Ufazuji, wssadyn hUed mizeji kaciťi
jaťo wosk ode twáťi ohně, a kdyby tu tolik
dobrých ťeholných bratrůw bylo, že by neja
hlawnějssi mista králowstwč žoujmouti mohli,
nepochybně by an stopy kacčťůwerstalo. Brou
tož pro čest Boži račtež Wassnosti jmenowadrého
již wiťáťe a ostatni dobrompslně bratry tamx
Uějssifon ochranU podporowati a jiné těhož
úmyslU muže nábožné ténmže wikáťč pťipojiti,
trni a bodláči wssak wypleniti. Zaslechmlw ale
o Wassnostinč úmysln, že Uťkolik konwentů
Dalmatských od jmenowaUeho wikariátn odděliti
chcete, odhodlal jsem se Wassnosti o tom Uau
pomerUti, bych pťed Bohem a pťede swětem
whmlUwen byl, kdyby Uěco sskodného z toho
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whplýwati mělo. Wěztež tedy Wassnosti dou
jista, že onomu wikaričxtU brze fpojeni š dalu
matskými konwenty obstcitt žhola nemožno; a
sice předně pro potťeby tělesné, které odtUd,
totiž z konwentů Dalmatských béťe, jako: wino,
olej, ssath a podobné wěci, beze ťterých kťehr
kosk lidskčx býtt Uemůže; nebo takowých wěci
nrni w Bofně ani pro pány a boháče, tim
méně pro bratry chUdé; dcile proto, že po neo
Ustalých krUssných pracich, jež bratři tamto
snásseji„ a po přestálých Uebezpečenstwich še
strany Rekůw a kaciťůw Uemaji Ubozi starssi
bratťi žádněho oddechu a zotaweni, leč by Ua
čaš do bezpečných konwentů Dalmatských Ustonu
ptli. Bosléze nemohla by se králi Bosenskémn
wětssi Uťcižka Učinitt, jak kdyby fe onyno kona
wenty od febe odrůznily; a byl také skalopewně
U wiťe stál, pťece poněwadž w Ui Uowáčkem
jest, nemci se rozhoťčowati, nýbrž radno jemn
radčji po wůli učiniti. Bročež žádúm Wan
ssnosti, chcete:li Wassnosti dotčenémU krcili, jak
doufcim, wyhowěti, a nikoliw jeho Ueuraziti a
nepohorssiti, Uechtějte tarowou nowotu o ťečeo
ném wikariátn zaťiditi, aniž podobnými wěcmi
obťemeniti wikciťe, jejž král a knižata katoličti

těhož králowstwi jakož i bratťi sskechetného
žiwota milowni wfsickni na Uejwysse miluji,
nýbrž radčji, jak již jfem byl ťekl, račte je
pod ochraml wziti a podporowali. Doufcim
Wassnosti po Welikonorich widěti a pak obn
sslrněji o těchto a podobných wěcecb ď Wao
ssnostmi rozmlonwati. Zatim fe do Wassnostio
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ných modliteb poroUčim. Dčmo we Faťe e)
dne 19. února 1451.

Biskup Farský a wyslanec aposstolský w
králowstwi Bofenskěm a t. d.ee

Nemůšeme Udati, co a jak fw. ZaU Kau
pistrán jmerwanémU biskUpowiodpowěděl. Kdo
wssak pomUi na sslechetnoU mysl Kapistránowu,
Ua jebo blahoplodné, swatě žáměry, Ua jeho
erbyčejnoll dUcha bystrotU a horoUci snahu
o rozssiťeni cti a sláwy Boži, snadno se doo
wtipi, že žádostem w onom listU pronesseným
Uejenom milerád wyhowěl, nýbrž nad to tau
kowé w Bofně Učinil opatťeni, jakowéž jediné
sloUžiti mohlo t ku profpěchu jeho bratrů obu
serwantň i k rozssiťeni králowstwi Božiho w
Bofně. Tolik š jistotoU wime, že pod jeho
nejwyšfsi spráon ťád Frantisskánský w Bosně
Uáramně prospiwal, tak že tam Ua 38 kona
wentů se zmohl a téměť wesskeren národ swaté
Cirkwt ťimské pťiwtělil.

Sedm let po smrti Kapistránowě žastihla
wssakBofnu pťehrozná pol)romae SUltan Tua
recký Mahomet U., wybojowatel CaťihradU,
zabil posledniho krále Boerského Tomásse Tou
massewiče a celou Bosml krutěmu jaťmn fwému

e) Ncwůme, zdali a kterť mčsto jmeno to zuamemil Toliko
wtmc že w BaňalUcc„ wrle namenitém mťstč Bofnd, me:
četa turrcká, ktesá sc za neqkrúsnějssi w Bosnč pokládá, se
Fcraďa 1menu1e. Zdali to nent pokažené jmcno Fard,
tak žebeo tam, ťde Uhnl stojl mrčeta tUrcckú, dwhdy chrňm
bisiupsiý byl stáwale? Z w Baňaluce jest až podneo takč
kťeskanská odec.
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Podrobil S Ubohými obywateli naklč:dáno co
Uejnkrutněji. Wydrancowáni json, ožebračeni,
šorročeni a pro usiawičná těžká pronásledowánč
welkei jich čásk pťiUUcena se wystěhowati do
jiných zemi. Kteťi wssak w domowině swé šůa
stali, U wiťe ťťeskanské pťese wssechna lěžká
protiwenstwi, jež od těch časůw až do nynějssi
doby trpěti mufeli, wěrně fetrwali obětujice
pro wiru nejen statky wezdejssi, Uýbrž častm
i žiwoty. Toliko sslechta Bofen á, aby si
majetnost pojistila, wiry kťeskansk se odťekla
a k išlamu, to jest, k wiťe tUrecké pťestoUpila.

Ze pak Ubohý národ Bosenský wiťe Chriu
stowě wěren zůstal, mUsi se hlawně obětowné
a neUnawené činnosti ctihodných otců Frantia
sskánů pťipisowati, kteťi od té doby, co Bofna
w porobu tureckou poklesla, až do nynějsska,
tedy po 400 let UárodU Bosenského nikdy Uea
opustili, Uýbrž š Uim po čtyry sta let wssechny
swrchowané strasti wěrně šdileli, nejednoU pro
wirU Bánč a horliwé jeji rošsslťowáni tryšněni
a mučeni jfonce od litých Turkůw. Brawili
jfme, žr š národem Bofenským šdileli wssechny
strasti, Uebo o slastech zde mluwiti nemožno.
Zaké pak požemské odplaty mohl jim podati
Uárod zcela šnužilý, ožebračený a ustawičně od
passat tureckych co od pijawek wyšfáwaný?
Než pťeš to pťefe wssechno sloužili Ubohému
UárodU š hrdiUskoU obětownosti we wssech pou
tťebách, a tťm zachowáni wiry katolické afpoň
w jedně části národa Umožnili. Brawime:
afpoň w jedné ěásti; Uebo když ctihodný ťád
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Frantisskánský w Bofnť od kťeskanůw katoli ,ch
na zcipadě pro dost bidné achowáni tělesn ho
žiwota podpory nenassel, zťadnul w Bosně tou
měrou, že z 38 klássterů toliko tťi w těžkých
bouťech čafowých se zachowaly. Bn wssechny
ostatni klásstery zwlásstě ty, které wire na wýx

chodni stranť Bosny bhlh, zmizely, počali ubozi
kťesiané na té straně bydllci duchowniho opan
tťeni hle,dati tam. kde ho nejbliže nalěžti mohli,
totiž u Nekůw nesiednocených, kteťi fe jim rádi
duchownimi slUžbami swými nabizeli, aby jc
na fon rožkolnickoustranU pťilakali. thUd
fe stalo, že ač wesskeren národ Bosenský, jako
ostatni národowé slowanssti, welikou nábožnosti
fe wyznačujr, pťece jen jedna čásk jebo a sice
menssi nám bliže kzápadu bydlici jest katolická,
druhá wssak wťtssi k wýchodu obýwajici bohua
žel w jicen rozkolnictwi ťeckěho upadla, ačkoli
z listů jihoslowanských, zlásstě ze Záhťebskěho
listu katolického, fe dozwidáme, že i tčšchto
rozťolnických Bosilanů nejedni, kteťi bllže hrao
nic Uassi ťisse pťebýwaji, rádi katolické služby
Boži nawsstěwnji a we wssech slawnostech fwaté
Cirkwe nassi horliwě podil berou. Tytéž listy
twrdi, že katoliri Bosenssti jsoU wzdělanějssi a

mrawně Žwedenějssi Uežli wyznawači ťecké Ueasiednocen Cirkwe, což se zwlásstť obětowné a
rázné činnosti ctihodných otcůw Frantisskánůw
přjpjsowati mUsi, kteťi zde na troje prowincie
čili kapitoly poděleni jsou, na Fojnickou totiž,
Ua SutiskoU a KressewskoUe W nejnowějssim
čase opatťila stolice aposstolskč: katolické Bosilany
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také biskupem, Šnničem, wýtečným to mnžem,
jejž Bosňané š nátamným frdce plesánim co
děti otre fwého uwitali wybudowawsse jemu
we Fojnici (Chwojnici) skromné obydls. Bisiup
ten od misia k mistu putuje co aposstol Bčmč
.a jako Kapistrán práce mišsionáťské po kraji
wykonáwá, jsa ro dile tom ode ctčhodných otců
Frautisskánů horliwě podporowán.

Bočitá fe pak w žápadni Bofně na proo
sioťe wětssi nežli Morawa a Slězsko asi 120,000
katoliťůw kmeUe charwátskěho. Wss!ckni kněžl,
jež w této zenli Ualereš jsou členowé horlin
wého ťádu Frantisskanského. Lid pak BoseUský,
jejž oni ťidi, jest stejnou měroU jak chUd tak
horliw U wiťe. Bo wesskeré žemi roztroussen
děli fe na 56 farnosti, má wssak jenom pět
kosielů; tťi ž nich jsou U zminěných tťi kona
wentů Frantisskanských, dwa mali jfou jinde.
Zessto pať wssech pět kostelů dohromady sotwa
ssedesátou čásl katoliťůw obsáhnonti by mohlo,

a jeliťož tito, aby do kosiela pťissli, začasté
celodenni cesty wykonáwati mnseji: sloužl kněži
mssi fwatoU ponejwice pod ssirým nebem, pod
stťechami siánkůw nebo w boUdách z chrasti;
Ua takowých mistech, kde fe jim poněkud lépe
daťi, w chyškách prkenných wedle chlewů, w
mistnosiech toliko ťnězi chatrUé pťistťessi poskytuu
jicich, an wěťicl zatim w prachu, w bahně nebo
we fněhn klečlce slnžbám Božim pťitomnt jfou.
Zak to w takowých poměrech š wěcmi ku slao
weni služeb Božich swrchowaně potťebnými wwo
padá, dá fe fnadno mhsliti. Začasié musi
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ozbrojený a po turecku pťewlečený ťeholnik wea
lebnou fwátosl po Uefchodných horach Ua den
k:sty k nemocnému nositi

Konečně pťidati dlUžUo, že o wydržowáni
oněch nadťečených tťi konwentů a tUdyž i o zaa

chowani wiry katolické w Bostlě nejhlawnějssi
zasiuhu náš nejjasnějssi panownický dům
ma, jehož kťeskanska obětlwa pečliwost i na
Ubohou opusstěnoU Bosim fe wezdy wztahowala
a pod jehož mocUou a nejmilostiwějssl ochranou
w nejnowějssi době kU podporowani katolických
Bosňanů a wubec wssech Ua wýchodě žijicich,
mnohostranně utčskowaUých katolických kťestanů
dobročinný spolek neposskwrněného početi Banny
Marie wžniknul iř)

úwaba.

MlUwili jsine nejprwé o lidU Slowinském
a prawilt jsme že lid tento, jako wssnde lid
slowanskýjakousi útlocitost projeije a že fe
wroucnou nabožnosti jakož i dětinnoU pťitulnostč
k Cirkwi katolické chwalně whžnačuje Totéž
jfme pozorowali na Bofňanech katolických Wůz
bec jest dobrofrdečnost a wrouci nábožnost až
doposnd zračitoU powahou wssech slowanských

kmeml U jiných narodů we wzdělanosti pon
kročilejssich na Umože chladný prewláda rozmn

e) Wxiz.ďlao časopio latolický w Brně wh azejtcl or an
Dědictwl sw Cyrilla a Methodia jejž dp aždd člen ě:
dictwl toho čisti mčl čtsk 11 a nasl od r 188.58
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a ohen zbožnosti značně uhasimi, čehož Uee
omylué znamky jfou: welčka lhostejnost a chladr
Uost U wiťe, nechut kmodleni a ke sw zpěo
wům, pohrdáni slowem Božim nepťijimáni
swatých fwatosti obžwlásstě Be strany mužských
ofob, ba i zjewná newěra a drza bohazpurnost
jak w žiwotě tak we fptsech rouhawých Bln
toto Ua jiných u wědách pokročilejssťch narodech

Ua mnoze znamenati, pozoruje fe Ua slowane
ských národech, owssem méně pokročilých U wzděo
lanosti až posawad jakási wroucnost w Ueil!oxr

šenstwi, jakýsi wnitťni swatý plamen, který
zahťiwa jejich srdce a w ntch lásku rozněche
ku pobožnostem rožličného druhu, který jim
chuti dodawá ku posioucháni slowa Božiho, jim
žálibu wliwa we špěwich nábožných a wůbec
je podněcuje k milému kocháni fe we slUžbách
Božich Tof zajisté pťeUtěssilá a weleskwěla jest
powaha slowanských kmenn Toliko Uěkteťiwzdě
lanci slowanssti rišotami pokaženi zde fmUtUoU
čini wýjimkU

Blaže tobě drahocenný lide můj, dokudx
tento swatý plamen zbožnosti we srdci twém
harati bUde; tot dokáže fwětu, že jsi národ
jinošský, čacký podoben siromU U wody žiwé
stojicimU, jenžto se weždy zelená a owoce
blahoplodné časem swým wydčxwa; jessto náe

rodowé we wiťe a zbožnostt wychladlé starému,
wysilénémU stromn fe podobaji, jenž wic a
wice usýchá a k wytěti fe chystá Ehowej tedy
wťrně tento fwatý oheň we prfou swhch, bdi
Be wssi snahou Uad Uim, aby neuhasl, jakoa
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kdysi u Reků a Rimanů panny Westalky nad
zachowánim a Udržowánim wěčného ohně Westh
(liché to owssem bohynť) bditi musely, majice
za to welikě wýfady čili nadprawi mezi občany.

Tim wssak nechceme na jiné wždělanějssi
národy kydati haUU aneb je tUpiti proto, že
8 obzwlásstni záliboU a horliwosii pěstnji fwětské

wědy a úmy, že pilněji nežli fe to U Slowan:
ských kmenů stawá, pěstuji hospodáťstwi a průx
mysl a wůbec wssechny k zemskému blahobth
potťebné wědomosti, slowemřže wzdělanějssi jsou.
Blno mnsime tobě, lide náš, ťici, že i ty nea
chybiš, alebrž pe i tobě radno i fwrchowaně
potťebno, Uechc :li se podnožkon těch stčxti, jenž
toliko o zemské wěci stoji, aby?š i ty mimo Uá:
borenské čili nebeské powoláni, jež každý člowěk
ma, také swého požemského, časněho powoláni
bedliw byl. Chceme ťici, že tobě zapotťebi,
aby?š e také we wěcech k žiwotu pozemskémll
náležitych rozhlidnul. Ty jsi k. p. rolnik. Bťi
nňramné pokročilo i polniho hospodáťstwč U jie
ných foUscdnich narodů nefmiš se wice spokojo:

wati tim, co twůj otec, twůj děd a praděd
wěděli a činili, nybrž tťeba tobě dbáti pokrokn
w hofpodáťstwi a sice čtenim hofpodaťských listů
a účastněnimuse w jednotách hofpodaťsiých, rtea
réž fe po wlastech nasslch pod ochranoU nej:
milostiwějssi wlády wic a wice rozmáhaji a tobě
mimo rolnictwi také na jiné prameny zemského
blahobytu ponazUji k. p. na pčstowáni wčelať:
stwi, sslechtěni owocných stromů, bedbawnictxoi
a t. d. a které hned taťě ke wssemU tomu tobě
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potťebný náwod dáwaji. Zak mnohé krajiny,
kde nyni náramná chUdoba a noUze panuje,
mobly by sobě wčelaťstwim, sslechtěnim owoce
a j. p. w. lsrzo kU znamenitému blahobytu poe
mocti, kdyby někdo, buď si to kněz Ucb Učitel
neb jiný laik wždělaný, jim w tomto ohledu
dobroU radou a potťedným náwodcm sc proa
půjčilf Wimet owssem, knemalémn potěsseni
swěmu, že se to skntečně wssude dějc, kde se
nějaký narodomilowný kněz neb Učitel w obct
wcnkowské nachňzi. Takowito kněži a učitelowé
Uwijeji sobě podobný wěnec zásth jako ctihodni
otcowé Frantisskáni w Bosně, jichžto wliwem
katoltčti Bosňané jfon wzdělanějssl a zwedenějssi
než ostatni jejjch bratťiz

Bnebo ty jsi ťemeslnik, chcešxli swého
blahobhtu zemského přčmnožiti, čili jej poněkud
aspoň pojistiti, nesiniš se spokojowati tim, raž
předkowé nassl w oborU ťemesel uměli, nesmiš
jen beždussnějako nějaká massma pracowati, ale
zapotťebč tobě býtt promysiiwým čili průmysla
ným, jak se ťiká o ťemeslech, která fe nikoliw
siepě a mechanický (jako massma to dělá,) nýu
brž š rozwahou a š prolnhssienim prowozuji,
kde se tedy ustawičně pťemýssli, jakby se taráž
wěc lépe a zdaťileji, spoln bez menssich wýloh
a š wětssim Užitkem prowésti dala, k čemuž
opět průmhslnické listy náwod dáwaji, jichž
tedh tťeba si powssimnoUti. uu TyPš dále oba
čan, člen welikanské obce, totiž welké ťisse Rau
koUské a co občan máš také občanské záwazky
a powinnosti. Zak smutná to wěc, kteronž



21 6u úwaha.

bohužel u nasseho lidu slowanského nejwice ponx
zorowati lze, že lid tento, aby fe nějakých
nowin občanských dowěděl, do paliren m často
to donpat lichwčlťskýcha neťestných. nu chodi a
tam U ossemetnika misio prawdy šbirá lži a je
draže zaplache. Zak moUdťe a weledobrotiwé
nejmilostiwějssi wláda nasse takowémn le oda
polštáhati UsilUje a ku jak welikým dikům ji lid
náš zawázán jest, ana wydáwa pťeUžitečné obo
čanské listy, kteréž tebe o powinnostech dobrěho
občana náležitě poučiti a fpolu za wýbornoU
rUkowět w hospodaťstwi, w průmyslu, a w j.
w. tobě posloUžiti mohona Zak snadno a nmoo
hem laciněji i prawdiwěji by7š ž těchto bezpečr
ných prameltů ňejeU potťebné občanské wzděláni,
nejzajimawějssi zpráwy o wlasti fwé a o cizo:

zemsku, nýbrž tpťeužitečmi poučeni o hospor
daťstwipa .prUmyslU čerpati mohl. Yniž fe pon
tťebuješ nějakého swůdstwi při čteni těchto listů
obáwatt, jelikož nejmilostiwějssi wláda fama fe
o to postarala, abyš ant lžiwými zpráwami
.buťičů Uebyl swáděn a we swacé od otcůw
zděděné pťitulnosti k nejjasnějssimU trůmt roz:
wiklán, ani aby kdo twůj swatý katolický cit
Urážeti fměl; Ueboť fwěťila ťizeni listů tťch mnzs
žům, kteřiž wfsi důwěry hodnč jfon. e)

Toho wsseho tobě w nyUějfsi době swrnx
chowaně zapotřebi, nechcešuli býti ponhoU podn

e) Zmenowitč odporoučime nasscmu lidu Bražstě s.sčondiuy,u
Sloweuskč NowiUh a Morawskě Nowinhe W každé odci a
w ka dém hostincir neb hoskeoděr kde se Uč:š lid scheizi, abh
se Uě ho Uowčho dowěděl, měl by aspoň jedcn jtch erem:
pláť se ualézati a pohotowě býtň.
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noži jiných A ža toU pťičinou wytkmllo sobě
také Dědictwi sw Eyrisla sslrssi obor činnosti,
ježto nejenom jedinč a wýhradně kUáboženn
sfémU, nýbrž ču wssestrannémU wžděláni lidU
nasseho směťuje pročež Uetoliko Uáboženské wyr
dáwá knihy, nýbrž tolikcž spisy jiného druhU,
jako k p kalendáť kde také o hospodáťstwi,
průmyslu at d se pojednawá

Nwssak čitáš:li swětskě spify, pťemitášli

Ua mysli pozemské wěci, Uechtěj se do země za:
ryti jako čerw aby tobě nebe ze zťetele zmi:

želo a ty zcela se w prachU jen plaztl Wždyl
jsi člowěk maje také wyšssiho, Uadzemského
wěčného powoláni Y tu již tťeba tobě činiti
jako plawcum na bourliwěm moťi kteťi bedliwě
žťetel obracnji kU hwězdě polárni aneb jako
ťeditel plawby, který nikdy zťetele nespoussti

ž magnettcké jebly, ježto mU i tU Uejmenssi
Uchylku od zaměťeltého cile Ukazuje Takowou
polárni l)wěždoU, takoon magnetickou jehloU
na moťi boUťliwého žiwota wešdejssiho jest

fwatě Uaboženstwi Uasse Wcšdy tedy at jsou

zraky dncha twého k UěmU Upťenh, aUF okam:žeUim nemišUiš swětlo to ze zťetele lw ho, m):
brž bUdiž we wsscm co mluwiš co čmiš twým
swrchowauým ťeditelem a ochrancem BUď i ty
jako strom, který sice koťelly sioými w zemi
siluě Uprwnčxl a jako žakotwen jest, ale korUa
Uon swou Ustawičně kU nxodrému blaxlkth Ueu
bcxš žirá a po jeho občerstwlljici rose dycbtiwě
tonži, aueb jako kwětina pewně w zrmi wkoťeu
Uěná, ale kalissek k Uebi otewťený majic a do

10
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Uěbo rosU nebeskoU wsáwajic aniž blatem zemu
ským se posstwrňujic thuru tedy srdce (čnxwn
gum oorán)l jak wolá Cčrkew sw abyď nee
byl wťaděn meši ty, o kterých fw aposstol

w listn k Filipenským (Z 18 19) š bolesťi
pisse: Mnozi chodi o nichž jfem častokrát
prawil wam (Uynč pak i š plačem prawim),
že jfou Uepťátele kťčšeChristowa: jichžto koUec
jest žahwnnti; jichžto Bůh bťlcho jest a slawa
w zahallbeni jejich, kteťiž o žemské wěci
(jen) stojl

Spolu, pošehnáli tobě Buh w čafných
wěcech, nezapomeň Ua katolické Ubohé bratrn
swé w Bofně a wůbec na wýchodě; rad Uťro
obětnj ke cti a chwale Boši k rozssiťeni kra

lowstwi Božiho na žemi; takowými obětmt
ftáwáš fe účastným žásluh mišsionaťstých Uebo
nikde dojisia neplati slowo Báně: Eo jste
jednomu ž Uejmenssich těchto nčinili mně jste
nčiniliee u tou nlěron, jaťo pťř podporowáni

fwatých praci mišsionárských ktere zjewně fmě
ťnji ku rošssiťowáuť ťisse Christowy Ua zemi a
kU rožmnoženi jeho cti a sláwy

š. 22. :lan lonrěuč we !Uičmi.

Bosledniho čerwna l 1451 zawital Ka
pistran skrše Styrsko do Rakonš a sice pťede
wssim do Widenského Nowého Města, kde práwě
cisať Bedřich se š dworem swým Zdržowal
Dozwěděw fe mocnať o pťichodn pťežádoltciho
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mUže o jehož wyslani co mišsionaťe sám byl
papeže MikUlasse požadal pospichal mn ů Lao
dislawem českonherskymkrálem, š celym dworem
swým, š mUohými hodnostaři a welmoži w
úsirety, aby tohoto anděla pokoje a aposstolu
ského blahowěsta še wssi Urtou a radosti uwital
u Na den nawsstiweni nejswětějssi Wanny
Marie (2 čerwence) kázal zde w kostele Mio

noritskčm pobožUými posluchači téměť pťeplněu
Uém a sice Bo trojim stawn, počinajicich totčž,
pokračUjicich a ždokonalených w dobrémee ux
Každý snažil se, we skntek Uwesti to, co tU
mišsionáť wssem na srdee kladl Sám cisať
š pťikladnon horliwosti kazanim sw mnže býwal
pťitomen a nejen na jeho napomenUtl obchodn
š lichwáťskými žčdy odťekl se jř) nýbrž i w státa

Uich žaležttostech š nim radU bral Bo weťej
ných kázanich též fonromUě Zan wyučowal,
nemocným a churawým kteťi U ně o pomoci
hledali, welel nejprw: UWěťim w Wana Bohaee
ťikati, a pak:li nemněli, Uejprwé je ku cwičeni
odkazal, čtyry Umirajici zde wzkťisil, 67 nea

mocuých a mezi těmito sedm chromých Uždrawil.
Dilo swé tu dokonaw wrhl se, jak wezdy činiu
wal pťed obraz Ukřčžowaného, dilem aby Bohn
za sioon hojnon žeň wťelé dčky wzdal dilem
aby o radU š hůry prosil co jemn dále činiti

e) Unácjjnšiuap ..82 Pom xsl ňnnoj djinorlunjle jwdet:
()unáum úiď Uclšecretum Cueš.ďurjšcouoquium uumwouo.
moc!eštď repredcušiouo .Wů ljldcru xxocč eum conwnit
propler pudlicxum quum cum .juúueiš exercednt focucu
rmioueruz nlquuo propoďuil uou insructuoďe..

10ů
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Z dostalatě nebeské wnUkUUti že se do Cech
odebrati má SUažně ale od cisaťe prossen,
by we Widni se zastawil, slibil tak Učiniti,
načež 8 Nowým Městem k welikémU žármutťu
wssech a k hlasitému rozplakáni jich se roš:
žehnalu

Nejwitanějssi wěst, že Kapistraill Wčdell
nawsstiwi naplnila wsseckynefmirnou radosti a
bned dělh se pťiprawy nejskwělejssl kUwitáUi
apťijati nejwšácnějssiho hosta Wsseckh Ulire
města byly kwitim a jinými ozdobami okrassleny
Wesskeré dUchoweUstwo, magistrát, celei Uniwrre
sita cechy a obywatelstwo w nepťehlédnýchraa
dách, brali fe Kapistranowi š korouhweml a
draporh a š pochodllěmi U wyšwánťUi wssexni

kostelnimizwonh a liboszčné hndbě jakožitfe
jwatými žpěwy wstťic Každý si to kladl ža
žásiUhU zwlásstni, swatého nmže Užťiti a od
Uěho požehnáni dostati aueb roncha jeho fe
dotknouti Uwedli jsou jej do chrámn Franti
sskánského Brwni jadrné a dojeumé kášaui
jeho bylo na fwatoU prupowčď (fw Jaknba 1
17) Každú dar dokodmlýš hnrw jest šstnpn:
jici od Otce fwětelee b Drlchého dne hlásal
we welechrálně fw Stťpana na slowa (Jrrc
miássowa 1 6) N, a a Wane Božrl aj
neumim mluwiti Uebo ditě jsem já ee ?lč, neo
Uměje německý, karžal latinsky š pomoci tlumoč:
nika (Zana, kněze cirkewniho), pťece wesskera
frdce, jako žášračným mečem ku podin proial
Z roznesia fe slawná powťst o Zauowi do
wssem kraji, a z celých Nakonš walil fe lid
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k Widni aby toho posla Božil)o fpatťil a
slyssel tak že od těchro spásy chtiwých poutu
niků ci!aťské mčsto téměť obleženo se ždálo
Bočet posluchaču na 100,000 hlaw se rošu
množil pročež Kapistran konečně pod ssirým
Uebem na widenském poli kášati mUsil. Mocu
ným kladiwem ťeči swé tel)dáž i nejtwrdssi
srdce hťissnikťlwrozdrtil a kusedawému kaji
cimu pláči pohnul Wremnošč swětáci wšdali
se nawždy swých hťissných ssperku a Ua mťstě
opustčlo padesát mladiku podwodný fwět do

ťadu fw Frautišša se hlásice u NU wssakQbserwanti we idni jesstě žádněho klásstera
neměli wywolil ZaU 8 powolenim cifaťe Bex

dťichazpanenjký klasster sw Theobalda ža braunou,z ktereho jeptissky zatim do města pťea
stěhowany byly,a žafwětil jej 22 čerwence
1451 pro fwe Obserwanty, nad nimiž o Mřu
chaela ze Sicilie, za kwardiana a o Zero:
nyma Milanana ža mřstra Uowáčku Ustanowil
W krátkém čafe wšrostl počet jich na sto bratťi,

mezi Uimiž též český fslcchtic Waclaw z Wolf
steinů prwé dworenin krále Ladislawa fe Ua:
cházel; ano ša několik let Ua dwě stě Qbfero

wantu zde žllo až konečnč klásster jejich za
panowáni Karla 7 od TurkU wydrancowan
a w popel obracen byl

Qstatně zachowal náš mčšsionáť jak jinde
i we Widni pťifný pořádek swého ťeholného
žčwota, uzdrawil zde jak Barberiuš swědčč
400 chorých, mešl Uimiž 47 mrzáku bhlo, don
lýkaw se jich buď kapkami krwe sw Bernarn
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dina 1ť) bnď jeho kwadrátkem, ano též dwě
mrtwých děwčátek pouhým slowem: 27Tobě pra:
wim, wstaňlee l nowémU žiwotu zkťisil.u u
W dčle tťetim wice přikladů Uwedeme na dů:
kaz, še Bůh miláčka fwého také wědomosti
wěci zcela tajných obdařil. Zde zatim st:“ij pťčr
klad Uásiedujici: „Zčstý mnž obžalowal pťed
práwem, k čemnž i Učkolik swědků si zjednal,
ženU son z manželské newěrnosti a dicko je,i
prohlásil za newlastni. Manželka hoťre plačlc
zapťisahala se žiwým Bohem, že dokona jest
newinna. Soudce, Uemoha rozepťi rozhodUonti,
odewzdal ji fw. Zanowi, w něhož se welice
důwěťowal. Kapistrán kášal mnže, ženn 8 ditěo
tem, tnaťknntého swůdce a swědky pťiwesti,

pow,zdechl pťedewssim o pomoc k Bohu, pak
obratil fe mile kUbohémU děkárkn, ježto poo
tnď ani skowička wyťici neumělo, Ukčlzal jemn
na oba mnže, mezi Uimiž ona Ueblahá pťe
byla powstala, a prawil: BRci kdo z těchto
don otrem twým jestlee neb byl sebou jist, že
Uemlquě zťetelným swědectwim wyzradč praa
wdn. W tom, Uastojte! jazyk ditka ponejprw se
rozwážal a ono docela skoznmitelně ku podiwn
wssech takto prawilo: „Tenk otcem mým, jenž
mojť múti ž erěrnosti Uaťkl.ee(ssuáá. ťmš. 83
Pom. xll.) Načež ditko mlUwU fwou opět
ztratllo. Stndem zardělý a spolu Užaslý mUž
odprosil pťed fwatym otcem fwou chok a na

e) skddj fwo Bernardčn mrrew jsa krwácel z nosu„ schowal si
Zan nkkolčk kapek lrwe 1eho na pamútkn.
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zadostnčťněni za son welikoU nelaskawost weo
lřkoU sUmU peněz položil k nohoum swatébo
mnže, který penize ty odewždal soudci fwčta
skému, aby je dilem mezi chudé rozdal, dilem
na oprawu nějakého kostela wynaložťl.ee Y
wssak pťi wssi sláwě, jež se we Widni Kapiu
stránowi dála, do sladťěho kalicha dUchowni
radostč jeho srkáno od těch sstirů, kdož jej
ZlostUěnenáwiděli, odporněho jedu. Zdaž
mohlo jinak býtieť Wždyk prawi Chrisiuš:
(Jan 15. 20.) BNeniť slnžebnik wětssi, nežli
pán jeho. Boněwadž se mUěprotiwili, i wámt
se protiwiti bUdou.ee u Slysstež! Zeden raa
koUský swobodnik we žlém podezťeni maje šáa
zraky Janowy, opowážil se ťici: BNeuwěťim
diwům těm, leč že můj slepý peš prohlidne.
Dle Uezpytatelné wůle Stwoťitelowy prohlédl
dsiceslepý twor ten, ale w tom také patrným
tresiem Božim oslepl rouhač.ee u Jiný statu
kčxť bliže Widně prohodil Usstěpačně ke swé
bohabojné, na celém těle mrtwici jkličené
manželce: UZ brzoali pak th k tomu žazračnix
kowi do Widně se odebereš, aby tě Uzdrawil?
U drawieli tě, pak chci sám Za tebe nemocen
byti.ee Bank Ua to nedbajic skUtečně se do
Widně wyprawila a když domů prostá wssi
swé nedUhy se nawrátila, pro Boba manžela
fwého w ložt celého nlrtwici skličeného a hrozně
naťikajiciho nasslal Wssak blaze mU jesstě, že
se byl poznal a rouhawého žertU swého litoa
wal. Neb do Widně zawezeU, od Kapistrána,
jehož potom dosti zwelebowati nemohl, slitownč
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UzdraweU byl„eeu Wesiněš pobyl ZaU we
Widni 50 rmid

úloaha.

KapistráU Uetoliko jeU že protiwnikům
fwým ža šlé dobrým rad se odměňowal a tak
Uhli ťeťawé šhrnul na hlawll jejich (Řim 12
20), nébrž oU též ža pťikladem Uejwyšjsiho
mistra swého a wssech sw strádatelů prikoťi a
pronasiedowásli, kčiwdy a nátiskh š roztomilon
tichosti a pokornou odewždanosti do wUle Boži
snassel; Uebot Za to měl, Uže nejfou rowná
ntrpeni tohoto časU oUé bUdonci slawě která

sezzjewi w němee (Řim 8 18) Totě byla
jeho útěcha a sila

NapodobUě i ty milý bratťe w Ehristu
milerad pro prawdu trp a UeUech fe Uičim od
fwé dobré cesty ani lsti a kriwdou ani slibem
neb Uásilim odluzowati aneb odražeti! Setr:
wej w dobrém až do konceee (Mat 10 22)
W fnžowásli jež od jiných trpěti musiš patť Ua
Trpitele UerewiUUějsscho! Na to pomně, ee di
Uáš kťefkaUskýmUdrc Tomáš že Štitného, Bkažo
dý z nciš, měl by raději 8 prawdou odsouch
býti, Uežli by š kťiwdou obdržel soUd; a cožx
koliwěk Bůh dopUstč protiwenstwi, wsse bychom
ď dobroU myslč trpěti měli Když jest Spn
Boži trpěl tar mUoho pro Uaď, proč bhchom
pak pro sebe my Uetrpěli asi (aspon) toho, což
Ua Uáď Bůh chce dopustiti? Dojista ťekltě,
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stoje pred Bilátem: Neměl byeš nademUoU
mori žadUé, kdyby nebylo dáno šhůrh!ee Takéž
cožťolt nám kdo čini, wsset jest Boži dopusstěm,
jtuač toho nemame wážiti sobě Uež od Boha;
onk wi, že fe hodi nám tak, jakožt on dopusti
na náš trpěti (Kn 1 sir 2)ee Odest těm
jenž eri, co čini a posilniž se útěchon jeho:
(Mat 5 11 12) „Blahoslawexlijste kdhž
wám žloťečiti bUdoU a protiwenstwi čtnitia d
mlnwiti wssecko zlé o wáš lhouce pro mne
Radujte se a wefelte se nebo odplata wasse
hojuá jest w Uebesichleeun To, wěť, pro tebe
nejlepssi balsam a lěk.

. 23 Zlan k.xčšrna !Uerawč w Brně a
o.dlemenci

KU konri čerwence r 1451 rošloučiw se
ZaU š WidUi k newýslowUému zarmntkn tam:
nějssicb obywatelu nastoupil poUt do nesstastné
země České kde se jak jsme již whprawowali
konkol tolikera jižliwých blxldaťstwi rozpližil
Zan,„ jsa od fwaté stolice aposstoljké obzwlásstě
do Cech co mišsioUáť poslein prahnnl ohinoU
tUžboU po spaeri Čechuw a ničeho wroucUěji
nežádal Uež bloUdici ditky co nejdřiwe do luna
laskawe mateře Eirkwe wsseobché Uwestizpět
Bylot se naditi že cestu do srdci Cechůw slou
wům jeho již proklesti powěst o jeho mocném

patrnými diwy potwrzeném l)láfáni prawdy Boži
a o jeho Ueúhonuém, prisuém a we wsselikěm
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ohledn fwatěm žiwotě Nebot jak wrsiewnici
jeho twrdili, kteťiž jej osobně znali a žiwot
jeho bedliwě pozorowall, wedl žiwot následnjlci
(dle WaddiUga str 87 fw xll): Léhawal
oblečeU a wstáwal pťed fwitáUim pak modlil
se z bťewiáťe dlčuutinum (rannč modlitby a
čceUú), Qnuáeš (chwály), prwni a třeti hodinkn;
na to sloužiwal mssi fw.; po nl kášáwal lidu
w latině a dawal ťeč fon tlnmočniti jazykem

UárodU kterémnž kážal Wo čážani wracel fe
do klasstera swého ťadu a wykonaw ostatni dil
swatých hodiUek (ssestou a dewáton), nawsstě
wowal nemocUe a dlouho u nich se bawiwaje
těssil je a wzkládal na Uč rure, jalkor i biret
swatého Bernardina a krew jeho, ktera mrtwéx
mU z Uofu fe byla wyťinula, a za wssechny se
wroUcně modliwal. Napotom powečeřew wye
slýchal wssechny, kteťiž w Učjaré zčaležitosti u Uěho
rady a pomoct hledali. HUed Ua to modlil fe
nesspory a po jich dokončeUi wracel se k Ue:

mocným a pozdě do noct se š Uimi w pobož
nosti cwičib Qdťikaw komplet (posledni čásk a
jako doperk hodinek) a jiné wlasstni modlitby
odebral fe k odpočimlti, kterž wssak na krátce
trwalo Kn čtěni pčsina swatého řidké fobě

nkrádal chwile Tak žilsě muž ten jfa již 66 let
star, postawy malé suchý, Utrmárený, pouha
kost a kůže ale wždy weselý, w prári silný a
nennawený, beš pťetrženi každěho dne kázani
čině a o hlUbokých prawdách pojednawájeee

Diwiti fe wěrU bylo, odknd se w tak
hnbeném a Ua pohled slaboučkém tťle ta sila
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brala kteréž ani práce mnohonáfobné ani tiše
let podlomiti nemohly Nad miru jfa wýmlnu
wnú měl takowou spoln wýťečnost a tak dojin
mawú spůsob pťednáfsky, že i ti kteřiž slowmn

jeho neroznmčli kn slzám a knapraweni žiwota
pohnuta byli Ll pončwadž fpoln co papešský
wnskmlec a zwčstowasel prawdy wssnde kndhkoli
mn jiti bylo ohlássen byl, Uenit se diwiti že
kmnkoluo dťissel wssady dnchowenstwo a lid

jemn we slawném prúwodn a š osiatky Swau
tých w Ustrety ssli a jej co posla Božiho witali
jakož i doložiti netťeba že i powčst o jeho
diwočworných skutrich rychle po relém okoli se

lozssčťila a Uesčťskné dawy lidn ze wssech siraU
k nčUUlnotahowala Bročež nebyla bezduwodna
ta nadčje, že tato powěst slowům jeho také do
frdri Ceámw proraži drabn N skutečněUejeden
Mo:awan a Cech, doknd fw Zan jesstě we
Widnč dl:xl, do tohoto města pťibyl a jeho
dňražué ťečt naslonchaje w nejhlnbssi útrobě
se ršo echxrxel

Mimo to měl tomuto poslowi aposstolskémn
jiný jesstčx wysiaxlcc pape:ský pťipmwňtř cestU
Bnlf to jčž časio šde připomilmnú Eneaš Sylu
wřuš biskup Seueuský, anž nčeuý, dmnyslný
a uad miru wýmlany w ačrkewnicht w obe
čanských wčrech welezbťblý a obezřelý, w řeči
pťelahodný a w rošťessowáni zádrhliwýcld otázek
neobyčejnon lmstrotU dncha p:ojewnjici Ten jj;
dne 8. čerwenre t. r. Ua sučxmn Benessowsiém
rozmlonwaje š Jiťim Woděb:xadsiýin dosixl,xlod
něho přčflibeni, že Jana Kapistrána milerád do
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Cech Uwitci a fon ochranoU jemU fe propůjči,
což, jak později Uwidime, fe bohUžel Uestalo.

Bhloutě pak Zanowi od fw. stolice Ulou
ženo, abh o šničeni wesskerěho kaciťstwi a wsseho
což jen UějakoUtwáťnost rozkolnictwi mčlo, tedd
tgké o šrUsseni pouhého kaltssnictwi pracowal a
Eechy bez wýmixlkh k jednotě cirkewni Uazpět
pťiwedl.

Zessto pak i na Morawť stohlawý had
kariťstwi rozličného fe pližil, bhlo zapotťebi, aby
i zde mohút:lým a léčiwým slowem Jana Kae
pistrána mnohá otráweUá stdce Uzdrgwena byla.
Bročež fwatý mUž ten cestUjic do Cech bral se
Uejpťiležitčjssi a Uejpťimčjssi cestou u skrze
Morawn. KU konci čerwence čilt leia stibmll
do Brna, města tehdáž po QlomoUci nejžna:
menčtějssiho w Morawě, a ji7 prwniho srpna
čili aUgUsta kážal z kamennš, jak se prawi,
kažatelnp wně pťed chrámem fw. Betra š ohni:
wou horliwosti, š Uadssenim nejwrournějssim,
tak že ťeč jako Uchwarnjici proUd ťinnla 7ž úst
jeho. Horlil:tť pak w ťečč té, jak mn žNima
naťizeno bylo, proti pťijimáni pod oboji fpů:
soboU, protože walnci část jač sslechticů tak lidU
obecného bludn RokhcanowU howěla, jakobd
takowé pťijťmáni t Uekněžům kU fpaseni erh:
hnUtelnť potťebně bylo. MlUwil též o Ueplats
Uosti kompaktat, o které se horliwi kaltssnici až
pťešpťilčš opirali, a dokazowal, že již pro wýsse
Uwedený blUd kompaktata žčxdné platnosti miti
UemohoU„že pak mjmo to kompaktata dotčená
Uikdy w Nimť potwržena Uedyla a sám sněm
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Basilejský, ač si takowého smloUwani š kaciťč

bez pťifwědčeni stolice aposstolské dowolil pťece
napotom, když se o papežské potwrzeni několio
kera opraw cirkewnich Ua tomto fněmu Ustanon
wených jednalo, tompaktata docela mlčenim po:
minul Wůbec dokazowal, že již čaš fwrchou
waný, činiti pokani wsseho odboje a neposlu

sseustwi k Cirkwi Boži se odťici, a w pokoťe
a w jednotě š Eirkwi wsseobecnoUhledati spasy

Slowa ta nejprw Ua českoslowanskýpat
na německý jašyk pťetlumočená nejskwělejssich
dossla wýsledků nebok nejen mnozi Uekněži
Z horliwých kalissnikůw nýbrž i kněži kalissničti
na Umoze fe rozkolnictwi odťekli a kjednotě
rirkein úplně wratili KorUUoUwssakwýslede
tčchto skwělých bylo obráceni:se jednoho ž nej

pťednťjssichpanUw Morawských Bylt to an
Beneš z Boskowic podkomoťi markrabstwi Moo

rawského Ten weťejnč na Uáměsti pťed neu
smirným množstwim lidU U pťitomnosti biskUpa
Nikopolského a siussragana biskupa OlomUckého
apťed fw Janem Kapistránem wyžnawal, že
nce až doposUd blUdU českýchkalissnikuw š hor:
liwostl oddan byl a jej takě kU pohorsseni ka:
tolifllw i zbran swou podporowal že wssak
Uyni toho wsseho se stdečně kaje a slawně pťed
wesskerým lidem se kalissnictwi jakož i ostatnich
blUduw š nim souwisicich odťika a kleče pťed
wyslanrem stoltce aposstolské ža odpusstěUi a
rozhťesseui prosi fwatoswatě fr zapťisáhaje, že
od nynička chce na wždy swatou, pťesnon a
nešměUěnoU zachowáwati wiru katolickou jakox
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wonž chowá, Uči a káže fwatčx Nimská Eirkew
a že na wždy w poslussenstwi, úctě a oddansti
ktéže swatě matce duchowni čtli Cirkwi žčtt
chce. Y to ťka na důťaš oprawdřwé pťisahy
dotknul fe rukou swatých ewangelii, načež Kax
pistrán z plnomocenstwi papeže Mikulásse M jej
ode skwrny rozkolnictwi rozhťessil a do lčma
swaté Cirkwe ťlmské pťijal. Bršy na to itěhož
páUa manželfa, pťibuzenstwo a welmi četna
rodina přiwtělena Cirkwi Boži. Bťiklad teUto
nesmirný dojem Ua lid Učinil a Uásledkem toho
nmoho tisic fe kalissnictwč odťeklo a úplně kU
swaté ťimskéEirkwi pťilnulo. O tomto skwělém
wýsledku psal fčxm Zan Kapistrčm Uniwersitě
Widenské w tato slowa:

BNejwýbornějssi mistři a doktorowé!ee

„Bťissed Ua Morawll bojowal jfem dle
powinnšsti še wssi siloU proti zawrženým kaciř:
stwim Cechůw a w této powinnosti kašatelské
neUstcil jfem an pro wýhrůžky an pro jakékolř
pťistrachh, alebrž weťejně mluwiw wssemožnon
pili na to jfem wynaložil, abpch zawržeUý blud
oUěch wywrátil, jenžto mini, že pťijimáni pod
oboji fpňfobou ku spafeni eryhnutelně potťebno.
Z stalo se, že nejenom mnoši baronowé a sslech:
tici, nýbrž i kUěži 8 lidem, počct 4000 dussi
pťefabujicim, pťede mnou l)usitských bludů se
odťekli a že mimo tyto jesstě welmč Umoho
jiných fe obrčxtilo, jenž w poddanosti ouěch
obrárených baronň šiji.ee
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Kapistrán také co plnomocnik papešský na:
wracencUm na dukaz jejich smiťeni fe š Eirkwi
wsseobecnon nasledujici whswědčeni dawal:

Wssem a jeduotliwým Christa wěťicim,
jak předstaweným tak podťizeným, dUchownim
i swětským jimž by je toto wyswědčeni do
ruton dostalo, bratr Zan Kapisirán z ťadu
menssich nejmenssř a nehodný kaciťskéneprawosti
wyssetřowatel dle důwčrného ustanweni pana
nasseho Mtkulásse papeže 7, co do wrchnikU
wysiowllje ponižené a zbožné odporučeni a co
do wssech ostatnich spásu a pokoj w Bánn
wěčný.ee

Dowěztež se timto, kterakN N (jmeno
obracence) nejprw ruton pisma fw se dotknnw
přifahu fložil kterouž fe wssechkaciťstwi Wiklef

ských, Hujltských a jakých koli arcikaciťů a kaciru
jichžto drahně let pťiwr encem byl fwatoo
swatě odťekl a spolu pťisllbil, že podle swatých
Božich ewangelii po celý čaš žiwota fwého
pťikazanim cirkewnim dostati a w poslusseUstwi
stolice aposstolské a pťeswaté ťimské Eirkwe žiti

chre Bročež ježto dobrowolně pťissel zplnou
morenstwi Jeho Swatostč pana Uasseho Mtkn:
lásse papeže téhož jmena 7 a podle úťadu
mnč swěťeného, uložiw jemu pokáni spasitelné
rozrestll jsem jej ode wssi kletby a ode wssech
trestů rirťewnich, kterým pro podotknuté pťičtny

podléhal a opět jsem jej Usiawil w poctach,
dtlstojenstwich, úťadecb, dobrodinčch, we ftawU
a ua stUpnich, jaké a které dťiwe byl tťimal
a zbožnou dobrottwostč jsem jej pťijal ku sieu
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dnoceni, ku přiwtěleni a úplUémU fmiťeUiafe
š jedčným tajemstwiplným tělem Ehristowým a
jedinoU pťefwatoU ťinxskoUa wsseobchon rytěu

ťujici Cirkwi katolčckon a pťijal jfem jej
k účastenstwi wssech dober a zásluh wesskerého

lidU kťesiauského poknd by fprawedliwě, kato:
licky a prawě žiw byl Pročež Ua potwrženi
toho tento list obwyklou wisici pečeti jsem opa:
tťiti dal a wlastni rUkoU son podepsal Bo:
roUčim jej wssem a jednotliwým Christa nočťč:7
cčm we stťewach lasky, nicméně wssak pod cir:
kewnimi pokUtami zapowidam by čdo tomUto

N (ukašateli tohoto listu) pro dotčené pťičiny
nějaké obtiže činiti fe opowážil

Dáno a c dee
W Brnč žůstal Kapistran až do 15 frpna

a pťeš 1600 kalissuikůw fmiťil še fwatoU Ciro
kwi Napotom fe odebral do QlomoUce a na

cestě we Wjsskowč dne 16 stpna opět Uěkolik
kalissnikuw š Cirkwi ťimskoU sjeduotil Dne
18 téhož měsice dossel do Olomouce Zde od
Uowého tehdáž kapitolnibo děkana BohUsse že
Zwole, muže to pro wirU katolickou wroucně
nadsseného, wlidně pťijat a hostinský chowán,
až biskup lám Zana U febe Ubytowal a mocuč
proti wssem přikorám chráuil Zdržowal pak
fe swatý mUž ten w Qlomonci od 18 skdna
až do pátého žáťi a po ten čaš jako w Brně
pťed Uefmirným zástnpem lidU kášal, tak še

mU nejprwé wně pťed chrámem stoličným,
dak Ua náměsti a poslcze kdhž poslUchačů
prý 100, 000 bylo wně mčsta na tak Uazwau
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ných bělčdlách, kde později klásster fwl Bernara
dina wystawen, kázati bylo, pťi čemž rreždy
dwa tlumočnici pťitomni jsouce, ťeč jeho lalan
skoU na dwoji jazyk pťekládali, jeden totčž na
českosiowanský, druhý na německý. Z zde poa
daťilo fe Zanowi, jak podle Doubrawského
(biskupa Ql9mnckěho xlu1541an1553) wykládci
Bessina z Cechorodu we swé historii morawské
(kn. 7. str. 657) welmi wžnessellého pčma
Wáclawa ž Boskowic a Letlǧwic aneb jak di
Eneáš Sylwiuš pčxna ž Cerně Hory (což
owssem jedno, jelškož pán Wáclaw ž Boskowic
také pánem na Eerné Hoťe byl) se dwťma
tisici kalissnikůw kjednotě cirkewni pťiwesti špět.
Syn pak téhož pcina, jménem Taš (Brothasiuš)
byl později r. 1457 ode wssech kanownikůw za
biskUpa Olomuckého zwolen. k)

Wůbec jak fám Kapistrán později panu
Rofenberkowi šMorawy pfal, odtrhl od hUsitu

e) Ban dr. Walacký we swých Dějinách národn českého knize
xN. čl. Ze strd 249 Benesse Čcrnohorsiého z Boskowlc,
podkomoťiho markrabstwi Morawského, a otcem pana Tasa
později biskUpa Olomuckého tošnl. Možná. že se ln pan
l)r. Walacký Ymanda Heťmana držel, ktcrýž we swém
jiuak wýbomém spifu: USUpjďtrnnnZtrjumpjwm“ na stra:
ně 335 obráccni Benesse z Boskowic ložni o obrácenim
púna z erně Hotd, od EnečxsseSdlwia wyprawowaUým,
jeuž tohoto posledniho za otce Brotasa, později bisknpa
QlomUáého Udciwcřr Yuxssak tentýǧ Ymand Heťman na
stt. 350 prawi, že otcem Wrotasowym bdl pan Wáclaw
z Boskowic a na Česné Hoťe. My obled berouce na starsst
owsseu: mťně než p. Balacký kritickě dějepiscc. jako na
DoUbrawskěho. Paprockěho, Bessinn zČechorodn, Waddinga
jenž se na zápisku tajeuullka Kapistránowa w Brně a na
EUeásse Sylwia odwoláwá, a jesstě wicc ťetel majicc na
UWťehled knlžat a markradat i jjných nejwh silch důftojnstů
zeudskychw markrabstwt Morawskémee ponejwtce z desk zem:
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stwi w Qlomonci tťi tisice tťčret dwě osoby a

nždrawil člhrh a dewadesát nemocných, jakož
již dťiwe w Brně čtyry a tťicet Ll proto, že

sw muž ten welice horlil proti pťčlissnýmsspeškUm, proti náružiwému hráni w kostkách,w
kartách, a w jiných podobných wěrech, sialo fe,

že jednoho dne Oloumčané nesmirné množstwi
těchto wěci na placi fnesli na hromadu a spau
lili Suadno pomysliti kterak nad takým zdae
rem ťeči plésalo srdre Kapistránowo

Nwssať kde jsoU růže bez trni? Z zlatc
koruny w sobě trnh maji, do kalicha slasti nar
ssich na žemi pťicrkawá mimo nadáni newidia
telná rUka krňpěj hoťkosti Wsse dobré na swětě
musi zápasiti š mnohými pťekážkami a twrdo:
ssijnou wždoron Tohot bylo žakoUsseti také
Janowi Yč jedni naramně nad welikými fwaté
mišsie jeho wýsledkh jáfali a Jana Kapistrána
Ue jmače nežli co nějakeho aposstola neb prou

skýchod prof Bočsa scstawený lde sc Beneš z Boskowic
co podkomoťtzeměMorawsfé od r 1441m1458 bratr pak
jeho Wňclaw (Waněf) zBoskowic jriž Paprocký a wssi:
chui wýsse jmenowanl dťjepijcowé co otce Brotasa později
biskuda Oloumckého udáwaji w témže čase w tomtéž „Bťex

Fleduee brzd co zemskěphejlman r 1436 brzh co komomik1455m1484) Uwád za hodué jsme nznali náhledu rana
Balackého odstoupiti, a njkoli Beuesse z Boskowic nýb
Wáclawa bratra jeho za otce Brotasa powažowati, jako
i obrúceut pana Benesse z Bozkoch w Brně uetožuitl
oobrácmtm raua Wáclawa z Bozkowic nýbsž oboje za
dwě rů uč Udeilostč pokládati J w lisiinč zemského miru
od r 1 40 kterou jsme w š 19 podali jmcnujl seBeUeč
a Waclaw g Bozkowic bralťi Že pak obraceui Wňclawa

Bozkowic jsme na dějisstě OlomUcké položlli pťičlstt dlu:

!juo dťiepisci Bessiuowl z Čechorodu který pťi wodisowúninnosti .skapiňrňnowé w Qlomouci co wýtečný w skedekjeji
obráceul pana Wáclawa z Bozkowic, otce Brota a, uwadi
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roka ctčli, pťece nenedostáwalo se i takowých,
kteťi zarytými jsoure kalissniky, nad timto pou
činanim fe náramně horssili a na stoatého mUže
jizliwě newražili. Wočet jejich nebyl nemalý,
anž jich Uáčelnici mUžowé nepatrni, anobrž
wyplnilo se an Janowi Uássepťislowi: „Qdo
kUd jsem se nadál, že mne slUnre ohťeje, odu
tud mne mrazy bijizee Qdkud totiž Zan se Uejo
wice podpory a ochrany Uadál, jatož od Urju
wyšssi fpráwy žemské, odtUd prciwě jej stihaly
Uejwětssi pťikory. Nebo w čele kalissniků mou
rawských stál fám hejtman Morawy Jan Towar
čowský šEtmbUrka, kterýž jsa pťibnzným Ziťiho
zBoděbmd a stejně š nim fmýssleje fe neju
wice nad Kapistránem horssll, že popiral plato
nost kompaktat a kalissniky horliwé, protože
pťijimáni pod oboji spůsoboU za potťebUé ku
spafeni měli, ze spásy wylučowal. Ten opťel
se Kapistránowi a pfal mu taťto: Bratťe Jene,
ačkoli pisma twoje sladkými lahodami žažniwaji,
pťece pod krásnou barwon jed hadi w sobě

obsahnji; nebot ze twých spisii patrnč požnňa
wam, že wěťiri od prawdy ewangelické odloUn
diti usilujrš. Buď tedh jist tim, že twé klamné
nauky Uepťijmu, anobrž chtěl bych raději tělesně
žhynomi, nežli pťiswědčiti k tomu, ro ty na
Uij prawdy enšangelické, jak wyprarouji, za
prawdu wydáwáš. Dáno w Towáčowě, dne
3. po sw. Bartoloměji l. 1451.ee

Načež Kapisirčm skromně odpowěděl ťka:
oZcinmžné, nebezpečué a záhubné dosslo mne
psani. Newim wssak, zdali co takowého ž twé
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mhsli possio, Uebo sotwa fe mi zda prawdě po:
dobno, žeby cosi takowého ztwého wťhlafného
rozUmU a obešťetněho úsude pochoditi mohlo
Znamenám wssak pťece, že mysl twa zcela
okompaktata se opira, nedosti jasně a šewrubně
o nich foUdic Bročež tťm wice toho lituji,a
tim wětssi bolest citim, čim wice pozorUji že
tak wžnessený mnž newi, jaké autorith Umluw
cowé ktčm wěcem měli, kn kterýmž zwlasstniho
:dlnomocenstwi potťebi bylo Zatim žijiž, ne:
jpatťim:li tě wlastnima očima, až do koUečně
slawy wěčné Z QlomoUce dne 3 septem:
bra 1451 ee

Nebyltě wssak list pana Zana Towačowx
ského inmbUrka jedinou krúpěji horčou w ka
lichU siasti Zanowých, Uýbrž podáno mu hoť:
kosti takéz jiných stran W Kromčřiži ždršo
walo fe několik zarytých kalissnických knězn kteťi
lichými dnwody dosti waluou čásk obywatelstwa
pro fwé blndné Uáhledy nejen žiskati, nýbrž až
knásilnémU a ssileUémUšastawan blUdU těch rož:

hárati Uměli Kněži ttto neostýchali se Zana
š pitwoťenoU twčlťl wymalowari a podobiznn
tn čili pitworu Ua weťeroU potUpU a pofměch

swatého mUže wystawiti ano i na ten žločiU
se odwažilj, že pťissedsse do Olomonce potaji
Ua kážani Jauowo wzali š feboU tlUpn kopčm
a kussemi ozbrojených pťiwrženců fwých, kteťč
čtyrycet ofob z kázani Janowa se wracujicich
U Hradisstč (klasstera w podhradi Olomllckém)

Uasiluě zajali a je Uwězuiwsse dráhuě časil
hladem a žižni moťili Mezi Uwězněnými těmito
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osobami nachazelo fe také Učkolik knězůw a
jahnuw swaté ťimské katolické Cirkwi wěrných

Onino pak kalissničti ťněži dowrssili drzost

fwon jesstě tim že Zanowi také zwlásstni list
zaslali, we kterém pťijimani pod oboji spůsobou
co newyhmltelně potťebUé kU spaseni wyhlasson

wali a blUdUý náhled swuj wssemožně odlin
wodniti Usilowali, opirajice fe nejwice o pismo

swaté, jeŽ owssem Ueprawě wykládali spolnwssak tak Uěkolik wýrofň stoatých otcůw kU
swémn neprawémU šáměru Uatahnjice. Yle Jan
UeUbihal takowých hoťkosii, eryhýbal dnchowxs
nim bojum býk febe žádrhliwějssm a krUssUějl
ssim, anobrž zápaš š takými prawdy protiwniky,
byl jeho Uejmilejssml žiwlem, jeho rožkossi jeho
žiwotem W žápaš takowý wsillpowal š ochou
ton a rytiť oU žmnžslosti Bročež erahal kně:
žům těm plfrmslon dáti odpowčd, aby jalowé
duwody jejich dokona wywrátil Qboji list, jak
oněch knčzu tak Kapistránnw šachowan we starém

rnkopisn latinskcm jejž pťeložený na jažyk naš
hued w následlljirim paragrafě podáme

úwaba.

Nestčxwň wětssl newdťčnosti proti Bohn a
horssi zarytosii we zlém nad tu, která fe zrači
we stalém prawdě pošnalé odpiraui Zestif to
hťich protiDuchU swatélml, jehož se doponsstčjč
wssjckuj, kdožkoli wssrum napondiualli a wssi
wýstrašc nawzdor swcwolně w bludu a nrkajřcu
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nosti trwaji O takowém hťichn famými ústy
Bošského Spasttele wyťknnto že ani w žtwotě
wezdejssim, ani w budoucim odesstěni nedojde
Eože tedy může sslechetnějssiho, Bohu milejssiho
a ku fpaseni drospěssnějssiho býti jako když člou
wěk kU poznáni prawdy pťissed blUdU fe odťiká
neprawostt wyhost da a co oprawdowě čajici
fyn opět do mateťského náruča Cčrčwe sw se
wracl“p Napraw a nawrať se i ty, kterýž
bloudiš! Qbeijti a polibeni nebeskěhootce
jeho milost a ď ni wsserko dobré tě čekal

Zežto pak ž wlastnč kussenosti wiš, jak
nesslastna dUsse twá bola dokUd bludu a hťichu
otročila tedy i ty wida bratra swého wtémže
žalostném stawU Usirniž se nad Uim a blediž mu
pomoci Láska twa fe jemU tim dluži Boučuja
naprawuj ho N nemášalň pťistupU ť němu tU fe
modliž, by ho Bůh ofwittl a Uaprawťl „Mou
dlete se za sebe wespolek, abd jste spafeni byli,ee
di sw. Zak. 5, 16d u Modleme se wůbec
aby Bůh Eirkew swou a králowstwi swých mi
losti rozssiřil a Udewnil králowstwi pak ďábla
a hťichU žkazill Bodporujmež jak mužeme jea
dnotU sw Leopolda k rošssiťeni wiry w Nmerire
jrdnotU Swato:MarianskoU kU docileni wžUikU

azdarn swatého Uáboženstwťnasseho w Nfrlce
jakož i spolek neposskwrnčuého početi Banny
Marie, o němž dťiwe mluweno a podotknuto,
že zťizen kU podporowáni chUdých a Ubohých
katolických bratrů nassich w žemich Tureckých a
wůbec na wýchodě Obžlasstě pak účastuěmež
fe w modlitebném bratrstwuU.sw Cyrilla a Meu
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thodia, jenž od wýtečného nejd p biskUpa Laa
bodského Slomsska zťizen a také od nejdůstoj
nějssiho arcipastýťe Brněnského schwaleU sobě za
účel whtknul modliti se za rozkolniky wýchodni
Cčrkwe, která fe ráda prawoslawnoU Uazýwá,

a kU kteréž bohužel wětssina slowanských bratrU
uassich náleži Modleme se za ně aby ode
ťekmxwsse se wsselčkého odtrženstwi a rozkolnica
twi k jednotě té prawé a swrchowané slawaě
CčrkweŘimské fe anrátili

Mnohot může siednocená sila
Jeli bdělá nebeského dila

š 24 Jan edpowidá kalissnickýmkněťnm
w !iroměťiši

Také kráfná Kroměťčž na Hané byla téa
bož časU nadchnutci kalissnictwčm J žde dua

choinci kalissxličtiwečeťi Báně wesskerémUlidu
i Uejútlejssim dirkám w plenkách pod oboji spůa
soboU podáwali a do falicha i mléka, medu
a balsámn pťimichúwali, aby tim buď winu
zlasstě pro děti wěce láhody pťidali aUeb Uěa

jakoU prawdn pťsma sw wyobrazili DUchowmci
ri tolřkěž při kťestěni směle opomčjelt pomazani
olejem a križmem poswátným, jakož i we swán

tosti pokáni bez rozpan ode wssech hťichu i od
těch, jichžto rozhťessenč fobě buď biskup Ueb
pape whminil, rozťessowaln Ne mnohem lěpe

nakladali fwátosti manšelského swazku W čele
obce kalčssnické a wesskerých jejich knězů stal
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jakýsi Štěpan, který jakž odpowědi Zanowy
wyswita bhl fám onen llst na Kapistrana se
stawil onémž jsme se w článkU pťedesslém
žminili Štěpan tento zdá se též takc strůjcem
onoho hanebného žločinu býti, jenž na čryrycetř
katolicich u Hradisstč spachan jakož i wykresleni
a wystawenč pitwory Janowy jrmU pťičisti

dlnžno Kněži, jichžto náčelnikem Stěpan byl
nemesskali fe kážanim Zanowým ústně i pčsemně
opťiti UsilUjice žlasstě dokazatč, že prijimani pod
oboji spnsobou každému, knězowt i neknězowč
eryhnutelně kU fpaseni potťebno Téhož ob
sahn bylo i psanč, jež Kapistránowt žaslali
Sončasně dossel ho také podobný list od Zana
Borotina ž Čech, horliwého to přiwržence a ob:
hajce Rokycanowa

Jan, ačkoli jen od 18 srpna až do 6 záii
w Qlomouci fe ždržel a po ten krátký čaš Usta:

wičuým hlasánčm slowa Božiho a pťijimanim
obrácených rožkolnikuw do lůna fwaté Eirkwe
jakož i nawsstěwowánim Uemocných Uplně za:
městnán byl pťece newáhal ihned se pěra choa
piti a knězům kalčssuickým dlonboU edisstololl

odpowěděti Wyhotowen spolu dwoji opiš epi
sstoly te a odewzdán biskxlpowi Qlonmckélml
Zanowi aby jeden ž ntch powčstnému načelnie
kowt kalissnčkůKroměťižských Stěpanowi zaslal
Spnsobem wssak neznámým stalo fe, že pisemlla
odpowěd Jana Kapistranowa neposlána do
Kroměťiže, uýbrž we skrini biskupa Jana po
tťi léta chowána Když pak po wyprsseni této
lhňty ouino kněži kalčssničti nowým ltstem na
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Kapistrána dorýwali, pátráno we spisech, po
biskupowi zatim zemťelém dozůstalých a naleženy
oba opisy we skťini. To owssem náramně Zana
Kapistrána bolelo, kterýž podle swě neUnawUé
práwě diamantowé pilnosti jistě nmoho noci na
to byl obětowal abh neprodleně blUdaťům oněm
odpowěděl a jich liché důwody do koťene wyo
wrácil. Boslána jim tedy episstola Zanowa
teprwé po tťech letech, ale pťidány od Uěho

nowé doklady a poznamy, ze kterých jsmei my
žpráwy čerpali, které jfme tUto práwě položili
W této episstole pťipominá fe mimo RokycanU

takě Bedťich kněš že Strážnire, který ale er
byl pťiwrženrem Rokycanowým nýbrž stoupenu
cem Mikulasse Biskupce, načelnika wýstťedni
strany Taborské

ley se wssak listU Zanown úplně rozUl

mělo, šapotťebi pťedesiati, co mU onino dUchowu
nici kalissničti byli psali Hned Ua žačátku

saoého listu nažýwaji Zana pohrdawě mnichem
wlaským který prý teď w Qlomonci hťimá proti
kalichu a wssechny kačeťuje i do ohnč wěčného
Zatraruje kteťi pod oboji fpůfoboU pťijimaji
Bak wyllasilažuji se dokázati, že pťijimáni pod

oboji spůsoboU každému kťesiaml, i laikowi čili
swčtskémUkU fpaeri zapotťebi a kodůwodněni
blndného Uáhledu toho čtyry důkašy Uwádťji,
jcžto tetragonem čili čtyruhelnikem Uazýwaji,
majire ža to, že důwody tyto jsou erýwratné
Bosléze wyžaduji sobě na to odpowťdi

Duwody ale, o kterěš fe co o nčjaký čtyra

nhelnik opiraji, jfoU tyto: Bť1edni prawidlo11
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wiry jest pifmo fwaté, kterě dobťe pochopeno
a wyloženo má nejwyšssi aUtoritU čili swrchox
wanou zákonitoU Uloc, proti které ktcrakoli aux

torčta, byt i papežowa mizi Toto ale (pčfmo
totiž) mlnwi prý šjewně o newdhmltelné pou

tťebě pťijimani pod oboji spůfoboU pro každého,
kdo chce žiwota wěčného dojiti u Drnhé
prawidlo jest praktický čtli wýkonný (we skUtcich
se jewici) žiwot Ehrista Bána, jakož i obyčej
sw aposstolú a prwnich slowem jejich obráce:
ných kťeskanu, kteťiž prý wsslckni bez rošdilU
pod oboji spUsoboU pťijimali N skutky Báně

jakož i aposstoluw nadewssechny zakony kterýchž
koli hodnostaťů cirkewnich platiti mUseji Třeti
prawidlo jest, že žádný wýklad pifma fw Ueni
užitečný, platnp a žiwě pusobiwý, leč půwodně
od samého DUcha fwatého byl wždělan Wý:
klad pak kťeskanů we prwotné Eirkwi ktrťiž
pod oboji fpůsoboU pťijimali, jakož i obnčej
aposstolů, pod oboji fpůsoboU rozdawati, bwly
nepopiratelně od samého Ducha swatého wnU

knutp, tedy kašdé od tohoto obpčeje odchodne
Ustanoweni jest odchod ode wnukmltč Ducha
fwatého, jest protiweni fe jemn bn Etwrté
prawidlo jest, že čtyři fwati Učitelowé Cirkwe
wsseobecné:fw Zerkom fw Ymbrož, fw
Yugnstin a fw Řehoť co Uejostrowtipnějssi a
pťeré prawdy nejbedliwějssi, jfoU nejjistčjssi
wykladači pisma fwatého Ywssak tč wssickUi

prý o potťebě pťijťmáni pod oboji spůsoboll
mlUwi, tedy slussno a potrebno pťijimani to poa
držeti pťese wssechna pozdějssi zaťizeni a obyčeje.



Tot krátký obsah listn, jejž kalissničti dnchou

wnici w Kroměťiši žaslali Zanowi Kapistránowi
do Olomonce Domniwalit fe že žádajice nejn
hlawnťji jen kalicha pro wssechny, jesstě stoji Ua
pUdě katolické a že fe jim náramna čini kťiwda,
UaťkUenlč je Uťkdo ža toU pťičinoU z kaciťsiwi

thedame:li wssak mistUěji a žewrnbnějl wýsse
Uwedená jich prqwidla, feznáme bez rožpakn
že kalissnici ti ani fami newčdoUce octli fe bešz2

děky na pudě dokona protestantské Nebol byk
we fwých důwodech fe mimo pifma také na
wýroky fwatých othw Cirkwe tahli pťece to
čini takowým spůsobem, jakowým jen protestanti
nyUějssi na wýroky fwatých othw fe potahuji

Ziž prwni prawidlo od nich wyťčené jest

jakobh z úst nynějssich protestantuw wžato Nea
bok i těmto jest pifmo swaté dobťe pochopeně

a whložené t j tak pochopené a wyloženc, jak
oni jemU rozUměji hlawnťm ba jediným prao
widlem wirh Katolik wssak mimo pifmo swaté

ro drUhý jemU zcela rowný pramen Božskě
prawdy Christowy Ušnawá žiwé podáni ústné
které fe šrači w obyčejich Ustanowenich a siaws
nostech Eirkwe we soUhlafných wýrocich sw
oter a wsseobecnýchsněmUw, jakož i we wý
rocich a Ustanowenčch papežůw N z toho poe
dáni čerpa katolik prawý, neomylný wýklad
pifma swatého N to zajisté wssim prawenr.
Nebo Uwa me jeU poněkUd, kdo asi jest Bohem
Ustanoweny roszdi, pakli fe pijmo swaté w
lichém smyslU béťe aneb pakll o prawý wýa
klad rozepťe wzniknee? Zdauli foudcem tim Ueni

11iř
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tentýž, kterýž od Ehrista Ustanowen bhl rozsndim,
aby rozhodnul tteré pismo za prawé aposstolské,
od Ducha swatého wnuknuté fe powažowati ma,
čili kterýž od Ehrista ustcmowen byl, abh jiston
tou nade wssechen klam powýssenoU Určil které
pťsma w prawdč pifmem fwatým nazýwati lze?
Kdo wssak jest tento Christem Ustanowený a
proto i také jeho wssemohoucim pťifpěnim jakož
t pťifpěnim Ducha fw chraněný soudce? Ne lt
Eirkew Učici t j fw Betr w ofobě Uástupcůw

swých papežůw wezdy žijici, jakož i aposstolowč
wezdy zmcl w ofobě nastuch swých, ťadných
biskupůw? Nebylauli to Cirkew Učicčt. j papež
a biskUpowé katolické Cirkwe, ježto po fmrtl

aposstolůw určila, které fpify w prawdě apo
sstolské jfoU a dohromady nowý zakon twoťi?
W tomto pak Určeni kalissnici patnáclého sioxr
leti Cirkwi Učici neomylnosti neodpirali, ano

i protestanti pozdějssi wssechny knihy Uowého
zákona, které Cirkew katolická za prawě a ne:
porUssené Uznala, též za prawé a prefně pťj
jali S jakým prciwem chtěji neklamnost jeji
U wykládáni tehož pisma popiratj, jehož prau
wost a Ueporllssenost š neomleosti úplnoU
Určilaeť Ctli potahth fe přislibeui Christowa
o jeho pomoci a přispěni Ducha fwatého toliko
na prwni časy poaposstolské a Uikoli také na

dozdějssťe?Jaký tedy fmysl maji slowa Baně
že š Eirkwi Učici fetrwa až do fkonani
swěta (Mat 28, 20) a že ji da Učitele
Ducha fwatého, aby š ni zůsial na wěky
(Zan 14,17)?



Jan odponxidá kalissuickýmlučzňm w .Kroměťtžj. 245

K čeniU by čonečně celá Ehristem Pánem
žjewená prawda byla, kdybychom se ji š neu
omylnon jistotoU Uikde dopatrati nemohlia
Ustawičně se obáwati mUseli, že wětrem porn
hých domněnek lidských fmitáni jsmeeč Musi

tedy Cirkew Učiri t.j papež a biskUpowé wssex
obecně Cčrkwe u wykládáni pisma neomylni

býti a tudyž, kdyčoli se jedná o prawý fmysl
pisma swatého, mnsi se neomhlný wýklad jedinč

U Cťrkwe wpUčUjčcťhledati, u té totiž, ťtetáž
ipráwo měla Určiti, ktrré spisd jsou pismem
fwatým

Eo pak drnhého od kalissnikůw Kroměe

ťlžsiých wystaweného prawidla se týče, totiž
praktickěho ččlčwýkonného žiwota Christa Pána
pak obyčeje aposstolůw a prwnich ťťesleanůw,

slnssi Upozorniti, že i toto prawidlo jistých
meži wymáhá, beže kterých by hrošný nesmdsi
w sobě zawiralo Nebo bdloli by nám pťi
kazano wssecko bez wýjimky činiti, co činil Chrie
stuš š aposstoly, mnsili bychom také my žázraku
prowošowati a židowsihch obyčrjnw ssetťitč a je
piluě zachowáwati; mčli li bychom také nly wsse
týmže fpusobem činiti, jakým to činil Ehrix
stnď při posledni wečeťt, musilč bychom také
mh wečeťe Nanč teprw na wečir po snědeUi

weždejssich šemskýchpokrmu, tedy nelačni anbrž
jtnými krměmi jřž nasyceni, a nikolč w chrámě

kleččcepťed oltáťem nýbrž w fonromém domč
fedice, ba lržice požťwati Y mťlili by:
chom wsse podle pťikladú prwnich kťeskallů
činiti, mnsilř bychom též do temných úkrytů,
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do tajUých chodeb do katakomb poďzemných to

skrýssi w Uoci zalizati a tam Uejswětějssi swáa
tosi U chUdičkého erzdobeného, nahého oltáťe
pťijimati nesměli dychom waec ani chrámůw

mitč ani shromáždisstě čili misto k službám
Božim Určeně oždobowati ani by skUhowéBoži
kU zwýsseni slawnosti ornatu skwostUějssiho Uzl
wati smťli Zda lč to wssak neni naramný Ue:

fmhsl? Neniliž to toli jako žadati, aby Cirn
kew mohutná a slawná kU prwé nepatrnosti a
nesláwě se wrátila? Nenili to toli jako žá
dati, aby mUž wyfpělý, mohUtný a silUý zase
do kolébky fe wrátil čili aby ditětem se stal?

Nenili to toli, jako žádati, aby co wyspělo
we strom pťekrásitý a obrowský, tisicerými kwěty
a hojným lupenim ozdobený, opět w nepatrné
semeno horčičné se wrátilo a teměť zraku lidu
skémn zmizelo? Čili neni wyspělý muž podx
statou fwou tentýž, kterýmšby byl co ditě?
Nenili strom whsoký a sstroko se rozkladajici
podsiatoU swon tentýž, jimž byl co semeno
nebo sstipek? Tak i Cirkew w mohntnost a

slcin wyspělá ne měUila se w podstatě nýbrž
jest š prwotnoU Clrkwi podstatně jedna a tatéž

Za tťeti prawidlo whstawnji kalčssUiciKrox

měťižssti to, že žádný wýklad pisma swatého
platUým neni, leč by prwé od Ducha swaa
těho byl wnUant a Bwšdělcinee Tot owssem

prawda ale komU takowé wmlkmlti pťislibenoee
RozkolnikUmalč a kaciťůme? Čili ty tisiceré ru
zné, žrela sobě odporné wýklady rozličných roz
kolUikůw a kaciťůw za wnUanti Ducha sw
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poklcidati lze, který co Dnch prawdy jest duchem
pokoje a jednoty, a Uikoli dnchem nefwornosti

a různic jimž toliko dUch lži a neprawostč býti
muže? Wnukani a oswiceni DUcha swatého
k neomylnéxml wýkladu pťsina m toliko Eirkwi
Učicipťlslčber a ta jedina š neomleosti sioru
chowanou Určuje, které wěci kU podstatě wiry

llaležeji a žadné proměně časowé nepodléhajť,
aťteré co Uepodstatné podle potťeb čafowých
se změniti meeji Tak n pkdyž w patém
stoleti následkem bludn Manichejského že wino
od ďabla wytwoťeno a jeho Užiwani hťissno, pťiu

jjimcini pod jednoU spUsoboU fe naranmě roz
máhalo, widěli se papežowé Leo a Gelasiuš
nnceny pťikázati wěťicim aby pod oboji fpůu
sobou pťijimali a tim doswědčowali, že blud
Manichejský zatracujč Když pak požději po:
wstali kaclťowé hlafajiri, že ChristUš neni w
jedné fpusobť celý pťitomen, nýbrž toliko w

oboji a že tUdyž pod oboji spůfobou tťeba pťi:
jimati ne býwalo Cirkwi Uic jiného než kn wye
wraceni tehož bludu pťčjimáni pod jednou sdů:

fobou lidu wěťirimU pťikazati, by tim wčrU
son we pťitomnost celého Christa w jedné
spufobě doswědčowal N nebylo:li taťowéto
jednani Cirkwe Učici welmi mondré a zcela
slussné? Newedenaxli Cirkew swatá pťi tak
moudrém a potťebném jednáni jediUě Duchem
fwatým?

Co pak do čtwrtého prawidla jimž čtyťi
swati Učitelowé Eirkwe, fw Jeronhm totiž,
sw Nmbrož, sw ?lugUstin a sw. Řehoť za
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nejjistějssi wykládači pifma sw fe whstawuji a
o kterých fe prawi, že potřebu pťijimáni pod
oboji fpusoboU dofwědčuji u slussipodotknouti,
že se buď otcům těm pťipifuji wýroky, kteréž

Uejfou jejich, anebo že co oni potahuji Ua kněze
toliko od kalissnikůw Kroměťižských potahowáno

takc na nekněze, a waec že ze slow jejčch, bys
také pro pťijimani pod oboji spUsoboU horlili
se nutnost neb potťeba jeho ku spaseni, jakož
i nějaký o tom pťikaz Báně dowoditi neda

Nebo jestli otcowé čtwrtého pátého a nasledu:
jicich stoleti pro pťijčmáUi pod oboji spusoboU
horlili, činili to, jak již powědino ža pťčkladem
papežůw Lean a Gelasia, kterýž aby wywra:
tili blUd Manichejský daleko rošssiťený jakoby
wino bylo wýtwor ďábluw, práwě wěťicim naa
pornčili, aby pod oboji spUsoboupťijimali Mimo
to praweno již, že co oUino otcowé na kněze
potahowali, od kalissnikůw Kroměťižských takc
Ua Ueknězepotahowáno Tak U p wssickni sio
otrowě Uči, že kU mssl fw šapotťebi oboji fpůe
soby, chleba a wina, protože msse fw má
krwaon sinrt Zežisse Christa Ua hoťe Kal
warské žiwě wypodobnowati Tenkráte ale fe
krew Baně pěti ranami z dťeswatého těla jeho wnx
ronila čili od těla se oddělila, tedy i Uekrwawá
obět msse fw oml krwawou obět žiwě wypon
dobňUjčci musi pode dwěma od febe oddělenýma

fpůfobama ode kněze se wykanwati. KU pon
hému ale pťijimáni nejswětějssi swátosti posta

čuje jedna fpůsoba, jelikož w každé spufobč
anobrž w každé částre jeji celý Christuš š tč!l
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lem a krwi š Božstwim a člowěčenstwim podn
statUě přitomesl jest

Nelže ani jináče pťitomnost Báně w této
swatosti po jeho slawném wžkťisseni a naneben

wstonpeni si pomysliti Nebo Christuš oslawený
jak di Yposstol(Rim 6, 9) neUmira wice smrt
nad Uťm wice panowati nemnže, nelze tedy
krew jeho děliti od těla, an tělo jeho od dUsse,
ani člowěčenstwi jeho od Božstwi Brotož také
Christnš celou bez toho Uerozdilnon podstatoU
oslaweněho těla swého w kašdé fpufobě pťiu

tomen jest Brawime:li pať že ChristUš podn
statně (Zubštčmtiňljtšr), jak dl Cirkew sio n),
w každé spUsobě pťitomell jest, minime, žr w
každé fpusobě auobrž w každé častce jeji co
jednodnchý a nerozdělitelný počinek (princip)
čili pswotek nowého, jim famým oonweného
žiwota pťebýwá tak jako dusse co jednoduchý
a nerozdělitelný počtnek celon podstatoU fon
pťebýwa w každé částce těla Zdá:li se Uěkomn
Uepochopitelno kterak Christnš w každé částce

e) Wiz f)onc. Řriá. oeow.xlll. o. 1. ťde takto fr čte: „ťerjuu
cjpjo ámcet čmnctaquoáuď. a nperto ckcďimpljciter prou
ljtclur. in nlmo Uouclo ť:uoburjgličae xncrnmemo. pcm
pnnin úc rjnj conšecrmionem l)omiuum nošuum .jegum
Edrjgtum. wrum j)r:um atque dominem. roro. renliu
wr eo Zudšdnnljuliwr Zud Zpecie junrum rerum
Zeušidilium comineri; ueo euim bnec imer ge ušunm.,
ut jpew anwtor ucmler oemper nů áe,xlewm nerio iu
ooeljg eugjáem., juxtn moáum exinteuáj nmuralem, ůt ud
multjo nibijomjnuď nliio in lcdcig onornmenmjitel prueďen:
ouu gudštnntju uodjo uáZid. en exjďtonáj reučouez qunm

detďj serdjg exprimerc ij poWunuu., pogoidilčm lnmeu
ečmel)eo oošilčtione per ljáem illuďnxnla. Unequi pogu
Zumuč., éc cončdnmiďgime creáele ňedemue Go e to j:esi
Z počatkU nči swatý snčm a whznawa zťejmě a 1ednodUsse,
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spůsoby celoU swou podstatou pťitomen jest,

tčxžemese ho, šdali pochopuje, kterak Bůh wssude
wubec a Ua každém mistě zlásst celý jest pťi:
tomen, kterak dUsse celoU fon podstatou w
každé částce těla pťebýwá? Staťi bohoslowci
chtice pončkud wyfwětliti, kterak Ehristuš w
každě částce spůsoby celý podstatně pťitomen
jest a požiwáU jfa od tisiců w této swátosti
w neporUsseUécelosti šůstáwá, ponazowali Ua
hlaš, kterýž od tisiců slysscn, celý od každého
wnimán býwá, aneb Ua slUUečUýpaprsslek, který
ač na wssecko bez pťestčmi fe wyléwá, pťece
w UeporUsseně ostáwá celosti. be poněkud
ofwětlili, ťterak Ehristuš w tak malé hostii
celý býti může, ponazowali Ua oko lidské, které
ač maličkě celý swět w sebe inmá, aneb Ua
žrcadlo, které byt Ua kousečky rozlámáxro, w
kaedé částečce swé, welkoU podobU obličeje lidu
steho UkazUje. Než an těchto podobenstwi Ue:
tťeba tomu, kdo wi a tomU poUěkud rozumi,
še Christuš, jak Uči Cirkew sw., skUtečnč

žc w nejfwětčjssi swátosti oltčxťni, po konfekraci (poswěceni)
chleba a wina náš Pán Zežiš ChristUď, prawý Bůh a
člowěk, w prawdě (ne w poUhěm obrazn, jak Zwingli
učil uu nebo zde jc obraz i prawda). katečně (nikoli
jak Lntber chtěl pouzc záwisle od činnosti wirh pťijimajiciho)
a podstatnč (ne jak tomu Kalwin učil, co nčjaký účinek
milosti od Christa na prawici the sediciho pocházejici)
pod spůsobami oněch widitelných wěct obsažen jest; nebo
neodporUje sobě, aby tentýž Spasitel náš we dy na prawici
the w nebesich fedčxl, podlc pťirodněho spusobu bytť, a
abd nicměně na mnohých jiuých mistech swčltostuě pod:
statoU son ueim pťitomen byl podle onoho spůsobn bhti,
jejž ač slowy ho wyjčxdťiti nemůžemc pťcce co BohU možný
mhsslcnim wťrou oswiceným postthnontč múžemc a co nej:
slálrsi wťťiti mámr.ee
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(nezáwtsle od wiry prijimatele), prawdiwě
(ne w pouhěm obrazu), a podstatně t j ro
jednodnchý a nerozdčlttelný počtnek čili prwotek

Uowého jim famým oonweného žiwota w každé
spůsobě, anobrž w každé čásire jeji pťebýwá
tak jako dUsse co jednodUchý a Uerozdělitelný
počiUeť celou podstatou son pťebýwa w každě
častce těla Tim fe porážeji wssechny nejapně
(hloupé) otázky UedonUw řťoncich: Kterak můžr
w tak malě hostti celý EhrtstUš pťebýwati a
kterak možno, aby pťebýwal na nebi a fpoln
raké Ua tisicerých oltáťich na zemi? Wssechny
takowé nejapné otázky pťedpokladaji possetilě
miněni jakoby we swátostioltaťUierslawené
tělo Pallě pťitomno bylo, čemnž Eirkew fw
katolická anči Oslawené pak tělo Baně ač
š neoslaweUýln podstatuě jrdno, powznesseno
jest Uade wssechny pozemské zakony tiže a proo
story, jelikož co duchowni tělo prsobem dUcha
žije Zrmn možna i žawťenými dweťmi wejiti
a wyjiti, jemu možna k wýsosti fe letem myx

sslénky powznésti, aniž by je tiše jaka k zemi
tahla Tělo to neržeji spojeno 8 Božstwim,
kterěž pťitomnost jeho wssnde Umožnuje a fpron
stťedkowawa, kdekoliw se jemU býti chce Yniž

Uwžna tělo to Ua částky roždělčti aneb krew
oddělowati od těla Brotož wssim prawem jfme
ťekli, že w nejfwětějssi fwatosti Christnš w

každě fpůfobě a w nejmenssi častce jeji podx
statnč celý pťebýwa 77Skrst fwatost tU,ee jak

di sw Eprčll ZerUzalemský (aťu386), oUejfwěu
tčejssiho tťla žiwot a milost Syna Božiho w
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Uaš wchazi a pťebýwa w Uáš ee W nechápani
prawě těťo prawdy tkwi nejhlnbssi koťen blUdu
Ueho kalissnictwi Zako onino Kafarnaité, kteťi
prwni w tomto článku wiry bloudili, pťedstaa
wowali si kalissUici a pťedstawuji si až podneš
mnozi žpozdilci, jakoby pťijimáni těla Baně
bylo tělefným požiwanim Uějakého mrtwého
beždussného koUskUmasa ježto Cirkew swatá
katolicka naopak Uči, že pťijimáUi tťla Banč
jest dUchoin požitba prawého, jeho dUchem
ožiweného a š Božstwim fpojeného tťla Baně
které fe Uám we spůfobn žiwota oslaweněho,
nad Uebefa powýssenéhopodáwá aby w náš bylo
počinkem nowého fwatého Christem obnoweneho
žiwota aby Uaš k sobě pťitahlo a my tajemo
nou jeho silou proměněni w čtstý obraz Syna
Božiho ťici mohli š aposstolem: Již Uejfemt
žiw já ale žiw jesi we mně ChristUš (Gal
2, 20) Ne bez pťičiny ťekl BáU oněm prwo
nim blUdaťům, kteťi si přijimáni co tělefné poe

žiwáni koUskUmrtweho těla pťedstawowali: BTo
waš pohorssnje (še chci tělo fwé wam dati za

pokrm)? Co pak kdhž Uzťite ShUa člowěka,
an wstupnje kdež prwé bpl (Ua Uebe)e? DUch
jest, ťterýž obžiwnje, tčlo nic Ueprofpčwa; slowa,
kteráž já mluwil jfem wam dUcha žiwot json
(Jan 6, 63 64)ee

Konečně radi pťiznawáme, že w prwotné
Cirkwi takě lid pod oboji spůsobou pťijimal,
ale Upozorniti mnsime že pifmo fwaté welmi
žhusta mlnwi o lamani chleba o pitiž kalicha
ale tamže zminky nečini (SkUt. aposstž2, 42;
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20, 7) Tolikéž dějinami cirkewnimi doswěda
čeno, že již w prwotné cirkwi mUohem častěji
pod jedUoU fpůfoboU, bUď chleba aneb wina fe

pťijimalo, Uežli pod oboji fpůfoboU W čaš
pronásledowani bráwali si kťeskané Uejfwětějssi
swátost we skťiUi drewěUé š sebon domů, a to
sice jen pod fpůsoboU chleba Nemorným obyu

čejně jako za Uasslch čan jen pod jedUoU pra
fobon fwátosi oltáťni podáwana, a těm, kteťiž
službám Božim pťitomni býti Uemohli posilána
skrze jahUy toliko pod prfobon chleba Tak
n p w cirkewni historii EUfebiowě (ze čtwru
tého stoleti) čteme, že když Uábožný staťec Seo
rapion Ua úmor Uemocen byl biskup YleraUu

drinský jemU skrze kněze podťizeUcho fwatý po:
krm pod fpůfoboU chleba poslal Taktéž i Umia
rajici fw Nmbrož, jak doswědčUjejeho žiwoto
pisec BaUlin, pťtjal Uejswčtějssi fwátost toliko
pod spůsobou chleba, kteroUž mU sw HoUorat
biskup Werceslský podal a kterouž pťijaw a
pozťew ihUed wypustil dUcha Wůbec pro ne:
mocne swátost ta toliko pod fpůfobou chlcba
chowána a tač též poustewnikům a mUichům
Ua poUssti bydlicim dáwana aby ji časem fwým
nu o swatcich w požiwali jak doswědčUjesw
Basil Theodor Studita a j W pátém stoa
leti pťijimáni pod jednoU spůsobon jčž tar
walUě fe rozssiřilo že papežowé Leo a Gelau

siuš jakž jsme již prawili, ku wywraceni blUdn
ného Učeni raciťského práwě opak toho Uarizon
wati mufeli Když pak w pozdějssich stoletich
(zlasstě we 12 stoleti) mnozi klassternici Uea
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kUěži, aby se krew Báně Uáhodným wylitim
Uezneuctila, se kalicha docela zdržowali, a mimo
to bludaťi hlásati počali, že kdo chce celého
Christa we swátosti oltaťni pťijmouti pod oboji
fpůsoboU swátost tu pťijimati musi widěli se
pťedstaweUi Cirkwe nnceny, pťijimáni pod je:

,dnou fpusobou nejenom schwaliti laikům čili

Uekuěžům, Uýbrž i žwlásstnim šakonem pťede
pfati, opirajice fe žlasstě o tyto duwodh: Bťedně
aby fe činem takowym Ustawičuě wywracowala

licha domněUkablUdaťůw, jakoby Christllš Bált
nebyl w jedUé fpusobě celý a nerozdllnú pťi:r
tomen; dcile abh se pťi podawáni kalicha Ue
wylila krew Wáně na zem a tim fe Uešneuctila;
pak také proto, že nejfwětějssi swátost fe we

fpufobě wina, kteréž brzo porusseni béťe pro
nemocne dlouho zachowati nedá, jakož i to po
wáženi hodno, že by we Umohých krajinach
kde wino Ueroste a kterě Ua sta mil od winných

krajů wzdáleUh jfou, wino jen š pťewelikými
Uesnázemi a wýlohami opatťeno býti mohlo
kdyby wsslckni wěťici často, jak tomu Cirkew
fw chce fwatost oltáťni také pod spůfobou
wina prijimali Bosléze Uči tomu žkUssenost,že

nmohé osobh, zdrawé i nemocné, čichU a chUti
wan čteré i po konsekraci (pofwěceUi) spůsoby
te osiáwaji, fnésti nemohon a še by ža tou
pťičiuou stoln Baně se wzdalowaly; což by se
tolikěž Uepochybně U wssech wzdčlanějssich stalo
kteťi nejfoU zwykli z jedné skléukh 8 jinými
ofobamč pitj, a kterým by fe také pťijimáni
znechutilo kdyby z jednoho a téhož kalicha
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šjinými piti mUselr u Ze pťičinytyto pro
které Eirkew pťljimáni pod jedUoU fpůfoboU zakon
Uemstanwila, záwažné a postačitelné jfou jde
každémUmoudrému snadno na roznm anž možná
w tom Uepoznáwati wedeUi Ducha fwatého

Takto ozbrojeni sstitem wiry prawé kato,
lické mužeme beze sskodh odpůrcům Cirkwe jiti
wstťic a čtoUče jich proticirkewni list bndeme
sice nebezpečným trnim a bodlačim kráčeti ale
pod zásstiton práwě wyložené prawdy Boži
douxfati lše, že beze sskodh a bez raUy ono
trnijsstě jižliwých blUdů projdeme

Klademe zde onen proticirkewni list kaliu

ssUikUw Kroměťťšských proto w úplUěm obfahu
že by ji:láče možná nebylo, listU Jana Kapiu
stránowu dokonale rozuměti

4. šsisi lialissniúaýů)

BWro hajeni prawdy, že pťijiman stdátosii
oltáťni pod oboji spUsoboU, chleba i wan, wě
ťicimU Uáležitě pťiprawenémU lidU slUssi po

silaji fe ode knězů Kroměťižských wlastému
mnichowi kterýž prade tUnyni w OlomoUci
stssatě popira a wyžnawače jeji kaceťuje a žau
traruje čtyry tato Uižepsana prawidla jako
Uějaký čtyrnhelmk (telrnšcdmxm) a Zada fe od
Uěho pisenmá odpowěd

e) List lenlo jakož i odpowěd Jana Kapčsttčmowa json ze
starého latřnského mkopčsU Qlomncké uniwersitné bibliotéťdd

(dlď 2 N 6) pauem prof MatčjemBrocházlou wypsámd
a2 latčny na je(ašhkUáš pťelo eny pťi čcm iwelezasiou:žil mu p l)r hhtilowi atšiwaťi moraw stawowskťmu
za wsseliloU radn a ochomť pnspkni dtkh wzdawati sinssno.
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Wrwni prawidlo jestit: pismo swaté jest
prawidlem wiry, proti Uěmnž, dobťexli fe
jemn wyrozumiwa, žádna aUtorita (zakonitá
moc), žadný roznm kteréhokoli člowěka, žcidne
Ustcmoweni, žádný zroyk žádUý obyčej Uččeho
Ueplati, stawlxli se w odpor š pismem swatým
Brawidlo toto lzr co samo seboU prawé a
žťejmé pokladati PotwrzUje se také wýrokem

sw AUgUstina kterýž w 2 kniže o kťestUtakto
Kdože eri že kannické(ťedidelné)pismo

fwaté jak starého tak Uowého zákona se w Ure
čitých fwých mezich drži aže se jenUl pťcd
pozdějssimi listy wssech biskupůw pťednost dati

mUsi tou měrou, že Uelze nikterak se rozpakon
wati a hádati ždali prawda Ueb slussno, cokoli
w něm psciUo ee

Drnhé prawidlo jestit: Braktický čili wý
konný žiwot Christa Ježisse a jeho aposstolUw
jakož i jiUých jejich stoUpeanw w Cirkwi za

swaré UzUanýchUejbliže nejprawdiwěji a Uej
šťejměji rozbira a wykládci fmysl pifma fw,

pokUd toho tťeba kU spaseUi lidskčmn a zlasstě
w tomto pťedmětu swatostnim jest (smysl ten)
Ua bilém dni Nebo skUtkyWáně pťedewssim

žažračné nejzťejměji potwrzUji wirU jak starého
tak Uowého zákoua; pročež di Spasitel (JaU
10, 25): „SkUtkowé, kteréž ja činim wejmenu
Otce swěho, tit swčdectwi wydáwaji o mně
(že já mešsiaš jsem)ee N dale (w 37 a 38):
Nečinimulit skUtkůthe fwého, erěřte mi
Baklit činim, a Uechcete:limně roěťiti (afpoxl)
skutkům wěřteee Totéž prawi sw YUgUstiU
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o Uauce kťeskanskéwe knize čtwrtě: „Jakonoli
má do sebe wžnessenost ťeč mluwiciho, pťece
wětssi wáhn mci jeho žiwot.eeu Y učitelLyra
(Mikuláš) e) we swém mrawoslowi prawi:
BWice dokaznji činy než slowa.ee N Seneka
(mudrc pohaUský) we fwě dwacáté episstole
k Lucillowi di, že slussněji, aby slowa wěci
famou se dokázala a nikoli aby wěc samými
slowy fe dokazowala. p

Tťeti prawidlo: Zč:dný rozbor čili wýklad

pisma swatého Ueni profpěssný, půfobiwý a
žiwý, Uenixli půwodně od samrho Ducha swan
tého wzdťlán. Nebo kdo jinak pifmn fwatémn
rozmni nežli Dnch swatý žádá, jest kaciťem; a
jak di fw. Zeronym w listU ke Galatům: „Kdošn
koli pismu fw. zle rozumťjč a je pťewraruji,
lžiproroky se Ymďrožem nazýwajť.ee Tolikéž
NugUstin we čtwrtě knize wyznčxni swých prawi:
BNikdo jiný mimo tebe Bane neni učitelem
prawdy, kdekoli a jakby koli byl proslUl.eeu

e) Miknlúš Lyra, ieden z nejslowntnějssčch wykladačů plsma
sw. we siťedowěku, Uarodjl se w Eboracn we Francousich

sodččů žčdowstých. Poznaw prawdu wlrh Christowh dal
Fe pokťestčti a wstoupjl do ťádu minoritskěho r. 1291. Bo:
zději ssel do Paťl e, kde Ua whsolých sskolách o pismu sw.
weťejuě pčednč:sse jsa pro swou učeuost a zbčhlost wr sta:
sých jazheich, zlásslť w bebrejssljnť obdiwowán. W Baťiži
take ru 1840 Umťel zůftawčw po sobě pod jmenem dostillh
wýklad pisma sw. w pčt a padesáti knčhách, o nčch 27 let
byl pracowal. Dčlo to bylo nejprwé w Řimě r. l 41, pak
w Basileji r. 1502 a 1508 tisstěno a jelnu lak welká ceua
a wážuost pťčkládána, že pťtslowim se stalo: „Zi lesrn nou
jžxwgšetz leulberuš nou oullďšgel.ll lkdybh Lhra Uebdla
zwučila, nebhla by noha Lutherowa ťťepčťla ta 1. sdybh
Lhra ucbyl swěho wýkladu plslna psal, uebpl dy Luther
swého pťekladn plsma dowedl).
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Tentýž we knize o Trojici di: UJakonoli kdo
wpnikč: wýmluwnosti, ostrowtčpnosti w hádani
neb lahodoU ťeči, pťece prarownik pťese wsseu

chnofnaženi swé pusobitt zewnitr Ularně fe
Uamáhá, Uepufobili jpolU š nim potaji fam
Stworitel anitť Nebo 27wsselikušdan wýborné
a každý dar dokonalý š hllrd jest, sestUpUjici
od the swčtelee(Jak 1,

Čtwrté prawidlo: Čtyťč sio učitelowě
wsseobché Cirkroe, totiž sw Zeronym, sw
Nmbrož, fw NngUstin a dw Řehoť a jini
jenžto důmyslnosti nadáni, Učenimse wycwičeni,
ro úsildcich skromni a bezroassniwi jsou bližeji
a pťefneji rozbiraji a wpkladaji pismo swaté,
zlasstě tam, kde fe úplně šhodei, Uežli tisice
moderných (nynčjssch) rožbiratelú a pojednao
watelů nakažených ohawným fwětáctwim, jedem
hadim a kaciťstwim fwatokupeckým Nebok
ončm netoliko pťed modernými wykladači ný:

brž pred samými papeži je U wýťládáni pisma
swatého pťednost dawa jak wyswitá ždrnhého
rirkewnich Ustanoweni a t. d

Wýsledek prwniho prawidla Ježto tedy
dotčené pťijimáni obecncho lidU pod oboji fpůn

sobon jest prawdoU pifma swatého, jak de poš
dčji Ukáše: wyplýwá z prwěho prawidla, že
proti němu Uelze pťipnstiti aUtoritU čili rozUm
kterěhokoli člowěka nebo kterékolt Ustanoweui
anebo žwyk čili obyčej, stojiult w odporu š pia
fmem swatým N protože průpowěd mnichowa
(Jana Kapistrána) proti této prmodě pisma
fw čeli a ji kareťUje, wyplýwa z toho a dou



Bist kalissnický. 259

fwědčuje fe tim, že stoji w odporU š pťsmem
swatým a tudyž Učžadným spůfobem fe přiu
pUstiti a trpěti nemá

Wýsledek drUhéhoprawidla Brotože mimo
to dotčená prawda o pťijimčmi obchěho lidn
pod oboji fpůsobou jest nstanowenim, prarj
(jednanim) Ehrlstowoll a podánim aposstolským

jakož i obyčejem prwotné Eirkwe ak ž ewane
gelir a l ep ke Kor 2 wysioita wyplýwá
zdrUhého prawidla že uwedené již Ustanoweni,
podani a prare (obyčej jednati) prawdiwčji,
žťejměji a bližeji wykládaji pismo fwaté o poe
třebě hlafati pťijimani (pod oboji spůfobou)

nežli kterýkoli jim odporný rozbor a wýklad
nowťjssich

Wýsledek tťetiho prawidla Boněwadž nad
to wsse dotčena pranoda o pťijimani pod oboji

spůfoboU fe fwým prawým wýkladem totiž
ď prari Ehristowou aposstola a Cirkwe prwotné
w nich neklamně od Ducha fwatého wypraco:
wana byla: tedy wyplýwáž tťetiho prawřdla,
že kťeslaUskémUlidu jest profpěssná působiwá,
žiwa a fpafna Tomu lj tak bUde nstanoweni
a obyčej kohokoli prawdě té protiwný neprou
fpěssnýma wěťicim Banť zatratitelným a pifmu

fwatémU zjewně odporUjicim a tUddž podle
prwniho prawidla fe nikterak pťijimati a tro
pťtj nema

Wýsledek čtwrtého prawidla Boněwadž
mimo to prawda dotčeného pťijimáni Učiteli

nadťečenými dostatečUě a jafně wyložena a
tUdyž jeji prale čili jeji w žiwotě prol
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wozowáni mnohonáfobně dofwědčeno co lidn
kťeskanstémU potťebné a fpafnc: wy
plýwa že čtwrtého prawidla, že jejich rozbor
a wýklad jest fpolehliwějssi a nade wssechna
nstanoweni a zwyky moderné pťefnějssi, praw:
diwějssl a pifmu swatěmU bližssi a tudyž od

wesskerých wčťicich Chrtstowých se jemn pťed:
nost dati slUssi

be pak fr biledně okašalo že dotčená
prawda pisma fwatého, rozuměj pťijimani fwas
tosti oltaťni pod oboji fpůfobon od lidu, pifmem
fwatým, swatými Učiteli dotčenými a jinými
poiednawateli dostatečně potwršena a doswěd
čena jest co ťreslanskému lidu potťebná
prospěssna a spafná, Uwádime nasledujici
šťejmé důwody Bissel Matonš (26 26m28m)
N kdwž oni wečeťeli wšal Zežiš chléb a doe
broťeččl i lámal a dawal nčedluikum swým ee
a ťekl: Wešměte a jezte: toto jest tělo mé ee
„Y wzaw kalich dičh činil, a dal jimee ťka:
:Wite z tobo wssackni Nebo to jest krew ma

Uowého zakona, kteraž za mnohé wyltta bude
na odpusstěni hťichů ee u Totěž čisti lze n
Marka 14 a LUk 22 U Zana k 6, 54
ťekl Zežiš učedlnikům a zastUpum židowským:
Ymeu, ameU prawim wám: Nebudete:li jisti
těla Syna člowěka a piti jeho krwe Uebudete

miti žiwota w soběee Kde glofa čili wyfwět:
liwka di: Yž posnd neučinil BáU zminky
opožiwáui swátosti oltáťni a erili se spů:
sob jejiho podáwáni a požiwčxni pťece slowa:
„Nebudeteoli jisti těla Syna člowěka a piti
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jeho krwe,ee u dosti zkejmč ho Uaznačuji e)
Y slowo dcile pološené kdojia (mé tělo), di
glosa ččlč whswětliwka, whkládaji Uěkteťi swati
o požiwáui fwátosti oltáťUi a dobťe maji Bao
wel di (l Kor 11): UZá zajistě pťijal jfem
ode Bána, což i roydal jfem wám, že BáU
Ježiš w tu noc, w kterouž zražen byl wzal
chléb a diky ččně lámal a ťečl: Wežmčte a
jezte: toto jest tělo mé, kteréž ža wáš wydáno
bUde: to čiňte Ua mou památku Tačž wzal
ikalich když powečeťel ťka: Tento kalich jest
nowá smlouwa w mé krwi, to čiňte, kolikráta
kolč piti bndete, na mon památkU Nebo koliu
krátkoli budece jisti chlěb tento a zkalicha toho

piti: fmrt Báně žwěstowati budete, dokawadž
Uepťijde.ee ouu Y dále: BZkusiž par fám febe

člowěk, a tak z toho chleba jez a z kalicha
pi.ee u Nugustin “) di: „Kdykoli se hostie

e) Zadomlnajl zde kalissničti knčži ti že w dnchownlch wěcech
jssti a piti jako pokrm a napoj jedno a totéž uu totiš
duchowni občerslwcui uo wyznačUjl Že pak se o jedenl a
pisl mluwi naznačnjc se tim loliko uplnost neb dokonalost
ouoho dnchowniho občerstwenl Zapomiuali též žc zde
skůwko a (a nebudeteli plti) znamena tolik co Uneboee
podle fdusobu mlnwy hebrejské k p kdhž prawl sw Wetr
ke chroměmu:Zlata a stťibra nemam t j zlata anebo
ňřxdra uemam;ee jinak by žčwot wěčný nemohl samými
slowy Cbrřstowúmi pťiřkum býei tomu, kdo pon c spůsobn
chlěba pťijima; nebo dl Cbristlw sam: nstdo ji leb temo

Bw bude Ua wěkdee Nikoli ale nedočitáme se žc bd5hristUo byl saleč ťekl: .Kdo pije roilw to, žiw bUde
na roěky. ee

ee) Nejsout to slowa sw Yugustjna, nýbrž fw Wro:
spera, klerýž na začálkU párého stoleli se narodtl
a horliwým swalého YUgnsttna clitelem a obhája
cem dhl, jakž toho doswčdčUjijeho sptsowé: lioo
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láme a krew Báně fe wyliwa z kalicha do úst
wěťicich, co tim jiUého fe Uaznačuje leč oběton
wáni tčla Baně na kťiži a wytčkáni jeho krwe
z bokue?ee Tentýž LlugustiU we spifu o městě
Božim di: Protože fmrtl Báuě jfme wyswo:
bozeni byli, whznačujeme památku toho požia
wanim těla a pitim krwe, ktrré obě pro Uaš
obětowány jfou N w ťedidle o konfekraci (pou
swěceni) di fe: B?lugustin, kterýž kalich, to jest
krew Christowll, pro frbe klade, co jinou mi:

Zponšjoneš Uú očxpituln oulumuiuutjum (icl ešt
úušuštinum) CUllorUmee a stc!špe)nšioušš Uá
oupitulU odjeotionum Uilwenliunňrum e Swalý
Prosper bpl laika psal mřmo již dotčená dila
laké chronikn swčtodějin, pak 106 menssťch dáfnč
jakož i pojednánč o mřlostt Božč a o fwobo:
dné wUlř.

Ze siow sw Wrospera, jakožize slow ostatnich
othw která fe zde Uwádějť toliko zawiratč lze,
že lenkrále i laikowé pod obojč spůfobou ponej:
wice pťijčmali Mh wssak wime, proč lomU Cir:
kew sw tenkráte tak chtěla Napornčeno to tehdáž,
jak jtž podolknnto, pro whwráceni blUdUwMani:
chejských, mezř nimiž i ten byl že wčno jest wý:
plodem ďáblowým Nřkde ale we wsfech tUto
Uwedených tertech newyťknuto, jak tomU onino
kalissnčci chtěli, žebh ChrčstUď Pán pťijimáni pod

oboji spůsoboU i lalkům byl přčkázal aneb že by
takowé pťijimcini ke spaseni newyhnmelnč po:
tťcho bylo

Marně se tedh kalissnťci na terty onh po:
lahowali a podneš potahnjč jelikož z Uich newn:
plhwá, co ont znlch dowoditt chtějť thchom
ze Umohých důkazů afpon jeden podali, Uwádime
zde slowa sw Yngxrstina z téhož dčla, na něž fe
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lost rozdionU ode stolu, to jest od těla, jej
klade, ježto pťece ani tělo bez krwe ani krew
bez těla býti neb pťijimati se nemůže, aniž
jfoU tam dwě swátosij Uýbrž jedna toliko,
awssak neni aUč tělo krwi, ani krew tťlem, a
chléb se proměni w tělo a wino w krew ale
nikoli naopak a pod rozlččUými spůfobamt sr
oboji pťijimá. u Broto týž rozděluje stůl a
kalich co rozličné milostč jak di glosa pťi wyo
kládčmi žalmU 22.: Bťiprawil jsi pťed obličejem

kalissnici odwoláwali totiž ze splfU jeho: Q měskťBožmee a pťipomináme jesstě jednoU, že fw Yu:
gUstin pťed swým obrácemm sám býwal Mani:
chejem a napotom po swém obráceni prott Mani:
chejňm se wssi silou mohútného dUcha swébo bo:
jowal Ll hle! lento nčilel Cirkwe we 20 knize
dotčeného spisu w kapitole dewáté (na str. 111
podle ťekladUCelakowského w Braze 1832) mluwi

o pťijmláni pťi oběti msse sw, a podotýká toliko
pťijimáni těla Baně, a nikoli take pťijimcini
krwe jeho, ač by toho proll Manichejčlm bylo
swrchowaně tťeba býwalo.ee Nebo prawi: Ne:
odlnčUjit se dnsse zrmťrlých nábožných lidi ode
Cirkwe, klerá l nyni jest králowstwimChristowým;
jináčet lu pťi oltciťi Upťljčmáni těla Bá:lě
newzpommalo se o Uichee Naslednjici siowa
jjž uemlmoi o lčxto swátostč nýbrž pťipominaji
křest swalý oo Obzwlásstě wssak mělibh si kalissnici

a mčeljbh si wčlbec wssichni rozkolnici powsstmnollti
slow téhož fw Učitele w témže spisu (we kntze
21 kap 25 str 236 a 237), kdež taklo di:

Neni laké nemistná tuto otázka, kterak F bráltmaji flowa Bána nasseho, tam kde praw To:
tor jest chléb teU 8 Uebe šsinpujici, kdožby kolt
jej jekl, Urnlnťel Já jsem teU chléb žiwý, jenž
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mým stůl proti těm lteťiž sužuji mne Bou
maqu jsi olejem hlawh me a kalich mUj opou
jUjici jak ,žnamenilý jcstee w Zeronym di:
Kteťč fwatosti oltáťni sloUži a krew Báně Uár

rodum jeho rozdáwaji bežbožně se prohťessUji
na zákoně ChristowU domniwajice fe, že slowa
modliciho swatost tuto Utwoťnji a že ktomU
toliko slawnostné modlitby tťeba a nikoli také
zasluhy knězůw ee o nčchž se prawi: Kněz jao
koukoli by měl poskwrnU na sobě nema pťi:

jfem š nebe šstoUpil; bUde:ll kdo jistiz toho
chleba, žiw bUde na wěky. (Jan 6, 50z)eeb
Kterým ale nhni Ua to odpowčdáme od těch wáži
tento smysl i ti, jimž později odpowěd dáti ho:
dláme a kleťiž oswobošeni takowého (od wěčného

zatraceni) Ueslibnji wssechněm pťijawssim swatost
kťln a těla Ehristowa nýbrž jedině katolikům, bpť
ostatnč jakkoliw zle žiwi bhli (což owssem nee
možno) Nebok jak fe slysseli dáwaji u Uepo:
žiwali jsoU tčela Cbristowa jediné we swá:
tofti aledxž we siutkU samém, jsoUce totiž po:
staweni w samém těle jrho, o němž aposstol byl
powěděl: nJeden chléb, jedno lělo mnozi
jfmeee (l Kor 10,17) Kdož tedh jest w je:
dUolě těla jrho, t j kdo we spojeni oudů kťestaU:
skýchse nalezá kterébožto tčla tajemstwť obyčejně
wěťici ď oltáťe pťijimaji: o tom práwě ťici se
může, že požťwá tělo Christowo a že pije krew
ChristowU N protož také kaciťowé a roz:
kolnčci, odloučťwsse fe od jednoty lěla toho,
mohon slce tUtéž fwátost pťijimati, leč ncn
pťijimaji ji ku swémU nžttkn, nýbrž ke swé
záhUbě, ježto tUdy spisse těžssi soud na fr
Uwaluji, ncžli abh pozdějt whfwobozeni býti
měll; nebol nenacházeji fc w tom swaku pokoje,
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stoupiti k olteiťiby obětowal Bánu (w Sofoa
niásse pror)ee Řehoť prawi: Co krew Bánč
jeft, nenaučlli jste fe znáti tolťfo slyssenim, nýu
brž pitim Kterážto krew se na obť weťeje
klade, když fe nejenom ústem tťla nýbr; i ústem
srdce čxerpá Nebo na obě wereje položeUa jest
krew Beránkowa, když ústama fe béťe k wya
konpeui a srdrem t j žeidostion mnsli na ni
ku napodobňowáui fe panmtuje. Y dale: W
tomto tajemstwi jafoby Umiral, a jeho telo se

ktarý toUto swatosti se whpodobňuje au Leč opět
i lito, jenž dodťe rozumnji, ťkouce, že nedá se
ťici o tom, žeby požčwal těla Christowa,
kdo nenč w lčle Coristowě nedodťe pťipon
wčdaji lčm wyswobozeuč swým časem z mUk wčc:

nébo ohnče, kleťiž od jelxnoty téhož těla se odtrhli,
a dnď w knciťstwl anebo w pohnnskoU modloslnžbU
Upadlř Wťedně měli dy powážilř, jak neduslexdné

a prawé wiťe naskrz odponlé bylo bh toto Učenl
kdyžby mnozč, naťkn li wssickni, kleťi wdstoUpiwsse
z lčma Cirkwe kntolicfé, bezbožuých kacčťftwč na:

tropili a zwlásstnťch seft pozqkládali dnlefo lep:
ssiho požiwali práwa Uržli sč co do jejich osidel
uběhli a kteřč nikdy ťatolxci nedyli Z jakžbp mělo
oswododili wěčných trrstčl tyso hlawy kaciťu že
w katolčcké CUkwj kťlěui bhlč, a že pťed lťm
pťtjčuuali swátost lěla Cl)ristowa, bwwsse
w pmwém tčle jeho, ježto owssem horssč jest oda

padlec od wčry a z opadlce Učťněný odpurcc iejk,
nežlč ten, jenž Učkdo od tčx wčry neodstolrpil, kU
ktexě fe Učkdy Uehlásil Za drnhé poráži je tasě

sám apossrol w těchže prollessexných slowech, pťedu
pouxidaje š toUréž prawdiwosti po wypoččlánk

ončch lělesuých skmfťl: Kreréžso kdožkolt čiul,
králowstwim Božčm nxládnonti nebude

12
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wssude prčjima a ku spafe lidu rozdawa, jeho

krew již se newyléwá w rure newěťirich, nýbrž
wtčka do úst wěťicichee (w homilii welik..)
oeu Nmbrož di: BWrotože siUrti Báně bylč
jfme wykoupeni, slussno bychom toho pamět
liwi byli pťi požiwani těla a piti krwe jeho,
čimž jsiUe i nowého záwětn dosáhli, to jest

nowého žákona, kterýž wstechny člowěky, jeho
poslUssné rissi nebeské odewzdawá Zaikon tedy

krwi Ustanowen jest, jelikož bošskébo dobrodini
swědectwim jest lrew Báuě, odtUd obě pro
ochralm těla i dUssepťijimáme, ježto tťlo Banč
pro fpasil těla, krew ale pro dussi se pťijima
a wylita byla Jakož to iMojžiš byl pťed
podobnil ťka: 77Wlařk(maso), wece, pro wasse
tělo se obětowati bUde, krew pak pro dussi.ee
Broto i šákon žapowidá jedeUi krwe, že se
ld Kor 11. prawi: Kolikrátkoli a t. d.

Tomaš NkwiUský: Yčkoli relý Ehristnš
w oboji fpůsobě jest, pťece ne nadarmo fe pod
oboji fpůsobou dáwa Nebo nejpťedněji zapo:
tťebi toho k wyobrašeni UmUčeni Báně pťi

Uěmž fe krew od těla oddčlila na růžno Wroto
takě we formě konsekrare (pofwěcowani) krwe
fe zminka čini o jejim wylitč Za druhé jest
to pťiměťeno Užiwánč této swátosti aby na
různo se tělo Christowo podawalo wěťicim w

dokrm a na různo krew Ehristowa w nápoj
Za tťeti co do účjnku jest záhodno, pod roz
dčlnými fpůsobami rozdawati samým wěťirim
jelikož tělo Christowo fe podawá pro blaho
tťla a krewpro blaho dnsse(3 d Sonbr o 76
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čl. 2). w MikUláš z Lyry pisse: Bite wino,
jež jfem wám misil t. j. proměnil w krew
fwou we spůfobě wina, jemnž se pťiměssuje
woda, Uebo oboji fpčxfoba za starodáwna pon
dáwána wěťicimee (pťi wykládáni siow we Wťi:
slowich k. 9: jezte chléb můj a pite wino, jež
jsem sinisila wám). ZiUě wssak spify fwatých
učttelň jakož i ťedidla a wýroky Cirkwe, abyu
chom krátkosti ssetťili, tUto pomijime.

Toliko jedno jesstě na konci polofiti a
pťipomenoUti za hodné máme, totiž že zakladu
jiného Uikdo položiti Uemůže mimo ten, jejž
nám byl položil Bán Ježlš ChristUš. Nebo
kde Ueni Christuš žeikladem, tam žádný dobrý
skutek Ueni whblxdowcino Boněwadž tedy Chriu
stuš, Bňh a člowěk wssemohouci a wssewědouci,
kterýž we fwých whnčowánich ani oklamatč, ani
oklamán býti nemohl, sám nejprohlidawějssim
jest pňwodcem tohoto laikůw pťijimáni pod
oboji spňsobou, jakž i sněm Kostnický a Basiu
lejský spoln š prwotnou Cirkwi wyžnáwaji,
která dle fwatčho Bedy jest jakoby matka a
Učilelka nynějssi Cirkwe: proto podle wýrokll
téhož Bedy w homilii (ťeči) welikonočsri ťkoue
ciho: „Zelikož Uejlepssim jest ťedidlem žiwota,
pťikladn prwotné Cirkwe we wssem Uásledowatč,ee
š wťtssi jistotou a bešpečnosti siněle fe proo
jádťujeme: By někdo z lidi, anobrž jak di
aposstol, by anděl š nebe pťissed kážal wám
Uěco jčného, Uežli wám kázáno, mUsil by každý
wěťici nad nim tUtéž kletbu wyťici, a tU ewano

gelickon a aposstolskou již zwěstowšllou prawdu1 ů
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welkodussně hájiti, kterážto nade wssemi mnichU,

králl a suěmd dobrotlwou wťlťzitelkon žUsiáwa
a mohutni a žtje na wždy a wrch obdrži na
wěty. Ymen.ee

Z. deoměd Zann šiapistrňna.
úwoů

Bro prawdu nejswčtťjssi fwátosti oltáťnč
pod jednou toliko sproboU pro lid fwčtský
katolický a wěřici klerá; niťolř od kuězú Kro:
měťižskýcb, nýbrž od jamého Zešisse Christa
ustauowena Utwrzeua a od swaté ťimské a
wsseobecné Cirkwe co do spusobU přijimánč

Ufpoťádciua podle obťadn, obyčeje a žwwču
swaté rimskě a wsseobecnč Cirkwe rotěťlljiri,
což se jakožto zákon zachowawati ma Neslussno
zajtsté, abo Uěkdo buď ž papešuw nebo z ťá:
duw pozdějssich wywracowal prawčdlo jež stoo
ltci fwatého Betra zachoweiwati wldi a Učitč
sidssl mx dle fw Nugustluua (ke Kafulanowi
knčxzt):We wčcech we krrrých pifmo fw uřc
jidtého nenstauowuje plati zwyk ltdu Božiho a
ťaidy čili Ustanoweni starssich co žeikon e Bl jako

prestupitelé zákonůw Božských tať i powrhowačj
obdčejuw cčrkewuich umju krocent býti We kui;e
prott Mančchejum týž Blugustňn di: Na bileo
dui jest že we wčci pochnbné platť nutorita
(;akonlta mor) Cirkwe katoltcké, ktrrá fe eruě
opčra o prasidla saulých zafladalelu anossroln

skrše Ueprotrženou ťadn jejich náUUpcn blskUpU
až podUeš lrwajiri, jakož i o soUhlaš sollka
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Uarodňw Z čehož pťejasUě wyswitá náplň
papežsié aUtority, kleroužto obecně adosstolskoU
jmennjeme, jellkož papež co nejwdšssi biskup
kplnosti moci powolán, ostatni pač (biskupowé)
toličo kU části péče W rošepťich wěrončuých
a w jakýchkoli o wiťe pochybuostrch pťiuáleži ji
(Cirkwi ťimské) rozjudek a k ni co kmatre
wssech katolituo a co k Uejwwšssi moci se pro

rošhodnnti odsašnjr a wyjádťeni prawdy od
katolifmo zedossad žádá ee

Neanobu fe tedy nediwiti Wam, kněžiKron
měťižssli já bratr Zml Kapistráu z ťádn mena
ssich Uejmeussi a nehodný komisať aposstolský,
wsseobecným wdssetťowatelem kariřské Ueprawostt
po relěm swčtě nstauoweuý od swaté stolire
aposstolské ač neboden jfa a sice od papeže
blal)é pamčti Martina M, jakž prawým listem
aposslolským žrejmě dokázati lnohu, jehož pak
Wy na posmčch toliko mnichem wlaským Uax
žýwáte jenž prý ostťe dotirá na prijimáni pod
oboji fpilsobou, je žatracllje a kareťllje, a jeu
Uxuž jste na spčlsob tetragoun (čtyrlchelniku) pon
slali čryry prawidla Snažite se ciža slowa
wmisili, kterým wssak (odpnsitež) žhola ner
rozmnite newťdonce ani jak se slowo tetragon
skloňujea kde se nalěža Tetragon je sigura
nmtematicka čtyrw Uhly pťčnxé majiri tak jako
tetramrter (čtwrmťr) jfou wersse čtwrstopé a

tetraplota jsou slowa, kteráž toljko čtyry pády
nmji a tetrarcha je tolik co čtwrták jexnž čtwro
tým dilem králowstwi wladne Miuire opičim
spčlsobem nčco wystawiti, čeho Ueni, a prawite
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že Ua fpůfob wlrňšonji fe mně čthry prawldla
posilaji Kdyby jste byli Btetmšonwee ťekli,
byl bych sobě pompslil, že to snád drnhý neb
lťeti pád w jednotném počtu čili prwý pád
w počtU množném To jsem wssak jeU proto
podotknul, že sr jinak co nejspráwněji a nejo
sláwochlubněji psáti wynafnažujete, jakž to wassi
soudrUhowé pro páru a dým marné slčxwyčafné
činiwaji Jestit to žwykem hadowě lestnosti
jažykem kroUtiti a slowa swá jedowatým pon
mazáwati medem

NejfoU pak ona prawidla jež mi pissete,
festawena a wynalezena teprw ode kněži zKrox
měriže, Uýbrž sestaweno jich (ž ústUich a pifem:
ných wýroku kaciťůw) deset a nikoli čtyrh na
sněmU Kosinickém dobťe:li se pamatuji od
nejdnstojnějssihootre a pana pana Jana z Turx
rekremath, teď nejdůstojnějssiho sněše kardinala
š titUlem (chrámu) sw Sista (w jeho po:
jednáni) e) proti kaciťstwimWiklefa, Hufa a
Zeronyma predků wassich jrž teď co swaté
ctiti fe erstýcháte proti úsUde a Ustanoweni

e) W jebo pojrdnáni: Q tělU Pcinč droti Cechňmgee Zan
Tnsrekrernath (smduem:xáč), rodem sspaněl whnikal co

reholnřk dominjkanský welisou učenostt a Uoslan od papeřeEngenia co jeho důwčrnik Ua sncm Kostnický sde tae
proli :xťechmatům Učlterých sněmowuikuw autoritU parež:
siou ostrowtipně a tazně l,dajil K tomU cili tafě sepsal
Uobram: EUgeuja lU ee we kterr prawý poměr wsseobecných
sněuxů kU papeži dokouale whswrtljl Pro swě welikě zá:
sluhy o stolicř papežskou byl lalé r 1489 kardiualstoU dU:
stojnosil whznačen Dokončil žiwot swnj r 1468 jsa 80lrl
stár a zůstawil po sobť nmoho spisn, nteši nimiž takě
onen wýsse položeUý o těle Božlm prolt Čechnm ee
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swatého sněmu Kostnického, jenž tehdáž Cirkew
katolickon zastnpowal.

l. Zuu.

Wywráceni námitck kalissnických

1 Brawite Uejprwé, že pismo sw jest pran
widlem wiry, protč nťmuž, dobťe li se jemU
rožUmi, žádná autorita, žadný rozum lterehoe
koli člowťka a t d Uir Ueplati Eo ale, sspatně
li či nejapnč se jemn rozumi7 Zistě tU zapoo
tťebi bude k někomU wyšessmu se pro fmhsl

.prawý Utéri, jak již wýsse co nejzťejměji do:
kazáno N Uwážime:li dobťe slowa Blugustir
Uowa o jedim)m kťesiU: BKdože eriee at d.,
uu požnáwáme, že toliko ťici chce: Od té
doby co obfah plfma sioatého jak starěho tak
nowého šákan od Eirkwe swaté pťijat a poe
twršen byl nesmi fe nikterak rožpakowati, proč
prawdiwé a dobré jest, o čeln se wi, že w Uěm

pfáuo stojiee Tolikež o slowť kanouické, ee an
di: Kdože eri, že kanoxlickě (ťedidelué) pifmo
f.w se w jisiých mezich drži at d Nebo káUoU
(ťecké slowo) jest Latilliknm tolik co prawidlo
(redidlo) a šwyk čili ťád potwrzenú Brotož
di Dlugtlstilt tamtéž: BNewčťil bych ewangeliU
kdyby mne ktomn nepohUula Cirkew.ee Kanonické

ledy plfmo swaté jest to které náležitcmu wyo
ssetťeni podrober bywjsi od swatc ťimskě wssel
oberné rdtčťnjici Eirkwe potwrzeno bylo Nebo,
jak di Jsidor (kn 6 Etym ), kánon ťeckéslowo
žnamená tolik co prawtdlo neb ťedidlo Ředin
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dlem pak pismo swaté proto nazwáno, še dobťe
člowčlea ťidi aniž ho z cesty tahne Zini prau
wili, že xmzwáno ťedjdlem bnď proto aby

ťidilo anebo aby prawidlo sslechetněho žiwora
podawalo aneb rozpnstilého a žlcho naprawoa
walo. Nedidla pak sněmťlw wsseobecuých od
čafmd Konstautixlowých poťanji. chbo we pťedea
sslúch stoletich pro znťiwá protiwenstwi uebylo
Uikterak mošno (takowúmto fpusobem) poučoo
wati Uárody Tim fe stalo, že ťťestanstwo roza
ličnymi kacirstwimi roztršeuo, jrxlikož biskUpUm

šhromážditi se w jedrn sbor nedowoleno až za
času dotčeného cipaťe Nebot tento dal čťeskao
Uům fwobodn kwolnému fe šhromážďowani
Bod nim také swati otcowé Ua fboru Nčreno
ském ž celčho sioěta sr fessli a podle wiry
ewangelické a aposstolské d:uhé wyznáni wiry
po aposstolech wydali Ejhle, Uejmilejssi, chretea
li zrak dllchomni otewťiti, jafně poznáte, že
aUtorita (záťonita moc) Christowa w Wetrowl
nejhlawnťji šůstala a w ostatuich aposstolich
přibotně Od Betra ale a ostatnťch aposstolů
pressla jak šnámo Ua jejich ťádné nástupcr
Broto i také sám Báu Zežiš ChrčstUš ťekl
(Jan15 5.:) BJcis jsem winm,xkmen wy
ratolesti: kdo zňstáwa we mnč a já w Uěm,
ten nefe owoce mUohě: nebo beše ume nic (doa

brého) nemčlžete Učinjti eeČimž Uaznačtti chtěl sjea
dnoceni údUw š hlawou, rteroUž fam jest Ježiš
Christuš Za tnto jrdnotn modltl fe Bán Zežiš
8 welikým úsilim thci w Uejswělčjssinori
tě když byl skawil posledni wečeťi swou, ťka
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(Zan 17,11):Otče swatý, žachowejje we
jmenu swém, ktrréž si mně dal atby byli jedno
jako i myee Dále (w 17.:) Woswětiž jich
w prawdě Řeč twa prawda jestee N dale
(w 20.:) Neprosim paktoliko za Uě aleiza
ty, kteťiž slowem jejich uwťři we nme, aby
wssickui jedUo byli jako ty Qtče we nmě a
ja w tobč aby i oni w náš jedno byli aby
Uwěťil swět že ty jsimne poslal Z já sláwu,
kteronž jsi nn“ dal dal jfem jim: aby byli
jedno, jakož i my jedno jsme Zá w Uich a
ty we Umě: aby dokonani bylň w jedno ee Hle!
co znamenaji tedy slowa: ,!Nebndete li jisti a
nebudetelt pčti U Zana w kap ssesté Zeztež
tedy š námi prawdu wťry a pite š námt lásku
ChristowU, nebot Buh laska jest a kdož zůstciwa
w lasce, w Bohu zňstáwa a Buh w něm
(l Zan 4 16) Kdež také se prawi: „Bo
tom poznáwame ducha prawdy a dllcha bludn
Milujemelis se wespolek Bťlh w náš zústáwá
a laska jeho w Uáš dokonala jest uu N my
jfule poznali a Uwěťili o lásce kterouž Buh
ma k nam ee Bodobně mluwll i Betr, kdwž
Christuď fám ústnť lidn wyklcidal slowa, jež
driwe byl pronesl: Nebndeteli jisti a nebudeten
li pitř at d N dále doložilBán (Jan 6
:52): Kdož ji mne, i oU žiw bude pro Umxrcé
Wiz, jak dostatečno jisti spusobem tim, kterým
tomu Christuš rozumi UTeUtot jest chléb
š nebe šstnpujlri,ee wrce Báu (Zan 6 50)
a Ueťekl: „Totot jrst wino š nebe šstnpujiri ee
anž které o wině zminky čink. Dl opět di (Zan.kň
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6, 52.) BBnde:lit kdo jisti zchleba tohoto,
žiw bude Ua wěky.ee N nikoli neťekl: „Buden
lil kdo z wina tohoto piti, žjw bude Ua wěky.ee
u Nui když ťekl: „Bite z toho wssirkniee(Mat.
26, 27.), jste četlj, že bh byl wiuo, Ueb wodu,
mléko, čili med aneb balsam čili jakoukoli teka
tčnu do kalicha wpustil, Uýbrž tolako doložil:
BNebo to jest krew uxá nowého záťoua, kterčlž
za mnohé wylčta bUde na odpnsstčni hťichč:.ee
Bťidalt alc také: ,!Brawimt pak wám: Zrl
UebUdU od této chwile piti ž toho plodu wiUUého
koťene.ee N U Marka w kap. 14. w. 23, 24.
sioji psáno: N wzaw kalich, diky čině dal jim,
a pili z Uěho wsslckni.ů) Z ťekl jim: BTato
jest krew mci Uowého zákona.ee u U LUk.
w kap. 22, w. 17. čte fe: N wžaw kaljch dikh
čiUil a ťekl: BWezlněte jej a rozdělte mezi
seboU. Nebok prawim wám, žet nebUdU piti
zplodn winného koťene, až krcilowsiwi Boži
pťijde.ee u ?l wýsse ťekl: BNebo prawimt

e) .Kallssnicl 1akož i pozdčji protestantt fe rádi na slowa Báně:
Mte zněho wssickni nx dotahowali, chtice dokeiati, že
prý siowh tčmi pťijixnčmi pod oboji fpůsobon wňzem bez
rozdilU stawn či swěsskěho či dnchownlho pťikázáno, a to
p e tim wlces poněwad prý ne bez přičinh jenom pťi ka:
li u Pán slowo „wsslcfnie pťidal, ježto při spůfobč
chleba toliko ťekl: „Wezmčtc a jczte„ totol jest tělo mč.ee
Wťrdwidall prýq že we pťissňch časech pťedstaweni Clrkwc
se opowáži„ laiky od piň lalicha wylučowati, čemnž prý
siowem Uwssickniee pťekazjli chtťle Bwssak takowý wHklad
pisma sw. jest docela lichý a nejapný. Nebo při spusobč
chleba nekekl án: Zezte wssickni, protože každémn súm
podal čásk spufoby tk; pťi kalichu wssak bhlo mU jinat

činiti. Bodal totiž kalich jednomu chtěje, abh wypiw z Uěšočástku, podal ho druhému. a ten totéž ačinřw podal o
tťetinm, ažbh tak kalich wssrch dwanárte aposstolů obesscl.
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wám, žeť ho již wire nebudU jisti, dokUd se
neUaplUi w králowsiwi Božim.ee

Bodle toho Wy, kteřiž pifmo fwaté er
japným a pťewráceUým wýtladem ke swým
libůsikám Uatadnjete, ťeknete: Tedy od té doby
Zežiš Cl)rislnš ani Uejedl ani nepil po fwém
wzkťisseni, nýbrž jisti a pili bude teprw w den
sondný, ježto tentráte wyplni slowo: ?l pťijde
králowstwi Boži. Y tak samél)o Christa Zežisse
wydáte za lháťe a podwodnika. Nebot bUď
po swěm wzkřisseni jedl a pil, čili nejedl a
nepil. Nwssak biledně dokážati lze, že jedl a
pil. Q jedeni mluwi se U Lutásse w posledni
kap., kdež Wčm di: „Máte:li šde něro, ježto
bh se pojedlo? Y oni podali jemu kau ryby
pečeUé, a plastu strdi. Y když ,pojedl pťed
nimi, wšaw osiatky dal jim.ee Zet pak takě
pil, wyswitá ze fwědectwi Betra a famého
ewangeljsth Lukússe we skUtcichaposstolských (10),
kde Betr po obráceni Kornelia prawtl o Zežissi

Chtěl trdy oUťmi slowy nptte z něho wssicknia ťici:
Nozdělte ho tak mezi febon„ abd každéh o čáskdossla.eeYpo:
sstolům wssak to psoto pťikúzáno od Pána, poněwadž nči:
nťni json wssicklři kuřžjmi, an ť uim wssechUčm ťekl: „To
čiňte na mou památkn.ee Bři čcmž i lo powá iti bodno,
že swútost oltáťni nstanowena teprw po jedeni eráuka co
obsazU jejiho, pťi čemž se již bylo fpolu pjlo. Zežto pak
jedeni dokrmu a požiwánj nápoje Uebesiého zcela nowou
od onoho beránka rozdilnon po itbou bylo, a Pčm chtčl,
aby wssickni aposstolonxé tčto duešownt požitbh se účasinými
stali„ a nildo z nich se od tč Uowč požulw newhlnčowal
wýmluwon, že již nasycen, aneb že již z lalicha nic na
něho nedossjo, tedy od wlcisstě n kalicha, ktesěho Bčm nex
podáwal jednomn každ mu, jako n spůsobp chlcba byl
činil, pťidúno od nčho: „Blte z nčho wssickUi.ee
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Christu: BZehošto zamordowali powěsiwsse Ua
dťewě, toho Bllh wžkřisil tťetiho dne a spňfou
bil to, aby zjeweU byl ne wssemu lidn, ale
swědkům k tomU pťedťiženým od Boha, nám
kteťi jfme jedli a pili š nim po jeho z mru
twých wstáni.ee Ztsto tedy, že Bán jedl a pil
(po swém wzkťisseni)e), a pťece jesstě w Uáš
se eryplnilo králowstwi Boži, wyplnilo wssak
se w tom okamženi, když wstáwal z mrtwých.
Bl tak co nejlépe se ewangeliUm š ewangrliem
si)oduje a jedno misto pifma swatého drUhým
mistem fe wyfwětluje.

Slyssme tedh, ,jak sám Christuš Zežiš
slowa: „Nebudete:li jlsti a nebudete:li pitiee uuo
wyložil ťka: B!ť)nch jest, kterýž obžiwuje, tělo
Uic Ueprofpiwčx, slowa, kteráž jčx mluwil jsem
wám, dUch a žiwot jsou. Nle jsout někteťi
z wáš, kteťižnewěťi. mř) Ejhle, kterak Christuš

e) Bcin jedl a pil po fwčm wzkťřsscni. nikoli droto, žeby toho
oslawržxě tělod jelžp bylo u:xotrťel!o!,tml.o,ller proto qb
Uťcdlmky předwědcll, že nǧkoll zdaulrwě nebrz,oprawrlw
tělo má. Nebo oslawruě telo ac pokrmu a napojc nepo:
tťebuje, pťece co oprawdiwě těťo takowě požilby scho:
puo jest.

ee) Blby se slowům Christowým: wČA?exbudete:lijčsti těla
mébo a pčtč mé krwee u dostalečně rozumělo,
zapotťebi na krátce projitt obsah celé ssexstékapi:
toly w ewangeliu sw. Zana. Od 1. až do 26.
wersse wyprawuje Jan zá račUé rozmnoženč chlex
bůw od Christa požehnaušch; od w. 27. mluwi
o Chrtstn, jak se sám chlrbem nebeským nazýwal
a wlrd w febe samého co nebesiý chleb pťislčbU:
jiclho žádal; od w. 51 pak až kU fonci moádč
Jan Christa jasněji a zeerbnťji mlmriciho o pou
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o wiťe mlnwi ťka: Nebudete:li jisti a nebudetea
li piti at d Nebo dokládá fe hned také od
Zana ewangelisty talntéž (Ul kap w 65):
Wěděl zajtsté Zežiš od počatkn, kdoby bdlt
newěťici a kdo by ho mťl šraditiee ZsoUl
to slowa Zana kterýž swědectwl wydáwá o těch
wťcech a wimef, že prawé jesi swědectwi jeho
uu Tohotéž doswčdčuje také tamže Belr kterýž,
když ťekl Zešiš ke dwanárti: UZdaliž i wy
chcete odejiti ?ee uu odpowťděl: „Bane, ke komu

nmze, o úččncich a o polťebť onoho chleba nebe:
skébo Boněwadž w télo posledni částce Bán sám
miskučxji pťedesslý wýrok swuj o chlebě nrbeském
objafňuje, uedude od mista zde celý tert položiti:
Jás jsem (ten) chleb žiwý, jenž jsem ď nebe
ostonpťl Bnde:lil kdo jisti z chleba toho, žiw
bude na wěkn: a chléb, kterýž já dam, tčlo mé
jest (kleréž já dánl) za žiwot swěta Tedy hadali
se židé wefpolek ťkonce: Kterak může lento nám
dátl tělo swé k jedenie? Brotož ťekl jim Zežiš:
Ymen, amen prawim wám: Nebndete lt jistt lěla
Sylla člowěta, a piti jeho krwe, nebudete miti
žiwota w sobě Kdož jť mě tělo a pije moU krew,
mat žiwot wěčný: a ját jej wzkťisim w nejposled:
nějssi den Nedo tělo mé práwě jest pokrm:
krew má práwě jest nápoj Kdo ji mé tělo a
pije mon krew we mně pťebýwa a la w něm.
Zakož mne poslal žřwý Otec i já žiw jsem pro
Qlce: a kdož ji mne, i on žiw bUde pro mne
Temol jest chléb klerýž ď nebe osionpjl Ne jako
olcowe wasst jedli manun a zemťelt Kdož jl
chléb tento, žiw bnde na wěky.e u Nčkleťl
z nowějssich protestantu chtělt a chlěji slowa talo
toliko na wiru w Christa, a nlkolt na swátost
olláťni potahowatt. Ywssak nepráwč, což pťrdnč
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půjdeme? Ty slowa wěčného žiwota mčxš a
my jsme Uwěťili a poznali, še jsilty EbristUš
SynBožiee u Hlel kterak Betr slowaBaně:
Nebudeteli jlsti a piti a t d u o wiťe
w Christa roznmi u Wrotož také tamtéž psáxlo
že ťekl Bán: „Brachte o pokrm, ne kterýž
hyne ale kterýž zUstawa k žiwotU wěčUčmU
jejž Syn člowčka da wám.ee Tedy ťeklč jemU:
Co bUdeme činiti abychom dělali dilo Božieťee
u Odpowěděl Zežiš a ťekl jim: Totot jest

whswitá z podobenstwi od anUy wzatého, kteréžto
maUh židé Ua poUsstipožiwali a klrronž i Christnď
awssak mnohenl wznesseuějssi a siawnčjssi swým
wěťicim podati pťjsiibnje, za drUhé z tok)o,
mlnwi o jedeni těla a pili krwe fwé, kteréžto wšš
razy židum welmř protřwné bhlh, kterých wssak
Christnď erdwolal což bo zajisté bdl Učinil, kdhby
byl chtěl abh toliko o wiťe w Uěho oua slowa se
wykládala; poslčze wyfwťtá to také z Usiawičného
prolikladu, jehož užlwa Chrisiuď, an téměť Uensiále
mluwi Uetoliko o pokrmu, nýbrž také o nápoji,
Uetoliko o tčle, u brž také o krwi Uetoliko o jedeni,
nýbrž také o pitl Kterýžto protiklad by docrla
zbhtečm)m byl, kdoby ChristUS byl chtťl, aby fe
slowa jeho o wťťe toliko w něho wyrozumiwala
Nelze tedh popirati, že w oněch siowich Chrisiuď
wěťlcim swým pokrm a Uápoj nebestý pťislibuje,
jimžto jeho tělo a krew bude, což fe také skntečně

pťi posledni wečeťi whplnilo, kde fwátost olláťUipod olei spůsobon ustanowll. ou erze popťratt,
ze nmozi kalollčti Učitelowé mcxzikteré iJana
Kapistrána pťičisti dlnžno, slowa wýsse Uwedená
glásstě w 15 stoletč proti kalissnťkúm o wiťe w
Christa wykládali, aby porazili dUwodh od těchto
že slow Chrtstowých wzaté: Nebudelc:li jistk těla
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dilo Boži aby jste wěřili w toho kteréhož
on poslalee Bl dále di Bán: „Qtec nluj dawa
wám chlěb š Uebe prawý, nebo chléb Boži
ten jest, kterož š nebe stoupil a dáwa žiwot
fwětu. u Zák jsem teU chléb žiwota: kdož
přichčxzike nnlě rozuměj: prostťedkem wiry,
nebnde lačnťti, a kdož wěťi we mue UebUde

žizniti nikdy ?lle ťekl jseln wám, že jste
i widěli Ume a newěťite.ee N dale: BTeatot
jest wule Otre mého, kterýž mne poslal aby

mého a pčti mé krwe, nebUdete miti žiwota w
soběee Nebo o tato slowa se kalissnici nejwice
opirali Llwssak nctťeba se báti, že bh tato
slowa kalissnikum witěznoU do ruky zbraň po:
dáwala, jelikožz Uich dowodčli Uelze, čehož
kalissnict z nřch doworiti chtěli, že totiž pťiji:
máni pod oboji spujobou t laikmn čili neknězúm
ku fpaseni potťebno

Nejlčpe tuxo záhadnoU wěc rozlusstUje swatý
sněm Tridemský, an takto o wýsse Uwedených

owech prawi: 7)Z řeči Báně w ssestc kapitole
w Jana nelze práwem dowoditi, že bh pťiji:

mánt pod oboji spusoboU ode Wána porUčeno

bhlo, bht také snad podle rozličných wýkladU ně:
kterých otcuw a Učjteluw Cirkewnich flowa ta
w ten smysl se brati směla Nebo ten, kterýž ťekl:
NebUdete lt jisti a piti a t d. z . . ťekl také: BUde:

lit kdo jisti z chleba toho, žiw bUdena wěkhe
N klerýž ťekl: Kdo ji mé tělo a pije mou krew,
má žiwot wěčný, ťekl také: BChleb, jejž wám
dam, tělo mé jest za žiwot fwěta.ee u N pou

šléze ten, kterýž ťekl: Kdo ji mé tělo a pije mour,ew we mně pťeďýwá a já w něm . . ťekl
enic méně také: Kdo ji chleb tento žiw bude na
wěky ee uu Mimo to také Uwáženi hodno, žc
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každý, kdož widi Syna a wěťi w něho mťl
žiwot wččuý a ját jej wzkťisim w den nejpoo
slednějssi Reptali tedy židé o to že ťekl: BZál
jfem chléb žiwý, kterýž jfem š nebe šstoupil
BUdexlil kdo jisti z chleba toho, žiw bUde
na wěky ee

Q wy slepi wůdcowé slepých, o wy hlnssci
nechtiri siysseti prawdy, o wy chromci opak
(špatkem) lešonri jako rať mordeici jako
sstir, katané dussi krwi Christowoll whkonpených,

slůwko a (kdo ji mě tťlo a pije moU krew) zde
podle hebrejského spůsobU mlUwcni lolik znamená

co slůwko antdo Tak n p když sw Belr we
Skutcich aposslolských prawi kU chromému: Zlala
a stťibra nemam co chlčl jiného ťici podle nasseho
spůsobu mlUweUi nežli: Nemam ani zlata ani

siťibra, čili: Žlala anebo stťibra nemámeěno Ynebkdyž we druh knčzeMojžťssowě pfcino sioič: Kdo
bh Udeťil otce a matku swou, fmrti at Umťe (21),
co znamena siuwko: a zde jčného nežli tolik co
antboe? Bodobně má se rošUmětř slowům Paně:
B:NebUdeteli jisti lěla Syna člowěka a pilč jeho
krwe t j nebudelelt jistt těla antbo piti jeho
krwe; což pťedně wyfwitá ze slow Christowých
samých, kde twrdi, že požiwani tčla jeho po:
siačnje k žiwotU wěčněmU ťkae Kdo li chléb
tento, žiw bude na wčfy Za drUhý wyfwilá
lo takě ze slow aposstola Bawla, když zjewně dl
(l. Kor xl 27): Kdokoli jisti bude chléb tento,
neb z kallcha Baně pitt nehodně: winen bUde
tělem a krwi Wáněa Bťidej k tomU, co již
wýsse praweno, že we wěcech dUchownčch jisti
a pitt jedno jest a Ušiwáni obojiho slowa
tollko náplň a bohatost duchowniho občerskweni
wyznačUje
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jezte chléb žiwý, pite celého Ehrista zdrawého
a neporusseuého (pťijmčte úplnoU a pťesnoU
wiru Báně). Nechtějte Christa jesstě za
mrtwého držeti, minice že jeho krew nenl
spolU š jeho tělem, nrbo celý Ehristuš Zežiš
podle swého božstwi a podle fwého člowěčeno
stwi, š dnssi, š tělem a ď krwi w celé fwé
sláwě úplně nepornssený a dokonalý pod každou
spňfobon skntečně obsažen jest, celý w celém a
celý w kašdé částceu celý, prawim, tol neju
prawdiwťjssi prawidlo, tot jest pifmo fwaté
kanouické (ťedidelné), totě ťedidlo práwč wea
douri a Ucim prawidlo ťádného žiwota poa
skytujiri, o něnlž se;i Gratian zmifmje we
tťctim ťedidle ťka: p.šjťe!didlawnnknlltixn Ducha
swatčho sepsána jsoU.eeu) Kanonické tedy pismo
jmennje se starý a nowý zúkon proto, že od
Cirkwe schwálen a potwršen, jak di Tomáš
kaiuský we swém souboru wiry katolickéee),

.nu
e) Gratian byl sbiratelem prč:w rlrkewnich pod nážwem latin:

stým „roqwug jurig ceunouicrig známých. Bracl tou si Grax
ljan nesmrrelných záslnh dobyll Newl se wssak bohnžel
o tomto wýtečniku, am kdh se uarodil. ani kdd zemťel.
Tolik jenom znčuuo, že w Chiusi w Toskánsin se narodil a
benedčftřnsiým ťebolnllem w Bolonji se staw swé dilo zde
fbjral, wědecky wzděláwal a poťč:dal„ až ho i re 114!. doe
koual. Zedna ččxsttobo dlla zwlásstě jeho 1luenem „e!ecrou
tum struljunjll whznačenae

ee) Tomáš kainský zťádn dominisáuskěho, jest nejwťlssl bohox
slowec sxťedowěku a od dapeže Bia M za učitele Ctrswe
prohlássen. Umťel rl 1274 a zůstawil muoho wýlečných
snisu„ mezi ninujž nejwlce wynika fpio dode jmenem latmn
ským: wBUmUwsiáej cnudoljcnc lSonbor wirh katolickč).e
Qd nťho tčž pocházejl známč clrkewni zpťwy: z.pgngo
liušun lChwalte ústa pťedčxstojnon a t. d.)ee a Ulenuelm
Biou (Chwal Sione Spasitele).m
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kde fe i také Uwáději siowa NUgUstan w listu
k Zeronymowi ů) ťkonciho: „Ját se nančil
toliko těm knihám pisma, kteréž kannickými
(ťedidelnými) se uazýwaji, wšdáwatř taťoon
úctU a čest, že bych o žádném jich fpisowateli
se neopowážil myslilj, žeby pissice se byli šmýlili.
Y nalezámxli w Uich Uěco, co fe mně prawdě
protiwno býti šdá, nlyslim fobě, že buď ruko:
piš můj neUi pťesný aneb že jfem Uedostihl
eirkewniho wýkladn,ee protože pifmo fw. poo
žadnje wykladače prawého, hodxlowěrného a
šákonitého, jimžto jest papež DUchem fwatým
wedený fe fborem fwých kardiUčxlňw, prelátůw
a doktorůw katoljckých, š nimiž w rožepťich
wěroučm)ch sondi a rozhoduje. u Téžpoa
dobně Jnocenc w listU fwém ku bisknpowi

Decentinowi prawť: Kdože nrwi čilidneznamená,
že co od knižete aposstolmo Betra Nimské Ciro
kwi odewšdáno až podueš fe žachowáwú, ode
wssech fe zachowčxwati musi, anjž žeby fe sinělo
nad to Uěco Uwesti, coby záronitost aneb wžor
od jinud bráti Ulnfcšlo.a Tolikéž fw. Kali:t
papež wssem biskupům di: „Neslnssno aby úd
od hlawy se oddělowal, nýbrž dlr fwědectwi
pisma wssackni údowé následujte hlawu. Ni:
komu jistě Urnit pochybno, že rirkew aposstolská
jest matka wssech cirkwi, od jejichžto praǧoidel
sr odchylowati Uikterať UeslussazeeN sw. Nehoť
papež di: Ux!lposstolskýmpťčkažňm neodpornjž fe

e) Wiz 8cd, ňušuštjni 0perum ej“UmdU. p. 143. ňnuxespino
1700j Wozorowali, žc fw. Jan Kapisirún wlce podlc
smhslu, ucžli doslowuč wýroký sw. thň Uwádie
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zatwrzelon zpnpnosti nýbrž wsse, co od fwaté
ťimské Cirkwe a aposstolské antority fpasitelně
naťizeno, poslnssně fe wyplňujž, chcete:li we
prawém spolču š toUže fwatoU Eirkwi Boži
státi, ktetáž jest hlawou (wssech) ee

Nenit ledy wám kněži z Kroměťiže, dou
woleno, prawé mateře úrrobU siipati a jeu
dnotu nesessiwaného roUcha Bana Uasseho Zex

žisse Cdrista trhati; fwátost jeho těla a krwe
jesiit fwazek jednoty, jak di NUgnstin Nebo
jaťo že mnohých zrnek jeden chléb fe Utwořuje
aze mnohých hrožnčl jedno wino fe sliwa: téžu
podobně my mnozi jedno tělo jsme, jedni pak

drUhých oudowé w Christu Zežissi Banu nassem,
jak di Npostol k ŘimanUm (12, 5) YUgUstin

též prawi BBrotože Bán pro náš trpěl, odu
poručil nám w olee swátostč son krew a swé
lělo, čim laké naš samé Učinil Nebos i my

Učiněni jsme jel)o, tělem a jeho milofrdenstwim

di tentýž: „Bťissli jste kU wodě (křestnl) a ob
myti jste byli a chlebem Waně učiněni jste.
Bnďte tedy jedno milUjice fe wefpolek, chowae
jice jedUUwirU jednu naděj a wzájemnou lásku.

Když kaciťi pťijimaji, pťijimaji swědectwi proti
fobě jrlikož hledaji rozdčlrni, an chléb onen
jednotU znači nejináče nežli wino, které we
mnohých bylo hrožnech a pak jedno jest wino
Zeden jest we fwém wz:likuuti kalich po lifoo

wáni a tolikéž wy po oněch postech, po pracich,
po tolikerém pokoťowáni fr a zkroUsseni we
jlneml Ježisse Christa jsie již jako ke kalichU
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pťistoUpili a tamto jste U stola a U kalčcha
spolu š námi, an to jime spolu pijeme proa
tože spolu žčjeme; dobťe roznměj, že o jedeni
a piti dUchownim mluwi to jest o jeduotě
tajem:lcho těla Bana nasseho Zešisse Christa
Broto také w reči o ditkach ťekl: Tak Wein
náš Zežiš Christuš Uáš wypodobučl a ježto
chtěl abychom č němu pťinálešeli (co údowé),
Zafwětčl tajemstwi pokoje a jednoty nassi při
posledni wečeťi Kdo toto tajemstwi jeduoty
přljimá a trhá swazek pokoje, Uepťijimá tajema
stwi pro sebe, Uýbrž pťijima fwědertwi proti
fobě Nikdo tedy Uemá pochobowati, že fašdý
z wěťirich fe těla a krwe Beiuě teukráte účast
ným stawá kddž se na kťlu stal údem Chria
stowým, aniž žeby společenstwi onoho chleba a
talicha fprosstťn byl byf takě dťťwe ze fwěta
se odebral, Uežli by z ouoho chleba byl jedl
a z onoho kalicha pil Nebo jda postawen w

jeduotě těla Christowa nebnde zbawen účastenu
stwi a dobrodini oné swátosti, jelifož to co
ona fwátost zuameua w sobě nalézá

Wodobným spufobem fe rozumi tomn, co
se we kniše; BWrUps.Udťdi Brofperowyee čte:
Kdykoli fe láme bostče a krew Baně žkalicha
do úst wěťirich se leje, co to šnamena jčného
leč obětowáni těla Baně Ua kťiži a wyliwáni
fe krwe jeho z boku?ee Dobťe rozuměj wýpon

powědt Wrosperowě Kdože láme hostii rUkamaeč
Nenli knězeťTedy do ust wťricich knťži krew
zkalicha se wnliwá Nebot chce ťčci že tajemu
stwi wykoUpeni lidského w teto nejjwčtějssi fwax
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tosii fe památně pťedstawuje Y proto doklada:
Co to žnamrná jčného leč obětowáni těla Baně
na kťiži a wyléwauč se krwe jeho z bokn Toa
též wdřkmll i Yposstol (wl Kor 11) ťkar
Kolikratkolt bndrte jisti chléb tento a z kalicha
toho piti: sinrt Baně žwěstowati budete, dou
kawadž Uepřijde.ee Yby toto (UmUčeni a smrt
Báně) se naznačtlo a wypodobUilo, postačuje,
by kučežipod oboji spusobou, chlrba totiž a wiala
tuto nrjswčtějss“e swátost pťljimali. N to pťeden
pdáno na swatém si:ěmu Toletanskěm uu Totě
také pťesná a Ueporussena prawda, a kdož ji
zamitá sám wlastuim soudem fe co kariť odn
sUzuje, jak ťekl Blposslol w listu k Titowi w
posledni kapitole: Clowěka kaciťe po jednom
i druhém trestáni (napomináni) waruj se, wěda
že jest pťewrácený, ťdož jest tal:eowý, a hťessi

swým wlastnim foudem jpa odsonzeu ee
Zacbowámejte tedy swatá ťedjdla cirkewni,

Wy kněži zKromůťiže protože rufsitelé ťedidel
těch w prawdě ronhačč Ducha swatěho se býti

Ukažnji ti totlž kteťiž proti oUém suxatým ťedic
dlUm Uikoli nutnosti pťipužrni, nýbrž swobodně
buď slowem neb skutkem jednati se drzostUě

opowažUji anebo dobrowolně těm pťsswědčuji,
ktcxťťžproti Uim jednati chtěji Nebo takowa
opowašliwost jesi zjewně jeden druh ronhawostt
proti DUchu fwatémn protože jar již podotkmlto
protj tonm jedná, jehož rozťašem a milosti
swatei redidla wydcina jsou Tak ťekl swatý
pape; Dnmasnš tak wnjádťjl se i Hormista
papež ťka: UWrn.mi spásh prawidlo jest, žaa
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chowáwati prawé wiry ťedidlo a od ťádůw
otcůw nikterak se neuchylowatť.ee Tať i podle
Blugustina prwé kaciťstwi mezi Učenniky Chrio
stowými pro twrdost ťeči jeho wzniklo, když
totiž byl prawil: „NebUdete:li jisti těla Syna
člowěka, a pčti jeho krwe, nebUdete miti žiwota
w sobě.ee Oni pak Uerozumějice tomU řekli
wespoleť: „Twrdá jest tato ťeč,ee a opustili
jej, on ale zůstal toliko še dwanácti (učedlniky),
jichžto po odchodu oUěchwyučowal ťka: „Duch
jest, kterýž obžiwuje, tělo nic neprospiwčx: slowa,
kterážx„mluwil jfem wám, dUch a žiwot json.ee

Redidla tedy jsou fwatei a nlajit fe ode
wssech wěťicich zachomeimatisk Nebo podle nich we
wesskerém prawowěťicim lidU kťeskansko:katolickém
Udržujeme poslussnost, jedUotU cirkewni, kázeň a
weťejný prospěch, jak podotýká Zan Bntiošský.
Brotož ťedidla také se nazýwaji poswěcenými a
pofwátnými. uu OdussewněUými pak ťedidlamt
nazýwaji se papež a kardinalowé. Oni jfoU zax
wazowači, my tedp žawažčmými čili powtnnými
prawidla kanonicka zachowáwati. Swatá ťčmská
Cirkew tedy má práwo ťedidla festawowati a
jim wážnost wymáhati aniž jinl fama podána
jest (tak aby jich nikdy změniti nefměla). jř) u

e) .adproll Řlmská Clrrew prawčdla ččlč ťedčdla swaeá měmx,
nemťnl tlm nikdh podstaty wlry, klerá wěčně ncdotknutele
noU a nezméxmon zůsiati musč, nýbrž jedině nowý fpůsob
časowým ofolnostem pťčměťenýnaznačuje, jakowým se stará
prawda w iwot Uwestl mú. Rozmni fe samo febon,
dareže wh awl:li podle dotťeb čafowých nčjakč ťedtdo
(kanon)„ jemu se tak dobťe podrobuje, jako jřnl dobkt
kasolčci a žr mimo to i powinen nad jebo zachowúwá
ntm bditia
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Brotož tamtéž (w ťedidlech) stoji, že papež jest
pánem ťedjdel a tndyž je měntti a oprawiti
může kličem, který co do wlry fe Uemýli, anjž
kdy mýliti mUže, jak Christuš Ježiš prawda
sama odtažitě byl slibil Betrowi jak pro jeho
osobu tak pro wssechny w jeho úťadč Uastupce
ťka: BTobě dámt kličekrálowstwi nebeskéhoee
Ua sobě samém Christu Zežissi Uejpewnějfsi
to skále Upewnujic son Cirkew a twrdic že
brany pekelné nepťemobou ji ee O těchto slowich
poznamenal Eyrill: Zakož Christnš pťislibil
takt i Cirkew Betrowa cj Betrowi fwěťená
odewsseho bludu neposkwrněnou zustáwá nade
wssechny pťedstawené a biskupy a primafy cir:
kwi we swých papežich w Uejúplnějssi wire a

zákoxtité moci Betrowě a ježto Uěkteré cirkwe
blUdem fe zhanobily, ona (ččmska cirkew) wssem
kaciťům žacpala ústa N tak kaciři a jich Uá:
čelnčci branami pekelnými fe nažýwaji Y to

stačiž pro prwé Wasse prawidlo a pro prwý
lichýž Uěho wýsledek

2 Na drnhé welmt šmotané prawidlo ou
o prari Bánť o zwka a obyčeji aposstolůw
a perich kťesianuwuu odpowidam že mnoho
jest roěci, které fwata máti Uasse Cirkew i za
nasixch časU wyjádřila a ustawičně wd ádťuje

nad ty, které Yposstolé a jich ne,bližssl swati
Učitelowé wyložili, o nichž teď psati by pťlliš
dlouhé bylo jako o obrazich Swětcůw a Swětic
Božich o chrámowých ošdobách o ornatech
kuězuw a duchownich bnď slawnost konajicicb
bUď přtsluhnjťcich, o spúsobu a o času slawenl
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Nebo čteme (čehož owssem dok..zati nelze), že
Betr zajimaje po čtyry léta kněžskon stolici w
krajinach wýchodných nejprwé pťi slaweni msse
fw toliko Otče Uáš ů) ťikal tedy iWy tak

e) Žc obťady msse swaté se tak na krátce neodbýwald
w prwolné Cirkwi, jak swrchu položeno a jak
mnozi Učencipatnáctého stoleli fe dominali to o
zťejmě roswědčuje prwni apologie (spiš obrannh)
swatého Justina w kapitole 65, 86 a 67 Na:
rodilt se Justin okolo r 100 po narozeui Chra
byw pohanským mUdrcem snažně prawdy hledajia
cim r.133 stal se kreskanem borliwhm, zastaw.xje
wssi siloU ducha swého wiru Ehristowu co jedinč
praon a spasitelnou, w nižto pmwda od něho
toužebně hledaná se jeďině nalězá W obraně
klerouž podal cisaťi ťimstému aby ničemnost
námitek a Ueprawdiwost Utrhačných ťrči pohamlw

prolt kťeskanum dokazal wypisuje slnžby Boži
kťeskansté w dolčených kapitolách a prawi dou
slowldě takto:

K 65 Mh ale takto toho, jenž U wiře
o námi za pťeswědčeuim swým fe šhodnje, ob:

mywsse k bratrum tak jmenowaným (kťeskanum)
wedeme tam, kde fhromáždčni isoU Na to společné
modlitby za sebe, za oswicence a za jiné wssady
wesskery lidi welesnažně činime, abwchom jsonce
prawdy učenci laké co dobři we skntcich odco:
walelé a pťikazUw zachowawatelé shledani býli a
tqkto spaseni wččného dostihnoUlt mohli Yoliben
nim fe wespolek pozdrawujeme modleni dokonan

wsse Na lo donássi se tomu, jenž přrdkuje nad
bratťimi, chléb a čisse wodh a wina, jež ou pťijaw

chwaln a sláwu tht wrsskerenstwa we jméuU
Syna a Ducha fwalého koná, a dčkowáui za
uděleuá od Boha dobrodini odsslrnťčlni
Bl když on prosby a diky bhl dokonal lid wesskeren
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ťikejte, čehož wssak neradim. Ehristuš Zežiš
teprw když powečeťel, nejfwětějssi swátost Ustau
nowil a sám se fwými dwaUácti aposstoly pťia
jimal. Nyni ale teprw po nasyceni fe zemskými

tU pťitomný wolá: leen. Blmen w hebrejském

jazhkn znamená: Staň se. Kdyť pťednosta bhleucharistii (diknčiněni za darh w Ua a chleba a
nadpťirodné darů těch w tělo a w krcw Christa
Bána proměněni) dokonal a kdhž ltd wesskeren
dowolal, ti jež jahnowé jmenuji fe U náď podá:
waji každémn ze pťltomných poswěceného chleba,
wan a wodh a knepťitomným dard th donássejil

K. 66. Bokrm ten U náď nazýwá se euchartstta,
jehož nikomU jřnému fe nedopousstimc pťtúčastnitl,
jediné tomU, jenž wěťi wssecko prawdou býtt
co se U náš Učč, a jenž obmhtim na odpnsstěni
hťichů a na obrozeni obmyt jest a takto žije jak
Christuš pťtkázal. Nebo nepťijimámc pokrmU
toho ant nápoje toho jako obecného; nébr7
jako skrzeslowo Boži Ježiš Christnď Spasitel ná
se wtělil a tělo a krew pro spasenč nasse měl:
taklo i wyučent jsme, že pokrm onen skrzemo:
dlitbu slowa od něho pochazejiciho poswěccný, jimž
krew a tčlo nasse skrze proměnU žiwi se, že, dim,
jest tělem a krwi wtěleného onoho Zežisse.
Yposstolé zajisté w pamětich fwojiche, ewaugelia
ťečených, takto od Christa sobě porUčeno mčti whu
prawuji; žc totiž wzaw chléb a diky Uččniw pra:
wil: Toj ctňte na mou památkU, to jest tělo
mé; a wzaw podobně kalich a dčkh Učintw prawtl:
Toto jest krew má, a že jim famým toliko dal.
To pak démonowé (dnchowé zli) nápodobčce Uččlt,
abh se to dálo i pťt (pohanských) tajemstwich
Mčthrhe Nebo že chléb a kalich wodh o něiakými

došowp pťť šaswěcowaUců tajemstwich se dáwá,
bu wrle, bu toho dowčediti fe mšlžcte.1
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pokrmy pťijimati chtiti bylo by neprawé jať
dš fw. AUgUstin. Taktéž Christuš Zežiš noču
mbo času fwátost tu nstanowil, jak se wůbec
wěťi. Nyni ale, jak di sw. Tomáš (we 4. kn.

K. 67. My od té doby napoťád si to pťipo:
mináme, a kdo zámožni jfme, nnzným wssem pkl:
spiwáme, a wždy pospolu býwáme. We wssem,
co obětujeme, chwálime tworce wssehomčra strze

Syna jeho Jesu Ehrista a skrǧeDucha swatého.
9l w Uedčli stáwá se schúzka lidt wssech, buď města
buď wefnice obýwajicich, na jedno misto, a pa:
měti (pifemné) aposstolůw nebo pifma prorocká
čton se, dokawáde lze jest. Bak když čtouci byl
pťestal, lu pťedkowalel k ná edowáni wěci těch
dobrých napomenmi a wszzem čiUi. Wotom wssi:
ckui společně wstáwáme a modlitby kouáme; a jak
jsme napowěděli po modlitbě Uámi wykonané chléb,
wino a woda se donássč, a pťedkowatel profby
spolu a děkowáni oe wssi snažnosti čiui a lid pro:
woláwá ťikaje Ymen; a tU děje se wěci těch po:
swěcených wsscm podělowáni a pťijimáni a nc:
pťitomným se skrze jáhny posilá. Kdo zámožni
jfou a wolni, kolik kdo chce, podle wůle Usstědťuji,
a co takto febráno býwá, n pťednosty fe Ukládá,
který pťispiwá sirotkům a wdowám a těm, jenž
pro Uemoc anebo pro jinon pťičiUU nani, Ueb
w okowách jsou, pťichozim laké; slowem on opa:
trownikem wssech w potťebé postaweuých jest. W
dru Uedělni wssilkni společně scházime se, poněwadž
prwnt drn jest, w nějž Bůh lmU a bnlotu pro:
měntw fwčt stwoťil, a pouěwadž Ježiš Christuš
Spasitrl Uáš w týž dm z mrlwhch wsial. x Nebo
pťed sobotou ukťižowali jej, a po fobotě, jenž jest
nedčle, zjewiw se aposslolňm swým a učenikúm Učil
je wěcem lčm, jťchž jsme wám kU powažowcini
podall.e u Tyto tťi kapitolh wyňaty json z pťeu
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průpowědi čl. 14), musi se we dne msse sw.
sloužiti a nikoli w Uoci, protože fwátost tato
k čafu milosti patťi, kterýž dUšm se wypodobu
ňuje dle wýrokn aposstola (k Rim. 13.): „Noc

kladn pana profeďsora Ft. Sussila, starosty na:
sseho Dědictwť. Wťeklad ten o úwodem, e krttia
úým rozborem a whswětliwkamt chowá se až pou
sawad w rukopisU ana pťckladatele. Máti, by
co nejdťiwc tiskcm whssel.

Z nwedených slow Znsttnowých patrně wyswitá,
že hned za časů aposstolských (nebo JnstiU narozen
ldyz jcsstě Zan aposstol žil, a obrácen na wtrU
C ristown, kdhž žili Učedlnici swatých apo tolů),
w echny čtyry dily msse fwate se wykon waly;
ncbot slowa: Npaměti aposslolůw nebo pisma pro:
rocká sc čtoU,ee UazUačuji peri dil msse sw. čill
episstoln a Ewangelinm; slowa: nchléb, wino a
woda se donássť a pťedkowatel profby spoln a
děkowáni oe wssl snažnosti činiee uu znamcnaji
drUhý dil msse sw. čilt obělowáni, slowa: 77polerm
oneu skrzc modlitbn slowa od něho pocházejiciho
poswěcemž, a který jcst tělem a krwť wtělcného
onoho Ježlsseee u whznačUji tťeti dil msse sw.
čili proměňowáni; slowa posléze: „Y tu dčje se
wčci těch poswěccnýcb wssem podělowáUi a pťiu
jinrániee u žnamenaji zťejmě čtwrtý dil m c sw.
čřli pťijimáni. Netoliko tedy Qtče náš sc ť káwal
na začátkn Cirkwc pťt slaweni msse, jak se mhlně
swrchu o sw. Betrowi prawi, nýbrž wssechnh částt
msse sw. whkonáwány a to o obssirnosti značnon;
proto di sw. Jufňn w k. 65, žc pťedkowatel dětou
wáni za Udělená od Boha dobrodtni obssirně
čini.e Od ťoho pak Uančilt se Učenicl aposstolssti
tak obssirUá děkowáni činiti a wůbec wssechny
čásň msse swaté whkonáwaň, leč od samých apon
sstolů?

13e
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pťedessla, ale den fe pťibližil. Odwrzmež tedh
ftutky temnosti, a oblečme fe w oděnl swětla.
Zakožto we dne poctiwě choďme.ee ue Den
par fe počitci Uejenom od wýchodu slunce nýbrž
od té doby, když fe znaménka wýchodiciho slUUre
jakýulsi wzduchu oswětlenim objewowatř poči:
naji. We don Uocech ale zpiwei fe msse swatá
wýsadou ončch noci, totiž w noci Uarozeni
Báně (o wčmocich)l Nebo toho dne fe tťi msse
slawiwaji pro tajemstwi, jež se jimč wypodobu
ňUje, totiž staw pťed zňkonem fe whozbraznje
mssi swatou w noci, staw pod zákonem mssi
fwatoU ranni, staw milosti ale mssi fwatou we
dne, o čemž mnoho jsem pfal w dclssim swém
pojedmini proti kaciťstwim Hnsitským. ů)
u Pročež Wáš drUhý wýsledek jest lichý,
jakoby totiž Ustanoweni a pra:e Ehristowa a

e) Wý nám swatých tťi mssi o slawnosti nalozent Pánč jest
wla né tento: Brwnl msse, we ktrré ewangclium narozenč
Zežlsse Christa z Marie Pannh až do zpěwu andělůw wy:
prawuje, jmente sc andělska a dťipominei narozeUl

Christa Zežisse qMarie w Betlěmě. W nl tedy oslawujeCirkew tajemstw časnčho zrozenl Shna BožihodDmhú
msse sw.e we které ewanqelium o pastýřich wyprawuje,
kterak jdouce Ježisse w jesličkách ualezli a jemu se klauělt,
nazýwň se pastýťská o w osobě dastýťňw wsscchny wěťicl
pťedstawujtc nňm připomluú, že ň w nassich srdcich Zežiš
se dnchowně zroditi mč:; koná fe w nč ledy tajemstwl du:
chownlho zrozer Wkapitele, fdyž totiž ulřlostiswou
we srdce splawedliwých wchúl a w nťm o požehuánim
swým pťebýwú. Tťetů pak m e fw., we kteréž ewangelium
o Slowu wyprawnje, že bylo od wěčnostl U Boha a
w čase fe wtěliťo, pťipominčx wěčně zplozrui Spna od
Qtee a poukazuje na to, že Wěčným jcst ten, jeuž se tu
nalodil a mczi námi wezdy pťebýwxid Qsiawuje se tedy

w nštajemstwi wěčučho zplozeni Syna Božlhood l,cel
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podáni aposstolské doswědčowaly, že ku fpaseni
potťebi aneb že podle nařizeni Christowa lid
swětský powjnen pod oboji spůfobou pťijťmati;
swrchowanoU pak ohawnosti jest, že i dětem
jednoho dne starým po kťestUse fwátost ta pod
oboji fpůfoboU podáwati má, což jest kaciťskýmd
Učenim Belagiowým a Nestoriowým již ode
tisic a wice let zatraceným. Wh wssak chcete
je šase wzkťčsitřa obnowiti. Takowi ale nikoli
prostě za kaciťc, Uýbrž za hlawy kaciťůw se
pokládati maji. Bročež di sw. Urban papež:
„Kdo šastáwá bludy jtných, mnohem wice jest
žatratiteluý nežli ti, kteťiž bloudi, protože neo
jenom silm blondi nýbrž také jiným úraz bon
důw klade a je w tom Utwrzuje. Broto mislr
blUdU netoliko kariťem, Uýbrž hlaon kaciťůw
se jmenujž.ee K tomU pťipojitč lze Uzawťeni
sněmU Lateránského, w němž se rowněž tal
jako kaciťt wlečUji z Cirkwe jich žastawatelé
a ochrancč. Y tolik pro Wasse druhé prawidlo
a lichý jeho wýsledek.

3. Tťeti prawidlo, že žádný wýklad pifma
neni prospčssný a platnh, leč by dťiwe od
samého DUcha fw. wzdělán bdl, toto prawidlo
co nejzťejměji proti Wám bojUje. NebokeWy
jste to, kteťi pifmU swatému jčnak rožuměti a
je jináče wykládati se opowažUjete, Uežli smysl
Ducha fwatého toho požadnže, od něhož pifmo
jest. Brotož i wýsledek Wáš ž toho prawtdla
lichý jest, jak již pťi prwnim Wassem prawidlU
bilednč dokázčlno. Nebo DUch fwatý mluwčl
z úst swého dychače Zežisse Christa, prawého
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Syna Božiho,z něhož jakož i z Otce Duch
fw fam possel (zZan 15 a 16) Wro wyswěta
leni ale slow: Nebndetenli jisti a Uebudetenli
piti a t. d odkažujeme Ua slowa Báně: Duch
jest, kterýž obžiwuje, tělo Uicneprofpiwá: slowa,
kteraž ja mlnwil jsem wám dnch a žiwot jfon.ee

4. Čtwrté Wasse prawidlo po odporučeni
čtyr swatých učitelů cirkeinch weskrze jedowatě
jest. Wrawite že wýklad jejich wice wáši nežli
wýklady wssech moderných wykladačů a pojednaa
watelů fwětáctwim, jedem hadim a fwatou
knpeckým kaciťstwim nakažených a dokladate,
že oUino U wykládáni pisem fwatých neloliko

pťed modernýmtrozbirateli, nýbrž i pťed famými
papeži pťednost maji načemž wybudowati zaas
mýsslite čtwrtý swůj zhola lichý wýsiedek jakoa
by oni doswědčowali, že pťijimáni pod oboji
fpůfobou i lidn froětskémU potťebno jest, kteréžto
neprawdy dokazati na wěky nedowedete

BWy pťezpozdili lidél Dostalo seWám
čela erěstčina jelikož se za tak welikoU dršost
a zpuonst nesthdite. Naučili jste jazyky mluu
witi wťci lžiwé Natahli jste jazpk swůj jako
lučtsstě ke lži a ne prawdě Wosilněni jsou
(nasili prowodi), prawi Hospodin slwrům nen

prawých, nebo od neprawosti k neprawosti krau
čeji, a mne nepozUali, di Hospodin u Nebo
naučili jazyk swůj mluwiti lež; aby nepráwě
činili, Usilowali Stťela (smrtelně) ranici jest
jazyk jejich, lest mluwil: ústy swými pokoj
o pťitelem fwým mluwi, ale tajně klade mU
úklady Zdaliž pro ty wěci nenawsstiwim,
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prawi Hofpodin? aneb nadytakowým nňrodem
nepomstt fe dusse má?ee Ctěte dewčltoU kao
pitolU Zeremiássown a naleznete, že to pfáno
proti Wám.

Bedliwě pťemýsslejte, zdalč kde w Ustanoo
wcnich cirkewnťch naleznete, že by autorita čili
wážnost Učitelůw cirkewnťch wýrokům ťimských
papežůw pťedčilaeť Bročež fnčlze najdete, že
famt onino čtyťi nčitelowé Cřrkewni opak toho
wyslowili. Nebo pťedně Zeronym, an plsse
swatémn papeži Damafowi, prawi: Tatě wira
Uejfwětějssi otče, jižto jfme se w Cirkwi katoo
lické naUčili, kterč jsine se wezdy drželi, a jestliu
že jfme w Ui fnad nčco méně fpůfobně aneb
méně prozťetelně položili, prosime by se oprao
wilo od Tebe, kterýž Betrowu i siolici i wiru
mciš. Budeuli wssak toto nasse wyznáni apoc
sstolským úsudkem twým potwrzeno, oswťdči
se každý, kdožby mne winiti chtěl, býti bnď
Uedonkem, Ueb zlobccm anebo Uekatolikem čili
kariťem.ee N zafe di tentýž: BSwatci ťimská
Cirkew, která wezdy nepokalenou zůstala, pode
ochranon Boži a š pomoci fwateho Betra taré
budoucně pťefe wssechny hany kacťťůw pewně
stcšti bnde a po wssechny čafp nepohnntě setrwá.ee
(Ctěte 24. or k. 1.: Tatě wira a t. d.) uw
Swatý pak Blmbrož w téže wěci pisse: Loď,
která Betra weze, nepťichodi w nebezpečenstwi,
w nebezpeči pťichodi ta, která Zidásse weze.e
N to jest loď Wasse. Bťidáwú ?lmbrož: Bht
tam mnoho zásluh aposstolůw fe bylo fpolU
wezlo, pťece ji jesstč také zpronewěťilost zrádcowa
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poháUěla Na oboji jest Betr, ale ldož swými
zásthami pewně stojl, cizimi hťichy w Uebezu

peči pťichodi Stťezme se tedy zpronewěťilre,
wystťihejme fe zradce, abychom pro jednoho
wlnobitim nebyli zmitáni Nezabihá tedy w nen
bežpeči loď Ua které sama Prožťetelnost (Boži)
se plawč, kde witťzi wčra Nebo kterak mohla
w nebezpeči pťijiti loď, jižto ťidil Ten w němš
jest šaklad Cirkwe? Tam tedy jenom pannje
žmatek, kde ǧest malo wiry Tamtě bežpečnost,
kde dokonala pťebýwa laska Posléže porončte
lč se ostatnim, aby rozestťeli siti swě pťece
toliko Betrowi se prawi: Wez Ua hlnbiml
(Luk 5), t.j Ua hlnbiml fporných wěci Nebo
co tak hlUbokeho jako nahlidUoUti w hlnbiny
bohatstwi t j znatt Syna Božiho a wyžnau
wati božské jeho zploženi, kteréhož ač lidska
mysl úplně roznmem badawým dostřhnouti Ueu
může, pťece Uaplň wirh pochopnjeee Hlel jak
slawně sw Nmbrož swrchowanost aposstolské
stolice wmoyssuje

Teď ale slysste co NUgustin, pojednawaje
o slowichPáně (Mat 16) Cožbpkoli swazal
na zemi, bUdel fwážáno č na nebčeeat d m
prawi: Byloeli to jedině Betrowi ťečeno,
nečtni toho Cirkew Stáwáolč se to wssak
w Cirkwl tut owssem cožkoli na žemi fe
swiže, swázáno i na nebi, a cožkoli se na
žemi rozwáže, rozwázáno i Ua nebi Nebo
koho Cirkew whobcnje, také w Uebi wyobcoa
wánim se wiže, koho pak Cirkew Ufmiťi, ten
t w Uebi fe rozwiže Ufmiťen Zestliže tedy
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w Cirkwt to Betr čini, jelikož kliče obdržel
wypodobňowal on tenkráte Cirkew fwatou
N jestliže w osobě Petrowě označeni jfou w
Cirkwi dobťi tedy w osobě Zidčxssowě ožnao

čeni jsoU w Cirkwi zliee Y tentýž YUgustin
di opět w téže wěci: BKde neni zdrawé wiry,

tam nemUže býti fprawedlnosti Nebo láska
k bližUimU nečini zlého kterouž kdyby kaciťi
měli, nerozsápáwali by tělo Christowo, jimž
jest Cirkew ee Hle kterak Yugnstin proti Wam

swčdči kněži Kromčťižsstil y
Slyšte nyni také co Rehoť we fwém

mrawoslowi di: Wrotoše pouze w katolickěCira
kwi prawda fe zrači, protož žakašuje Ban, aby
někdo fám že febe za obmyta se držel, jakž widěti
Ua Betrowi Mojžissi nedowoluje se na twář
Boži patťiti (Erod 33), protože Uemcili tdo
pewnosti wirh, pťitomnosti Boži Uepožnáwá
Q kteréžto pewnosti prawi WáU: „Na ték skále
wždťlám Eirkew swou;ee od ni (Cirkwe) jedině
Bán rád pťijimá občt, onat jediná ža bloudici
důwčrně oroduje Broto také o beránkowé
oběti pťikaznje Hospodin ťka: W jedUom domě
fnite ho (beránka) aniž wynesele z jeho masa
nčco pťede dwéťe W jednom totiž domě se
ji, protože w jediné katolickéCirkwi prawá obět
Wyknpitelowa fe wykonáwa,z jejihožto mafa
Uěro weu wynesti zákon zapowidá, protože sioaté

psnm dáti šakazUje Onat jedinčx wssechnh w
lůnn jejim Umistněué členy mohntným lasky
swazkem ochrannje Brotož i woda pťi potopě
swěta korcib sice wzhňrU od země wyzdwihla,
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wssechny ale, kteťiž mimo archU naležla, za:
hladila.ee B to proti Wčxm swědčč, jenž toho
nedbčxte, že tajemné tělo Christowo se roztrhnje.

Yby jste ale co slepi zase obdrželi žrak
pro wyroznmiwáni prawdě, ježto prawite, že

ewýklady pčfma od učitelůw Cirkwe wýkladům
ťimslčýchpapežůw pťedknji, tedy slyštež také, co
týž Rehoť di k. 18. BNikonm Uepťislussi, by
chtěl aneb mohl pťestUpowati rozkažy stolice
aposstolské aneb zaťiženč nasseho úťadn, což
owssem Wassi lčxsky fe nejwire dotýká. Bndťž
tedy bolestnoU litosii nad pčxdem swým až
k zemj fchwácen, kdožkoli leosstolským Uaťťžee
nčm odporowati zamýssiel, aniž wice mezi kně:
žimi mista mčj, nýbrž whobcowčm bUď že swax
tyně, aniž kdo napotom o jeho úsudek dbej,
protože Uikdo nepochybuje, že takowý od fwalé
a aposstolské C.irkwe pro fon neposlussnost a
opowčšžliwost odfonzen jest.ee

Zet ale autorita čili zcikonitá moc apo:
sstolskň c j. Uejwyšssiho biskUpa fwaté ťimské
Cirkwe nad aUtoritu kterýchkoli UččtelňEirkew:
Uich pťedči, slysste a pozornjte, Wy odbojnici
prawdy Ducha fwatého, co papež Mikuláš
pťedpisUje ťka: Býnoajč:lč rozhodnutčm papežůw
ťimských spifh ostatnčch pojednawatelů bnď por
twrzenh Ueb zamitnuty, tak že co stolice apon
sstolská jakožto prawdn potwrdila, až podUeš
za dobré fe drži, a cokoliw zamitnUla, až do:
pofUd za neplatué fe powažuje: čim wice tedy
musi wsse, cokoli ona pro wťrn katolickou, pro
pťesné UaUky, pro rozličné a mUohonňsobUé pou
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treby Eirkwe, pro mrawopočestnost wěťicich w
rozličllých časech pťedepsala, wsselikou úctou poo
wýsseno a weskrze ode wssech pťi kterékoli pťir
ležitosti co milost bUď rozsudkeln Ueb rozwazkem
š dokonalou wážnosti pťijato býtiee N papež
Ygatho prawil: Wssechna schwáleni stolire apoo
sstolské tak se pťijimati maji, jakobp božným

hlasem samého Betra byla potwrzeua Y papež
Leo wyťkmll: BBáll a Spasitel Uáš Zežiš
Christuš tak to zťidil, aby prawda, krerá dťiwe
we hlafaui šákona a prorokUw obfažena byla,

trUboU aposstolskou do wefskerenstwa na spasu
žwUčelaee Y jinde: Swatost tohoto úťadu
tak chtčl Bán zawaškem wssechapossrolů Učiniti

že na Uejblaženějssiho Betra nejwhšssiho ze
wssech aposstolů, počátek položil aby od něho
co od nějaké hlawy dary fwě jako Ua wefskeré

tělo rozliwal, takše kdoby ode twrze Betrowy
odstonpiti se opowažil sežnal fe býti roně (cio
zim) Božského tajemstwi Nebo pťijaw Betra
Ban we společenstwi nerožlučné jednotp fwé
chtěl jej tim na ýwati, čim dyl sám ťka: PTyk
jsi skála a Ua t to skale wzdělam Eirkew swou,
aby bndowa wěčného chramU podčwným půfoa
benim milosti Ua twrzi Betrowě spočiwala Tuto
Eirkew také swou silou potwržuje, aby ani
lidská opowažliwost ji štéci ani bráUy pekelné ji
pťemoci Uemobly Yle tUto nejswětčjssč twrz Ua

skále od samého Boha, jak jsine ťekli, wtha
dowanon chce bezbožnoU opowážliwosti rUssiti

kdokoli fe odwažujr moc jeji podlomiti howť
swým chtičům a nenafledujir toho, co od starých
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pťijal. Chcetexli prawdě se přiučiti, powažte,
že ku poťizeni jedUáni wsseltkých nejenom wědy,
Uýbrž i moci tťeba. Broto také Bčm chtčje
Betrowi ťici: Cožkoli fwážeš Ua zemi a t. d.,
ťekl dťiwe: Tobě dám kliče králowstwi nebea
ského, propůjčiw mu jcdnak wědn, bh rozfuzoa
wati Uměl malomocensiwi od malomocenstwi,
jinak moc mu Udčliw pťijimati neb wyobcowatt
z Cirkwe. Brotože tedy wsseliká jedUáni ku
konci dowedena býwaji bUď rošťesseuim nee
winných neb odfouženim prowinilců, rožťesseni
wssak a odfouzeni Uetoliko wědy, nýbrž i moci
pťedsedicich wymáhá: proto papež JUocenc n)
Ustanowil čili Uaťidil ťka: BKdykoli se pojednáwá
otážka wiry, mám ša to, že wfsickni bratťč a
spolUbiskUpowě Uassl fe Ua Betra t. j. Ua

e) Znocenc l. stal se r. 402 papežcm; byl lrdh wrstewnikem
sw. YngUstina. Zsa úplnč sobě powědom swrchowaně dů:
stojnosti swé papežskě, takě swými listy, jichž 42 múmr,
jakož i ústnč na to dolěhal, abh swrchowaná autorčta (moc)
rapežsici wssude po crlč Cirkwi sr nálržitě Uzualae Hned
po fwém dosedm:ti na stolici sw. Prtra jmenowal Bisiura
solnňskkho Ynhsia swým wikciťem a legatrm čili whslaucrm
we wýchodUt leyrii a tukě jeho nčlsiudce Nufa Ua to wý:
slowuť pamatowal, že son moc jedinč od ťťmsičstolťce
má. We psanl fwém k bistupowl Wiktricirwi, jemuž tťi:
Ucictc prawjdel cirkewui kčxně pťedpisch. prawl, šc we

wťcelš pťedůležitých od úsnd U biskupůw Ua suěmu prowin:cialu m fhromúždťnu bywssich le ku siolici řčurskě sc od:
woláwati. Temyž paprž prosseu xsa od sw. YugUstčna r. 404
důrazně podporowal swatč suahh jeho proti kactťstýmDoua:
tistům. a o toméž dowahou U ctfaťr se zanjal sw. Zana
Zlatoustého uesprawedliwť pronásiedowaněho. W listn k bi:
skupům Macedouským (r. 4l4), diwl sc sw. Znocenc, že se
opowážjli w pochybnost bráti, co od ťimsiě stolice roz:

odnntoe a důtkliwť je z toho kčmi. W listě k biskudowi
guďskčmu Deceutiowi whkládá pomčr ťilnsié Ctrkwe

l ostatnim ctrkwtul na zňpadč, a prawň: nZelikož wssex
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autoritU jeho jmena a cti potahowati maji, jak
práwč teď wasse láska fe potal)owala, což
wssem cirkwim po wesskerěm fwětě kU prospěchU
býti může.ee Y jinde: „Co papež potwrdil,
neslussi nikomU zawrhowati.ee w Nebo papež
Hormista wssem wssUdy biskUpům Uaťidil a ťekl:
Nikdo mi cokoliw jiného nenamitej proti autoa
ritě stolicr aposstolské anebo tťista ofmnácti bt:
sknpůw (Ua sněmU Nirenském šhromážděnýcb)
aneb proti ostatnim fwatým ťedidlům; nebo
nepochyiji, že nejenom opowážliwo, nýbrž i nea
bešpečno pťijimati, cokoli mlUweno proti Ustau
nowenim ťedidel onťch, w nichž Ducha swatého
hlaš sldsseti fe důwěťujeme.ee

Wťidáwáte ale také a to konečně pronesti
se snažite a nabizite se dokázati, še pťijimáni

chny tyto cirkwe od fw. Betra a jeho nástnpcůw zatožcuh
bhly„ maji takě e Cřrlwl ťimskon we wssech ťádech a oby:
črjich sc shodowati. Každú úchhlka od tčch ťádů a iich

proměňowúni Uenl leč pornssowcintm starč?o podúuů apo:ssrolskěho.u R. 416 slawčly biskupowé afri li. mezi nimiž
i fw. Nugnstin, dwa sněmy droti kaciťsiwt Belagiausiému,
a chtlce tomu, co bdli nstanowilj. dowahu dáti, obrňtilt se
o Yngusiiuem swatým kn papeži Znocenciowi žádajtce, aby
co uzawťeli na sněmn obojim, swrchowanou moct kimsič
stolice potwrdil. Za lo je pochwálil Jnocem w ljsin na
začeitlu r. 4l7 psauém, w němž hucd w počútkn prawl:
..Wh dobťe jfte zachowali ťád flarých otcůw, nechtlcc po:
hrdawě posslaaan„ cokoliw nikoli jdmi, ani moudrosll lid:
skous nýbrž podle sozta u Božtho zaťizeno, abu totiž wssrcko,
cokoli w nejwzdáleuéjssǧich frajinách kťeskauských se nstano:
wuje, aposslolskě siolici se ku potwrzeul Uťedložilo, a wsse:
chny ostatui clrlwe aby odtnď co z půwodniho dramene
čerpaly, ccbh pťikazowati. fcho bh očisiowati a koho od:
suzowati měly, a tudyž aby z neporussené hlawy čjstť tokh
po krajsnňch wrsskerčbo swčla se rozliwaly.u Latinsiý lert
(0perum onnclj ňnšuoljui ,komnjl. puš. 483 amwrpino
1700) znt takto: Uln requlrenclo úe djo rčňuud quu
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pod oboji fpůsoboU lidn swťtskémU, jak mhslite,
jest potťebné a fpafné, jakoby jste ťekli, že bez
něho fpásy dofáhnonti nelze. Y Uwádite dále
slowa: Ql když oni wečeťeli, wzal Ježiš chléb
a t. d. (Mat. 26.) Z kterýchžto slow pro lid
swětský newyplýwá potťeba pod oboji fpůfoboU
pťijinmti, Uýbrž tolifo pro ty, kterýmž ťekl:
Wezměte a jezte; a pak: „Bite ž něho wsslckni.ee
Bl Marek pťidčxwá: BY pili z něho wssickniee
(Učedlnici Báuě), a tak wyplnili rozkaz Bčmě.
Učiněni wssak jfoU dťiwe kněžimi, což wyswitá
ze slow od jediného ewangelisty LUkásse zaznaa
menaných: „To čiňte na moU památkuee (Lnk.
22, 19.), jakž katoljčti Učitelowé wsslckuijednoa
hlasně dotwršUji.

Podobně fe má š drUhým od Wáš Uwext

omni cum Zouicjcuujuo ele:cdeštju cherúotriduš. mnxjmoquo
n rero jušcoquo ňc cmdolicxo trncruri conc:ilio7 nntiqune
nxaájciouiš oxemplu Zermnceg. ňc eccješj:wlchď mcmoroe
ňjucipjjnno.„ nošlmo rďlišjonig xxišorem non mimw nuuc
in conšulonáo, qunm Unten cum pronUminrotjr. rera
rmione firmčšdjš. llni nň noonxum restšsenůum npprodnotťg
eooďjuňicjum. chonleu qnjá npoďtoljcno Zšájz cum omnčo
boc joco poďjli ipšum oequj áešjáoromue úpošlojum.,
ňodomur, u quo ipce opišoopntuu E tota unctorimo noe
mjniď dujuš ešmtuxečjtl0uew ďšquoutše. cnm mnln ůnu
mnure norisuuš. qunm prodnw lnuůonňn. Nšj icl soro
quoá pucrum inštnituta onceráoculi cušloáič:meo osswio non
conoetiu eue culcunáu., quoá juj non dnmnnn. šoll cljrjna
ňecmrow ďencemju. ut qujáquiá qunmrig iu ůigjuuctjn
mmoljoquo prorjncjjr nšewlur. uon prjuď ůucerem sinia
enáum. niei nň dujuu BUáiu nodicjnm porwujrot: m lota
bujue nuctorjmte juďtu qune suorit pronuncinlio sirmnretur,
juejoquo ďnmorent cetowe occchinš (pcht áo nunji ďuo
somo atqno cunctue proceňercm éc per ájwwno loliuu
umuái wšionea puri jnticoc cnpjliď jncorrupti uunnnwm)
qujň praeciporem. quou adlušremz quoa Polut coeno inn
emuueladili aoreljňoamuuuju áignu corporjdm nnňn sjtarel.ee
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deným mistem pisina swatého: Nebudereuli ǧisti
a nebudečeli piti at d z čehož erhplywa
UUtnost leč pro duchoin jedeni wťrným dnsse
siedUocenim š Zežissem Christem a zachowáwa:
Uim těže jednoty š jeho pťetajemným tělem,
jak Wám již wýsse dokazallo e) Nejinak se má
fe slowy aposstolowými w l episst ke Kor 11
Newyplýwas z nich, žeby Banem rozkázan
anebo žeby ku spafeni potťebno bylo bh laiu
kowé (nekněži) pod oboji spnfobox: pťijimali,
nýbrž wyplýwa toliko že oboji spňfoby potťeba
pro žiwé wyobrazeni Umučeni Bána nasseho
Ježisse Christa Wroto ťekl Yposstol knězům:
Kolikrálkoli budete jisti chléb tento a z kalicha
toho piti: smrt Náně zwěstowati budete, dou

kawadž Uepřijdeee Nebo nikoli laikowé Uýbrž

kUěži zwěstuji a kaǧi ro Cirkwi smrt BaněNniž toho čiUi žensk Uýbrž mnžssti, aniž děti,
nýbrž dospěli mř) Zdali nežapowidá wýslowně
aposstol.,šenamaby kázalh ťka (l Tim 2,11
12.:) BZena as se Uči mlčic, se wsselikon pod:
danosti Nebo ženě Učiti (pťi slUžbach Božich)

UedopoUsstim ani ano!Noati nad mužem, aleaby byla ro mlčeUie?ee Nswatá máti Cirkew

zdali wýslowně pod kťetboU UeŽapowidá laikůmkteréholi ťádu kážatie? Tolik fam aposslol
(k Řim 10,15) prawi: BKterak kázati budou
jestliže nebUdoU poslánie?ee Zdaž teUtýž apou
sstol chtěje KoriUtské pokárati nešačiná takto:

n) Wiz dťiwčjssipoznamenani na sir 274 m 280
ee) Naraži tu na obyčej kalřssnlkůw obojimn pohlawi anobrž

i dťtcm maličkým podawali kalich
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Nejprwě zajisté když fe scházitedo Cirkwe (do
šhromažděni), slyssim že jfon roztržky mezi wami,
jakož Wy zlostUi kněži z Kroměťiže činite uw
a pak pťidawa: BNebok musejčl kariťstwa býti
aby i ti kreťiž kusseni jfon (prawi kťeskcmé
jfoU), žjeweni bylč mezi wámi ee Wozorthe co
dále proti Wam klade: 27Wrotož když fe fchážite
wefpolek jižc to neUi wečeťi Báně jisti Ne:
mlUwi žde aposstol o piti krwe N dále:
Chwalim:li wáše? W tom jistě Uechwalimee
Bak wyprawuje UstanoweUi nejfwětějssi swátosti
ťka: UJa zajčsté pťtjal jfem ode Bánaee a : d
Nepťikazuje tedy, Uýbrž toliko jeji Ustanoweni
pod oboji fpůsoboU wypraije čka, že Bán
knězum takowý dal roškaz, jelikož toliko Ua

aposstoly potahUje slowa Wáně: To čiňte na
mon pamatku ee Y rozlnččwě mlnwčc di: Kdou
koli bUde jisti chleb tento Ueb š kalicha Baně
piti nehodně jakož Wy činite a pťisluhnjete uu
slyšte co následuje u: wineU bUde tělem a

krwi Waně Nebo kdož ji a pije nehodně jako
Wy a Wassinci ssileni a zaslepeni, Bodfonženi
sobě ji a pije, nerožfnzujic těla Baněee Neťekl
zde aposstol: nerozfušnjic krwe Baně, protože w

saměm těle jeho skutečně obfaženo jak jeho božstwč
tak jebo celě člowěčenstwi, to jest, jeho dUsse tělo
a krew a wssc co mltně spojeno po pťijeti člowě

čenstwi pro fpojttost, fprowázeni a siednoceni
Dále jesstě na krátce pro znenžiwani a neu
hodné pťijimani aposstol kárawť pťtdáwa: BWro
tož mezi wámi jfon mnozi nemocni a mdli,a
spl (mroU) mnoziee B zawira: „Jiné pak wěcl,
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kdhž pťtde zťidim ee Ničeho tedh nepťikazuje
aposstol o rozdáwaui swatosti oltaťni laikům
pod oboji spůsobon

Eo do čtwrté aUtority, Ua kterouž fe oda
wolawate totiž NUgustan, musim wam pťede
wssčm pťipomenoUti, že to Uejfou slowa Yugna

stinowa, nýbrž slowa sio Brospera, aU we fwé
obraně prawite: BKdyž fe hostte lameee at d
Ziž wýsse na to odpowědiUo že slowa ta Ua
kněze se wztahnji a nikoli na lřd fwětský, aniž
může z takowé aUtority se rozhodowati o poo
tťeonsti kn spaseni anebo o pťikazn Ustanwt
telowu Wždyspak hostie se láme knězema Uikoli
laikem anebžeuskoUaneb ditětem Takowélámáo
ni stáwa se alek tomU cili, jejž onano autorita
(sw Brofpera) fama nažuačuje totiž ku whe
podobněni a Upmnatowáni:fe Ua Umnčeni a fmrt
Wáně Láme pať se hostie na tťi částky, jelikož

tťi jfoU časii tajenmého těla Wána UassehoZeu
žisse Christa (ťisseEhristowy), totiž část blažeo
Uých, čásk pntnjicich a čast očissťUjicichfe, jať
o tom jedna mistr (Betr Lombardský)e) w4
kn průpowědi swých, č. 12

e) Yetr stden z nejwťtssich bohoslowců we stťedowěku natodčl
se w Nowake w Lombardsku, a protož nazwan Betrem

Lombardstým Rodččowé jeho wclun chndt ze siawn selskešonrmohli pro wzdělanl bystrého a bohatě nadanťho dn
jeho ničeho nčimti Blwssak dobrodinec jrdcn njaw se ra
choltka nmožnil mn ftudowúni w Bononli, odkudž zwlňsst:
Učm dsanim odpornčen bhw swatému Bernardowi doftal sc
do Remesse, kam jej Swětee tento bhl poslal alw tam
c jeho pomocl we studilch pokračowal. Wro jich dokončcnt

odebral se do Yaťiže lde brzh sam co wštečný mistr lwbo:sloweckýwhnikal až pak r 1159 i na iskupsiwl Baťižskě
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Co do páté aUtority t.j j. do siow sw
DlUgUstan: Brotože smrti Báně jsme wyswon
bozeni byli at d pozornjte wýraz jeho: wy
podobňujeme (jedeUim těla a pitim krwe)
smrt Báně Wypodobňowati fmrt Báně děje
fe knězem pťi msst Zfout to tedy kněžť, Ua

lteré se slowa Augustinowa potahUji Tčr zajisté
jedenim těla a pitim krwe Bánť pamatku UmUa

čeni jeho obnowuji, ji napodobňUji a zwěstnji
a pťi tom wssem nečini Nugnstřn an zminky
o potťebě pťřjimánk pod oboji fpůsobon pro
laiky, což byl sam proti Belagiowi a Nee
sioriowi zawrhl.

Na ssestou autoritu čili na slowa glofd
(wyswětliwky): Kdo kalich t j krew Báně
pro febe čili zwlásst stawi, co jinou ode stola

čili od těla rozdilnou milost jej (kalich) pon
kladá at d u odpowidame: Ze to žnameUá
rošlččnosti Ueb rozděleni milosti jak to aposstol

powýssen byl. .skronlkať Ferarský o něm nasiednjict zajňma:
won ndúlost whprawuje, kterč: nňlechtilru powahu dusse

jeho w nejkrasnťjssim lcsknnkaznje Něťolil ;emanu z jehowdjsstě cestowalo do Paťiže, abh siowutn mu rodakowi
swěmn úctn prokazali Z wzali ď sebou takč jeho matku
Zežto pak se oblek jeji jčm welmi chatrmžm býtl dal dali
ji ssaty whsokčmU úťadU shna jejčho pnmčťcněj i ačkoli
ona proti tomn se zpččowala kkoUc že zna syna swého a
dobťe wi že takowý oblek jemn se libili nebndc Q dobťe
mčla Nebo když mn matku w nadhrrněm obleku mdáděli,

prawil ji nezná on ťeesymm chndč malky a teprw
ťdhž w ndém selskťm od eku pťed něho wstonpila, nznal
ji za swon matku a obejmul ji Nebehls wssak dloUh(ršwldryskupem nebo r 1164 již nmťel spče jeho ..
knjhd ptuhowťdjee (jidn ss lontentjnum) pojjsiil jcmu
slawn po celý stťedowék; nebo bhl jako ťedidlcm n wiťe
1sa od pťrmnohých wýtcčntků ustawičně rozbimn a whkladau.
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wyťťmll (l Kor 12.:) O duchownich pak
darech, nechci, aby jste newťděli bratťi ee Bl
dále: BRozdilné pak milosti jfou, ale tentýž
Duch ee Bl když děwet druhů milosti byl whn
počital, žase k jednotě tajemného těla Chrin
stowa w rozličUých jeho ondech prohlidaje pťin
dawa: Nebo jakož tčlo jedno jest, a mUohé
má oudy; ale wsslckni ti jedxwho těla oUdowé
mnozi a roždilni jfouce, wssak jedno tělo jfou:
tar i Christnš (tělo Ebristowo, cirrew rťeskan:
ská.) Nebo skrze jednoho DUcha fwatého my

wsslckni w jedno tělo pokťtělli jfme Nebo i tělo
lidské neUi jeden oud ale mnozi (z mnohých
složeno)ee Ql tar patrně wyfwita že mluwi
o jednotě tajemUého těla Christowa Ql byt
také glofa prawlla, že stul a kalich rozličxlé

milosti whpodobňuji pťece erbsahnjet w sobě
ničeho o Uějakém rošlazu Báně aneb o potťebě
přijimani pod oboji fpůsoboU kn spáfe jak Wh
slepcům, chUďasům Uedonům dokazmete; w
prawdě dim: Uslepým rulhawým dnawým a
jiným bidákum, Uemocným a zkormoUceným;
Uebot sám ofobUě jsem toho zkusil Ua mnohých,
rteťi pro obdrženi milostiwého rozťesseni ke
mně pťissli

Eo do sedmě aUtority slow totiž sw Jen
rkoma: Brteťi swátosti oltáťni slonži a krew
Báně Uarodům jeho rozdáwajiee a te d odpoe

widáme, že aUtoritou dotčenou nic e nedokáže
pro potťebu pťijimani lidu pod obojl spůsoboU,
jelirož kněži podáwajice lidU swátost oltáťni
toliko pod fpůfobou chleba, w Ui také jemU
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podawaji a rozdúwaji w prawdě krew Báně;
nebok tělo bez krwe býti Uemůže, jak již dřiwe
ťečeno Wire pakz oněch slow dowoditi Uelze

Spolu dáwá se siozwy Zeronymowýmč Ua fror
znmťnou: že na omle jfoU kněži domniwajici
se jakoby k hodnémn slaweni msse sioaté pox
stačowalo toliko ťikati slowa konsekrace (pon
swťcoweini) š ostatnimi modlčtbamč a obťady
messnimi, a jakoby (k hodnémn slaweni tomU)

nebhlo i sslechetného žiwota še strany kněze
tťeba; nebo kteťi zlý wedou žčwot bezboně se
prohťessnji na zákonu Bana nasseho ešisse
Christq podle slow aposstolowých: Kdokoli
bude jisti chléb tento, neb ž kalicha Báně piti
nehodně: roinen bude tělem a krwi Baně en
Nebo kdož ji a pije nehodně odsonženi sobě
ji a pije, Uerozfnzujictěla Paně ee Mohout pak
wýsse uwedená slowa také na Wáš fe obratřti
že totiž nepráwť jednaji proti žákonU Chriu
stowu lněžť kteřiž krew Bánť t swětským rošo
dělnji jakož Wy to činite jelčkož krew Baně
oslawena w prawd,ě nikterak od těla se oddťliti
neda Bl jakbykoli se slowUm wýsse uwedené
aUtority rozumělo pťece pro potťebu oboji

spůsoby pro lid swťtský nic fe z nich dowoditi
Uedá, poněwadž slowa ona k takowému cili
nefmťťuji

Co do ofmé autority, totiž co do slow
sw Řehoťe: BEo krew Báně jest, zkusili jste
Uetoliko slyssenim, nýbrž i pitimee u odpowi
dame: thž prawi: Bpitim jste zkusiliee dáwá
na srozUměnon že slowa ta, dobťeli fe jčm wyl
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roznmiwa, se na kněze potahnji N když dou
lladá: Krew jeho wyliwa fe již nikoli w rnce
newěťicich, Uýbrž w ústa wěťiclch, prawi who
swětliwka pťi tom: rozuměj w ústa wssech po:
swěcnjicich čili knězů, bys hoduých čili nehodu
ných A tak jde z toho na rošum že mlnwi
o kněžich Y kdyžWy slawite (mssi sw ), jsteali
kUěži, podle toho co pissete a za prawdn držite
teUkrate krew Ehristowa newhliwa se w ústa
wěťirich, protože ani Christa ani swaté mateťe
Cirkwe wčrU nezachowawáte, ač jste to hned
pťi swatém kťestu a pak pťi poswěceni na kněz
stwi slibowali u

Mužeme pak misto ono (slowa dotčené
aUtority) jesstě jinak wyložiti Wťi Uwáděni
slow Swětcůw neslnssno toliko kUpťisnosti slow
hleděti, Uýbrž slUssno wice kúmysln a účelU
swatého spifowatele žťetel obrátiti, jakž tentýž
sw Nehoť se wyjádril ťka: BStaloli by se, že
by se dloUhý list můj tobě k wykladáni podal
prosim byš nikoli slowo ze slowa, nýbrž fmysk
že sinyslU odwčxděl protože obyčejně když se
toliko hledi ku zwlásstnimu smysln slow smysl

prawý se žtraciee Proto i fw HilariUš ťekl:
Smysl wýrokU nějakěho brati se musi z úmyslu
mluwiriho protože wěc neni podťižena slowu,
nýbrž slowo podťiženo wěci Nebot ewangelinm
nežáleži w listech, nébržw koreUU rožnmU a
we fmyslu (l ot 1 Marcion) Bychom pťiu
snosti wýrazU jedinč dbali Uebylo by ani to
prawda, že knčži přirozenon krew Páně z kaa
licha piji, protože jeho pťirozena krew teď
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w žilách Pjeho oslaweného těla zawťina jest.ee
Swatý Rehoť tedy Užiwaje slow: „pitim a
čerpeinimee má toliko pťijimáni fwútostné a dUo
chowni na zťeteli. ?l tak pťijimaji wěťici pod
fpůfobou chleba i krew Báně, jak to pťekrcifně
wyjcidťil sw. Tomaš kainský ťka:

Bod rozdionU pod spůsoboU,
Bouhým znakem, poUhoU doboU,

Důstojná wčc bhtUje.
Qd krmě se Uápoj děli,
Bod každoU wssak ChrlstUď celý

Bod spúsobon obcnje.

Qd bechich nerozdwojen,
Nerozlámán, Uerozpojen,

W celosti se požiwá;
Na tisice jich ho beroU,
Ble wssickni stejnoU měroU,

Llnlž celkU Udýwá. e)

Co do dewcitě autority t. j. slow swatého
Ambrože: Brotože smrti Báně byli jsme wyu
konpeni, slnssno bychom toho pamětliwi byli
pťi požiwáni tťla a piti krwe jeho a t. d. u

e) Nťeklad tento wzat ze fpifn pl SUssilowa: Hhmny
árkewni str. 118 a 119., kdc ohledem slow Tou
mássowých: BNa tisice jich ho beroU, ale wssicknl
siejnon měronee pťidán leUto wýborný poznam:
7sze!ologowé w ohledU tom odkaznji Ua hlao,
jenž wpnoťen bpw z úst mlUwiciho od tisiců poa
sloUchajicich w siejné miťe wnimán býti múže;
namitaji tolikéž swětlo slnnečné, dež cml lim, žc
ho cclé člowčctwo spatťUje, aniž m, že na wssccko
paptxskywhléwá, Ujmy jaké trpče
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odpowidáme: Ze slow jeho patrnť whfwitá, jal
fe jim rozUměti ma, že totiž o lněžich mluwi,
kteťi obět tonajčreaapťijimajčce čini to podle
úťadU fwého na památkU a pro dokonalé wh
podobnčni Umučeni Baně a tim dokonané wh
koupeni nasse jak na dUssl tat na těle Nebo
byt bychom UmUčenim a smrti Baně byli na
těle i na dUssl wykoupeni byli, pťece by toto
wykoUpeni poswěcenlm a pťijimanim jedné tor
liko spůsoby nebylo tar dolonale wyobraženo
A proto ode tnčze jemUž ono dokonalé wh
obraženi pťmáleži, pofwěcuje a pťijima fe fwao
tost ta pod oboji spůsobou

Co do defaté aUtority, slow totiž Tomásse
Bkwinského: Yčkoli celý Chrlsinš w oboji
fpůsobě jest, pťece ne nadarmo se pod oboji
fpůfoboU dawáeeu odpowčdáme: Sw Tomáš
opatrně mlUwic chre Uaznačiti pťičiny, pro kterě
tato Uejfwětčjssi swátost, ačťoli celý ChrčstUš
pod ťaždoU jestit fpůfoboU nenadarmo se kona
fekrUje (poswěche) a pťijima ode kněžů pod
oboji prsoboU A tu tťi podotýka pťičiny,
ktere wssechny wssak jedině pro zťejmějssi wypon
dobněni Uwesti zamýssli Broto Uejprwé di
že se to stáwa pro žiwé wypodobněni Umnčeni
Christa, které we tryzněni těla a wyléwáni
trwe hlawně zaleželo; za drUhe di pro jafnějssi
wypodobněni úplného duchownihoobčerstweni
Uebo byt pod spůsoboU ebleba fe také pťijtmala
krew, pťere se nepťijima na fpůfob napoje a
byt pod fpňsoboll wina wezdy se také pťijimalo
tělo Christowo, pťece se Uepťijimá na spůsob
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pokrmu Bl proto aby se tělo na fpůfob pon
krmU a ťrero na fpůfob nápoje pťijimala, tedy
ode knťzů se pod oboji fpůfobou prijimá Ua
wypodobněni úplného občerstweni duchowniho

Ll jestlše w Uěkterých cirkwich jáhnowé a podajáhnow w rouchách poswátných prislnhujice pod
oboji spůfoboU pkijimali, newyplýwá štoho, že
by tudiž i lidn fwětskémn ženským a dětem
krew Wáně w kalichu podawána býti měla,
ješto wýslowuě takowé podawáni fněmem Kost

nickým a Basilejským žapowědino a spolu Ual
poručeno bylo, by i jáhnowé a podjahnowé
toltko pod jednon spůfobon pťijimali u Tťeti
pťičiml Uwadi fw Tomaš ku nejzťejmějssimll
naznačeni rozličných účinků této swatosti niu
koli ale k wywedeni ich

Co do jedenáct autority, slow MikUlásse
z Lyry totiž: BWite! wino, jež jfem wám misil
t j proměnil w krew fwou we spůfobě winaee
u budiž wám odpowědino, že fe Uaramně
diwim, čeho z těchto slow dowoditi chrete Neu
wyplýwa znich zajistě Uic leč to, že ža starých
čafů wěťici pod oboji spůsobou pťijimali, čehož
nikdo nepopirá alez toho newyplýwá žádnh
rozkaž Baně, že by se tak wešdy státi meelo,
anebo že by toho ku spajeni newyhnUtelně pox
tťebi bylo Nebo tentýž Mikulaš z Lyrp pri
slowich Bčmě: Nebudeteli jisti a nebudeteli
piti at d Zťejmě prawi: Nemaf fe slowům
těm tak roznmětt jakoby swátost ta pod oboji
fpůsobou se wťťicim podáwáti měla, nýbrž že
na tcnto fpňfob má toliko od kněše pťijimana
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býti; nebo byk w prwotUé cirkwi lid pod oboji
spůfobou byl pťijimal pťece napotom welmi
prozťetelně Uaťizeno aby pro uwarowáni whu
liti lid pod spťlsoboll wina Uepťijimalee Ejhle!
kterak to biledně proti wám fwědči!

Bosléze fnažite fe dle fwého fpůsobu swčt

nakažiti lžiwým a pťelichým twršenim, že prý
Ježiš ChristUš Ustanowiw welebnon fwatost
chtěl, aby pod oboji spůfoboll se lalkům poo

dáwala a že prý sněmh Kostnčcký a Basilejský
famy toho doswědčUji D welkár to zpozdilost
Wasse ďábelska to ssilenost, Uejhorssi to zal
slepenost! Kterak pťece Wasse Ua nejwýš poa
rUsseUé fwědomi a Wáš žatenmělý rožum tak
makawé lži fnésti mohoUe? Zdali fněm Kost

Utcký žřejmě neclšawťel aby kdožkoli z kUězUwa
lačkuw od podáwáni a pťijimáni fwátosti té
pod oboji fpňfoboll pustitč nechce, co kariť po:
trestčm bpl?

Qbsab toboto dekretu (ustanoweni) pod
olowěnon bnllou blašené paměti papeše Mare
tina 7 chowam U sebe Zdaž sněm Basilejský
dekretuw Kostnického silěmu Uepotwrdil a nox
wého zťejmě proti Wasslm kaciřstwim swědči:
ciho erydale? Nelibik se Wám timto jmeUem
nazwáml býtt, awssač toho, co pťiččUoU tol,xo
jmena jest, odestati uechcete.

u. šeu.

xNa potnpn a Ua pofměch mé ofoby dalč
jste obraž mňj pitworUě wyhotowňti, co wssak

14
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božskoudobrotiwosti a milostdenstwim Božim mně
k odmčně sloužiti bude. Zpomeňte fobě, že
Uplynula tťi leta, ro jste pťissedsse poslouchat
ťeči mých, wzali feboU tlupu swých pťiwržeuců
ozbrojených kopimi a kussemi, by jste 40 osob

U Hradisstě (w podhradi OlomUckém) zajali.
Mezi nimi bylo také několik knězů a jahuúw
aneb fnad takě jiných duchownich, které jste ač
Wám nikterak nenblťžili, na potUpu prawdy,
k welkému pohorsseni a pohaněnř wesskerého
lidU kťeskanskéhouwěznili, spoutali, a hladem
a žizni hrošnť moťilia Newiterli, že wssickui,
kteťižkoli pťi tom zajimáni pťitomni byli, a buď
radou, aneb pomahánim, pťiswědčowánim a
chwálenim toho anebo kterýmkoli fpůfobem ji:
ným w zločiUU tom účask brali, samým činem
w klath Upadli a pofawád Ui fpoutáni jfou,
jelikož od Ui od Uikoho rošťesseni býti nemohoU
leč 8 dowolenim a 8 Udělenim šlásstnil)o plnoa
mocenstwi fwaté stolice aposstolskée? Wh pak
knčži, jenž jste k takowěmn žločiml radili a jej
fchwčllili, k něnm pťiswědčřlt anobrž jak fe wd:
prawuje, wybizrli, Uetoliko jste w dotčenou kletlul
Upadli, nýbrž napotom sloUžice mssi swatoU a
wtirajice se zatratitelně do fwatých tajemstwi
a služeb Božich učinčui jste neťádnými. Tako:
wéto neťádnosti wssak toliko zákonitoU moci
papežowou oprosstěni býti můžete, jak žcirlšew:f
nich zaikonů wyswitá. Bťijďte tedy pro rozǧ
hťesseni ke mně, jenž jsa zplnomorněn od Zeho
Swatosti papeže Mčknlásse 7. dobrodini roš:
hťesseni milerád a za darmo Uděliti hotow jfem



deowťd Zana .skapistrána.u llu Dll. 315

jak Wám tak WassemU Rokycanowi a wssem
jeho i Wasslm foudruhům pro wěčnoU fpástl a
ustawičný pokoj Boži, jenž pťewyssllje wsseu
che!t smhsl

Yby jste pak fami w sobě na rozpacich
nebyli, ždali kaciťstwimi a tudhž i rirkewnimř
tresth a kletbami spoutáni jste, zdalč jste w ně
zaběhli činem famým a w nich nro swou
wšdorowitost a twrdossijnost až pofawád trwate:
tedy Uwažujte pilně a obraťte pozornost swou
na práwa, kteráž Wam dále wyličim na spůfob
rozhodných prawidel, Wám jistť profpěssných,
bUdeteli chtiti zmoudťeti a Ua fwčtlo prawdy
patťitl Prwni rozhodné prawjdlo jestiť: Kau
ciťstwim jest každá lichá nauka, š pismem fwaa
tým w odporu stojici a twrdossijně zastáwana

neǧwice pro lesk anebo pro Uějakou žemskoU
slawčl, jak di fw Nngnstin a fw Jeronhm
Wy pak fe fnažite lichě Uauky Wiklefowy,
Hufowy, Jeronymowh, Jakubkowy a Wasseho
Nokycany šastáwati, tedy i Wy jste kariťi.

Druhé prawidlo jestiť: Kdo pochybnje

u wčťe, jest erěťiciul, jak to ťedčdla cirkewni
wyjadťnji Nni takowýsn co wťťiti, že prý
wiru prawon Ueznaji We wiťe Uemáf Uikdo

se wiklacř nýbrž každý ma pewnť wěřiti wssrmu
co od swate ťimské a wsseoberné Cčrkwe wyx
ťčeno, jinak nelze jenln fpafenu býti, jal doxt
swčdčnje fw. ?lthmmš, a toltkéž Eelestin papež.
„Zjewnot ee pisse MtkUlaš papež dUchoweUstwU
Eaťthradskémll žjewnot že Ueni wice od stoltce
Uassi opráwněxrým ťadným bisknpem čili dna14
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chowxlinl anebo kťestanem kterýz š Nestoriem
at d drži ee Wy pak následnjete bludů Nestor
ria, kterýž též pťljimaui pod oboji spusobou ža
potťebné kU fpafeni a ža rozkaž Christuw a
aposstoluw jeho pro lačky, anobrž i pro ditko
poťládal jako Wh to čluite: tedy i Wy tim
jfte čim ou byl BKdUby Uěkdo di papež Cex:
lestill, od Nestoria aneb od jimšch kteťťš w
jeho sslepějich kráčeji, poswěceu bhl od toho
čan, co liché Uaukd kázatt počali Upadl w
kleth a wyzUt jest z dťustojnosti buď pťedx
staweného buď podťišoného dllcbownťka.ee

Tťeti prawidlo jestif: Každý fchtšmattk čtli
rozkolnik jest kaciť Broto di tw mučenik Cy
prian proti kaciťl:m: „Kdyby uťkdo kaciťskou
opowážliwosti z Cirkwe wwstoUptl, sám febe
odsUzUjeee Wy wssak jste skutečnč tak UčjUilč,
tedybu . . . Bťj tonl prawi wyfwčxtliwka:
Chce tim sw Eoprian dokášati, že swátosti
kaciřňw nexuáme Užix.oati; nejprwč pro wážnost
kU siowUm aposstola ktcrúž obcowáui š kaciři
Zapowidáe ža drnhc plo wažuosi ku slowum
Hospodiua, jruž prorokowi Zaka;al od takox
wých pťijimati pokrmn Za tťeti protože kacjřl
jako fe opičice nemaji prawúch swátosii, nýbrž
toliko jich oblaš Začtwrté: Jestliže kteťi jsoUce
Zli w Cirčwi po třetim napomemlti fe pobamxm
a pnblikannm rowuaji š Uimiš jisti neuláme ččm
wice to plati potahem ua odlnšnčné kaciřr,
jelikož Uetoliko oni sami trestu podléhaji nýblš
trestu toho i ti fe dočinti, ktrťč jim Uadržnji
a jejčch swátosti Užiwaji Za paté p:o wážnost
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k wýrokU proroka Qfeásse ťkouciho: BQběti
jejich jfoU chléb šcirmutku a hoťeee Zeronym

wssak pťi slowich proroka Yggeowých takto di:
Takowým jest wesskereU lld kaciťský w očich
mojich,ee prawi HofpodiU Cokoli by činili,
cokolt obetowalř buďto slibh, buďto Uěco pro
f!ooU fpásn, bnďto mirné oběti, aneb smirně

pro hťich čili zápalslé aneb almužny čt posty
anebo čistotU těla, wsse to w očich mojich pou
sskwrněno bUde ee

Bťijmiš to Stěpaue pro febe a foUdruhh
swé k UapraweUi žiwota, mrawůw a naUkya
požorUj, co teUtýš Zerolchm di pťč slowich Amou
fowých: Nenawčdč BUh oběti kaciťmo a žamitá
je, a kdykoli we jmenU jeho šhromášděni jfoU,
w ossfliwosti mci jejich zápach a žawčrá chťipě
(Uošdry) fwé ee Spúsobem sice lidským to mlmoi

awssak proto, bychom fwými ťečmi lidskými poa
Znali dojem nwsli Boši

thrté prawidlo jestit: Kdožkoli od jea
dnoty Cirkwe katolické wiry a obcowani wěťic

cich odrťlšnčn jest slowe kaciť Kašdý fchišmau
tik (roškolnik), Uazýwá se kariťem Wy pak
pťináležite do počtU fchišmatikU, jakž to co Ueje

šřejmějt sami dosioědčUjete we fwe episstole
Stěpanské plUé jedn a wěčného odsoušenť,
která již pťede třemt lety Ua mne poslána byla,
a Ua kteroU, že jste hned ode Ume nedostali

odpowědi welice litUji awssak Uesslo to wiUoU
uloU deusi Buh tomn, kterýž ji po tťi léta
pod zámkem jako U wězeni dršel Nedawno
wssak když jsem od Wriš obdršel lčst, ssel jsem
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k důstojnému nowě wywolenémn Báml (bisku
powč) a oznámil jfem mU, kterak jfem w rUkou
Uebožtika Jana, jeho pťedchUdce žanechal listy.
Načež nowě wolený Bán pilně hledatč dal we
fpifech swého pťedchůdce Z pťijal dwa opisy

mé odpowťdi, ťteré oncn bhl schowab Což
mne welice mrzi Nebyla wssak tehdaž š nčmč
fpolu opfána Wasse rouhawa a hanliwá epi:
sstola protč mně kteronž Wám hle nyni na:
zpět posilam š dotčenoU staroU odpowědi, pťč

které spolU opsána byla hanliwa episstola Zana
Borottna, kterýž 8 Wami k témuž cili měťil Nex
bot opowažUjete fe tak hanebně tak žpošdile tať
erědoncně a slepě mě tupitč proto, že jfem rekl:
Kdožkoli neposlouchá Rimské Cirkwe, t j papeže,
kardinalůw at d we wssem co pťikazuji uu
kéž by jste bhli přidali: „we wěcech wiryee

jakkoli sprawedliwě a swatě žije ťaciť jest pro
wěčný plamen Určený Z wykťiknjete ďe ža
lUdkem jedowaté žlUči plným: Bljhlel jak kruta
jest tato ssilenost! at d Nechci wýroku tohoto
nad to co jste wýsse čisti mohlč tak snadno

pominouti, a protož prawim: čtčte NUgUstina
o wiťe katolické (w ťeči o Betrowi), čtětew
zakonech cirkewnich o kariťich (ť 3) slowa do
tčeného swatého NUgUstan ťkouciho: Eo nejx
pewněji wěť a nikterak Uedochybnj že každý
kaciř neb fchišmatik š ďablem a š jeho anděly
w ohni wěčnem účasi miti bUde, leč by pťed
koncem žiwota jednotě katolické Eirkwe zase
pťiwtělen bylee N po několika slowech pokra
čUje teUtýž ťka: UKdoškoli Uezachowáwa jednotU
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cirkewni, tomU ani kťest, ani almUžUa sebe
hojnčjssi ani fmrt pro jmeno Christowo podu
Uiknutá ku spaseni prospiwati UemUžeee u
dále di: BZnchowáwejmež jednotu, bratťi neju
milejssi nebos byt kdo ň zázrak Učinil mimo
jrdnotu jest to ničimž

Cti Stěpane, co jsem we staré již dotčené
odpowčdi napfal ačkoli celé pojednáni, w němž
jsem napotom pokračowal fotwa pětinu toho
obsahuje, co onino tehdáž pfali, U nichž Uěkolik
opisii zůstalo Bozornjtež také že podle sw
NU Ustina mimo Cirkew katolickoU prawé oběti

nrm ee pťi čemž wyfwětliwťa di: To jest
mjmo fpnsob ťimské Cirkweee Čtěte, co papež
Pelag;iUš pisse: UBťikladem aposstolské aUtority
(fw Pawla) Uaučili jsme se, že duchowé blouu
dicich n w blnd zawadějicich fatanassi odewžda
ni býti maji, abh fe roUhati odnaučiliee Čtěte
také, co fw Rehoť wssem wěťicim po celé ťissl

wlnjké a německépsal: We hťich pohaUstwi žan
biha, kdokoliw fe kťeskanem býti prawi, ale

stollci aposstolské poslussnost zpurně odpiráee
O Wy slepi wůdcowé slepých, proč ku wlastni
hanbě potnpě a žkáze jako Wáš Rokycana
pťiklad wýchodni (Uesjednocené) Cirkwe nwoditi
se opowažujete dáwajice ji pťednost, a co matku
a UččtelkUjmých cirkwi kU zwýsseni swého od
souzeni ji wystawlljeteeť Tim tedy wyzanate,
že také blUdům jcřim pťifwědčujete

Mistťe Štěpánkn, Uwádiš cosi básilického
ze starých ťeckých bajek o Zkarowi, jenž prý
na kťidlách woskowých fe powznesl knebi Proč
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jsi ale také fe Uezminil o boťekowáni jeho otce
Dédala nad pádem zpozdřlého opowážliwcee? iř)
Wy ke hlubině chwátáte co mistrowé blUdů, ne:
bywsse nikdy žčlfami prawdy. Uwádiš také kaciťe
Donata a tim se UkažUješ býtt Učitelem chlap:
cůw, kterýž fe k nohšssim wěcenč nepowšnássi.
Wezmi, což twého jest a jdie Cti, to fwatý
Jsidor we swé druhé a třeti kniše o wýtworech
búsilžrkých di, které mysl kžádostem tělesným
pťiliš rošněruji. „Takowi jakoby ďáblům pťi:
násseli oběf kadidla a te d. Brotož fe kťesiaUňm
čteni takowých wěci šapowidá.ee

Báté prawidlo jestit: Kdožkoli wyobcowán
byw po celý rok w tom wyobcowánť setr:
wal,.ža kaciťe se powažUj. To wpfwitá ze
mnohých cirkewnich šákonň„ jačo ke p. ž jedno:
ho, jenž dán Ua sUěmU Kartašanském. Wy
pak Wiklesité a HUsitá a pťiwrženci jejich lichých
naUk Uikoliw jeden rok, nýbrž defet, nýbrž
dwacet, a snad i tťčcet, ba čtyťicet let již we
wětssi klatbě, od Uižto papež toliko rozhťessuje,
š twrdossijUým, šatwršelým srdrem trwáte, ač:
koli Ua sněmn Kostnickém, jak již Wám po:
wčdino, Ustanoweno bylo, aby kdožkoli by pťis

e) Bájili Nekowě staťi, re pw) UmčkecDčdaluď, jruž še syuem
swýut powčstUě blndi tě na osixrowčKrrtě whbndowal, scim
do Uěho od panownika ostrowa Miuosa oe syuem zawřexn
byl. th prý sebe j fhua odtud wpfwobodil, ndčlal sobč
i fpnowi woskowá kťidla a jchům otworem, jehož bhl na
klmbě poUechaťe whlitli prý oba zl,dům a tak se odtUd roy:
prostilč. Zkar ale. jemuž fe wolny let ten welmi zlčbil, nr:
dbal wýsřraby otcowy, powznússel se wczdh wýsse a wýssr,
až paprsky slnnečuýmč jeho fťčdla sr rozpusiila a on spadua
do moťc nesstastne zahhnula
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jimani pod oboji odestati nechtěli, co kaciťi poo
kntowáni bhli Kaciťi wssak již samým práwem
a činem json wpobcowáni Tedy i Wht taťoo
wýmiat d

Šesté prawidlo jestil: Kdokoli neprawě
wykládá pismo fwaté a jinak nežli fmysl DUcha
sw toho požadnje od nčhož pismo jest, takowý
byť také od Cirkwe se neoddělowal, pťece hereu
tikem (kaciťem) fe nažýwa, jelikož skUtky těla
pásse a wywolUje, což horssiho jest Nebo
berešjš (kaciťstwi) jest ťecké slowo které tolik

co wywoliti neb wybirati fobť znamena, jeliu
kož každý takowý si wywolUje UaUkU, ktera fe
mn zda býti lepssi jak di Zsidor a Zeronym
Wy pak nejenom pifmo fw nepráwě wykladáte,
jak Wám dokázáno nýbrž nad to také od jen
dnotd Cirkwe a od poslnssenstwi papeži a jiným
pťedstaweným Cirkwe katolické powinného jste
odstoupili, tedy nade wssi pochybnost zločin kan
ciťstwi jste spáchali Bonejméně bhli by jsie

fchišmatikowé (rozkoluici) Schišma jest ťecké
slowo znamenajic tolik co roztržku Yle kde
jednota, tam nemůže býti roztržky Neobcnje
tedh jednotť, kdoškoli schišmatikům obcnje BUčiu
Uili sobě strany (částty) a od toho což jedno
jest bych slow aposstola anowých Užil fe
fami odlončiwsse pozbyli ducha.ee Tak di pae
pež Belaginš

Sedmě prawidlo jestič: Kdokoli lichě

domněnky w Cirkwi rozsslťnje, za kaciťe poa
kládán bnď, Uebo jak di sw YUgUstiU, jest
kaciťem, kdožkoli pro nějaký časilý zisk, zwlasstč
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pro marnoU sláron aneb panowáni, lichě a
a nowé domněnky bUď wyplozUje neb jich neia
sleduje. Kdož ale takowýmto lidem wčťi, jakoUst
twúťnosii prawdy obluzen jest. Wy pak za
pťičinoU Uějakého chtiče neb wcissně, čili pro
marnou slč:wU chcete pro:i wýpowčdi aposstou
lowě (k Rim. 12, 3.) wice sinysliti (o fobě a
o fwých darech), než slnssi fmysliti, Uáslednjire
lichých domněnek od Wiklefa a HUsa a Jaťubka
a jjch podobnikůw Ueblahé paměti wynalezených
a wyplozených, kterě domněnky jste jako z mru
twých wzkťisili, tedy i Wy takými jste, jakými
oni byli.
, Qsmé prawidlo jestik: Kdožkoli fwatě

Rimské Cirkwi wýfadU odniti chce, kteráž ji od
samé nejwyšssi hlawy wssech rirkwi propůjčena
byla, za kaciťe powašowán bUď; Uebos wčrU
porUssUje, kdožkoli jeduá proti té Cirkwi, která
jest Učitelkon wird, a proti tomU fe zpěčuje,
kterýž ji, jak žnámo, přcde wssemi Cirkweuli
pťednosk dal. Wrotoš také sw. Nmbrož feppťia
zneiwá, že we wssech wěrech fwatoU Cirfew Rimu
skou co učitelku následujš. Wy ale wssickni
takowou wýfadu cjrkwi Rimské odniti chcete,
dáwajice pťednost Rokycanowi piťed papešem a
fwé zrádné fektě pťed fwatoU RimskoU Cirkwi,
lterá wezdh neposskwrněUoU osláwá, jak dl fw.
Zeronym w listU kU papeži Damasowi. Tedy
t Wy za kariťe pokládáni býti musite.

Dewáté prawidlo jestis: Kdožkoli rozkazůw
swaté s!olice aposstolské nežachowáwá, co pou
hrdač autority kličůw, za kaciťe držán buď,
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jak wyswitaž ťedidel cirkeinch Brotož di
sw Řehoť: Wzdal fe úťadll biskupského kdoža
koli rozťazů aposstolských poslonchati nechcešee
Dobťe swědek Řehoťe pťi slowčchjeho: Njkomn

Ueni dowoleno, aby rozkašůw stolice aposstolské
nezachowáwati buď chtěl aneb sinčlee u ťekl
U wyfwětliwce: Rožuměj co se tUto praaoi:

Kdožby koli twrdil že ťimskáCirkrw neni hlaa
won wssech cirkwi, anž práwa má, ťedidla
stanowiti, jestik kaciťem W nowém zcskoněpoa
čala moc knťžska Christem Bánem U Betra,
poněwad jemn prwnimu ode Christa dáUo
břskupstwl w Cirkwiee Toliťěž di papež Belaa
giuš: Yčkoli we eré katoljckeCirkwe po celém

swěta oborn rozsslťené jediným chotčm Chrisiuš
jest pťece fwatá ťimska katoljcká a aposstolska

Cirkew ádnými sněmonxnými stanowamt nad
osiatni clrkwe postawena nebyla, nýbrž ewaUa
grlickým hlasem saměho Bána a Spasitele
nasseho Zežisse Christa prwni misto obdržela ee
Y dále o sw aposstolich Betrowi a Bawlowi
klade: Wýsse jmenowauou Řimskou Cirkero oni
(sw Betr a Wawel) Bánu Zežissi zaswětili a
ji nade wsse cirkwe po celém swťtě fon pťin
tomnosti a fwou ctihoduou wilězoslawoll poo
wýssiliee Wy pak swrhli jsie jho Pállě co
synowéBelialowi,tedyn u n u

Defáté prawidlo jestik: Kdoškoli pewnon
wěroU nedrži wssech článkůw wiry, a tťebaů
jen w nejmensslm se wiklal, již za kariťe poa
wažowán býti má, nebok kdobh w jediném poa
bloudil, Učťněnjest wssemiwinen (Zar 2,10)
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Wy pak zjewně bloUdite co do defátého čláuku
wiry, totiž wěťim w jednu swaton katolickou a

aposstolskon Cirkew, jakož wyťčen članek ten we
wyznam Nicenském aneb dle wyznani aposstol:
ského: Wěťim we swatou Cirkew katolčckou
swatých obcowáni, a tim že w tomto članku
bloudite, prohřessujete se Ua celě wiře a tndiž
jste kaciťi

Zedenacté prawidlo jestčt: Kdožkoli nea
prawě fmýssli o fwátostechQCirkwe, mezi kariťe
počitán bnď. Wh pak Uepráwě sinýsslite o swá
tosti kťestU, jelikož o sroěceni swatých studnic
(kťestných) podle obťadu ťimské cirkwe nedbáte

a kU pofwatným a poswěceným olejům jak pro
kťest tak pro biťmowáni Určeným úcty Uemate
a tim i drnhoU swatosi zlehčUjete Za tťeti
neprawě smýsslite o fwátosti Uejfwětějssi twrdice,
že kU spaseni zapotťebi a že Christem pťikázano

aby i fwětsiý lid t dětátka pod oboji spůfobou
pťijimaly, což jak Wám dokázano docela licho
Za čtwrtě smýsslite zle o fwatosti pokáni osox
bujice sobě rošhťesseni w pádech papeži aneb
biskupowi wyhražených A tudiž zákonitou moci
kličůw wsscmožnč pohrdajice ža kaciťe platite
Tolikěž za paté o swátosti posledniho pomážáni

Za ssesté co do swatosti fwěceni knězsiwa jisto, že
mnoho jest we wassi sektě takowých, kteťiž nebywsse

nikdy kněžimi pťece se wtiraji do slUžeb Božich
co kněži, meži které i Wasseho Rokyranu jenž
nejsa biskupem fobě Ua biskupa hrá pťičisti lze
podle úplněho fwědectwi jeho soudrUha Bedťicha
u Za sedmé co nejhůťe smýsslite o swazkn
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manželském obzwlásstě o dnchownim zasnoUbeni,
o nťmr di Yposstol Efeským (5, 32): „Tar
jelztstwl toto weliké jest.apw Nebol ťekl dťiwe:
BZeny mušům fwým poddány bUďte, jako Pánn,
Uebo muž jesl hlawa ženy, jako iChristUš jest
blawa Clrčwe: ont jest fpasitel těla jejiho. Yle
jako Cirkew poddána jest ChristU, tak i šeny
mUžům fwým we wssem (ar poddány jfon.)
Mnži milnjte manželky swé, jakož i Christnš
milowal Cirkew a whdal sebe famého za Ui
Ua fmrt, aby ji pofwětil očistiw ji obmytim
wodh skrze slowo žiwota.ee Naeťekl Yposstol:
obmytim wina u, aby Učinil fobě slawnou
Cirkew, Uemajici posskwrny, ani wrásky neb
cokoli takowého, ale aby byla swatá a nepoe
fskwrnťná.ee N pozdějř di: Tajemstwi toto we:
liké jest, ale já prawim w ChristU a Cirkwi.ee
uu Wy pak porussujete a zhanoijete fwatoU
chot Christown na potUpU a pohaněni samého
chotě jejiho, jeUž ťekl: BKdo wáš slhssi, mne
slyssi: a kdo wámi pohrdá, mnou pohrdá: kdož
pak Umon pohrdá, pohrdá tim, kdož mne po:
slalee (Lnk. 10, 16.); a U Mat. 10, 40.: „Kdož
wňď pťijimá, Ume pťijimá: a kdo mne pťijimá,
pťijimát toho, kterýž nme poslal.ee Bodobnč
ťekl U Luk. 9, 48: BKdožlkoli pťijal by pachole
toto we jmenn mém, mnet pťijimá: a kdožby
kolť mne pťijal, pťijimá toho, kterýž mnr pou
slal.ee Tentýž Bán prawil také (Mat. 28, 18.)
BDeina jest mi wsseliká mor Ua Uebi i na zrmiee
u a posléz: OY aj já š wámt jsem po wsseckh
dny až do skonáni swětaee Wh pak nadymači
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a Utrhači, Boha Uenawidici rodičň Ueposlussni
(Řim 1 30) pohrdate chotěm a choti co nea
prawi fynowě chtice slowo Bánč prewrátiti a
w Ueprawém i nejapltem smysln beroUce slowa
jeho: 27Z.Ue!bUdeterlijisti a UebUdete:lč piti a t.
d, a: Bite z něho wsslckniee ježto Ban sám
byl ťekl (ZaU. 16 12 13.:) BJesstě mnoho
wám mluwiti mám: ale Uemnžete snésti nyni
Yle kdhž pťijde ten Duch prawdy, Uančil wáš
wsseliké prawdě ee Tato pak slowa pronesl Wan
w oné posledni nejfwětějssiUoci fwého pozemského
žiwota kU spáse, kteroUžWy owssem opowrbnjete,
ale práwě proto Ueufmysliteli sobě, pťijdoU Ua
wáš wsseliká zla w posledui době podle sdoěa
dectwi toho, kterýž řekl (ZaU Z, 29): Kdož
ma erťstu, ženich jest: pťitel pak žeUicha, ktee
rýž stoji a slyssi ho radosti se radeic pro hlaš
žeuichaee Y dále: Nebo jemn (Christu) Ue
na miru (jako jiným prorokům, ale bez miry)
dároa Bůh dUcha Qtec miluje Syna a wssecko
dal w rUkU (moc) jeho Kdož wěťi w Syna,
má žiroot wťčný: ale kdožt jesl newěťici Synu
neuzťit žiwota, ale hněw Boži žnstawá na
Učm.ee wuo Takk i Ua Waš bratťi

DwaUacté prawidlo zni: Kdokoli newěťi
a Uezachowawa wsseho, co wěťi, zachowáwa a
la;e fwatci ťimska Eirkew jest kacir Wy pak
nedbáte prawidla toho, tedy w no u uuo

Trinacté prawidlo jestit: Kdožkoli pťeu
wracuje swatosti Cirkwe jako fwatokupec bud
že prodáwa aneb kupuje co duchownčho aneb
úťadu dUchownimU pťipojeno jest, podle Ustaa
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Uoweni swatých čtyr sněmů za kaciťe jmin buď.
Wy pak k Ustanowenim swatých sněmů jak
oněch čtyr tak kterýchkoli jiných wážuosii er
máte leč poknd š Uich Uějakě slkao pro swé
bludné Učeni o přijimčmi pod oboji fpůfoboU
pro lairy wytáhnoutč můžete, a tUdyž jste tim,
co již tak často opakowčmo.

Bůh pak wssemohouci a Bán Uáš Ješiš
Christnš, jenš prawým jest swětlem fwěta, w
němž wssechny poklady moudrosti, Uměni Boeiho
fchowány, račiž mysli a roznmy Wasse ofwatitls
aby jste jednoduchou prade fwaré přesněwiry
poznawsse še frdcem skrousseným š prorokem
ťekli: „Srdce čisté stwoť we Umě Bože: a
dUcha přimébo obnow w útrobě !Uě,ee a pak
aby jste pťissedsse ke mně pokorně a pobožně
š úrtou a poslussnosti, jižto Jeho Swatostt
Pánu Uassemu papeži Mňkulássi 7. a celé
swaté ťimskě Cirkwi a swaté stolici aposstolské
proukazowati powinni jste, podle spllsobu w
Cirkwi obwyklébo obdrželi dobrodini rozhťesseni
ode swých kariťských blndů, powěr, klateb a
poknt cirrewnich, a přiwtčlelti jedinélnu pťeu
tajnému, a wsseobernémU tčlU ChristowU a
siednoceni š Uim fpolU š Uámi w prawdť
fwaré katolicté wiry bojowali Ua léto pouti pou
zemské š pomoci milosti, w bUdoUcim pak
žiwotě toljkéž wilě;oslawně králowali ůthem
a Sdnem a ů Dnchem swatúm š nejblahou
siawuťjssťpamlon, Bohorodčci Marii, še swau
tými knry andťlskýms a w blažené fpoleča
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nosti wssech blahoslawených dnchu na wěky
wěkuw Ymen

Já bratr Jan z Kapistry,
z ťeholh Mrnsslch z Qbserwaulů.

úwaha.

CtoUce list fw Jana ke kalissnikmn w
Kromťťiži mnsili jsme nejednoU fe diwiti weliké

učenosti bohosloweckě a nennawné piluostč swar
tého muže toho, fpolU wssak pozorowalč jfme
erblomUoU raznost a pťedUstojué si počináni

proti rozkolnikmn Tito dosti drze se opowažili
jej š jakonsi pohrdawosti toliko wlaským na
žýwati mUichem ?lle JaU ač jinak welmi po:
korný a skromný, pťece aby obhájil čest wzne
sseneho úťadU fwého hned Ua začátku listu
swého zewrnbně wytanl že nepťichazi knim
poUze co mnich, Uýbrž že k Uim pťissel co
mišsiomir a poslanec Uejwyšssistolice aposstolskč,

co wsseobecný wyssetťowatel kaciťské Ueprawosti
po wssem wssudy fwětě nadaný wsselikým pono
mocenstwim od fw stolice kjejich fpáse B tato
rázUost š kteroU hned Ua začátku wystUpUje

w celém listU až do konce se zrači; nebot wssude
a wždycky š týmže wznesseným powťdomim ke
kalissnikUmmlle a rázným spůfobem úplné
poslUssenstwi a dokonaloU poddanost kU sioatč
stolict aposstolské od nich wymáha

Wiz zde kťesiane, jak i ty máš roznměti
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pokoťe ponižellosti a skromnosti Co do pokory,
jižto k BohU zachowáwati mame tat owssem
nemějž žadUých meši, jelikož i Bůh bešmešný,
nekonečný jest Co pak fe týče skromnosti a
poniženosti k lidem, ta jako každá jjna cnost
jisté meše mějž, kteréž ji opatrnost čili šdrawý
rožmn wykašuje, a Ze kterýchž, jestliše wykroči,
pťestáwa býti cnosti, a začillá býtt possrtilosti
ba Ueprawosti Tač n p ťikáme o dobrott
wosti wykročili žmezi šdrawým rošUmem či
opatrnosti ji wykázaných: Bťiltssná dobrota
hotowá žebrota Kdo bež mirp dáwá bršy fe
dobere Ciu dobťe a wěš komU Čiň dobře
wssem a fobě UebUď sskoden Y protož doklax
dáme: Dawej š rožmnem a beť š paměti
Za toU pťťčiUoU také chwalime ssetrxlost a fpox
ťiwosi co krásilou cUost, a ťikáme: Spoťeltiud
bohaté koťeni, ssetrnost jistý wýdělek Mirne
trwá nemirUé leti Nwssakfpoťtwost wykročč
li z meši čilč jsoUc pťillssná stáwá se lakom:

stwim Tak i pilnost jest kráfná cnost, Uebo
Z piluosti fe sstč!sti rodi, lenost pač holou bidU
plodi aneb jať di báfnik Uaš: Z rUky pilné
náděje kwitlle; ale kdo by sily fwé pťepinal,

činil by rowněž tak possetile jako stťelec, kterýž
lučtsstč pťiliš Uapiná, aneb hUdebUik kterýš
strUUy pťiliš natahnje a wimet, že lnčisstě tUze
Uapiaté puka a strnna přillš Uatažena že prasine
Nejinak jest to t š cuosti poUišenosti a skromx
nosti wykročnjeli šmeši fwých a stáwáclt fe
plaziwosti kťesiaUa šcela nehodUoU

Kdožkolt aby dosahl pošemského Uějakého
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úěeln, se pťed jinými otrockým fpůfobem plazi
fe jaťo pokrytec pťetwaťUje, co licoměrnik lže
a jiným pochleije, fwé přirozené Uejfwětějsse
rity, son ťeč, swůj Uarod ze kterěho pochazli,
ano iBoha swého pro kUš chleba žapirá, kdož
pro tentýž účel hotow jest pifeň Zidássown (co
mně dáte a ja wam ho zradim) zpiwati a tak

hlnboko se Unižuje, že by snad i wýpliwek toho
lizal, ode rterého něco dosáhnouti chce: ten
Ueni již wice skromným a poniženým nýbrž
podlým Bodlost ale neni cnost, nýbrž nepra
wost. Cili newiš ze to powinnost každého kťe:
stana aby Uznáwal a fwatě chránil swou dU:

stojnost člowěckou, kteráž w tom záleži, ejest
žiwým obražem Božim, whkoupeucem šežisse
Chrčsta a chramem DUcha fwntéhoe? Zdaliž
newite, di aposstol Báně že chrám Boži jste
a že DUch Boži pťebýwa we waše?ee (j Kor
3,16) Bl fw Betr di: BBonoažte toho, že
ne porussitelnými wěcmi, zlatem nebo stťibrem

wykoUpeni jste z marnébo wasseho pťedesslého
obcowčxui podle otcowského ustanoweni, ale
drahou krwi, jakožto beránka erinuého a ne:
posskwrnťněhoEhristaee (j Betr 1 18 19)
Kterak tedy možná kťcsiane, abyš žUaje wžnea
ssenou tuto důstojnost swou se tak náramně Za:
hazowal a jako nečistý hmyž fe nehodně w
prachU wálel?

Téžpodobně Uežádá toho poniženost a skrom
nost, abyš práw tobě žakoneln propUjčených a
fnad fwrchowaně tobě a twojim potťebných nea
Uznáwal neužiwal a nehájil Wtz, kterakJan
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Kapistran háji son čest proti šlomyslným kaa
lissnikům, kteťi se opowažili naň hanu kydati
wiž kterak je npozorňnje Ua prawa od swaté
stolice ťimsté jemu propUjčena Nasledowal w
tom swatšho aposstola Bawla, který nejednoU

efwých episstolách swou čest proti Utrhačům

háji anobrž kde toho pro fpáfn jiných potťebi,
i swé žáslUhh o Eirkew Boži wytýká Qb
zwlásstě ale pozorUj jednáni tehož aposstola we

městě Filjppi Zde uzdrawil děwečku, kteráž
mčla šlého wěsstiho ducha z čehož pám jejl
welkého zřskumiwali Tjto widěwsse, že Uždrao
wenim děweččy pozbyli wýdělku, chytili Bawla

a jeho pruwodce Silu wedlt je pťed úťad a
žalowali na ně, ze žwěstujiUčeni kteréhožŘimau
num Ueslussi pťijmouti Bohanssti pak úťednict
ti uewyslechUUwssesw Bawla a Silu, dali je

metlami mrskati a welmi je zmrskawsse wsadili
do aláťe, pťikázawsse stražnému aby je pilUč
ostťchal Tedy on takowé maje pťikázani, wsao

dil je do nejhlubssiho žaláťe, a nohy jrjich seo
wťel kladoU, čimž nesmirné jim spůfobjl bolesti
Ráno pak onino pohanssti úťednťci wzkázali
strážnémU, aby wěšně th propnstil by prý odeu
ssli w pokoji Když ale strážný fwatémU Bawu
lowi to oznámil, co odpowěděl aposstol? Zsa

powědom sobě práw co ťimský měsstqu a dobře
wčda že onino pohanssti úťedUicineniěli práwa,
jej a průwodce jeho bez wýslechU šmrskati datč
odpowěděl: Zmrsiawsse Uáš žjewně bez wh
slysseni lldi Rimany wsázeli do žaláťee a Uyni
neiš tajně wyhnati chtějie?Nestanet fe tak: ale
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nechat pťijdoU oni a sami náš wdženoll ee deš
pak slUžebnici slowa ta úťednikum pohanskl,xm
powěděli, bali fe tito Uslhssewsse,že bp fwatý
Bawel a Sila Rimane byli N pťissedsse s.drol
prosili jich, a wywedsse žúdali jich, aby wpsslt
z města w pokoji TU teprw wyssli oba swati
mUžowé že šaláťe a dosábnuwsse naležitého
žadostUčiněUi brali fe pokojnr cestoU k městU
Lydiia (SkUt aposst k 16) Tak t tobě kťe
sianr Uetťrba abyhš zlomyslnikum k wUli a
libosii se odťikal práw zákony cirkewnimi a
občanskými tobě propůjčených a žarllčených,a
tak žlomhslniky ly jesstě opowážliwějssimi a stně
lejssimi kU kťiwdám a nálisknnl člnil Nežádáť
toho ponižrnost a skromnost abyš šákonttých
práw fwých nehájil abyš od zlostnikůw wsse:
liťou hanU na febe wychrlowati, abyš od Ue
prawých fr obelsiowari, obirati, Utiskowati a

posslapáwatt Uechal abhš ke wsselikémn beš
prawi mlčel Tok by nebyla dobrota alr hlU:
pota, a wime co prawi pťislowi: BUh nepťi
kazal blažniti

Wubrc měj každý kťesian uslechtilý ráz čili
charaktrr Chcemr ťici: Dobrá, mrawna a
fwatá myssléslka owladej wssechny nasse tUžby,
wssechny Uasse citp, wssechny nasse snahy, a

wssechna jednáni nasse nechat Ua fobě nefoU
ráz této mysslénky, kteroU bez wrtkani deledně
a stalě po celý žiwot sij prowáděti čili UskU:
tečnowati máme Tak to widime na swatém
aposstolowi Bawlowř Ua swatém Zaml kčestil
teli, a na fw Zaml KapistráUU, jenž fobč
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swého foujemUeho parrona za pťiklad wzal a
nrotož Uebyl tťtiUoU wětrem fe klátici nebyl
wrtkawým Uebyl plaziwým Uebyl pochlebnikem
ale co dub pewně ndrostťed bouťe stojici žáx

dnon prikorou žaidUým protiwenstwim fe w
bohulibých fUahách swých rošwiklati Uedal a
!oo celý žiwot tU jedinoU swaton mysslénkn

Uskntečňowal: Nozmnožniž se čest Boži a Uau
pomahejž fe spáse ltdské ou

BohUžel že tak lnálo jest charakteru,
tak málo rášnostt meši lidmi že wětssan jich
jest Uemnžna, wrtkaroa Uestála, jako trtřUa
každým wětru wamxtim fe klátici lehka plewa
každým wětrem odnessena bowssi tlupa fobcůw
wsse jerm mťroU žiskac okamžltého měťicich a
podle toho fe každého dne jinak twáťirich čili
wssemi barwami jak kdo chce l)rajicich Jak
dndy Uadmeš, tak hraji di o Uich pťislowi

Qb zwlcisstě takowá bešráznost a wrtkawost
sskodliwá ǧest Ua těch, kteťi co pťedstaweni jiné
ťiditi majlce, pťilissnou dobrotoU wssem wyho
wěti chtěji a protož i také žlomyslnikw káratt
se obáwaji Uerádůw nestaiji, anobrž kUepo
ťádkňm mlči, a tUdyž pťičinou jfou že žká
nlrain jako žahllbxlá powoden fe w obci ssďř?
a jako jedowatý rak fe we srdcich rozjidá

Wroto kdož nemáš ráznosti kdo si bojácný žeU
kyl kdo si žbabělý sketa ertirej fe w Uťad
kde nic dobrého fpůsobiti Uemňžeš alebrž jiftě
Umoho zlého prfobiš

Ebwálimeli pak rášnost která se nejwire
w dUsledUosti a stálosti wesskerého smýssleni a
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jednáni jewk neminime ťici, žebyPš kťeskane
ntkdy Ueměl powolným a ústupným býti Ráz
nost neni neUstUpná awssak cčUito jeU tenkrate
kdhž toho ždrawý rozum káže aneb když tomu
zakon zjewnť weli Welmi dobťe prawi w tom
ohledU nasse pťislowi: Čelem šdi newyrážej
(nechtčj prowaděti nemožných wťrť) Moudrý
w hádce ustoupi ee Takl Učinil i sw Jan Kaa
pistrán, který ač ráznostč neobyčejnou wynikal
pťece ustoupil swatému Bernardinowi mistrowi
swému, když tento n wčcč jedné žcela jincho
uahledu byl nešli Kapistrán

B tu již tebe kťeslane na jiné úskali npou

zorniti a jeho tč rowněž tak snašně wystťihati
musime, jako prwého již ťečeného úskali totiž
plaziwosti Whstťihej se tolikéž zatwrzelé zpurx
nosti a hrdosti, jakaž se na kalissnicich Kromťu
ťižskýchžrači lteťiž fe ani nejjasxlějssimi důwodh
Kapistranowými na cestU prawdy pťiwesii Ure
dali nechtěwsse wyžnati, žc na bludné resty
zabčhllz Bomni na stará pťčslowi nasseho nau
rodu w tomto ohledn: Z hrdosti čertu radosti
wu Kdo se na fwůj rozum spoussti, býwčl hrdý
a ne moudrý. m Swédlawost jest wada slax
bého rožumu. Kdo každého poslouchá, zle čini;
a kdo nřkoho, jesstě hůťer.m Neweď si pt)ssuě,
by na zlé newysslo Takowý (žpurnik) nadUl
fe jako bublina wodni rožpližnUl se a bwl Ui:
čim ee B newypsnilo li fe toto pťislowi posledllč
také na oněch kalissnicich? Nadýmali se špnrnť
a počinali si fwéhlawě, ale rozplizmali se jako
bublina wodni a celé jejich kalřssUictwi stalo se
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ničim Brotož nezpirej se zpupně proti tomn,
co swata Cirkew katolickei tobě káže, co obe

čanské zákony tobě weli; alebrž ď ochotnoU poa
slussnostipodroij fe fwatým ťádům Cirkwe a
zemským zákoučlm, byhů co dobrý kťeslan wyo
plnčl rozkaz Báně: Dáwejte cisaťi což cifaťowo,
a Bohu což Božiho jest

š. 25. Zlan po swěm náwratn ť Glomoncc
do Brna.

Dxle 7 záťi (feptembra) wrátil fe Jmt
šafe na dwě neděle do Brna a pokračowal
w počatém dile fpasném J podaťilo fe mU
opět jak di Wadding, pťehojnou žeň skliditi
do stodol Báně Zdržel pak fe w Brně až
do dne sw Frantisska Serasinstébo téhož rokn,
a pťebýwal po ten čaš U šdi městské w celulce,
která požději w kaplU weťeroU wzrostla Zde
Ua ewnějssi straně celuly swé napfal nejfwěx
tějssl a nejsladss jméno Zežiš (l ťl 8) jak
sifw Bernardin, jeho Učitel, byl w tom liboa
wal a prorokowal we swatém nadsseni, že Brno
Uikdy erezme žkázy, dokuď ono jméno fe Uad
nim skwiti bude.ee ?l skUtečUč na tisici mistech
jak we chrámich, tak w sonromých domech, na
stěnách, Ua oltáťich, na obražech at d Ualez:
neš jméno toto ano se slawně skwi we hlawn
nim měsiě Morawy,a spoln poznáš že mťsto
toto wynikssi sssastněz tisicera bouťi časowýsb
utčsseně škwétá w mladistwé sile a každým
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dnem k wětssi mohUtUosti a siáwě fe por
wžnassi

ley pak dilo šapočaté dowrsseno a Upewo
něno bylo, wynákladal Kapistran wssechUUsilU

wýmlanosti swé na to, by měsstany Brněnské
k wybudowani klasstera fwého rádU pťtmťlEehož
také naranmou dojimawostť, jak ťeči tak žiwota
swého docilil Nebo Uetoličo z oberuých pramenU
Uýbr i že sonkromého jměni měsskanU se jemn

l)ojnych a wydatných dostalo pťispěwfu Neznici
Brněnssti postoupili jelnu kwystaweni člásstrra
swé jatky na Swarcawě pod Frantisskowem, začež
tťi léta později (r 1454) od krále Ladislawa
jednu časi bndowy ťU sskole židowské Ualežité
w náhradU wzali, fde Uapotom mafo wyfekčxx
wali Stawba klásstera toho rychle pokračoe
wala a za krátký čaš zwedal fe tU úhledný
klasster š čostelem fw Bernardilm

Tenkráte pekaťi Brněnssti bratry Kapistráa
nowy zalmUšUy žijici potťebným pečiwem sstě
dře a zdarma opatťowali činice to jedině
š lasky k BobU, a pro odplatU nebeskon Bro

čež Kapistran chtěje jim dukaz analosti a wdťčx
nosti dátč, jim silianci Udělil to jest, jim listinn
dal we ťteré je co bratrh a fesiry do řadu
swěho pťijimá aby wssechmodliteb pťimlnw
odpustkU a wůber wssech dUchoinch milosii a
profpťchUw téhož ťadn účasiUými bdlj Znif
pak Filiance ta jř) wlastni rnkou Kapistránowou

e) sjljnmi:a u o jočnne (Tnpjdxtrnno pjdxloriblw Zruncxušjdnď
clnršitn.

jxjonmliď čxc circxumšpocxljď 6cnorujjjduq pjšlorjjduš jue
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podepfaná a podneš š welkoU Uctiwosti we

skťini počestného cechu pekaťského w Brně
chowana nasledowně:

„Ctčhodným a obezřetným obecným pekau
ťům obywatelum toho města, k diécedl Oloa

muckěUaležejiciho, jich ženam, bratrům festram,
fynům a dcerám, pťibuzným a šeswakťeuým a
jich dědicům, nejoddanějsslm dobrodincum ťadu

Serasinského otre nasseho Frantisska, želá bratr
Zan žKapistry, téhož ťádu Uejmenssi a Uen
hodný a nejdůstojnějsscho otce jeUerála we
owssech šahorských krajřnách pro bratry obseru

coljg dujug 0ppjt1iz djoeceďjď 0lomuceu8j89 uxorjduš.
slxmrjduďxp čšmxoriluuš9 lilijš. lijindUZz couďUnšujuojď éc nssjo
ujdu8 éc dnereljiduď eorum; orúiuiš 88wpkúcj 9Ulriď uoo
glri sirnucjgcj. benesgclorjbuď áewtiščdjmjg kťrnter .jonnueď
áe anigtwno ejušúem 0rc1inj8mjnjmuš uo incjlšuug ň: reu
soršnáiššimj pulriš CoucrnljZ ju omujdug pnrtibuš l)lnxao
moulnnig quonú srmrcg úc 0bďerwmin uuucupmog ixno
merjlm Ncuriuš 6eueruli8 ouxu ormiouum ďussrušio ďujuu
tnri olunjum jucremeuw rjrlulum.

9unmrj8 ex ckwritčlig úedjco omnjdng tenemuur. jljie
tnmeu louše UmpliuZ oldljšnmur. quorum újlocliouem
cerliš dencljcjorum jnúicib sroquomer oxperjmur Mxou
juáo Nšďlwrum clemnonum Zinrerilčlom nllenúenx, qunm
ná uogtrum úc pršefčui pnlrix ťeruncičeci šeritjď 0rújnolu
(rclmi clurn experjemiu cošuori) cjjšnum pucmej Ccljjmu
nne nccoplndile rojunlmi ut nb ipšo 0rc1iue prčderošmiu
rčuu šrxlium Zenljnlj:axijrjlunlium šrmjurum erum quča
nuái lemporuliduď doniZ olwrilulum femrčrum oudďiújum
áišučw repcucjcre rjceš učquxquam lempornljdug wjemm.
ijritunljduZ uilajlominug denoljcjiď prout jn uootrjo npmj
domiuum Ueum noleuw ďerwmlw áeďjáerijď compenčwrd
ďpjrjtunljler solumuča jšupropler ešo quj ljcot inájšnuo
curmu siwlrum ůjiuorum áo 0dďerwutin nuucupntorum
G 8ororum djjnoriďďurum o Glmxne ďeu 8 Unmjouj áo
0d8errnmju uuncxupnlnrum éc oorum Uoljšjošorum áo
koenilenliš (sertii 0rt1jujx) 0rl1juum ju pďrljdu.e! nllruu
měxrjujš řmdeo lšlšut!uxxňlex!mqroZ doueďtoš Uc cjrculnšpecto:
kišloroo jucolnš dujuď cjrjculišz u:oreo reolrng., lfjlioo

15
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wanty jmenowaný bezzásluš::ý wčkáť se fpasiu
telnon modliteb podporoU, spolu prospěch roe
wssech cnostech.

Yč powimlost lčxskhke wssem máme, pťece
ni mnohěm wice zawášáUi jsine tťm, jichžto
lásky zťejmými důkazy wsscltkerých dobrodini často
zakonssime. Bročež pozorujic Upťčmnou oddanost
wafsi k UassemU a jir dotčeného otre Frantisska
ťádU (jakž ze wlastm ztusscnosti jsem jasně poo
znal), ža hodUo jsem Ufondil a za bohnmilě,
abyste od téhoř famého ťádn pťednio milost
wssech duchowmch milostč obdrželi. Ze pak,

a: sijling. comnnquinoon é. jwerďáeo wglrm. totnmque
fnwjljnm wgtrnm nec non ck unimnš wštrornm áosuncu
toruln E omuon. pro qujdux inle:uajjtjš9 nú confrnwrnju
lnlďm nogmm E nú unireršn ar Zinšuln noďtwo reljšjonjď
Zussrnšjn., jn sjlň čušcipio pnrjtrr E ju morte ple:lww
sobje pnrljcjpmionmu omnium ckwrjomčdlum., rjácljcot:
mjčďečudum7orntionumd ďuslwšiorum.„ oss.cjorumz Udštju
uemjnrum. e1i.cu:iplimuxnm.dpoeuitontjarum. perešrinulion
num. Zugpjwtjouum. prnlšúje:ňlionumq lďcljouum. meájw
lntionum. conwmplmjonum. obZousnmjnrum. áerolionum
ů: omnjum ijriluulium donoruxu tenore prnešoutium
šwljogo confcsrnúo., quae pcr siwtreg nošlroď ck c!iclou
ruw 0rájnum Zororoď ucc non a: Uliorum ňe koonilcxmjn
ojsr ňe ferúo 0rcljne Z. ldnlrio siwncigcj in pnuiduo
Ullrnmont:mjď áďšomlw opšrnrj E ncccpure cljšnudjtur
0lomemjň 8nlwtorige ňcjc!čno jngupor áe áono ar šwtia
pweššeuljum. quoú cum újrjuac plucueršl rolnutmi áo
rleio iuglnmjď mišorjne rog socnro udicunque odiluo
multo (nnnušme l)omino) tompore áčsseronáug uošno
fuerit numimuď Bnpitujo. ie!exu solo ut pw wdig sind
ossjcjum. ut pro srutriduš noďlriď áosuncljď rocjwlurz je1
enjm nnnunljm ox more por tolum 0rc!inem ňorj conu
ouesit. 7nlonnt sieljojtn:oď Nšštrne iu Cbrišto .joďu l)ow
miuo noxtro in nowrwum ňmen.

0ntum ďrunne áie ďoljš poďt scnlum lssnlidxitntišdlnrinc
Nršinio 12. áie meme ďopceuxdrin nnuo l)mujnř l451e
lťrmor .jonmwď ďUpra ájclun proprin munu oudšcrjpgi.

Qouuucďz md p.
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prosti wssech časných statků podporn Láskh Wassi
nikterak časnými wěcmi odplattti nemůžeme,
chceme afpon duchownimi dobrodinimi, jakž si
toho na Bohu pánn nassem žadáme, Wám toho
nahraditi Bročež ja, ač nehoden péčč wedn
o bratry menssi obferwanty a sestry menssi sw
Klary Ueb sw Damiana obserwantkami nau
zwané a jejjch ťeholné ťády kajicné (tťetč ťád)

w krajinách zamořských,wáš ctihodné a obezťetné
obecné pekaťe, obýwatele tohoto města, ženy
wasse, fyny a dcery, pťibuzné a dědice a wsseo

chnU rodinu wassi, jakož i dusse wassich šemťeu
lých a wssechny na které se úmysl wáš wztao
huje, do Uassi brati (bmtrstwa) a ke wssechněm
a jednotliwým nassi ťrholy přimlUwam pťijiu
mám jak w žiwotě tak we smrti UdělUjic wám
milostně timto listem úplny podčl we wssech

darech duchownich, jako: we mssich, modlitbcich,
pťčmluwach, hodinkach, postech, w káznich,w
kajicnostech, poutich a w powzdrchnntich swau

tých, kázanich, čtenich, rozjimanich a rozwažoa
wauich, w poswátných obyčejich, w pobožnostech
a wssech dUchownčch dobrách, kterěžkoli bratťimč
nassimi a dotčených ťadll festrami jakož i jiu
nými ž kajirného čili tretťho ťádn sw otre
Frautčsska w krajinách šáhorsiých pťebýwajicimi
dobrotiwost Spasitele spUsobitia pťijmonti Urači
K tomu jesstě co dar a milost pťidáno buď

timto že kdy; fe Božské wuli zalibi wáš zwyu
hnanstwi Uastawajici strasti (požemské) powolati,
kdekolčw umrti takowé jež ale BUh Ua dlonhé
čafy wzdaliti račiž, Uassi kapitole fe oleámč,15
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tomU chci, by ža wáš tyréž hodiukw a modlitbp,
jako za nasse zemťelé bratry fe ťikaly; Ueboč
toto každoročně w celém ťčldu se stúwá. Zijtež
Blahorodi Wasse w Christu Ježissl Bánu
nassem na wěky.

Dáno w Brně w ncděli po Narozeni
panny Marie dne 12. feptembra 1451. Zá,
bratr Jan wýsse jmenowaný wlastni rUkoU
jsem podepsal.e) Zan m. p.

Opiš této Filianre Uacházi se také w arx
chin konwentUBrněnstého do mčsta Dačic na
Morawě pťenesseném, kdež Uad to jesstě o klčxx
sstrrn Frantifskánském w Brně takto čteme: ůxu)
R. 1451 okolo slawnosti swu aposstolů Siman
a ZUdy obdržrl sw. Zau Kapistrán Ua pťed:
xněsti Bruěnském pťed židowskou brauou (teď

e) Bodobná Flliance bpla takě zwlússt od Zana Kadistrúna
propůjččna knpčicimu z Ziblawy Bawlowi, mčssrauowi
BrnčnstěmU a jrho manželce Regiuě, kteťi wclkou sstědrosti
kbratrům Kapistrčmow!)m se wh lmčilio Qpiš jrji chowá
fe w klňssreťe Rajhradském na aorawě a mú réž datum
od 14.Sept.145l w Brně. Tam těž nalezneš jedrn zncj:
stňkssjchšťwotolxisů sw. Zalta Kapistrána od r. 1478 pod
titulem: Uslicolči áš siarn minoruux miniuui 9rnefntio in
MUm Zenti ckommiďáe GňpiZcruno. lšx aniu 18. čaprilj
1478eee Ziwotopio tento na pergameně pěkně psaný jest
strnčUý a sloužil pozdčjssim žiwotopisců.n Kaplstranowým,
jakož patruě widčti, za základ.

ee) Toto w latinskěm jazde psanč w archiwu konweutu Brněn:
sičho. jenž do Dačic přenessen jesi, dylo nč:xu lasiawě od
tamniho clibodnčho otce p. Bohumira Sewerd takto ďdč:
lcno: .,.ňnno 145!. circn feštum ZO.ňpoďlolorum Bimou
niď ů: .luúae jn ďudusdio Brunenši ňmď portnm .juůďicnm
8. ČUpjďlwuuZ Zušcepjt locum éc erexit oonremum l).
Bornus.:ino (j. e. 8ennšnšij Zucrum. pnslim ex pudjjch
cirjum sucullmjduš purlim priwtjš. bic jmšr Zuew jwčrďw
ticorum jďcnlu nidjlominuš n sirulňduď jn mulljg porčwu
cuúoniduo iuamm permnmit.
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branou FerdinandskoU) mistnost a wybUdowal
zde komoent swatémU Bernardinowi (t. j. Seu
Uenskému) zaswčcený, dilem z wěťejných města
sssanských, dilem ze sonkromých statků, a ten
(konwent) Uprostťed krUtě zUťirich stťel kaciťůw
nicméně od bratrň we mnohých protiwenstwich
bez úrašU zachowán byl.ee

7ZW konwentě tomto Ukazowali celU fw.
Jana Kapistrána w kaplU proměněnon, ze kterč
až do dnessniho dne nejfwětějssi jmeno Zežiš
Ua zeď městskoU od Uěho whkreslené widětt bylo,
jež na proroctwi jeho Upominalo, že dokud ono
jmeno spatťino bude, město w bezpečnostiu zůa
stane, což také wýsledky wojenské potwrdilh.ee

„Rz 1643 konwent tento spolu š kosielem
od magistratU Brněnského (na arošťexzwelitele

jn doc 0ouwmu monštwbčxtnr 0808 8. .jommiď n l)nu
piďtmno jn Zuccxuum comxerdxn. cx qu:x jice:dnt riůoro
Ušquš ulj doljje:mum 88. Nomon .lcdxu muro cirjmljš inu
cjšum. por jpšum wtjcxinnnáo. qumm!iu juuá conďpjcinu
tur. ()irilnš Uou pč:!xirlilsajojtur9quotj jpšum euxeuluš de:ju
ljcj comprobbrum.

ňnno 1643. couw,culudxidxte uuU cum chloZin n blnšio
erčuu Zrunšnšj sujt Zolo Uequďluď e:o9 quocl murjš Gťsju
lmiš njmjrum soret Piriuuď ckcexercjlnj 8ue:ricxo praeo
serrcxt commol!jlnlem čdcriuš urdčxm iuscďlnuc!i. srnnxeš
poďl áexmolilioué:m l)omxentug. nliquj še nu čaljoš CUUu
u:mug receporumz Ujii imw cirjmlcm popujo opjrilunljn
odšč:quju prčuešlčadřmtuáončc pošt unluor me:nďog irrjto
conmu (došljš) ronsušjdiliter rcceclerce cočdctuš suignč!c.
Muw Zud psoriucjnjčun 8. Ug j)e djiojwšljn .jndu poďlčn
Tpigoopi l)ulmaniZ blušiďtmluč lšrnue:nšio dcenedxojonšu
šišnnrit jťrmriduš noďlriď úodxojčxmmqušnáčxm lšccjšďjmu
8„ ůjšriuč Mnšxjčuleune ju cjritme uon procul U porlčd
juánicbz udi ojim Zlotjl 8žsnčšošu .jucjčworum., Uá qučdm
ox cxlešomošžsnjďc:xšlructuš E mxuo 1671. o.oluplcxlug fuil
soruwljš conronluče.ll
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wojenského Ludwika Radwita fwobodného pána
ze SUchěsU) zboťen a úplně wdrUmen čili ďe

zemi srownčm, protože žděm městským pťčliš
blizek byl a (nepťátelskému) wojsku Šwedo
skému pohodlné opiradlo poskytowati mohl
aby na město tim ostťeji dotiraloee

BWo zboťeni konwentu Uěkteťi zbratrů do
jiných konwentů fe odebrali, jini wssak uwnitť

města zůstawsse lidu dUchownimi službami se
propůjčowali, až pak nepťitel po čtyrměsičném
marném namaháni š banboU odejiti mufel.
Tenťrate za prowinciala welectlhodného Michala
Zana, později biskUpa Dulmenského magčstrat

Brnčnský dobro.iwě bratrUm nassim jakýsi fpua
sstěný kostel fwaté Maťč Magdaleny we městě
wykázal nedaleko brány Zidowské (teď Ferdia
nandské), kde drUbdy stáwala židowska fyllagoga,
a konomu kosteln z alanžeU wybudowan a
r 1671 doplněn ťádný konwentee

Mimochodem budiž zde jesstč pťipomeu
mlto, še ťdyž Zan KapistráU za fwatého
whblassen byl, lněsto Brněnské jej fobě ša
patrona zwolilo,aaže až poOneš počestný cech
peťaťsťý w Brnč jej co fwého patrona cti a
na deU jeho jmenu zafwěcený k slawným služ
bam Božim we chrámě sw Maťi Magdalenh
se šhromažďUje Takto pak zni listina kten
roUž pťewýborný magistrat Brněnský we jmenu
celého města sw Zana Kaplstrána ša pao
trona whwolil:e)

e) Toto latinskd nňm z archlwn Daěického od ctihodného otce
p. Bohmnlra Scwcrh talto oděleuo:
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BMy konssel a raddowé králowskěho města
Brna w marrrabstwi Morawském timto Ua
wčdomost dáwáme a doswčdčujeme, že my,
jmenem wesskerčho města tohoto po zralěm
Uwášeni a po wefpolné poradě, na zťeteli mao
jice nejwic aposstolské prč:re a nejrošnirenějssl
horliwost pro fpásU dussi, jakowouž fw. Zan

anšlrumemum quo amplčxnjmux !elnšinlrmuo 8. .jočwn
nem áš GUpiglwno oibi jn pnlronum eješil.

sloo Gomu! ů: Zennlun rešine cjrjlntio Zrunonojo ju
Unrcxdionntu Normine pwešemiduo notum sncjmuo ů: mo
leďlumur quocl nog. nomine toliuo Girinučo bujuš mmuu
lleďupor dudjm áelibermiono G conxjjjo, comiáemulm
pmecipuo úpoololicoď ludoreo a serrenligšimum čmjmne
uuu :olum. quem oct. Tonnneo ejč: SUijlwno 0rájni1
Uinorum oct. jernncišcj áe 0boerrnnliaz áum in terrja
áešeret. plurjluoo in luc cjsitčrlo noolrn č perljáičo
lweroticno denedrio aá jumon wrjmlix liáei oruwáoua
E ná šromium ncl. dlmrix k)rcleoiae reáucenáo oďlenájd
ňc reliclju in řwc cjxleule uoonxn pluriduo :eli Uui ňpou
člolicj rexlišiiu jšunáem the 1onunem úo (Tnpjnlwno
(quom ejug jeešlirilnlig áiad.„ pubjico nc eojemuj lilu
colcse a: ronewrj conšušrimuď) Ulmuerimuo cjrjlmj now
anne l)olwnum nc lucclurem Uuďcjďcenáum. prout ac ju
prušďčmi jšunáem olišimuš nc šuxcjpimux jšjuďáem pna
nociuio nog G ejritulem noglrnm c!omme!nljčduclouUčnc
pmxro pjeum memcuu nošlrnm fenerbdijj (Uešro tnm eca
c!eďinxliro qunm lešu!nrj reresčmer iminunjmue qui
a unčunodj.xxcumc!iclum anxlum in l)ntronum a: fulea
j:uxem dujuš Girilulio libemi lmimo ougceprwm G dju
pnlenuduš ljlerio ná sucjonunm 6áem cudncri Zerum.
ouiduď a: noo conďuclum 0irjl:uiš noďuxna išiuum
npponi jušxiluuš.

Zlunae. ňie Z. leedrunrii 1738.

l“onšul G Beuunlu:xjxjdiáem ac.

lb. 8.j srnrucinruď xma l.olslor.
Uocnn. ponondlomnnuď ďrun. G stnpjtulum.

lb. 8.j ňmou. lernnc. uůrmnnn.
krow lqol. úpou. stcš. l)irilul. Zrunomio

0urutun Ccdecuuuo souueuo.
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Kapistrán z ťádu Menssich fw Frantissťa an
serwantů, poknd Ua šemi dlel Ukazowal, an
pťemnohé w tomto městě nassem z temuosti
kaciťské zpronewěťilosti na swětlo prawdy wiry
prawé a do lůna fwaté mateťe Cirkwe žpět
Umedl a který w tomto městě nassem mnohé

stopy aposstolské horliwosti swé znstawil: še jsme
Ustanowili tohoto fw Jana Kapistrána (jehož
fwátek již prwé weťejným a slawným obťadem
konati a Uctiti jfme obwyknuli) za Batrona a

Qchrance mčsta nasseho wywoliti, jakž tohože
(Swatého) i timto wywolujeme a pťijimáme
ochranč jeho febe i město nasse poroučejčce

Tento žbožný úmysl swůj jsme také ctio
hodnémU dUchowenstwUjak cirkewnimn tak ťehol
némU uctiwě oznámili a to spolU š námi jme:
nowaného Swatcho za patrona a ochrance
milerádo pťijalo a toto otewťeué psani na pox
twrzeni wěrohodUosti podepsalo. K čemuž

lb. šej Bjxrištiuruuš 0dšoum.
krj0r éc kmelmuš ná Z “Uxomřxm

llx. šj uenriruš 8clmtx.
00llešji ác j)onuw primne j)roduljonw 80c.

.ješu stoctor
llx. 8.j erjunčz Uišn

orá l)rřwúic chr ,sdeol l)oct. éc Bom.
Zrun čcj 8 dlicdnšlem ldsjor

lb. 8.j sr. fjctor duriš.
(duřuxllr orú. beljucuxdZ. lernucišci lToluu!ml

Uá 88. Bonnueš.
lb. 8.j jer. 7ulerinnn8 uummer.

orá. Muor. ericl. 0dšenxnmičw Zesorm.
Ui joter krorincičal. jPror. Zodem. Morau

sino éc 8ileuxiřudu
ljx. 8.d Qnňrenď Uruuenďjš.

0npucjne Zsuune pull 9UčlreljUejine éc0u8lo8.
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i my obwdkloU peček města Uasseho pťidati
jsme pornčili.a

W Brně dne 3. února (febrnara) 1788.
U. lj:tr

p konssel a raddowě.

(M. 9.) ckdrantisscll ženncr e,sesslcr,
děkan ua Welsowě w Brně a lapitolaj

(M. 9.) , Zl:toniu ekr. Yčrmnnln,
Brotonotáť aposslolstý, krčll.mťsta Brn.

kurat a děfan weUkowstý
(ds. 9.) e!hristian szollw,

Pťewor a xdrelat u sw Tomasse
(M. 9.) 5indťich Zchnh,

kolcje a prwčxho domu žkoUssb!,dzTow.
Jež Ref.lor

(M. 9.) Byrill Uigu,
z ťádu kašatel. sw. theologie Doktot a

komo. Bm. U fw. Michala pťewor.
(M. lll.) esr. Uiůtor žfnrič,

kwardian ťcidr Mčnor. sw. Frantisska
konwent. U sw. Zana.

(Mlj 9.) esr Ualcriml žjammer,
zťad Min therwausň reform mistr
prowincial prow česioUwrawskoslezkč

(M. 9.) ekr Y edndťcz Brněnskdýs
kaxouciuw Brně p t kward desinit.

a stmžce

Když pak ža cisaťe Zofefa ťlasster tento

jako nmoho jiných šrUsseUbdl pťenesseUarchiw
a mUohé jiué wžácnosti do klásstera Frcmtisskchl
ského w Dačicich, kterýž od Matěje Ziťiho
Kapety pťimatora města Dačic wystawen (roku
1660 dne 28 čerwence od Uěhožákladni kámelt

položrn) boUťi časowých sskastUěznikl Zde až
podneš fe we don krafných skťinich we klaa
ssterUi bibliotece Ukažuji tyto ostatky sw JaUa
Kapistrana: plássk, tunika (spodni roncho člli
podwlek) a cilicimn (kajičUipaš) tohoto Swčtceůů
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Božiho Zim pťiložen následujici spiš w latine
skem jašde:

be se beze sskody a w Uepornssenosti
zachowaly fwaté zostatku Brnťnského konweutU
nasseho, My Bratr Bernard Sannig, wssea
obecný komišsáť (čtlč dňwěruik) wesskeré
zahorske rodiny reformatské, Ustanoijeme a
timto Uzawťenim pťtkazUjeme, aby nikdo na
pťissti, buď si prowincial, aneb komišláť wisi
tujici, čili mistni superior (nadwrchnik) aneb
jiný jakonoli dustojnosti wyznačený, nižáduým
spůsobem fe neopowážčl pod pokntoU kletby,

w nižby samým činem takowým ihned žaběhl,
odťčznoUti, žknfatiti odniti neb odtrhnonti
koUskyplasstě tUniky a ciliria swatého Zana
Kapistrána, které mezi ostatkami wússe dotčea

Uěho konwentU zbožně fe chowaji, a poroUe
čime Uad to moci fwatého poslnssensiwi wssee
chněm a jednotliwým SUperiorUm w ten čaš
nám podťizeným abw toho také swětským nedoa
wolowali, jakonolč hodnosti by tito se skwěli.ee

Dáno w Řimě w nassem Konwentn fm
Frantisska Zátiberskem dne 4 derembra 1682

(dl. k.) F. Bernard Sannig, w. r.
Komiďsať jenexxúlutre)

G) Z spie temo jako násicdnjtci nám ctiboduým otccm danem
Bohumirem Seweron z kouwcmu Framisskáuského w Dačix
cich na Morawě takto lalinský odťlen: .ňcj couďulenc!um
inuemnjuui e conoorutioni oncrnrum Uequuiurum 0ono
wmnď noalrj Zrunonoiď doď siwtčer Zešruurúm Zunuiš
Uommuonrjuu 6cnornljš totiuš Ǧiermomnnuo sinmiliew Uou
sormnue nlmuimuo e prueaemi úocrelo áocornimua no
ulluo ju poxterum. ciw j)rorjncjnljď. 8jro l)ouuišaniun
Nčitnlorz gjw 8uperior lornlju ďjw nliua quncunquo
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O těchto relikwiich takě požnamenáno we
kniše: Zádro minoritské fepsané o Sewerinem
Wrbčanským: U) Chowá se šdr mezi kostelnim
náťadim plásst, tunjka a riljcinm sw. Zana

Kapjstrána, jejichžto dotkuutim Buh rozličným
nemocným, jmenowitě nemocnémn diteti nejn
ofwicenějssiho hraběte z Welké pro záslnhy
slawného wyznawače swého, jak zbožně se za
to nm, dťiwťjlsi zdrmoi nawrátilee Kuiha ta
tjsstěna r 1746, kde jesstě Brněnského kona
wentu stáwalo.

Bodobným spňfobem, jako w Brně, dálo
sei w Qlomourj Takét Zde fw Zan wssea
možně se simžil swatěmU dilU swčmu již byl
žde š welikým zdarem započal trwáni pojjstiti
Swatým tužbám jeho wobowěno smnými hora
lčwými měssfmw Qlomuckými, kteťi mU misto
jeho důrazuými kázanimi poswěrené a BUa běa

áišxnituw pouout. Uuo moáo nuejent čmd poenn oxrome
muujcntionjg jpxo fřxarlojncurrenáne odďojmjeroz mulijare
nuserre uul ájďlrubore porticull:u pullii lunicšo ů: cxilicij
Bonli .jounnjď u ()npiďlrnno. quuo iuler Uequuiuu aupu
ájclj Gnremuš ňc7olo nďďerwmur pruccjpieutex inguper
in rirlule Unnctčw0beňiomjuoz omnjdm ů: Zjnšnlig 8un
perinriduš pro lomporo uodio inserjoridug ue iá pere
miUnm 6ori n aeculmidw quucuuque úišnitnw sulgeameee

l)mum Uomoe in noutro Gnremu 8 kemnciďcisrluuo
lidorjno elje 4 l)crombrřď 1682.

ler. Uernarelnň 8omnlš. m. p.
l)oruix;ečaj(Žcnerulia.

U) siuclouš mjnoriljcuo nuctoro p chnno 7rdýnmjlj:
.Ušeďormtur bic in cupeuoctili kšccxleďiutch pnlljumz
tuuicn ac cjlicium ďct. 1očmnju ČZpiutwnj. ná quorum
upplřemjoncm wrjig uošxria šišnnnwr cuiánm infiruw ina
somř Uluatriaďiuxi 0 ()oluilig áo dlugnig l)euo od mšrju
gloriooj uui 00nsoxšoriaz m pčo croájtur. priatřuaw rou
ďtjtujl unjmtomeU
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lidláchee ťečrné k wystaweni konwentn pro braa
try obserwanty nabidli, kteréžto misto on také
pťijaw swatémU Bernardinowi, nejmilejssimn
swémU drnhdy pťiteli a spolUbratru zaswětil
Zbožui měsssasle pak QlomUčti we tťech letech
š přiwolenim papeže, Ladislawa krále českého
a biskUpa OlomUckého na wlastni útraty swě
z koťena wysiawěli konweut š prostranným tťi:
lodnim kostelem, začež jim sw JaU Kapistrán
na dUkaz nžnalosti silianci propujčil, ktera téhož
obsahn jest jako siliance pekarum Brněnským
propujčená Podáwame zde aspoů žačatek jeji,
jak fe Uachaži w opisn zachowaném w archiwn
žrnsseněho koUwentU Olomuckého, kde toto w
latčnskčmjazka zaznamenáno:

„Qpiš Filiance U ctih. QO. Frantijskanů
w Qlomouri pro wssechny měsskany a obywa:
tele města OlomoUce, jehož original (puwodný
spiš) Ueporusseuý š pťlwěssenou pečeti wikáťe
jenerálniho ťadu Menssčch zahorského na radnčcč
ťeěeného města se chowaee

Swětlé moudrosti pečliwé bystroty, obec
zťetně opatrnosti, jrdnosmorné a fouhlasné rad:

nosti purkmistrn konsselům pťifežným a wesskeré
obci města Olomuckého jejich ťádných manžel
kam a t d ee(ostatni jako w Brněnské Filianci)

Dano leomoUci dne27 aUgUstalB 1451
(dl 9) Bratr Zan wýsse ťečený,

wlasini rukou jfem podepsal. e)

e) Sopjn sijljumjue npuá Ust plP simncjšcmdoš 0jomucii
pro omniduš cjrjdušck jucojjs. urdjš l)lomue:ešu:ušj cujuZ
jnsioluluw 0rjgjnule cum nppouúemo Zišjuo Ncurjj
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Zestik tedy i tato listina jak ona Brněnská
wlastni rukoU fwateho Zana Kapistrmm podeel
psana a zůstane tndyž wezdh drahocennoU pau
matkou horliwého oprawdu aposstolského wěrou
wěsta toho jenž wssechnUfon silU Ua to wy
Uakladal aby nassi milé Morawě neztenčený
a nifterať Ueporussexčýžachowal poklad fwaté
wiry, kteronž ji w dewátém stoleti pťinesli fwati
patronowé jeji, skwici se co dwě jafné hwězdy
od wýchodu, fw totiž bratťi Solunssti Eyrčll
a Method

O konwentu Frantisskanském w Qlomouci
jesstě pťidati musime, že perim jeho ťedirelem
Učiněnwěrný žákKapistranůw Gabriel ž Berony,
který fpolu prwnim byl wikaťem prowincialným
pro ťád ten po cele Morawě a w Cechách,a
že r 1468 Ua den fw Yugnstina kostel kněmu
náležejici w pťitomnosti krále Uherského Matiasse
Korwina a mnohých kUižat a ssiechtich od
biskupa Ferrarskébo a fpoln wyslance aposstolskč
stolice, WawťiUce, ke cti Ueposskwrněného po:

stenereliš 0ráini8 dlinorum 0itrnadsonlnni in 6urja
prneňiclao urdix nššerwtur.

llluglrjč ršččdpie:nljčuš9šolcrtišquo šnšnrilmig. cilxarumad
ďpeclčxe pruáencinc, concorňiš E unnuimuď ňjšcxretioniš.
Mnšišlroduršj Goušuljduš ǧusmjš totjquo cxomluunjlntj
0iwjmlj8 0jomuceu8jš uxoribuš oorum ješjljmjš ňcc

j)štum 0lomucji cjio 27 menšjo ňušušlj 4 j) 1451r
llxe8.) sr .joim 88r8

munu proprin mď šudďrrjpši
Podobná Filiance od Zana lakč zwlússl dána jalěmusi

Melcbmnowi jebo manželce Dorotť a shnu jejich Yntouj:
Uowi, klcťiž welmi ssrťdrými l bratrům Kapistranowým se
dhli oswťdčxli chi datnm wssal jest od rokU 1454 dne
17 Ruxusta w Qlonlouci Chowa se w ldibliotecr klasstera
Frantisskauskčho w Dačictch.
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četi pťeblaboslawené Bannh Marie a sw. Bera
nardina wyswťcen byl. Wyprawuje fe až poa
dneš, že studně toho klásstera welmi dobrou a
zdrawotnoU wodu w sobť majici, požehnána od
samého Zana Kapistrčma. Konwent ten, jenž
r. 1784 odewzdán dominikánům, skwěl se nmou
hými slowUtnými muži. Mimo wýsse jmenoo
waného žáka Kapistrňnowa wynťkal horliwosti,
swatým žiwotcm a zázraky ctihodný otec Zcm
Missrnsky; tolikěž ctihodný bratr Felician po
fmrti patrnými diwy oslawený; a nejinak i ctio
hodný bratr Josst, kterébož pro spanilon záť
nejwzornějssiho žiwota Qlomučané fwětlrm neo
brským našýwali, a mimo tyto winkal i rtia
bodný knězBarnabáš podobným spůfobem, jakož
i mnoho jiných. e)

Swatý Zan Kapistrán nekázal toliko w
Brně a Qlomouci, Uýbrž také na mnohých
jiných mistech w Morawč. Bodle Waddinga
(sir. 90, sw. xll„) kážal r. 1451 dnr Ze zčxři
w Drásoroě, wesnici UedalekoBrnaď“), a bera
se z města tol)oto do Krumlowa Ceského přia
byl dne 24. šáťi do Znojma, kde od magio
slratn a wessferého obywatelstwa slawně byl
Uwitán, a kde pťeš 15 dni se zdržnjic š obn

e) Wiz ňmuuáj ljermmnnj anigtrnuuo trjumpdum Gojoniuo
1700 pušu 337. Ymand Heťnxan bpl prowiucialem ťádu

Frantisikánského Ua Morawč a w Čechách„ a jak lni?a tatoa mnohé jiné od uťho sepsaué knňhy doswťdčuj, muj
welmi wtidný a nčený.

ee) WaddiUg a podle Uťho i Ymand Heťmau Ukáwá, že p
la wrsmcc ll mil od Bma wzdálena; než Wadding m
mnoho zeměrisných dofleskň. W Dreisowč jest leď jen lo:
kňlfa, ale w 15. stoletl bhla zde fara.
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wyklon Uadssenosii kažal Broto také wssechna
srdre úctoU a láskou kněmu pťilnula a dukazy
takowé lasky jemu hojně dáwánh sstědrou podu
porou jak jeho wlastui osoby, tak i jeho brao
tru Na tuto laskawost wezdy š roškossi zpon
Ulinal Kapistrán želaje Zuojenxským na Bohu
náplň wsseho čajného i wččurhoblaha thud
se odebral fwatý mnž ten přeš Egeuburk a
Swětlou w Rakonsich do Krumlowa w Cechách

Nž posawad maime od nčeho k magisiratu Znox
jemskému list, jejž w jednom přlsstich članků
podamr Mimo to wdsiawen také we Znojmč
r 1470 klásster Frantlsskáuský klrrý sice pox
hromám časU podlehl nic wssať měne ťád tento
r 1534 do konwentu minoritskrho žrrla wy
nlťelého Uwedeu byw až do rokn 1782 fe
we Znojmě Udržel

Plawdě podobno též, že sw Jan Kapin
strán, ač tťebaš ne na télo cestě, nýbrž pou
zdrji ž Krmulowa aneb teprw r 1454, kdhž
sr z Německa opčt na Morawu wrátil, mčsto
ernici nawsstiwil a Zde flowo Boži hlajal,
nebot měsskané tannli již r 1455 welmi prou
stranný klásster a kosiel ke rli fw Wita a
Modesta, pro ctihodné bratry Qbferwanty
wybudoroali, což se jen owocem dojemuých
kázani jeho býti ždá Budowa tato klássterská

byla tak welkotwarua, že w ni dwakrátr,,totiǧroku 1471 a 1486 kapitola téhož ťadU z rel
prowincie českomorawské držána býti mobla
Brwni a nejblawuťjssi zakladatele domn toho
byli pánowé Ylbert Hynko a Stean zLachtenu
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burka, páni Zemnice, a š nimi fpolU pňfobil
Betr ž Zemnire, měsstan Znojemský. W bon:
ťich protestantsiých klásster teU náramně Ulrpěl,
tak že bratťi r. 1547 i z něho Utécl museli.
Roku 1673 nawratilo fe tam opět něčolik
bratrů; jelčkož ale klásster Dačický welmi blizko
byl, nemohl se kouwent Jemnický, který jako
onen Dačický pouze almužxmmi se žiwil Udru
žeti a již r 1675 25 nláje famou kapitoloU
prowincialnou zrussen jest

Bodle stručUého dějepčfn města a panstwi
Telče, od pana Kypty r.1857 wydaného,
kázal prý sw Zan Kapistrán také w Telči,
nebo na str 64 tchož fpifu čtexne: „Na těto
kazatelnňri kazal prý r 1448 znanlenitý toho
čaju wťrowčst Jan Kapistrán š ťadu Franttu
sskámx, jeUž po swé smrti za fwatěbo wh:
hlássen bnlee Rok ten owssem chhbně ndán,
nebo fwatý Zan Kapistrán teprw rokn 1451
pouejprw na MorawU pťissel. Stalo:li se to
skutečuě, tedy fe to teprw rokU 1451 státi
mohlo, když fe totčž swatý Jan do českého
Krumlowa Ubčral. Nwssak prawdě podobnčeji,
že fe to rowněž jako w Jemniri později bnď
ž Krumlowa w témže roku anebo teprw roku
1452 či1454 Událo Totéž plati také o Tťeu
ssti (U Zihlawy), kde se až podneš u starox
žitného farniho chramn swateho Martina w
pťčstawené kaple Ukaznje kamenuá kazatelna,
z Uito prý Jan Kapistrán co mišsionáť slowo
Božl hlás.al Nepochybujeme še sw Jan Kau
pistrán take na jiuých jesstě mislech na Morawč
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kázal, aže to obžwlásstě tam rad činil, kde
rozkolnirtwi cirkewni fe bylo zahnizdilo To
také twrdi Wadding ťka že z pťemnohých
morawských měst a menssich obci ustawičným
keižanim a wyučowántm kaciťstwi wypudil Zak
požehnaný byl wýsledek jrho kažani na Mora:
wě, jtž z toho wyswita, že dle swědectwi
Nmanda Heťmana od 15 srpna r 1451, až
do máje následeiciho roku jedenáct tisic roz
kolnikň ťalissnických fe opět do lnna Cirkwe
katolické nawratřlo

úwaha.

Blaze tobě Morawo milá, že jsi Upoa
slrcbla hlasn posla Božiho, jenž ze stťedisstě
kťeslanstwa, še swatého Nima k tobě žawitall
Drž se i dále té pewné skály, Ua kterěž Bán
wšdělal Cirkew swou, ostťihej bedliwě drahocenné
wiry dědictwi, jež tobě swati patronowé twoji
Cyrill a Method odtážali, zachowáwej jednotu
wiry katollcké jak oni wešdy zťetel ke stťedU
jednoty, k imU, obracejice ji zachowawali,
nebof dle slow sro Cdpriana jedno jest tělo
a jeden duch, jedna naděje Uassehopowoláni,
jeden Bán, jedna wira, jeden Bůh u
Tolikéž Cirkew jest jedUa, kteráž bohaton
plodnosti daleko kU mnohosti (jednotliwých biu

sknpstwi) se rozssiťUje, jakož muoho jest papry
kaw slnnečných ač fwětlo toliko jedno; mnoho
též jest Ua stromě ratolesti, ale jedeU tolčko
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peň fpočiwajici Ua pewUědržebUém koťáni; a
ježto z jednoho pramene mnoho potoků wya
plýwá pťece ačkoli z náplně whtékajici fpousty
počrtna mnohost se zdanliwě wylěwá, w
půwodn samém jednota fe udržnjr OdlUč
(možnálj) slunečný paprsslek od jeho tělesa
(slUnce); awssak jednota swětla Uepťjpollssti

žádného odlučowáni Ulom ze stromu ratolest;
nlomená jfoUc Uemůže wice žiti lenč od
pramene potok; odloučen jfa musi wyschnouti
Tak i Cirkew Báně swětlem prošářeuá paprsky
fwé po celém oborU swčta rožliwá: awssak
pťece jedno toličo jest swětlo, jež fe na wsse
stralm rozliwa, a jednota těla toho ostáwá ner
rozlučllon W pťehojué žiwotné sile rozkládá
erkew ratolesti fwé po celém swětě, a zllma
swého wysilá po daleku hojně teťonci potoky;
ale jedna jest toliko hlawa, jedrn toliko
puwod a jedna máti, bohatě na potomky pou
žehnaUá Z luna jejiho se rodime mlékem
jejim kojiUi duchem jexjimožčwowáni býwáme ee

Tak wšnessenť mlnwi o jedUotě Cirkewni
fw otec a mUčeUnčkChprian a pťirownáwa
cirkwičky kaciťůw cizoložnicim, jakož i toho
jenž fe k nim pťidružuje, neprawémU člowěkU,
jenž cizoložstwi pásse a tudyž di dale: UChot
Chrčstowa nemnže fe posskwrniti cizoložstwim
ježto nedotkmlton a čistoU ostáwá Znát ona
jedeU toliko dům a ostťiháwá swatost jednoho
porojika ď čistotnou stydltwosti Tat jen Uáď
ku spáse wede; ta děti kterěž zrodila, ťijsi
Boži pťiwtěluje. Kdožkoli od Cirkwe se odn
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lučuje a k cizoložnicl se pťidružnje, sám se od
žaslibeni Cirkwe wylnčuje; a kdožkoli Cirkew
opoUssti nedojde odmčUy Báně Takowý člon
wčč jest ciziuec neposioěcenec, Ueprilel Nea
mnžek ža otce miti Boha kdo Eirtew
Uemá za matkn Mohl li utéci (zťáze),
kdož mimo koráb Normslw byl tedy nen
chat nteče zkáze kdožkoli (owssem fwon
winou) mimo Eirkew jestee uu Tentýž sw
otec wywraruje také dolnněnku těch kteťiž oda
padmlti od Cirkwe tim osprawedlmti chtěji že
prý w Eirkwi katolické mnoho koukole a že
kU takowčmu koukoli 1 nčkteři ž jejjch pťedstaa
wených prináležeji, jak to skntečně Husité čessti
a morawssli bralťi a jini protestantň Eirkwi

katolické wytýkali a pofnd wytýknji N protož
di sw EypriaU: Bchili fe také w Cirkwi
mnoho konkole býti nelná proto ani wirn, aui
laska nasse od Eirkwe fe dáti odwrátjti, aniž náš
to k tomu pohni, že bochom pro koutol, jejž
w Cirfwi widime, ž Cirkwe wdstonpiti chlčli
Wynafuažme fe pťedewssčm wssemožně, abychom
my sami zlatými a stťibrnými nadobmni w
Eirkwi byli; hliuěné pak nádoby rozlámati nen

pťináleži Uánx, nýbrž Wánu jemUž č tomu
lezné podano žezlo Nemužet slnžebnik wčtslžš
býti páua fwého. Neosobnjž tedy nikdo sobě
co Qtec Synowi wdlučně odewzdal, a tndyž
Uedonmiwejž se nikdo že jemu dána wčječta
do rukou aby wyčistil hUmno. anebo jakoby

jelnu možná bylo wssechen konkol ode pssenice
dodle lidskcbo rožumn odlončiti Nebo totě
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pdssna zpurnost a fwatokradežné pťiosobowani,
jakowéhož jen opowržena ssilenost fe dopusiiti
může N ježto takowi ssilenci fobě pťiosoiji
wládu kteraž pťekročUje požadawky dobrotiwě
fprawedlnosti, již wychwátila je zkaza š Cirn

kwe; a ježto w pťepychn se Uadýmaji, poš
žbýwaji w šaslepenc Uadutosti swé fwčtla wiry.ee
Tak fw Eyprian

Y protož drahá Morawo, měj na paměti
ro jsi pťijala od fwých prwnich wěrowčstů
Eyrllla a Methodia a cosi opět slwsselaš wý
mlUwUých úst Kapistránowých BUď wěrnou
neodlučUoU dceroU oné fwaté mateťe, která tě
Bohn žrodila a po tisic let mlékem pťesného
oblažnjiciho učeni Chrtstowa kojila a tisiceré
toky milosti Boži a požehnáni nebeskébo po
wssechny ty časy na tebe rošliwala Drž co
máš (to ččsté Učeni katolickš jehoš jsi Uabyla
swatými oněmi wěrowěsty), aby žádný Ue:
Uchwatil koruny twcee (Zjew 3 11); skalon
pewnou přitulnostik prawé mateťi fwé Eir:
kwi ťimskokatolické, hleď sama býti drahocenu
Uým diamantem we skwouci korUně jeji; a
wěrným jejich rozkazů ostťihanim snaž se nee

žwratuým býti sloupem w chramě Boha fwého
(Zjew 3 12) Tak kynonci tobě jižjtž tisicix
letá slawnosi pťichodn prwých aposstolU twých

Uáplň newýslowných radosti tobě poskytne a
Uowé toky milosti Baně a požehnáni nebeu
ského w hojnosti Ua tebe wyleje Bťekráfně
k takowé horlčwosti napomina tebe útlocitý
bafnik twůj (J Soukop), jeUž w basiči,
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pismenh začátečnými slowa : „M o r a w a U,ee
takto pťje:

šklethoděj a Cyrčll pťed tisici leth
Wwťnčili tebe Uebestými kwěth
Uozkossuá má wlasti, Morawičko milá,

bhš kráskoU, choli kněžnou Báuě byla
až si toho winkU! Beš něho by nede

šni země sláwa nespasila tebelárod neradne, který w Christn mladne

20 :lan obdršew list od Uokycany od:
powida jemn

Skwčlě wýsledkp kazani Kapistránowých,
o nichž powčst bršy do Cech sřihla, wzbudčla
tam náramnon zawist U horliwých kalissnikliw,
w jejichžto čele, jakž již powědino, Rokycana
stcil Z newáhal teuto, dokUdJan jesstě w Brně

prodléwal, jemu následujici lxst zaslati w němž
swé kalissnictwi týmiž důwody jako kalissuicč
Kroměťižssti podpira a fpolU Zana dosti Urášx
liwě napomina, aby fobě Usmhslil a fe kcil

jelikož prý brzy stati bude pťed soudnoU stolici
Božč Takto pak zni list ten:

Ctihodnémn ťeholnikU Zanowi Kapto
stráUowi

Dejž tobě Bůh w Chrjstu moudťe fmýu
ssseti a ku poslednim wěcem prohlidati, spoluu
bratťe w ChristU milowaný Ziž dáwno jfem
toužil a toužim až posud tebe widčti a we
twař ton nazirati bych snad z úsi twých
něco potěssttellcého klidněho a spasného zao
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siechnul Nebezpečnými ale cestami zadržen a
churawostmi skličen pnstil jfem od swcho pťedo
sewzeti ChtBje wssak aspoň do twých fpisúw
nahlidnonti a něco potěssného smirného a fpau
sného odtnd š mhsli wděčnou čerpati: nstanoc

wil jsem fe na tom, tobč co jsem chtěl ústně
ťiri pisemně šdčliti a to wssi slnssnon úctou
Broč, mtlý soolnbratťe w EhristU, nepťestáwáš
jak skyssim Boha se neboje, lid Boži, wesskerý
totiž národ český proklilmti, jej kaceťowati a
zatracowatč, a tim lásku mezč lidem dnsiti a
misto ni nenáwist a rnšnire mezi nim tropiti
a to nejwice pro nejswčtějssi pťijinmni kalicha
od lidu, kterěž od Cirkwe Boži ustanoweno,
od fwatého sněmu Basilrjského w Dnchu swau
tém šhromážděného a celou Eirťew zastupujiu
ciho, autorttou Christa a prawé choti jeho
Cirkwe smnému lldu odporučeno bylo, jak
ž kompaktat čili ze smirných úmluw tchož fuěu
mu š Čechy wysiditá? Bťtjimáni toto Spasi
tel náš pťi posledni wečeťi Ustanwil, kddž
tčelo a krew swou pod fpůfobou chleba a wina
Učedlnikúm dal a jim ťekl: „To čiňte na UloU

památkn,ee což rozkazowacim fpúfobem ťekl,
t j čiňte totéž wd, co já jsem činil Swědu
kem toho jest aposstol w listě ke Korinkauum
ťka: „Ja zajisté pťijal jsem ode Báua což
i wddal jfem wám;ee kdež i Koriukauy o pťio
jimáui pod oboji jpusobou wnučuje, jakž z dalu
ssibo pokračowaui w tétéž epřsstole woswitá N
episstolu tu má Cirkew po wesskerěm swěta
oboru za prawon Swčdkem takowého Ustanoa
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weni jest také Cirkew prwotná, ktera je pťča
jawssi po mnohá stoleti až do Uassi doby pod
oboji spůsobou pťtjťmani rozdáwala, jak toho
dekretem fwým snťm Kostnický doswědčUje, což
i pťemnozi Učjtelowé Cirkwe potwržUji Zda

fe, žr tebou a twými sondrUhy fe wyplňUji
siowa aposstolowa ke Galatům: UJsout někteťi,
kteťč waš nepokojč ee o Čechowé, Ua od cest
Christowých wáš odwrátiti Usilnji ee a hned
dokláda: Yle bychom pak i my, neb aUděl
8 nebe kázal wám mimo to, cožj jsme kázali
wám prokletý buďee N k wětssimn potwrzeni
wýroku fwého opakuje totéž hned dcile ťka:
BZnamo ;ajisté ččnim wam bratťi, že Ewana
gelium to, leteréž kážáno jest odenme nenč
podle člowěka (učeni lidské): nebo aniž jsem
já ho pťijal od člowčka, ani se jemu Uaučil
(od lidi), ale hned (beze wssech siUžebných
prostťede) skrze zjeweni Ježisse Christa jfem
je pťjjalee Slowa aposstolowa mčla by fe
žrale nwašowati a Btih bp npťimným stdcem
wžýwán býti měl aby š wami podle mčloa
stdenstwi fwého Učrnil

Qtewťi tedy bratre oči, bdš wčděl, co
činiš, co kážeš klerak kaceťuješ a proklináš
Čecho Usmysli fobě a prohlčdej kU posleduim
wěcem; Uebos již stoji we dweťich Moraua
(smrt), aby tě wlekla pťed soUd wssewidoUciho
soudce, kde účth klásti bUdeš ze wssech ťeči a
skutkU fwých

Wreš to wsse žijiš zdráw a sskasten, milý
fpolubratťe w Chrjstn, a Ualezneš:li něco prau
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wějssiho a skwělejssiho nad to, co jsem já rekl
šděl Uám to: janlli poUžijtž toho, co tUto
ťečeno, dobťe, a psánoli zde něco nehodného
apro sluh pobožný urážliwcho, což úmyslně fe
Uestalo, prosim račiž mi to odestiti

Jan z Rokycany ač nehodný.ee

Netťeba opětně pťipomčnati laskawým čtex
náťum nasslm, že mistr Rokycana w této epie
sstole swé kalissnirtwi týmiž důwody háji ktec
réž jsme Ua kalissnicichKroměťižských co jalowé
a Uičemné seznali Božorujeme též, že Noky
cana š touž twrdossijnosti jako onino pťijimáni
pod oboji fpufoboU zastáwá čehož by Uebyl
čiUil kdyby pťijimani takowé ro ku fpaeri

potťebné pro každého nebyl powažowal Tim
ale na Uowo potwrzen dťiwějssi wyrok náš že
Rokyrana ač Ustawičně Ujissťowal že we spoe
jeni š Nimem zůstati chce, čtli že chce býti
katolikem, pťece takowým nebyl Uýbrž wně
Cirkwe stál Neboť kdo wykládá pismo sioaté
jiUáče nežli Cirkew čatolická kdoz něho don
woditi chre, čeho Cirkew fwatá w zněm UeUae
lézá ten neni již wice čatolikem nýbrž kaciťem
Na biledni pak jest, že Rokycana, jako toho
list jeho doswědčuje, slowa BáUě pťi posledni

wečeťi jakož i slowa aposstola Bawla o téže
wěci jinak wyfládal Uežli Cirkew katolicka a
še w nich nalézal prikážani Baně o pťijimani
pod oboji spufobou i pro laiky, čehož Cirkew
katolicka we slowich oněch Uenalézá Batrno
také že Rokycana wýklad Cirkwe co neprawý



Zan obdržew list od Nokhcanh odpowidá jemn. 361

zarputile zamital; jank by Uebyl Kapisirana
napominal abh žmoUdťel a na sinrt se rozpou
minaje swých ťeči a sklltkú se kál Smýsslel
tedy Rokycana odchodně od Cč:kwe katolické,

protčwil fe ji, a tudyž ač tisickráte twrdil, že
chce zUstati katolikem, octnul fe mimo Uadáni

wlastUi jako Hnš Ua pUdě protestantské
protož nedťla fe mn kriwda, že Rimska stolice
jej co arcibisknpa Bražskébo potwrditi nechtěla
Qstatně nepopircime, že list trU wyjma začatek
akoUec kde se Kapistranowi zmoUdťeUipťeje,
dosti klidně ano i ždwoťile psčm SlUssUo zau

jisté i na nrpťiteli dobrě stránky Ušnati, a jich
fobě pťřwlastniti aby fe Uám Ueťeklo, co Uám

obhájri protestantských Uáhledů rádi wytýkaji,
že bajitelum katolických Uauk se oUěch krásnýcb
wlastnosti un totiž klidnosti dUcha a zdwoťilostč
w chowáxliu Ua mnoše Uedostáwá, anbrž že
často i w possetiloU wássniwost a bešohlednou
Ukrutnost zabťhaji

ZaU Kapistrán fotwa že list Rokycanůw
obdržel hned mUžně a statnč odpowěděl ťka,
že kalissnictwi Eechmo proto zawrhllje a od:
fUšUje že je ša potťebllé ku spasenť wyhlassuji,
což zjewně jest fmússleni nekatolickě; fpolu fe
Uabčšel Rokocaxlowi k rošmluwě čili hádce
weťejné Ua ktercmkoli pťihodncm mistě, čehož
fe tl)nced Rokycana chopil, jelitož Ueměl chUti
fe w pifemný boj š Kapistráxlem pnstiti J ša:
slal jemU opět list, w Uěmž ho whzýwá k weu
ťejné ústni hádce o pťijimaui pod oboji spůu
sobou buď we Tťcbowé Morawské, čili w

16
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Nčmeckěm BrodU aneb w Belhťimowě. Takto
pať jemU pisse:

CtihodnémU ťeholnikUbratrn Zanowi Kax
pistránowi w ChristU milémU, budiž láska kU

wsselčkémUdobrémU š ochotoU sloužiti w Christn
Bodle obihajici powěsti slýcháme často že

wěťici we zbožné horlčwosti jižto milosti Dncha
swatého nabyli, setrwawaji a proti nepťatelům
Cirkewnč kazně silami erchabujiciho ducha
bojUji Tak jest, milý w ChristU bratťe a
byť bych Waš také we twáťi neznal prece ze
skutků, powěsti a š jakéhosi spifu Wasseho pox
šUati mohu a pozUáwám že tussim úmysl
mysli Watsi jest rošrýwawý Nebo dowidam fe,
že pťefwaté pťtjimam pod oooji fpůfobou pro
latky šawrhnjete a lid wssemožně od něho od:
westi usilujete N ježto jsem já na sidatém
sněmu, ťaduě w Duchu swatém w Basileji
šhromažděném po dlouhý čaš fe podjimal prace
pro obranU swatého kalčcha Uwaděje důwody
pro Uěj z pifma swe, ze fpisů Učitelů a z ťeu
didel cirkewnich: tedh chci č Uhni, háraje ohnťm
k)orliwostipro prade dotčerU, pod wedenim
Zežisse Christa š Wami bratťe milý, o poa
dáwani fwatého kalčcha lidU milerad a wefel

wefpolně rozmlouwati, opiraje se o pismo fwatr
wýroký fwatých Učitelůw a o důwody zťedidel
Cirkwe čerpaných Nechač timto wefpolným roza
mlouwánim ž dUwodU proti fobě postawených

tim jasněji wýsse Uwedena prawda kU spáse

lidU wyswitne K takowéto rozmluwě račtež,
milý bratťe w Christu jedno ze tťi měst wy
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wolitl, buď Tťebowu w Morawě, čili Německý
Brod aneb klasster w Belhťimowě a mnč ro
jste sobě wywolčl, pisemně oznámiti abych t ja
w určitý čaš na totéž nlisto k wespolné roz
mluwě fe dostawiti mohl Neobáwejtež se take
Uižádného nebezpeči, nebo já fám opiraje se
o milost Boži o rameno swětské wrchnosti,
i Wam zcela bezpečllý prnwod a wydatUoU
ochranll plo Wáš žiwot co nejwěrněji zjednám
Prosim ponišeně o pifemllon odpowěď skrze

pťčtonmého posla Dáno w Braze w sobotu
pred slawnostč powýsseni fwatého krčžer 1451

Zan z Rokycany
Jan Kapistran, jak mile lčst tento pťečetl

newáhal Rokycanowi pifenmou dáti odpowěď
we které Uejprwě dwojfmyslné wěty téhož listU
probirá pak ale swé swoleni ke schůzce wyu
slowuje pod tou wýminkou, aby mčsto bylo
bezpečnějssi čaš přihodnějssi a ša perod
ochranný, jejž mu pro bezpeččžiwota Rokycmm
pťislibuje wroUrUé diky wzdalm Znit pak doa
slowně list Kapčstrálmw takto:

Ctihodněmll mistrU Zanowi z Rokycan
w prawdě wčry co otcč welectěněmll Ježiš
Christnš

EtihodUý mtstťe, š horliwon fuahoU kU
dosa;rni wěčué sláwy prejč tobě spasilé milostt
w Christll Zržissč a poklidu wěčného w Pámx.

Twnj lťst čestný, jakýmž ho jini Uenazý:
wali obdršel jfem dneš we pťitomnostldon
bisknpúw a premnohých wznessených a wýtečných
mužn, a z něho pozuáwám š obzwlasstnim zao16
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libenim, že jU muž čestný a mrawně zwedený
Bisseš pak: BWodle obihajici powěsti slýcháme

často, že wčťici we zbožné horliwosti jižto mia
losti Ducha fwatého Uabhli, fettwawaji a proti
Uepťatelum Eirčewni kážUěsilami neochabujiciho

ducha bojujiee Z těchto wssak slow newyrozuo
mťwám jasilě, jaké wťťici aneb jaké Uepťátely
cirkewni kazně zde poznačjti miniš Našýwáš li
takowými nepťately cirkewni kazně nasse katox
liky, pod jedUoU toliko fpůfobou fwatost oltaťni
aspoU jedUoU za rok podle podáni cťrkeinho

pťijimajicť, pak jim welice krčwdiš, jelikož ne:
jfoU Uepťatelé nýbrž zachowawatelé cirkein
kázně Wyrozumiwaš li ale wěťicimipťiwržence
fwé pod oboji fpůfobou pťijinmjicť, jenžto prý
proti nepťátelUm cirkewni kazně silami erchao
ijťciho ducha bojuji: pak twrdiš neprawdu
nebo na biledni jest, že takowi nezachowawaji
cirkewni kážnť leč bhš fe odwážil Uefessiwaslě
roucho Wykupitele nasseho Ježisse Ehrista roz
děliti a rožtrhati čeho anč ťatcmé, jenžto té
hož Bálla nasseho Zežlsse Christa bešbožně a
zlostně Ua kťiž pťibčli, Učiniti se erpowážili
ježto DUch fw jim to zapowidal Jedxla jest
toliko wdwolená choť Baně neposskwrnčná boa
lubice fwatá mátč Cirkew katolická: jedno jest
toliko tajemné tělo Bálm UassehoJežisse Chrčsta,
jehožto tajenmoU a eriditelnoU hlawou jest
ten, kterýž Petra Učintl náměstkem fwým ťka:
Ty sloUri budeš Kefaš (skála), čtli ty bndeš
pťislUhUjici a widitelnon hlawon wesskeré Cčro
kwe bojujici Jemu také wykazal nejpťednčjssi
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po celém fwěta oborU stolici we hlawnim městě
(Řimě) ťka k UěmU jesstě pťed fwým UmUčex
Uim: „Tyt jsi skala;ee a po wztťisseni: BWasiš,
pasiž, pasiš

Když pak Ban drahně let po slawnčm
UanebewstoUpeni Betrowi ž Rima wychodicimU
se zjewil a tento se jeho tažal: „Bane kam
jdeš?ee uo odpowěděl jemu: „Jdu do Řima
bycb poznowU fe Ukťižowati dal, ee načež Betr

w Rimě zůstal a fmrt kťiže podstoUpil Q tom
wssať jindy wice u Ze jsi na fwatém sněmU
Basilejském fe podjimal práce wyssetťil a skuUl

jfem často jakož mi šnámo, že po twěm odu
chodn roe twé záležitosti wydáno rozhodnuti
kteréž tussim w opifu bež pochyby pťesném cebe
do slo Co wssak jest prawdiwého a čeho ku
spafe potťebno zachowawati jsi tnssinl jak tam
tak w rožhodm:ti swatého sněmn Kostnického

Uejednou četl uu Co do wespolné š teboU
xošmlUwy čili hadky milerád a š wefelým
frdcem fe ji podjimám, anobrž k ni fám wyu
bizim Co se ale mista, dne, spUjobUa jednax
telU w té wěri dotýká prosim tě co milowáni
l)odného a w prawdě Ehristowě welectěného
otce bhš neztěžowal fobě několik žtwojich te
Umě poslati š Uimiš bych o wěrech dotčených
wyjednáwati a nťco Určitého Usianowiti mohl
Wřisselťjsem žweliké dálekosti, zRima a dále
jesstč a pochodil jsem krajiny až do Qlomouce
Dlužno tedy nsianowiti misto společně, fpů:
fobné, pťihodně a bezpečné pro wssechny Udau
losti pťi onom wýkonn kde oswěcnjicim bleskem
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božské moUdrostč jasné poznánč prawdy zťejmým
fe siati a cesia fpásh wssem wěťicim Christou

wým zaswitnouti ma Mimo to nekonečné tobě
diky wzdáwám co otci w Christu ctihodněmu
podle katolickě prawdh a še slussuým poslussen
stwim a š poniženou i wroxlci úctou ku Swa
tosti papeži a pánu nassemu Mčkulássowi U a
kU fwaté ťimské wsseobecné katolčckě Cirkwt
bojujici, že fe o bezpečný prúwod pro žachrá:
Uěni žtwota Uasseho co nejwěrnťji postarati

chccš Brotož febe ša powiuowaného tobě za
tak mčlý nawrh býti poznáwám, wroucné
k Nejwyšssimu wysilaje prošby, by mysl twou
jasným swětlem oblil, aetw soudrubh i pťia
wržence fpolu še mnou a š ostatxximi kato:
lickými lťeskany ofwitčl a febe faměho fpoleča
UoU mšdoU nassi kusstědťeni nám sláwy wěčné
Učinil Nmen

W Brně dnc 20 Septembra r 1451
Nelze popirati, že lčst ten pfán duchem

bežwássxliwým klidným, fnásseliwým ždwoťilým

a Uctčwým beze wssi slabosii nemužné a Uro
dUstojné be anržená w tonč listěrozmlnwa
čili hadka mrzi Kapčstránem a Nokycanou se

UskUtečUila wyjednawali o bezpečném ktomn
„mistU wznesseUi pánowě Wáclaw žBozkowic a
JaU ž Bernsstýna Konečně byl od nich bez
wědomi a swoleni Kapistranowa Krumlow w
Čechách co misto ku takowé rozmlmdě nejpťi
hodnějssi a nejbezpečnějssi Ustanowen a spolu

den fw Šimoua a Judh k nábožeUskété roz
mluroě čili raději hádce určen Zatim cestowal
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Zan Kapistran z Brna pťeš Znojmo, Egenq
burk a Swětlou do Krumlowa w Čechách,
aby š Uáčelnťkem katolikčlw tamnějssich, š paa
Uem Oldťichem z Rosenberka, w poradU o té

welednlržité wěci wessel a :nožnáli mnoho
poblondilých Čechňw w lraji tom š Cirkwi
katolickou smiťll Cesty tclo byla owssem jesstě
jimi pťičina jak pošději Uwidime

úwaha.

Ehtělli Zan Kapistrán w rozmlnwu čili
raději w hadku naboženslou š Rokycanou se
pUstiti, činil to proto, že donfal, na pány české
pťi té hádce pťťtomně dobre pusobiti a je
š pomoci milosti Boži pro prade ziskati
O těchto pak nadcil se že jako pánowé Ua
Morawě obráceni wssechny swé poddané ku poo
dobnému kroku přtjměji a tak že hcidka ta
sionásobné owoce spasy pťinefe Jinak ale doa

fwědčuje cirkewni hislorie že hadky náboženské
čU smiťeni straU protiwných pťedewzate fe

obyčejně 8 wysledkem žádoucim minuly, anobrž
že podpaly rčržnic jrsstč wice roždmýchaly Neja
hlawnťjssi takowého šmaru pťičinp hledej w tom
že strana proti katolicke prawdě se opťrajici
nťkdy kn takýmto bádkám š toU wuli nepťjssla,
aby prawdu požnala a pošnalon pťijala, nýbrž
že ji jedině o to sslo, aby sobeckým a twrdoa
ssijným spnsobem blud swůj zastáwala, a mou
žnáli swúdným leskrm Uxýmlnwnosti a rozliča
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ných ostrých wtipů Uad sonpeťem měně wý
mlaným Ueb méně wtipUým wrch obdržela,
pakli ale tento wýmluwnosti a wtipem Uad Ui
wynikal, pťece se Uepodala; nebo žádného jia
něho wýkladu pifma UepťipoUsstěla leč toho,
kterého fama za prawý Ušnawala čili sama
sebe za Ueklamnou pokládala,a aza touž pťi:
čiUou také nemožno býwalo ji o prawdě kato:
lické pťeswědčita Katolická prawda požadee
skromnosti a pokory dUcha jižto fe protiné
ftraně obyčejně Uedostawá a protož také tato
Uefchopnou býwa prade katolčckonpožnati a
jen jednotliwci ti, jenšto pokoru a skromnost
do sebe maji pťemáhaji blUd a wynikaji na
wýslUni prawdy katolické

J ty milý kťesiaUe katolický UepoUsstěj fe
do zbytečUých hádek š blUdaťt, jimž patrně
o to nejde aby prawdu Cirkwe twé pozUali
Házel byyš zlata zrna Ua holou Ueúrodnou
skáln aUebo bilil byš moUťeUina Zlásstě Ue:
jsili dosti dnkladně we swé wiťe wycwičen
takowých hadek se waruj, abyš fám lichýmt
důwody bludaťowými sweden nebyl Stanelč
fe wssak že jsi we společnosti kde fe rouhawě
o wěcech Uáboženských mluwč pak šastáwej,
mašxli dostatečUé Učenosii, mnžně a razně swa
toU prawdu poražej wtip wtipem; wywrach
důwod důwodem; nemašli ale takowé wh:
cwičenosti Ukaž afpoň swou nelibost w tako:
wých ťečech, a opustiž rychle fpolečnosi tu
leyš pak sam sede U wiťe katolické Utwrdil
rad čitej knihy, ze kterých důkladného poučeni



Zan .Kapisirún pisse pann Ziťťmu z Poděďrad. 369

o wlťe fwě nabyti mUžeš jako k p BohUu
mila, popnlarUi dogmatiku p Jirsikowu, „Broč
jfem katolikemee a jiné podobné spisy, a takowě
knihy také oUěm podáwej, které ku poznáni
wiry katolické pťiwesti usiluješ.

C 27 :lan ěiapistrán pisse panU Zliťinm
ťUodebrad

Několik dni dozději Uežli na Rokycaml
pfal Zan Kapisiran z BrUa také na fpráwce
země českéJiťiho z Boděbrad žadaje ho o wolný
a bežpečný pťistup do Čech jakož o wolné a
bezpečné zwěstowáni prawdy katolické w zemi tě
Toužiltě swatý muž králowstwi toto co drahoU
perlu w korunu katolické Eirkwe opět z úplna zaa

sstipiti a bloudici Uárod kmateťským prfoum jeo
jim co nejúžeji pťiwinouti Wždyt pak to jedeU
ž nejhlawnějssich účelU jeho mišsionaťských cest

byl a nejednou kleče pťed obrazem ukťižowao
ného Spasitele modlil fe úpěnliwě za fpasU
národa toho Bročež také wssemožně fobě cesiu

k němu proklestiti Usilowal a ša touž pťičinou
iUáslednjici pfani ž Brna panu Jiťimu zBodča
brad odeslal:

Slawný a wznessenýBanel
Uctiwě fe poroučeje spolu š ochotou pon

slouchati w Christu želam Tobě milost skafnon
a pokoj we swětle prawdy a slawU wččnoul

Tohoto dne doslan mč od ctihodněhgo mistra
Jana z Rokycanh list, jejž jjššlš radosti
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pťijal Opčš jeho spoln š odpowědmi fwými
Twé Wýsosti pkedložitč jfem ža hodno Uzual,
aby Wznessenost Twá jafně poznala že tof
moje pťáni tenť mUj zámťr že jsem proto
tak weliké práce krozsslťeUi sláwy Boži podu
niknonti fe Uwoljl, aby pro fpáfu wěťicich

Ehristowých prawda častěji proskoumaná U wět
ssim fwčtle se rozeskwiwala a zUámost prawdy
ssiťeji a dokonaleji fe rozbleskowala Broto
Důstojnosti Twě šadám prosim zapťisaham
račiž prohlidati k tomu aby beze wštěku, brš
bouťliwosti tak wážná služba Boži (kázani
prawdy) tisse, klidně a w pokoji radostného
nčinkU dossla Ustaň wojenská žbrasl, železné
potyčky fe odprazdněte, kliďte fe potUpy, od:
straňte fe zássrě, Utrhčmi, wýhrůžky, a wžteklost
wsselikou rozežeň prawda a rožhojňnjte fe
radosti pokoje a swornostč. Nebo tak weliké
jest dobro pokoje dle swědectwi sw YUgUstčna

že w časttýcha zemských wčrech o Uičem fe tak
rádo neslýcha, po Uičem se tak wroucně netouži
Uic wýbornějssnn fe Uepokládá (Uad pokoj)
Toho ale BaU co zwlasstni a pťebohaté dědic
twi wěťicim fwým zanechal a je:li nejlépe
wsselčjak kU fprawedlnosti hledětč rozsiwá fe
podle fwatého Rehoťe owoce sprawedlnosti w

pokoji Sprawedlnost wám bUdiž počátkemeejak di fw Cyprlan, „mlrem narodu zásstitou
wlastniho lčdu w jedUotě, ohradou UárodUi

lékem UemocUých, radosti člowěčenstwa, Zdrau
wým wzduchem, jafnosii moťe úrodou žemě
Utěchou chudých, dčdictwim synůw a saměmU
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knižeti nádťji wťčné blaženosti.ee Zej tedy
pěstowati zachowáwati a jeho z,achowáwáxli
Uskutečniti Tebe Urtiwě prosim Zijiž Wýsost
Twá k radostem wťčUým

W Brnť dne 20 Septembra r 1451 e)
Nelze nepozorowati pfani toto Kapia

stránowo wyniká skwělým zeslop,hl?m a jasuým
jest zrcadlem, w němž se w piemilčm leskU
bohatost, Usslechtilost a rčxzuost dUcha Kapistrčxe
nowa žrači Toliko fwrchowaně litowati že
pfani to se š wýsledkem žadoUcim nepotkalo
jak bržy bohužel poznáme Byltě pan Ziři
z Boděbrad Eneássi Sylwiowi sice Urdáwnoa
pťislibil že wěrowěsta žNima poflaného, Zana
Kapistrána, ochotuě pťijme a jemu wsselakou
ochranoU fwon fe milerád propůjči Zak mile

wssak jeho dossla powčst, že Zan Kapistrán
proti kalissuictwi horli a kompaktatům platnosti

popirá, žcmewťel Ua něho hněwem a nechlěle
o Uěm Uičeho wire siysseti Nebo nlěl za to,
že mir čili pokoj země nedáwno teprw poněkud

Utissené hlawně od žachowáni kalissnictwi w
kolupaktatech zaručeného záwiji, jelikož tehdáž
Čechowé ponejwice na kalichU celým frdcem

e) List tento puwodně latinstn psaný Uacbázť se w
bohatém urchiwě Tťeboňstěm a opiš jeho dhl
panem doktorem DUdikem laskawě objednan pro
pana profeďsora Matěje Wrocháku, kterýž jej jako
ostatni zde podané listiny na jazhk naš česko:
slowanský pťrložil a tomUto spixn nassemu pťipojil
Lze jej také Unlrzti w Uniwersitné bitdliolece Oloa
mucké(m 8 š 16 p 28? s).
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lipěli Zim takowý odjimati, ždálo fe mU tolik
jako celý Uárod chtit poznowU rozbonťčti a
wražedlně boje mezi Uim roznittti Zpominal
sobě bez pochyby Ua boUťi, kteráž Uedáwno uu
pťede tťemi lety totiž uu pťi odjezdn papež
ského legata (wyslance) Karwajala se byla
Udala a kteroUž oU co wýstrahu pro sebe
powažowal Nebo tenkráte naramně legat po
bouťil wssechny stawy a wefskeren lid Pražský,

když sám pod jednoU prfoboU weťerě
pťijimaje w kostele Swato Jakubském proti
kalissnietwi se býti oswědčil a o kompaktatech
se dělal jakoby jich ani Ueznal, zjewUě platnost
jejich popiraje jelikož w Řimě potwrzenh ue
byly. Již tenkrate powstala za toUž pťičinoU
takowa jizliwá Uenáwtsi proti němU že někteťi

beze stUdU U weřejnosti se prohlassowali, že
jemU rowněž tak Učini, jako prý fe HUsowi
stalo w Kostnicr J mufel skUtečUělegat

echtělli žiwot zachrániti, pod ochranou oděncůw
pana Qldťicha z Rosenberka Utéci z Wrahy
Jak brzy Uad to Uade wssew Praze uta se roznesla
powěst, že legat listmU kompaktat kterou si
dťiwe byl ku pročteni whpůjčil š febon wzal
uhaněli za nim čthťi sta ješchw aby mU
listinn tU, jižto co drahocenný klenot powažou
wali, tťebaš inasilim odjali čehož wssaktťeba
Uebylo, jelikož ji legat beš zdráhani jim opět
wydal omloUwaje fe tim, že pro rychlost útěku
Ua jeji anraceni byl zapomenul Na tuto
Udčdlostzpominaje pan Jiťi z Boděbrad obá
wal fe, že by pťi wystoUpeUiZana Kapistrana
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co borlitele proti kalissnictwi a kompaktatům
tatéž boure se opakowala a plamen zhoubných
rUzUic nedawno poněkud utUtlaUý pozUowU se
wžňal a wesskerou zemi hrůzně fežiral

K tomu pťidati dlužno, že mistr Zan
ž Rokycany pana Jiťiho w tomto náhledu
jakož i w kalissnictwi ustawičně ntwrzowal a
jemU wezdy Ua srdce kladl abp fobě prý slow
Báně wice wážil Ueli wsselikych Uálešků lido
ských t j Ustanowem Ečrkewnich k p o zwy:
ku lidu pťijimati jen pod jednou spůfobou

Uwážil mimo to také pan Ziři žBoděbrad že
prawě straUa ralissnická jej na nejwpšssi úrad
žemský powýssila, a jrj téměť pánem žemě nčia
nila; o ni tedy že fe musi opirati, ji wěren
žůstati ji chraniti; nebo ji že nejwice jest poo
winowán, jeji silou podpiran že sioji pewně
od ni opusstěn že padne nemaje dostatečné
oporh Rika se a ťikalo fe wezdy, že prý každá
wláda Uejbezpečněji Ua tom šakladě stoji a fe
udržujc, na kterěm půwodnč byla wybndowaUa
Zeho pak wlada wystawena půwodně na zan
kladu kalissnictwi protož neni diwu, že co nejx
Usilowněji zakladu toho hajil Ua kterém půn
wodně panowáni fwé byl wzdělal. A z toho

se da wyfwčtliti, proč list Kapistránůw, ač
tak krafný a dojimawý, pťece účinkU žadonciho
U Uěho nedossel.

Pan Ziťť z Boděbrad wssak pťi tčchto
úwahách žapomenul že nepťilmll celý narod
český ke kalissnictwi, že jesstě walna jeho čast
pod jednon tolřko fpůfobon pťijimajic wčrně
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Eirkwi ťimské oddanoU zůstáwala a že tato
strana, kdyby Kapčstrásl pod ochranon pana
Ziťiho byl fměl w Čechách kázati, záhy by w
naramnon wětssiml naroda byla wzrostla, o
kteron by napotom pan Ziťi jfa jeji ochran:
cem byl se bežpečně opirati mohl, anbrž
kteroU by jesstě wyšssich wěri byl dofahl Nebo
na králowstwi powýssen byl by také pro
swnj rod trun český dědičně pojistil; čehož
prawě proto nedocilil že fe Kapistraslowi opťrl
a úplnému fpojeni fc národa českého š Cirkwi
ťimskoUbránil Nebot wime, že když an Jtťi
po korllnowáni swěm byl pťifahll žrllssřl kteo
ronž fe byl zawážal wirU katolickoU chrániti
a w poslussenstwi k Cirkwi Řčmské fetrwati,
kdwž wssecka ťjmské stoljre Ualeháui na nčbo,
aby k Uplnémn siednoceni Cechmo š Cirkwi
katolickon pťifpěl U něho na šmar pťissla: wy

ťkli papežowé Biuš ll a Bawel ll naťl Ciru
kewui kletbn Kletbou toU wžbUšeni proti němU
do boje mohutni nepťátelé, žwlasstě kral Uherský
Matiaš a byt také Jiťi fe byl rytčťskýbranňl
a protčwniťnm swým sskastně odolal pťece
musil Upnsiiti od plaml, triin kralowský pro
fwůj rod dědičněziskati,aapťinncena se widěl
š králem polským Kazimirem w jednáni wejiti
asyna jeho Wladislawa stawům českýmza nae
stupce na trůnU králowskémodpornčiti (r 1470)

Mimo to jesstě powážiti slussi, žeby Jiťi
z,Boděbrad kdy by k Uplnčmn smiťeni a
siednoreui se Črchů 8 Eirkwi Řimskon byl spoan
pusodil wele!é pohromh dyl od národa českého
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odwrátil; nebot ze semena twrdossijněho kaliu
ssnictnxi wypučil a wzrostl jedowatý sirom zpnra
Uého odporu proti Cirkwi katolické, protestanc
tišmuš totiž, a jak mile nowoty Lutherowy a
Kalwiuowy w Nčxmcich se ssiťňtč počaly, poo
dali čessri kalissuiri ponejwice odpuchm wiry
katolické, protestantum bratrsky rnre a fpojiu
wsse se š Uimi k piklum politickým, položili
we ztrareué bitwě na Bilé Hoře národnost
českon témťť w rakew Wi; zde Ueblal)é owoce
odoorU proti siniruým k.i;auim Kapisirainowýma
proti bladonodným šňměrúm siolňre Řimské Kéž
by tehdeiž bwli w Čecheich hlmu toho fmirného
Uposlechli, leéž by we slnssué pokoťe wýroku toho
se bnli podrobili, jej; Bun fám za uejwyšssiho
paftúťe wessterého stadre fwrho byl Ustanowil, a
kterýž wnsilaje kUim posla swébo jediuě blaha
Učlrodll českédo wdl)leddeiwal Welmt dobťe ma
Uaš slawný pťwer ů) kdwž žpoluinaje Ua
tuto zkei;onoduou šoourn žalostné walko harfě
sxoé wylušnje Zalošpěw jeho stuj zde misto
úwahy ua wýsiral)ll:

Brzo lt jjž ten muj národ ztdude
Bujnostč sé fwoji úporué,
Y lé b.xžiwosti úmorné,

Z nichž sr jexmn pochoo k hrobn hndeeě

Boťád o to nčtro jeho cbudé
Usiluji wássně wlchoxné,
Zeu; ho wedrou w jámy pťiworné,

Z nicdž se nikdy k swčllu newhdude.

e) Wiz páně Sussilowy búsně: „Růže a trnie sirúnka 147.
W Bluě 185l.
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Y jak jesstě zaměťuješ dlouho
Ty můj lide, ty má wěčná touho,

W porobě té samowolné žitie?

Leč on jesstč nočnich stťnů lakwi,
Ač již kráfně počalo fe dnitt;

Za hrad sláwy dobýwá si rakwť.

š. W. :lan pisse še Zwěllé pann Gldťi:
chowi ť Uofenberla, a dossed do Frnmlowa táše
ď ýojným ťdarem.

W jižnťch Cechách w Budějowském kraji
blizko rakouského města Lince žwedá se město
Rosenberk čili Rožmberk še starožitným záma
kem. Město toto bylo žaloženq od RoseUe
berkůw, nejmocnějssich panůw Ceských, kteťi
bez mála celého nynějssiho BUdějowského a
Brachenského kraje majiteli byli a r. 1611
8 Betrem Wokem wymťeli. Zich hlawni sidlo
rossak Uebylo w Rofenberku, nýbrž w městě
KrUmlowě Uad Wltawou, kteréž až pofud
starožitným znamenitým zámkem a gotickým
chrčxmem wyniká. Zde pan Qldťčch z Nosenn

.berka, sonpeť xpJiřil)o z Boděbrad a Uáčelnir
katolikůw w Cechách, měl téměť kxližeci dwůr
a odtud wssem snahám katolickým w UárodU
českém se milerád swou mocnou ochranoU prou
půjčowal. Ten také sám žwlásstnim pfanim
byl Zana Kapistrána wpžwal, aby do Krnma
lowa zawital, že mU zde hojná dUchowni žeň
kpne, jelikož žde tisice dussl Ua wyprosstěni fwé
z wazeb žáhUbných bludů mocným slowem jeho
čekaji. Bsani to dosslo swětce Uasseho práwě
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když fe šdržowal we Swětlé w Rakousich dUe
12 ťijna 1451, na které Zan bez messkáni
odpowčděl takto: e)

Slawný a wznessenýBaUe, che a
ochranre a dobrodinče muj zwlásstnil Bťede:
wssim činim fe Tobě še slussnoU úctou a po:

Uiženostř porUčena Tohoto dne, jejž wezdy
w Uctiwc pamčti zachowám dodáno mi psani
Wýsosti Twé, ktrré mi erýslownoU radost a
rozkoš fpůfobilo, jelikož žnamenám, š jakoU
weseloU ochotoU mne pod fon ochranU pťi:
jimáš Nenadál jjem se také Uěčeho jiného do
tebe Uebo wssickuri jednohlasně wnhlassUji a

wyslawuji nejkťestansstějssi jméno Twé; mlče
Uim pomčjim nejskwťlejssiaapťewýborné cnosti
Twé jťchž tak mnoho jest a které tak welké
jsou že abych prade ťekl š tiži je wypo:
wěděti lze N byk také ostatni drnhowé cnosti
č Uejwětssi ozdobě kašdeho knižete sloužtli, pťece

čest kťesianského jmena wssechUo pťewyssnje
Uade wssechno pťedči wssechno pťemábá

Ze se pfani mé slawné Wýfosti Twoji
libilo welmi mUe posěssllo, to wssak mnohem

wětssi a k wiťe nepodoonU radosti mne proo
jalo, že jsi žadáš pťichodU mého, bych tifťre
dnssi hyUoUcich wyfwobodil kteréž každého dne
koťisti a labužkoU fatanowon fe stáwaji Tohot

e) Opiů listU toho nejdůstoj panem prelátem Raj
hradským Gunterem Kalřwodou, horliwým wěd
a UměUipodporowatelem, blahosklonně propujčen
panu pros Matěji Brocházkowi, kterýž jej takč
zlatinh pťeložil a fpifU nassemUpřtpojil
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jistotnč dosáhnoUti maš; Uebo jfem we Swětlé,
azýtra po wykonaném leázani wyprawim se
hned do Witorazu kde posečkám až Twa
slawná Wýsost pro mne possle Bťřjdollli
Twojč we čtwrtek prissti ke mně, wydám se
hned w pátek Uáfledujicč Ua cestu do Krum:
lowa. Než o dni račiž rozhodnouti dle libosti
Mne wezdy k Uastoupeni cesty pťiprawena
Uajdon Toliko račiž Wýfost Twá to opatťeni
Učiuiti, aby dwa wozy pro lne fondrUhy a
pro mé kuihy poslany byly, bez nichž boch dále
cestowati nemohl

Bjal bych wice, awssak wyjednáme raději
wssechno ústuě až pofpoln bUdeme, což se w
brzce staue nebude lt Tobě obtižno co Uejdťiwe
pro mne poslati Zatim těš fe slmona Wýsost
Twa blaboU naději; Uebo š pomori nrilostř
Boži doufám wssedo dofáhnoutř, ček)o jiným
odeprino bylo Bťispiwat nám weliký a swra
chowaný Bnh náš podiwnými skutky swymi;
nám pak Uebuď obtižno dilu tomn wčnowati
fwou pjlnost a wtip

Yž pofawad nedostal jfem žádUe pifemne
odpowědi od přitele swého Rokycany; co w

tom, ersm; žaslechnul jsem ale, že se dou
stawil Ua sněm několřka českých anU U Qloe
mouce, bezpochyby š neochotnou mysli ů) Haa

e) To stoji poněkud w odporu š pozdčjssim wojádťe:
nimfe Jauowým Nwssak prawdě podobno, že
bnď Kapistrán teprw později fwčllejssi o tom wě
domos:i Uabyl, anebo že oplš tenlo neni dosti
zpráwný.
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dáni jakž jsi z mého psani wyrozuměti mohl,
jfem jemu neodepťel auňž odeprU, wykaeli
se jen pťčměťené misto a fejdeli se krmuý
krlch nejkussenějssčch lmlžu Wiml sice a jfem
tim jist že Rokyrana tťebaš pťemožen pro
swou twrdossijnost fe nepodá jeho dnwody,
anebo raději ússtčpky a aucorjtw, Ua které fe

odwolčxwati bude, suadno ndywrátim; žádám
wssak, aby jak jeho, tak mojj foudcowé pťltomni
bpli, ou pak aby podle wýrokU jejich moji
Uaure fe podrobil a ji pťsswědčtl. Nebot Uechci

š Uim tollko žwastati jač to mudráci pťečasto
činčwaji ale žádám, aby wsse od přislUssných
sondrů se nrčjlo Dalek jsem wsseliké bojácnosti
a newědollruosti, budouli še mnou o misiě

přiměreném a o mnžich při tom wýkoUu proa
siťedfujčcich fe chtiti šhodnouti; nebok lakowý
wýkou fe diti musi před xnnži Uifoli sprosiými

a neučcnými, nýbrž pťrd takowými, jenžto
wážnosti poži!e.xajč a jejjchž údndek ro mužú
zkussených jesi ďrawdiwý a fpolehliwy Ywssak

we wssech tčchto wěcech použiji ja teprw twé
nejwýboruějssi a Uejwérnějssi rady

Zijiž slawná Wpdost Twá jižto Cbristnš
na wčťy ochrauuj Mue wssak, jak skutečně
činčš přijmi pod fwon ochranu Spolu pťeji
tobě sstčsii ža pťččiuon dUsiojnosti, jižto welea
ctjhodný pan fyn Twňj Josst slussně dosáhnoUti

má a nxeskončené diky wzdawám Bohll wssea
mohonrimn; ze mu hodnost tU propnjčuje, i wzýa
wám jej, by jesstě k wýšssim wěcem powýssil
toho, jeuž pro son pťirozenoll dobrotU a pro

.
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cnosti fwé rosselikých dober zaslUhUje Žijiža
opět žtjtž Uejwýbornťjssi ochrance mUj; jen brzy

poslatč nemesskej pro mne, jenž tak dloUho již
n Tebe býti toužim

Ze Swětlé dne 12. oktobra 1451o
Twé wznessené Wýfostř

UeUžitečný slUžrbnik, ač modlitel nrjwěrnějssi
bratr Jan š Kapistry,

z menssich Uejmenssč

Z listu tohoto patrně wyswitá, že wexl
fpolné Zana š Nokycanou rozmlouwáni čili
hádani prosiťedkowánimdon pánu Moraw:
ských, Wáclawa š Bozkowic a Zana z Berna
stýna sice w Krumlowě Českém pťedběžně Usta:
noweno, že wssak náwrh ten jesstě Zanowi
Kapistránowi žnám Uebyl a že tento také proto
fe ku páUU Oldťichowi š Rosenberka odebral
aby si w tom ohledu od Uěho rady wyžadal
a ochranu jeho pojistil

Dne 15 téhož měsice pťibyl ZaU Kapi:
JstráU skUtečně do KrUmlowa a byl š welikou

slawou radostně Uwťtan Ban Oldťich zRoero
berka co náčelnik a ochrance katolikuw w Ceo
chách propújčowal fe laskawě jemu a bratrům
jeho wsselikoU podporoud Za to odplacena
laskawost jeho newýslownoU duchowni radosti;

Uebo když dne 18 ťijna Zan w Krumlowě
we pťťtomnosti pana Qldťicha kazal, obrátilo
fe nejenom mnoho tijic jeho bloudicich podn
daných, Uýbrž i množi wznesseui pánowé čessti
odťekli fe bludňw a siednotilč se š Cirkaoi
katolickoU
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Radost tato ale nemálo pokálena roellnll

neprijemUoU ndálosti W tentýž čaš zamýssiel
německý král Bedťich do Řima nastonpitč cestU
aby tam na cifarstwč ťimské kornnowán byl
Stawowé čessti šhromážděni bywsse na snčmn
Benessowském wyslali k UěmU ze stťedu fwého
několik poslů š prošbon aby ofobni pťčmlnwou

son Rokycanowt potwrženi w arcibiskUpské
důstojnosti w Rimě zjednal a mimo to pro zae
chowani pokoje w žemi české za časil nepťitoma
Uosti swé pana Ziťiho š Boděbrad co spráwce

wefskeré země české potwrdtl Bo několika dnech,
jež jim Ua králowském dwoťe we Wčdni ž pon
čátkU měsice ťijna messkati bhlo, obdrželi na
prwni prošbU odpowčď žapoonU ke druhé
žádosii, aby pan Jiťi ž Boděbrad co spráwce
wesskere zemč české potwrzen bwl pťifwědčil
král Bedťich Boslowé ti dosiihmlwsse afpon
tohoto účelU nemesskali p Ziťimlr o tom rychle
Zpráwn dáti; tento pak wida moc fon dostt
Upewněnou po celé wlasti české, jal se ihned
proti Uejmornčjssinul soUpeťi swému, paml Ql:
dťichowi z Rofenberka welmi pánowitě wystne
powati Zaslal mu totiž psanč, w němž mU
roškažowal abh Zana Kapistrána U febe neu
chowal, nýbrž jej co nejdťiwe wybyti hleděl
jelřkož drý to wássniwý horliwec jeUš npťili
ssowánim w ťrčich swých pokojt země welmi
nebešpečným býti mUže Bsani toto hned w
prwnčch dnech pobytu Kapistranowa w Krllmr
lowě pana Qldťicha š Rofenberka dosslo a pán
teUto eráhal Zanowi psani to Ukážati a jeho
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obfab šděliti; pťeš to wsse nepťestawal wssak
Zanowi wssi možnou podporu a ochraml pou
skytowati

W tentýž čaŽ, dne totiž 17 ťijna dossel
také Zana lalinsiý list od Rokycany, we kteu
rélnž mu zkraitka ožnamowal, že za prostredniky

fobě dwa usslechtilé pány Wáclawa zBozkowic
a Zanaz Pemssrýna wywoljl kteťi by 8 nim
(Kapistránem) o čtyrech wěcech, o dui, mčstě,
spnsobu hádani a soudcich pťč tom wyjednáo
wali W touž dobu obdržel Kapistrán také od
dotčených dwon pánň Morawských dwoje psani
jedno w českoflowanském, druhé tčhož obfahu
w latinstém jazwku Bjani ta byk fez péra
Rokycanowa Uebyla wyliunla, pťece bez po:
chyby ničeho erbsahowala, leč čeho fobě Ron
kdrana byl pťál Wyťknuto w Ujch že nejpťiu

hodnějssim k nawrženému hadáui mistem prý
Krnmlow českýa den ktomu Uejpťiměreuějssč
swátet sw aposstoluŠimona a Jndy Swatý
Zau Kapistrán bez okladu na to odpowěděl a
jesstě w tentýž den we který ď tak welikým
profpěchem byl w Krumlowě kázal doholowil
také dloubý Ua RokycanU list, jejž w UásledUu
jicim článčn podáme.

úwaha.

Swatý Zan žádal pana Qldťicha ž Rofena
berka, abw mu dwa wozy poslal, jedeU pro
jrho soudruhy t. j. pro jeho ťeholné bratry, a
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drUhý pro jeho knihy, beze kterýchž prý cestou
wati nemůže Z toho widno že sw Zan dwoji
fpolečnost nejwire milowal, společuost nábožných
8 Uim stejně smýsslejicich bratruw, a fpolečnost
dobrých, Užitečných kněh

Takowé fpolečnosti wwhledáwej itd laskawý
čtenáťč. Miluj pťedr wssiul společnost nabož
ných, moUdrýcha mrawně zachowalých Moudrá
slowa z úst jejich bUdoU tobě swicč na cestě

žixoota wzorný přiklad jejich bude tobě bešpeč
ným na poUti pozemské wUdcem a potáhne tě
mocnť za feboU oheň wroUrné jejich pobožnosti
rožhťeje plamenem swým i frdre twé Tak
jejich pomoci profpiwati budeš denně na draze
kťeskanské dokoualosti Takowými společnoslmi
pťedewssim jsoU spolky katolické, jednoty panenské
jednotd siřidmosii a jčné podobné

Wodle společnosti, ktrron milnješ poznáf
každý jakým samljsi Nebo jako pawonk l)leda
jedn a wčelka medu tak zlý hleda společuost
zlébo a dobrý fpolečnost dobrého Wroto di
nasse četna pťekrásná přislowi w Uichšmoudrost
Uassich ctihodných předků ,se Uejskwěleji wyráži:
Kdo se po sobě nepošnáwa, požna fe po spolkll
u S kým jsi takowýjsi u S jakýmstáwáš,
takowým ostáwaš m Doba k době, rownt
kfobě u WráUa wedle wrány seda, jedeU
drUhémU rowen hledá m Wodobného peťi
ptáci k fobě se táhnoU

Nle pomui také, co dale nasse pťekráfna
pťislowi na wýstrahu prawi: 72che jest w sau
motě býti, nežli spolek še zlými miti.ee bn Nen



384 úwaha.

ťikej: Wssak sluUce projcházi i kalné mraky a
pťece fe nepokáli. Bůdeoli já do oné wefelé
ač méně cudné fpolečnosti, wssak budu toho
dbati abych fe nepokalil ru Ty Uejsi slunre
žebhš bez posskwrny kaliskem kráčetl mohl
nejsi kámen, abyš bez cčtu zůstal, th jsi chytlah
wějssi Uežli troud a wiš dobťe, že co w ohni

stoji, by železné bylo rozpáli se; th wiš že
wedle suchého dťewa iželené (mokré) šhořť

Možná li žachcizeti še smolou a od Ui zkalenu
Uebhtie? Možna:lč sáhatl w blato a rukou si nezaa
mažatieť Možnali do mlýna často choditia ne:
šmoučiti fe? Když pťčjdeš meži wrany, jisiě budeš
krákat jako ony Budeš li mezi wlkh, budeš i sš
nimi wlckywýti Nebos za zlébot toho zli maji
kdo meši Uimi rowně žlúm býti nechce

Wýstraha tato na nejwýsse jest dUležita
pro nasse českoslowanské towaryssea učedniky,
pro nasse slllžebniky a služebnice, jenž žadného
škusseni nemajice do hlawnich měst pťichazeji,a
Uiěeho šlého netUssice jako holnbice do společr
Uosti fe dostáwaji, kde se nejenom Uči potupo
wati fwnj jazyk,nýbrži waj fwatý stud fwou
cUdnost, swou wiru, fwou nábožnost až posléze
chlipnému Molochowi w obět padaji Srdce

krwáci bolesti každémU citliwčmu knězi jenž
swuj národ upťimně miluje, pťi té smutné zpou
mince, že timto spůfobem nejeden slnžebnik ne:
jedna děwečka š Uasseho Uarodu we městě hlaw:

učm Upadá mezi lotrh, kleťi ze wssech draho
cenUých pokladu a okraš jl fwlékajť a dnssi jejč
fmrtně rány (rány sinrtelných hťichu) šafazuji.



úwaha. 385

Kéž by we wssech hlawnich městech byly beza

pečné útnlky ččli ústaroy, kde by služebnici nebo
slnžebnice žádUé práre Ueb slUžby nemajici bez
pečně fobě pobhti mohli a od zkázh mrawné
ochraněni bylil

Druhá Kapistránowi oblibeUá společnost
byly dobrě, Užitečné knihy Bodobně každý
wtjpný, aneb aspoň poUěkUd nadaný člowěk
jest milownikem knih Neboč wč, co prawi pťin
slowi: Čteni resta k Umčni Zák který se bez

knihy Uči, ten se mnoho nenauči Bez nádobi
zle se robi Kniha ša mlstra stoji uu Než
o tom netťeba se ssťťiti

Toliko proti těm, kteťi wssem zákonům

siatnim a rirkewnim na wzdorh českoslowanské
knlhy pťed lidem nasslm potUpUji jedině proto,
že českoslowanskéjfoU klademezde slowa nasseho

slawného mudrce Tomásse Štitného, jež bpl
proti podobným tUpičům swého časU pfal:
Wimč, že když sw Bawel šbiral dťiwč na
oheň, aby se rozehťali, jenžto byli wyplouli,
tonUwsse w moři weliký had pťichwatil se jeho
rUčy, i Usstmll jej, tak že fe domniwali, že od
toho mnsi Umťiti N wssak mu nic ten jed ner

usskodil Taktéž mnozi lčdé dobťi šbirali rozu
llčné pismo a psali, aby se šehťáli ti, jenžto
jfoU stydlč, tonouce w moťi tohoto swěta; ale

zlý starý had ďabel pusttl jed záwisti swé w jich
rUkU to jest, jich účiUekzlých lidi záwisti leptal
Tohok nebyl prazden (tomu neussel) ni Jerou
nym ni YUgUstin, anč Řehoť: a což pak jal

Nno množi rádi by české knihy 1ž?tratili a to
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sice dobré. Ouěm báfnim (z cčzich jazyků),
jimiž fmilni wice fe we fwém fmilsiwU roza
“ehuji, nic neťikaji; aUebo jesstě ponollkaji, aby
e“wětbyl wezdy milowún, proti zápowědi Boyť,
jenš ťekl skrze sw. ZakUba: BKt:ož chce bwti
pťčtel tohoto swěta, bude Božim nepťitelem.ee
A nenixliž lépe, česky čisti dobré na hradich,
neb kdežkolwěč, a w tU dobu aspoň miti k Bohu
dobron žádost, zapomenouc ,zlé lásky fmilné, aneb
klewet na befedě, aneb fwarůwe? To dobťe tU
zaznamenáno, že když Dawid hUdl pťed Saulem,
an ho trápil zlý duch, ihned mu tim odlehčil.
Bodobně jest nmohým lidem: Doknd čtou neb
poslonchaji dobrého, dotud jich zlý dUch Ue tak
sonži zloU žádosti; a kdyby to, co jfoU četli
neb poslonchali, weždy we swé mysli pťemitali,
jistě by ďábla odehnali. Nno i fwatý Bawel,
komUžepissšoly psal, pfal jejich jazykem: Zidům
židowsky, Rekům ťecky.

Swatý Zeronym staťenám pfal a wýklán
dal pismo z neznámého jazdka; zdali ťekl:
Sprostni tomn neroznměji? Brotožxli moftůw
nedělaji, žeby nemoudrý mohl fpadnomi š něhoe?
Protoali nepowěděl Chrisinš zástupům, že chce
dáti jisti swé tělo, wčda, že to mnohým bhlo
twrdo siysseti, tak že od něho odstoUpiltF Wroe
tož nezdá mi fe, by žlé bylo pfáti Cechňm
českě kniby, jimiž by mohlč mťtt wiry kťeskanské
a dobrých wlastnosti naUčeni. N protož necht
mne had i Usstkne, já šbirám tyto tťisky kdoa
brémn ohni, abych se i š wámč šehťál, doufaje
w Boha, že fe zlhojim, jakož fe žhojili ijini.ee
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š. 29. :lan očdpowidáUolycanowi.

Rokycana, jakž jfme již prawili, listem
welmi krátkým Kapistránowi oznámčl že dwa
pánowé Morawssti Wáclaw z Bozkowica Zan
zBerUsstýna, od něho wywoleni, aby 8 nťm
wyjednáwali o mistě častl, fpůfobn a foudcich
weťejuehohadáni o kalichn Tito pak fe kZanwi
Kapistránowi ofobně nedostawili, Uébrž toliko
jemn list zaslali w němž mn Krmnlow co misto
k takowé hádce pťiměťené a den fw aposstolů
Šimona a ledh co čaš pťihodnýnawrhnji u
podotýkajice spoln, že prostťedkujčcim ofobám
a wssem kteťiž tomu rozmněji, má wolno býti,
hádky té poslonchati.

Wsse to welmi nelibč Uesl Kapistrán a
tnto Uelibost bez odkladn, jak podotčené listy
obdržel, Rokycanowi we dlonhém listU whjádťil
W témže listě diwil se tomn že tak nepatrné
misto jako Krnmlow, kde prý jen nenčeni lidě

json, Ustanowen co misto wýkoml pťedůležitého.
Timto spůfobem že rožsildimi pťi hádce bUdoU
lidé kteťiž nerozumějice tak hlllbokým wěcem pťi

wýkonn tom dťimati bndon Proč prý nenawržen
no Uějaké starožitné slawné městoe? Broč raději

KrUmlow kde mimo pana JindťichazRoseUberka
(syna Qldťichowa) Uikdoz lidi wzdčlanťjssťchnen
pťebýwá? Takowého mistaJan ze prý nepťijima
a co do Určeni mista že wlastně jemU prawo

k tomu pťináleži, jelikož co wikáť a důwěrUik
stolire aposstolské pťichazť, jehož i Nokhcana,
chceoli kťeskanem slonti, posloUchati ma Qn

17ů
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pak že slawnějssi nawrhUje města, kde totiž pro:
slulé wyfoké sskoly ťwetoU a tudyž i wyfoce

wzdělani mUžowé jsou, od nichž fe swětlo po
wefskerém národě ssiťi a kteťi hlubokým wěcem
rozmnějice, také o nich náležitě souditi mohou
Ll poněwadž papež nejwyšssim jest rozfudim
U wěcech wiry, tedy že Kapjstran za rožsudiho
nejprwé wywolnje papeže, pak kardinály, patri:
archy, arcibňsknpy, biskupy a protož že woli
buď Neapol Sienu, BerUži, Florencii, Baťiž,
stord Kolin, ErfUrt, anebo zdali fe to wsse
daleko býti, tedy že woli bližssi města, jako
n p Kračow Wideň, a jdeli Rokycanowt
o to, aby obzwlčxsstllěČechowé z tako.oé hadky

těžili tedy že nawrhuje Cheb město na hrau
Uicich českých a německých, které prý pod za
sstitou cisaře řimského stoji a kam prý i kar:
dtnal sw Wetra k okowům š pány českýmč a
morawskýmtna den fw Barbory zawitá;
tam že i Kapistran se milerád dostawi SpolU
npozornte Roťycann že wssickni kťeskanssti
kralowé a nejjasnčjssi knižata, jako n p Eisať
ťimský,král Franrie, Ynglie, Spančl Wortul
gal Uder i Cech wéwodowé BUrgUndie San
wojska Milána Bawor, e wfsicknitipodjednoU
tolččo spůfobou pťijimajl a protč Rokycanowi

swědčiti bUdoU Bťislussnúm rozfudim wssak že
jest papež, jemuž také pťináleži podawati prawý
wýklad pifma kteréž němé jfoUc samo sebe

wykladati Uemůze. Na sněmn Basilejském ze ne:
má Rokycana wice fobě zaklčxdati a raději kll
swě naprawč pomniti Uazlon powěst jakowouž
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sám U jiných Ueirodň má. Toho že se dowěděli
může zlisiU, jenž Kapisiránowi poslán od krále
polského Kazimira hned tenkráte, když Ua Moa
rawě kázal. Qpiš lisin toho že mU posilá
š wroncným želánim, by si ho bedliwě pťeu
četl. Jelikož prý 27 dni marně na o.,dpowěď
RokycanowU čekal, tedy že zatim do Cech fe
odebral, aby i žde mUohoU bidussa wychwátil
ž jicnU žáhnby a poblondilým Eechňm pochodeň
prawdy rožžehl; spolU že dollfá š pomori miu
losti Boži laké prašskémn lidu kázati, bloUdiri
pro prawdn katolickon žiskati, neprawosti wya
pleniti a cnosiný žiwot rošssiťiti, a tak dosiáti
wznessenému úkolU, jenž jemn od papeže wya
tkmlt. Boslě,še napominá Rokhcaml, aby w
čaš určený (w den fw. Barbory) do EhrťdU
pťijiti erbmesskal, kde prý podle oberné pou
wěsti pánowé čessti a morawssti fe fejdoll. Než
slyssme doslowně obfab pfani toho:e).

Ctihodnémn a wýtečnému Janowi ž Noas
korany w sile Cdšistowť a w poslussensiwi swaté
mateťš Cirkwe Rimské welmi milowaném:l.

Zelaje fpásil tobě a bližnim nemohu fe,
mňj Rokycano, dosii diwiti twé ždlonhawosti
w odpowťdáni Ua mé pfanť, ježto na mne
obranoU kalicha dorýwáš, náčeluikem w tafowě
wěci bez ostycháni fe nazýwaje. Pfal jfem ti

ů) J tohoto lisiu opiš bdl nejdňstojnějssimpanempre:
látem Rajhradským, Gunterem Kaliwodon blaho:
sklonně propůjčen pann profešsorowi Malěji Brou
chá;kowt, kterýž jej mké z latiuy pťeložil a spisn
Uassemn připcxjilz
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sice o fwatém Matoussi tak ssiroce a zeerbně;
že tnfsim jsem w odpowědi ničeho nepominUl
co jsi byl ťekl Twoje pak psani, Ua které

jfem po 27 dni toUžebně byl čekal dne 17
t m nmč dodané jest pťekratké, tak kratičké,
že jsi skoro na ntc neodpowěděl o čem jfem
tebe byl zprawil anobrž pfal jsi aUebo raději
dal jsi psáti čehož jsem od tebe fe nedozwidal
aniž očekciwal By jsi list tobě dťiwe podaný

bedliwěji bylpťečetl ncbylbyš dojista w něm
Ustanweni Ualezl kam pány, fwé rádce máš
šhromažditi aniž že by jim pťislusselo k had
kam woliti misto, a fpoln den, fpůsob a soUdce
Ustanowiti, jakobych ja jejich wýrokU fe po

drobiti práwem powinen byl: nýbrž psal jsem
tobě nikoli bez snažněho prossem a žádani,
abyPš Uěkolik ze swých ke mně poslati si ne
žtěžowal š nimiž bych o fpůfobu, mistě dni,
a mužich pťi wýkonu tom prostťedkujicich wy
jednáwati mohl, aby tudiž Uasse wespolná roz
mlnwa, kU které jsi mne wyzwal a pozwal
nejwýboruějssiho a sláwyplslého dosáhla cile;
čehož ty jsi ale nenčinil, hanebně tim odklá
daje, a nejžazssich wěci, jež Ueprawými býti
dobťe wiš, fe podjimaje, an prawiš že wyn
woleni dwa nsslechtilipánowé Jan totiž z Bern:
sstýna a Wáclaw z Bozkowic, kteři by o čtyrech
podotčených wýminkach šemnon wyjednáwati
měli. Bl tak mlčeUim pomijeje wěci jež fe po:

minoUti nemělh, Uťkolika ťadkami si mne od
byl Nejwťce wssak jsem se tomu diwil že
sobě autoritU (moc) ofoiješ kteráž tobě ode
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mne dána nebyla; Uebo co do Určeni mista,
dne, spůsobu a mužůw pťi wýkonu tom pron
siťedkujicich, nepťčnaleželo oněm dwěma pánům,
Uýbrž tobě slusselo odpowčdťti kdpž jsi nikoho

ke mně poslati neráčil š nimžbych o těch wťcech
byl rozmlonwati mohl By páuowé ti byli ke
mně pťisslj, mohlo by se tobť to promjnouti,

awssak niťdo z Uich fe u mne neukázal; já pak
žnamenaje, že zdlouhawost twá welkon ztrátn
dussl w zápěti má rozhodnul fe, do Cech
wstouplti bpch tolič tisic hyUourichdussizzjicnu
fatanowa wychwátil Když ale jsem do KrUmo
lowa dossel doručen mi jak twůj list, tak
i listy onťch pánuw, a jeden sire we wassi

nlateťske ťeči ostatni ale w latčnském jazyku
psané o jejčchžto obsahn se neostýchám twrditi,
že Uičeho w nich psáno nebylo, leč ro podle

mysli twě jest Wyťčeno totiž, že žádouclm
mistem jest hrad Krumlowský U pana Zčndťčcha
(z Rosenberka), dnem wssakpťisstiswárekSimona
a JUdy, prostťedknjicim ofobám fpolU prý wolno
bnď pťitomnu býti, aniž prý wyloučeni buďte,
kteři wťcem takowým roznměji; prawdiwěji byli
bh lnluwili, kdy by byli ťekli že mohon pťio

tomni býtč, ale ať dťimaji, postupujž še spolu
n wěri té docela takowým spnsobem„ aby Ron
kycana pťed lidem obecným pťudmani kalicha
z pisma fwatého dowozowal; rošsUdim pak hádky
nassi buď onen jenž mezi sidatým suěmem Ban

silejským a mezi poslanri českými a morawskými
rošhodowal, a to jest: zakon Boži prareaz
Christowa aposstolnw a prwotné Cirkwe fpolu
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fe sněmy a nčiteli kteťi se w prawdě o těhož
pťepotřebného soudce opiraji ou

Takt oni; ty wssak wsselikon staroU žwyklost
twrdossijného srdre šhodiw ke mně se obrat a

pllně požornj, jak nepťedložený a nesprawedliwý
jest wýrok twuji jejčch, aniž tě ximej která wássesl,
jakž dobrémn Uulžowi slussi Čilj powažnješ takoa
wou hádku ža balatku že by se w mistě selském
pťed lidem newzdělaným odbýwati měla7 Má li
fe ona ža takowou malichernost pokládati žeby fe
pred lidem neučeným a newědoncim konala a jim

také rozsilzowala? llwážiš lj wěc tU dobťe, jistě
Uahlidneš že takowýto twňj a jejich UsUdek
ldezrozUmný jest, jellkož wčc ta důstojnost tak
fwrchowanou do jebe chowá, že nikoli pťed
fprostáky, Uýbrž pťed Uejnčenějssimi muži se diti

mnsi Mamt ša to, že jsi toliko proti hlasu
fwého fwědomi fe rozhodl takowou mně dati
odpowěď Eili nechceš Ua odiw wystawiti wtip
fwůj, jejš ša nejostťejssi a nejskwělejssl jsi wy
dáwal ťka, že jsi na snťmn Basilejském tak
Unwho a tak welké wěci prowedl n těch, jimž
siráž Uad owcemi a bňwoly swčťenae? Kojil
jsem se nejjčstějssi Uádějl že nčjaké staré pro
slnlé a slawné měsio wywoliš, jakž UčenémU
mužowi siussi tyš wssak si wywolřl Krumlow,
kde mimo wznesseněho pana Zindťicha a jeho

nsslrchtiloU rodinu toliko fprosti nedonowé ncx
wzdělani a newědonci lidé pťebýwaji Bojiš li
fe pro fwatého kalicha ochraml pro kteron jsi
tolikeré a tak weliké práce podniknonti fe ch
zdrčchal, pťed uejučeUějssimi muži se Ukázatč,. a
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od nich pťekonanu býti, že jsi toliko náčelnikem
powěstné fektweť Tok bh nebylo známkoU nčeu
nosti, nýbrž newědoncnostt, leč byš wýrok swůj
Uaprawil; nebo kteťi swětla wědy nemaji raději
š Uedoukh nežli š Učenými muži obcuji, aby
byt jen malo swětla do sebe Utěli pťece šma:
licherných wěci sobč UějakoU powěst Ueb welké
jmeno žiskali t snažť se pťi málu peněz weliké
Ukazowati bohatstwi samt sebe swrchowanými
chwálami wyslawujice a byt někdy š mUžem
Učeným se pottalt, pranic se neostýchaji z Ue:
wědoucnosti jej obwinowati wykťikujice a hUláx
ťajice: Newi, neznčxUičehož, Uedon, pťekonaný,
kaciť jest, nechk šhlašeno jest jmeno jeho
š twáře žemě! u

Nepťal byche abyš i ty takowý wkuš
mčl, wiz ale, zdali sám sobě takowé skwrny
a zlopowťsinosti na wždy nepričinuješ chtěje

radčji, qby twa nanka od sprostých lidi Uržlt
od Učrných mUžu fe za praon Užnala, což
ž toho wyswita, že jsi co misto hadkh sobě

Krumlow wywolil o kterém již wýsse praweno
jakého drUhu lčdé tam pťebýwaji Takowého
wssat nawrhu ja nikterať nepťijčmam, jelikož
ntkoli tobě, nýbrž mnč pťislussi misto a rož
sndiho wywoljti; nebok jsem wikať a komisať

aposstolský, a spolu wsseoberuý wyssetťowatel
kaciťské neprawosti po wssem wssudy swětě,

jemuž td, chcešli kťesianem slouti, wssimprawem
jako papeši fe podrobiti maš Když pak tomu
tak, tedy nikoliw wenkowska, selskča, nežnčnnčx,
podešťiwčx a Uebezpečuň ulista, nýbrž wsse nčšeůů
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popsanň Uejslawnějssi a nejpťednějssi města tobě
anrhnjč; z nich sobě jedno wywol kde we
wesskerém drUhu wěd pťewýtečně sskoly kwetoU
odkudž se blesk a fwětlo wsseliké naUky rozliwa

na lid tťeskanský Y protože tobě nepowědomo
neni, že wsselika U wiťe rozepťe samým papežem
se rozhodowati mUsi: tedy whwoluji nejprwé
Zeho Swatost pana nasseho papeže Mikulasse U,
praweho nastupce fw Betra a jediného naměstka
Christowa, wywolnji též wssechnyUedestojnějssi
kardinaly, patriarchy, arcibiskUpy, biskmoh a
metropolity fwaté Eirkwe Boži; wywolnji dale
Neapol, aneb Sienn Beruži Florenrii, Baťiž,
Tolofu, Dolu (w Burgnndii), Osford Kan
terburk Kolin Erfnrt: pakli se tobě města
tato pťiliš wzdalena býti zdaji tedy wolim
Krakow, neb Wideň; toužiš:li ale w skutkU,
aby kwěci pťisslo pťijmiž aspoň Cheb kde

lpodlt! mého nahledu jest nejbezpečnějssi a nejx
pťiměťenějssi misto w oněch frajich, kde také

listem nejjafnějssiho pana krále ťimského a nej
poswatUějssiho ze wssech kťeskanů Ustanoweno
slawitč fněm panem kardinálem fw Betra
kočowům wyslancem aposstolským o pťisstim
swátku sw Barbory, spolU š pány slawného
kralowstwi Ceského a Morawy Zestliže tedy se
odhodláš nawrh ten pťijmouti milerád se tam

odeberu; k čemUž pťidawám t to: žádašli
wýrokll a úsudku kťeskallských králů a knižat
po celém swěta oboru; tedh nawrhuji tobě

wssechuy Uiše pfané nejjasnějssi a nejkťeskansstějssi
krale a knižata ťimska, jakowýmiž jfou kuižata
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a lráloroé Francie, Ynglie, llher a Cech,
Spanhel Yragonie, Bortngallie Nawary,
Polska, Hešska Cypru wéwodowé BUrgUndče,
Sawojska, Milána a Bawor, kteťi wsslckni š
nesčetnýmt lnižath nikoli pod oboji Uébrž pod
jednon fpůfobou pťnimaji: nebot ne Krumx
low, nýbrž města a kxtižata slawnějssl tobč
nawrhuji

Rozsixdim pak bndiž ten od něhož weu
sskera duchowni ochraUa křessansiého náboženu
stwi zawisi Zeho Swatost papež MtkUláš 7,
jemnž pťináleži zákon Boži a pifmo fwaté wy
kládati a wyswětlowati jelikož toto Uěmé jest
a famo mlmoiri nemUže, jakž nejučenějssi mna
žowé nikoli omylně, Uýbrž we zdrawém sinysiu
wykládaji Na fněmUBasilejskěm Uezaťládej fobě
wire, jelikož po twém odtud odchodu pfan a
prohlássen rožhodujiri dekret wssech kompaktat
jehož jeden opiš U mne jest, a že jiný U tebe
je nalézá neUi tobě Uežnámo leč bh ohen na
něm son powinnost byl wykonal

JakoU ale powěst U wesskerého kťestanského
lidU máš, tobě již prwé znamo a zťejmo jest;
janěji ale jesstě tomu wyroznmiš z listU od

Uejofwicenějssiho krále Bolska mUě zaslaného,
jehož opiš tUto pťčložený bedljwě pťečisti fobě
nestěžuj Dwacet a fedm dni očekáwal jsem
od tebe pifemnou odpowěď, a ty mně den

Šimona a ZUdy Ustanowuješ, kterýž swátek
již za sedm dnť bUde Nedobťe smýssliš milý
Rokyrano, po bludných cestach kráčiš; nebo po
Ustanoweni mista mťl se hned Určiti den
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MUobo dUi jsem Ua Morawě očekáwal
od tebe psani a posly; ježto wssak jsi mně Utu
čehož Uedal wěděti, tedy abych času Uemaťil

zassel jsem sobě do Cech, kteréž jsem tak toU:
žebně widčti žádal a které bych rád pokud
mně k tomu š wýsosti sila dcina slowem Božim
poUčil a ofwitil žádných byt sebe wětssťch na:
mahani pťi tom UeUbihaje Donfám také že
mně š pomoci milosti Boži možno bude walr
UémUlidu Brašskémn kázati bloudici ku prawdč
swaté wťry katolicke pťiwesti nazpet, neprawosti
wypleUiti a cnosii rozsiwati, jakž mi to káže

powimtost od swatého otce papežc MikUlasseU
Ua nme wložeuá, jak toho žada a tomu chce
kťestanská láska a jak nme k tomu UUtka pndť,
wybizi a wyzýwá horliwost pro spaeri dUssi

Zawiraje list swnj toliko jesstě opětuji:

Chcešxli še muou rozmlomoati nestěžUj fobě
w čaš ustanowený pťijiti do Chebn kde podle
weťejné powěsti mocni panowé z Čech a Mo
rawy se sejdou N odhodlášnli se k tomu
zpraw mne o tom co Uejdťiwe pifemně abych
i já čafu posiačitelného mčl fe tam dostawiti,
owssem že š bezpečným průwodem; Uebot co
jsem widěl list wžuesseného pana spráwce Brače
skéhoZiťiho Ua wzuesseuého pana zRosenberka

poslaný, pozbyl jsem wssi důwěrh, ježto tam
psáno, že mne Uikterak pťljmouti nema Co bn
teprw šenmou Učinil kdybych se mU do rnkou
dostal? Wěťťm tomu rád še to wsse z twého
fe stalo nawodn Hoťišoli touhon šemnou se
hadati, čehož i ja swrchowaně pťeji, žádám
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mista pťiměreného, bežpečného, proslulého a tak
welike wěci dustojného, aby blesk prawdh
wssem zaswitnul

WKrUmlowč Českém dne 18 oktobra 1451
Bratr Jan KapistraU,

z ťádu menssich

Bodle obsahU tohoto listU Kapistranowa
snadno se dowtipi soUdný čtenať, že obmýsslena
o kalichn hádka nemohla we skutekwejiti Každý
totiž z hadajicich se stál na jiném stanowi U
KapistraU Uznawal toliko papeže kardanly,
arcibiskupy a biskUpyza prawé roszdi, Rokyrana
wssak Uazýwaje Cirkew ťimskon šcestUoU we

Umohých wěcech a žádaje, aby se Ua starě zafe
wrátila cesty, š kterýchž prý Uikdy wyssmouti
neměla, již tim samým Cirkew ťťmskou t j
papeže, kardiUály, bčskupyat d ža náležirěho
foudre U wěcech wiry Uenžnáwal a UzUáwati
nemohl, chtěllč sobě důsledUým zUstati a Ueu
wyznáwati, že jest bludaťem Kapistrán se
opiral o aUtoritu wsseobché Cčrkwe Rokycana
o antoritU pťfma podle wlastniho lichého wý
kladU jako protestanti Uafsich časn, a podobně

jako tito žadného jiného wýkladu kromě fwého
nepťipoUsstěl Kapistrán tomu chtěl aby fe
l)ádka w městť weskrše katolickém pťed wěhlau
snými Učencikatolickými odbýwala Rokycanowi
zdalo se takowé město pťiliš Uebezpečné býti

pro jeho žiwot, jelikož by fe tim do rUkoU
fwých Uepťátel byl wydal a fwé nejúhlawnějssi.

protiwniky sám ša swé Uáležité soUdce byl Usta
nonoil Nelnohlo tedy mezi Uim a Kapistranem
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býti šhody. Mimo to nedostáwalo fe Rokycau
Uowi oně pokory, která toliko szessené a pťen
Usslechtčlé duchy wyznačuje, že totiž poznawsse
blud swůj rádi se pťiznáwaji, že bloUdili a
také jiné bludn toho wystťibaji, jako k. p. franr
couský pťewýtečný biskup Fenelon. Rokycana
naopak patťil do počtn těch, kteťi byt také

fwůj blud nahliželi, pťece wyžnati nechtěji, že
šbloudili, anobrž jesstě jině swáději, aby jen
samotnými we bludech šhledáni nebyli.

úwaha.
rKéžby byl Nokyrana a jeho četni stoUpeUci

w Cechách pomněli slow wýtečného mudrce,
nejkrásnšjssiho to wýkmětu Uároda českého, Tor
másse Stitného, jenž nedáwno pťed Hufem
o swých knihách dětem fwým takto byl Ual
psal:e) „Ukážialik wám dobťi Učeni bohabojni,
jimžby milci byla prawda siysselč i od oslice,
že jfem kde pochybil: Uic se tim nesmucujte,
ale wefelte, ne tim, že jest poblouzeno; ale
tim, že jest opraweno. Zako byl o sobě ťekl
i sw. Nugustin. Neb prawi fw. Nugustin:
Bťiliš pťewráceně fe miluje, jenž chce, aby
jini také bloudili proto, aby jeho blud byl
Utajen. Nle jak by mnohem lépe bylo č Užie
tečněji, aby kde on šbloUdil, jini UebloUdilč,
a on sám jich napomenutim zbyl i fwého bludUl

e) Tomásse ze Štčtnřho knižky ssestery o odecuých wťcech kťe:
ftanských. W Prazc r. 1852, sir. 2.
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a pakli by swého blUdU nechtěl zbýti, aby afpoň
towaryssůw nemčl w něm.ee Y protož nemilnjte
mne wice, než obecnou prade kťesiansiéwiry;
aniž radim, by fám se kdo milowal wice než
prawdn, by chtěl fon hrdost tčm nkázati, že
by, pťečta bez rozmysln, hyzditi neb opráwěti
chtěl tyto kllihh tn, kdež Ueni tťeba, aby se
někdy nepomstila prawda. Wrawda jest, že
já i se wssim tim, což jsem kdy psal neb
psčxli bndn, Cirkwi k opraweni poddá:
wám fe, donaje tomn, že mě zlásky prwé
oprawi, bUdeeli tťeba, nežli knihy.ee

š. 30. Jan cbdršew od Uosycany list opět
jemn odpowidá.

List Kapistránůw náramně rozjitťil Rokyo
canu. Zelikož ZaU jemn wytýkal, že jen kra5
tičťou odpowčď dal, tedy Uapfal jemU Rokycana
list welmi dlouhý, ale fpoln plný určxžliwých
wýrazů a jizliwých Uařknuti. Načež Kapistrán
jemn pfanim mnohem jesstě delssim odpowěděl,
w němž wssechnn horliwost wronciho srdce
swého byl rozpontal. Z obojiho pfaniť) poe
dáwáme zde značnon wětssinU Ua důkaž, že
mezi Rokycanou a Zanem Kapistránem šhody
býti nemohlo, jelikož každý na jiném stanowisku
stál, tento (Kapistrán) Ua katolickém, onen
(Rokycana) na protestantském. Spolu pak pou

e) Qhoji psani to zachowáno we statém rukopisu
nmwersimé bibliotekh Olommťé (dlš. 2. N. 9e)



400 a. Hanlčwý lčseRoryranňw.

dotýkáme, že sspy, které zde Rokycana na
Kapistrána metá, jedowaté jfoU sice, awssak
Kapistrčma Uikterak raniti neuwhly, jelikož jak
ž odpowědi Swětce Božiho wyswitne bply to
ssčph nestydaté lži a podlého pokrytstwi

:. Ganliwý list ďndyranňw.

Rebolnikowi Zanowi z Kapistry w prawdě
poswatněbo kalicha welmi milowaněmu.

Spáfa tobě od Spasitele wssechl Q byyš
moudrým byl, a roznměl a k poslednim wěrem
droblědall u Tonto tťičlelmou wýpowědi poo
kusim se odpowěditi na twnj list, žádám wssak
za odpnsstěni a zbožnon trpěliwost; Uebo trojitý

prowášek š tiži se pťetrhUe Bťimisil si listU
swémn některé wěci, které wssi prawdy praždnc
jsou Kěž bpš tedy zmoudrel Dále žadáš
wěci bežroznmných; kéž byyš tedy rozUměll Wo:
slěze zawrhuješ, co š wiroU fe šhodee a co

rošumn zťejmo Kéž byš tedy kU possednim
prohlédal wěceml Neprawda jest, žebhch já,
jak ty prawiš byl w Uničowě šhromáždil
fněm pánůw a widětč jasně že dncha prorocu
kého, jimž prý w pťedwidáni budoncich wěci fe
bonosiš nemáš, jelikož mi ani Ua mhsl Uea
tamllo, zdali a kým by fUěm pánůw w Uničowě
oznámen býti měl Brawiš dale: BNemohU fe
dosti, můj Rokycaňo, wynadiwiti twé zdlonha

u wosti w odpowidcini.eé O můj Kapistráne praiwě
opak toho, co prawiš, ukciže fe býti prawdon.
thž jsem list twňj w sodotu po sw. MatoUssi
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obdržel zaslechl jfem že bude w týš drn šhror
mážděni pcimlw w llničowě Z wyprawil jfem
fe hned na cestUchtěje ktobě jenž jsi w Brně
byl ofobně fe dostawiti abych scim ústně rychlejř
š tebou o mistě dni fpusobu a ofobách proo
stťedknjicich, jakž ty7š sobč toho pťal fe šhodo
Unl Thš wssak den pťrd swatým MatoUssem
mně daw odpowťď čtwrtého Uapotom dne rychle
žBrna Uprchnonti hleděl a když já lam zUnin
čowa prissel hUed zase jsize Znojma pofpichal
a prossed Rakoufy do Čech si wkročil a tUdyš
jsi fe jako poběhlikem we krajtně sial. Kam
tedy pánowé ode fněmU Uničowskěho k tobě
posiani jiti mčli aby tebe naležlie? Nebyloxli
by pťiměťeněji býwalo, abdyš odpowěď moU
byl w Brně očekáwal kteroUž byš beše wsseho
prodleni bpl obdržele?jř)

Rowněž tak sspatně zprawen dťš, že ja
jsem Krnmlow k hádce wywolil ježto jfem já
prř wyjednáwáni pánuw o tom ani pťitomen
Uebyl aniž mi co podobncho na mysli tchlo,
když Krnmlow ro misto hádkn od nich Ustanoo
wcn Brawda owssem, že já Určeni jejich o mistn
a dnř pťiswědčtl N spolU abych tomu, (co tak
Ustmlowili) wyhowěl, Uedáwno pťed siawnosti

e) Wssecko to, co fe zde a dále prawi, Ukcižefe po:
zdťji býti sxereduol: lži a drzosin m ntrhačsiwim
Bodáwáme zde hanliwá slowa okdcanwa jen
proto, aby fe úplně objewilo jeho Uekatolickéfmý:
ssleni a k Umlkrmti pťiwedeni byli dějrpjsci kteťi
až pofawad lwrdi, že fe Nokhcanowi nepotwrze:
nxm w Řimě křiwda stala
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sw. Simona a Zudy jfem jede!ncictxsmil cesty
z Brahy Ua hrad Lichtenburk (w Cčlslawském
krajč) wykonal, lde jfem wssak psani twé obo
držel, zněhož jsem wyrošuměl, že se dostawiti
nechceš; pročež poradjw se še šborem mone
drých opět jsem fe do hlawniho mčsta Brahy
nawrátil. Kéž byllď tedy zmondťel a smazal,
co si páuům byl pfal: „Dodány mně listy
Wasse, jejichžto obsah pouze z mysli Rokycao
nowy pochodil. Bročež jemU faměmu obsslrc
nťji odpowim.ee

Zbýwá jesstě jiné neprawdiwé siowo, an
prawiš: „Chceš doswědčitj wtip swůj, jejž jsi
nejostťejssim a Uejskwělejssim býti wyznal ťka,
že jsi tak nmoho a tak welké wěci Ua sněmu

prowedl.ee Zisto, že jaktěžiw nikdo ani zpifem
ani ze slow mých takoweho wyjádťeni fe nea
dowěděl. Q mnichul psimo jesi, UebUdeš mlua
witi proti bližnimu kťiwého swědectwi.ů) Bo:
dobným utrhačným ústem mne tupiš, an hned

e) Qpěl a opět prawime, že jen ď bolestným a na
nejw š odporným citem tato lžiwá a jizliwá Ua:
ťantl Rokycanowa zde podáwáme. Yle držime
se té záfady: Že wěci sobě odporné wedle sebe
posiawené prade w nejjasnějssim leskU UkazUji.
Nedoj se laskawý čtenáři, žebh Swělec Boži na
wsse to odpowěděli nemohl anebo neumčl. Bráwť
lento list Nokycaml docela porazi a zniči autorilu
jeho, klerou až posawad U nčkterých nassich děje:
pisců má. Spolu powažnj tUto hanu co hořký
kalich Swětci Božimu podaný, aby spolU š Chri:
stem potUpeni trpěl a se nekochal jedině we sla:
stech dUchownich.
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na začátkn pfani fwěho prawiš: že jfem fe ne
ostýchal knižetem w obranč ťalicha se Uažýwati
črhož jsem ani úsině ani pisemně nikdp newy
ťknul Bťidáwám tUto jesstě jiné prawdy prá
zdné slowo z listu twěho: 27Eož pak se bojiš
pro ochranu swatěho kalicha pťed nejučenějssim
mUži se Ukázati a od Uich slyssánu býti? Tr
wěru neni znameni Učenosti, alebrž žnámka neu
wědomosti.eeu Bodiwna to wěcl Kdo posud
slyssel že bych já pťed weleučenými mUžj wy
sioUpitř se bal aniž je za posloUchače mitj
chtěl7 Yle tak to twá mátornost podle obwyk
lčho hubaťstwi psáwá, ježto pťece Duch fwatý
prawi: Dokud jsi Uezkusil UrpotUpuj Zkusseu
Uost jest mistrowkyně wěci NrjUčeUťjssi mistťi

a doktorowé zpťemnohých wysokých sskol U wě
dách rožličného druhu skwěle wynirajici a owěnl
črni bylč na sněmu Basilejském u welikém počtu
pťitomni, a kdo slyssel, že bych já pťed wesske

rým sněmem stoje se byl bale? N tebe jedi:
Uěho mnicha se bych báti měle?

Na tomto sněmu také pťehojnost wýrokU
žpisina pro obranu kalicha uwcižena: otcowě
pak a wesskerý sněm Basilejský pťifwědčiliprawdč
o dodotčeném talichu. Ty pak pisscš: „Neza
kládej sobě dokonce na fněmu Basilejsiém ježto
po twěm odtUd odchodU šestawen byl roze
hodujici dekret wssech kompaktatee Zdali w
prnběhU sněm ten hleděl zachowati to, co
ža pťičinou opatrnosti Čechowě a Morawané
chtěli w kompaktatech pťidáUo miti: „xDobťeli
by se rozhodnnti libilo?ee nebo tak se prawi
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w kompaktatech.iř) N opět ťekli poslaUci
fwatého sněmn, že sondce, kterýž jmeno:
wán a wyminěn we smlUwách Chebskych, byl

jest a bude foudcem we wssech wěcech, kteréž
maji býti wěťeny i činěny w Cirkwi swate
Boži, a podle toho sondce že swatý sněm se
ťiditi chce we wssech wěcech š pťifpěnim milosti
Ducha swatého. Zestliše wssak wyjádťeniefe
sttěmu Uedrželo se sondce podotčeného, nejsou
Cechowé a Morawané Uikterak žawázáni se poa
drobiti. uu Ty pak mnichu si Uedáwno jesstě
Urošenému a wznessenému páml Ziťimu spráwci
zemť psal, že kompaktata an od papeže Euge:
Uia ani od kardinala Zuliana ani ode fněmn
Basilejského nikdh pťijata Uebyla dťidaw siowa:
Mčxte:li co podobněho, Ukažte, čemu ale, dor
kud toho w pťeonsti oččtě Ueuzťim, newěťim
dobťe wěda, že nččim takowým fe wykázati ne:
můžete. Mnichul Uábožný ťeholnik jsie? Blle
takowý, který nčlboženstwi nemá. Kéš bo?š
šmondťell Nebopnábošenstwi Christowo prawi:
Beze lži wyplniš slowo zákona. Kdyby?š Uee

e) Těchto slow tam nrnalčzáme. Wiz Nrchiw český
jejž sebral a wddal pan Frant. Balacleý dil ul.
od sir. 398u444. Cosi podolmého owssemčteme
na str. 403, kde takto pfáno: Y již ťečený snčm
napťed powťděných tťi arlikulůw wyjádťeni, klerěž
Ua prawdě pisma swasčho zakládá se, pťijčmá a
oblibuie. uu Y na str. 400..: NKdyžwssecky
wěci wážně rozjťmáxm budou, pťeď to ač w žáš
dostl jměni toho pťijimáni podc dwoji spúsoboU
sesrwaji a t. d.
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dáwno w Uuičowě anebo napotom w Krumu
lowě fe byl nkažal byl byB kompaktata w nee
porussené formě š pečeti a š pťiwěssenon bnlloU
wlastnima očima spatťil My pewnč a pnfobiwě
wsse co w kompaktatech obfaženo žachowáwati
chceme, pročež jsem také na wywracexli twých

smýsslenin w pťitomnosti wssech panňw a wojena
ských hodnostářůw dal obfah jejich čisti Wssim
práwem tč wymyslnikem nažýwám, ješto wy:
mýssliš a ze sebe mlnwiš wěci neprawdiwé,
jako n p kdhž pramiš ke Umě: „Twůj list,
na nějž jfem po 27 dni tonžebnť čekal dne
27 t m mne dossel, a sice kratičký, tak kra:
tičký, že jsi takoťka ničeho neodpowčdělee

Bťičina krcitkosii takowé byla sprawedliwa a
moudrá, totiž še fami pánowé wyjádťiwsse
swou wůli we pfanč, tebe jakž si byl toho pťál
o dni fpůsobn, mistu hadky a prostťedkujicich
ofobách jakož č o rozsildčm zprawili pročež Uel
bylo pťiměťeno abdch se bez potčeby byl w

listě fwém ssiřil Zsonfě jesstě jiné wěci we
twém psani awssak beszwodné a bezroznmné
Kéž boyš tedh roznměll

Wywolnješ slawná města a do jednoho
znich mne zweš, jako n p Neapol Sieml
Beruži, Florencit a jiné konečněpak pťidáwaš
Eheb Za soUdcewywolnješ papeže,ooněmž
prawiš, že jemu přináležť, zakon Božč a pifmo
swaté whtládati a prawý smysl jeho udáwati
OZene a KapčstráneZenr, nedbáš pťirodného
záčona hláfajčciho: Nečiň jinémn čeho fám
Uechceš, aby fe tobě stalo KrUmlow š bez:

d
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pečným průwodem zawrhuješ ťka: Nemam nia

žádné důwěry, jelčkož jsem widěl psani wznesseu
ného pana Ziťiho kU pánU z Rojenberka,w
němž jemu pťikazuje, aby mne nižádným spůa
fobem u febe nehostil Co by tedy šemnon
Učinil, kdybych fe do jeho rUkoU dostale?ee u
Hle ty pro zedčnéhowelesslechetného pana Jiťiho
nedůwěřnješ bezpečnému průwodu, a necbtěl si
na misto wytčené se dostawčti, ježto přece
o jmenowaném pánn nikdd neslychano žeby
bezpečuý průwod někomU slibiw zloradně wěrou
lomcem se byl stal Rozmněj tomu, co jest
bližniho ze febe famého Tyš pro jednoho fe
zpěčowal dne určeUého na misto Ustanowené se
dostawiti mne wssak potahuješ tam, kde tisice
protiwnikůw na mne čihá Wěru nekráčiš pťia
mou cestoU lásky, nýbrž šcestné jfou kroky twě

Zediného papeže Klementa na zřeteli maje oda
powidám š mm: UKdožby se odwažil aneb
k takowémU odwáženixfe zawázán býti mohl
aby totiž fond proriwniků swých podniknul abu
se w lůně fwých nepťatel Uhostil a fám dobroa
wolně se na smrt wydal čteráž nikoli fprau
wedlnostč, nýbrž ncisilným bezprawim na Uěm
fe wyronati má? Čeho se člowět wssčmpráwem
boji tomuto také obyčejně wyhýba: mysl lčdska
Ubihá toho, čeho fe pťirozenost hroži Bossetile
bw tedy fmýsslel kdo by se nad tim horssel že

obesianého takowa obsilka žužowala auiž fe
možnost obrany, která se Ua pťirodnim práwu
zakládá, někomu odejmonti ma, jelikož ani
cisaťi nedowoleuo, práwo pťirozené russitl eeu
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Nzafe di Miknláš papež: oBodezťeli a nea
pťátelě nefměji býti fondci Tohok žáda roznm
a toho dotwrdčti lše pťemnobými pťiklady Nebo

ro může nepťitelč witanějssiho býti, jako kdyš
se mn k sonzeni a kU potrestáni odewšdá ten,
jemuž Ussťoditi chree?ee Tak sw Zan Zlatoustý
nechtěl pťitomexl býti fněmn, na nťmž jeho nea

pťritelé šhromážděni byli, kde fpolu Udáno, že
obžalowaný nemá mjmo waj kraj foUzenbýti.
Bročež di také papež Fablán: Tam fe wyo
jednawej wěc práwni kde zločin spachánee Dl
opčt ťrkl papež Stťpan: 7!Wťešhranice ksajůw

dowoleni k obžalowánč newykračnj, nýbrž wsseu
liká žaloba w samém kraji wyslychána bnďee
Bowaž tedy, že žločin na Morawě a w Čechách
tebou spcichany, když totiž kodpťifahanife swan
těho kalicha nawádiš toho požadee, aby tame
též twá pťe se wedla a já nikoli z Cech aneb
z Morawy wen wywoláwán nebyl Nebot by to
tolik bylo, jako kdybyš w Čechcich wraždh
páchati chtšl a fe w Badowě anebo w Bou
nonii zodpowčdati mčc Kéž byhš tedy roznn
měl, mnichu!

Wywoluješ soběpapeže za soUdce a od
pqpeže, jak sám pisseš, Uloženo tobě abyš
pány úplněš šEčrkwi sjednotil žakaznjic jčm
přijiumti pod oboji fpůfobon Eož pak papež
jinak sonditi bnde nežli jak tobě dle whfwědčeni
twého, prawé li jest, činitč pťčkazal?k) Neu

e) Z toho jde zťejmě na roznm, že Nokocana papeže
za swého sondce we fporu wěroučuém neuznáwá
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srownawa fe ď rozumem zdrawým, aby tak
weliký papež tebe menssiho bratra menssich wy
dal w rozsápáni wětssich Brawil jsem: prawéli
wyswčdčeni twě jelikož tak welká jest sslechet:
nost a mondra rozwaha stolice aposstolské že
k siednoceni a k fwornosti narodůw a nikolř
k rUznicim, jež ty tropiš posly fwé wysilá

Brawiš že papež za sondce wywolexr býti
má jelikož jemU pťislnssi zákon Boži a smysl
pifem swatých wykladati Načež odpowidám:
We wssem, co podle Boha jest, nechci antoritu
(zákonitoU moc) papežowu zmenssowati anobrž
rad odporoučim prawdn, kteráš š oné stolire
aposstolske wyplhnnla nebot di papež Urban:
„ZjoUtě někteťi řteťiž prawi, že řimský papež,
wezdy prawo měl nowe zákony stanowiti, čehož
mh nejenom nepopirame anobrž swrchowaně
potwrznjeme Nwssat welmi záhodno Uwážiti
že toliko tam nowé zákonh stanowčti fmi kde

.ewangelisiowé ničehož newyťknnli; ťde ale bUď
Ban zťejmě nebo jrho aposstolowé anebo

Že hned dále zase sslechetnost a moudrost skolice
aposstolské chwáli dokaznje toliko, že fe dokonale
obeznal š pmktikou wssech potměssilcůw a po:
krytcůw Nebo hned dále snaži fe dokášati, že
aUtority papežůw ien potud ssetťilt slnssi, poknd
wýroky Wáně a aposstolůw nepřewrachi toho že
wssak skUtečně fe doponsstěji, kddš prý w odporn

še slowy aposstolowýmt: ansiž pak sám febe
člowěk a t d pťijimáni pod oboji spůsobon
lidu zakazUji Wrawý katolik wssak wčťč, že
papežowé nikdy neUaťizUji co bh 8 pismrnl sw.
w odporU stálo
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otrowč mislednjiriho stoleti Uěco Určitě wyu
tkmlli tam ťimský papež nemnže nowý zákon
dáti, Uýbrž Ulá powtnnost, co dano žiwotem
i krwi jwon hájčti a stwršowatř Kdyby totiž,
čemu proroci Učtli, boťřti chtěl rož se owssem
nestaUe, dokážal by tim že newýnássi wýrok

Božie Uýbrž že bloudi To wssak daleko bUď
těch kteťč duchem Wánč Eirkew proti úkladňm
wlknw co nejwčxrněji až posud chránilřee Tač
llrban papež Známo ale, še aposstol w l
listU ke Kor k 11 zjewně o pťijťmáui pod
oboji fpllfobou Ullnwč řka: BZkusiž pak sám
sebe člowěk: a tak z toho chleba jez a z kau

licha pi eee) Zešto tedy bratťe zawrhnješ wěci
wťťe pťiměťené a š rozunlem zdrawým se
šhodnjicl jesstě tě tťetčm členem ouéno wý

e) Zde aposstol Wáně owssem o přijimáni pod obojč
spůfobon mluwi, čehož wssak žádný katolik nepo:
pirá; wssim práwem ale popiraji katolici že zde
pronessen Uějaký rozkaz Báuě, abh fe lak powždh
stáwalo anebo že pťřjimáni pod oboji spůsoboU

eryhmlteluě kU fpaseni potťebno
Nebok toho we siowich aposstolonžých mli stopy

neualeznrš anobrz csl maličko dále a sexnaiš,
že tentýž aposstol o tčeln Beinč tak mlUwť, že
w něm také krew jeho obsa ena, a že tělo
Wáuě š pominntim krwe zwlassč wdtýká ťka:
Nebo kdož ji a pije Uebodně, odsonzeni sobé ji a

pije, nrdozsuznjic těla Wánč Nedi zde aposstol:
nerozfllšlljic krdne Báně, Uýbrž toliko: tč la Bánč.
Marnč tedy se Nokocalm Ua wýrok fwatého
Yawla potahnje; eryplýwák z něho, čeho No:
kycana dowoditi chce, že totiž papežowé rozkaz
Páně pťrwrátili a tak zblondili

18
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powědi poždrawiti mnsim: Kčž byš aspon kU
poslednčm prohlédal wěcemlee

Totéž plati o tobě když za Uejprawdiwějo
ssiho a zcela nestrauněho foudce pťijmouti nea

chceš zákona Božiho, prare čili wýkonného žia
wota Báně a nposstoluw jakož i prwotné Cera
kwc šr sněmy a Učttrli o prarč tU fe operajčrimč
Newiš li že autorita pilma swatedo jest prwni
a koťenni základ, na nčmž se rošťesstti nla,
rokoli w bohoslowi jakýmikolt duwody fe poa
znáwáeť Broto také wr wyznaui wčry, ktercež
kuťz pťi mssč fwaté ťiká, se o wzkťisseUi Báně
pťidáwá: N wstals jest třetiho due podle
pisem, ee jako by se řeklo: Nutorita pifma
swatěho jest to čimž mysl lčdsiá ku wěcem
wiry lnouti máee Bodobně mluwi Řehoť a
Dionyď Nugustin w jednom listu kZeronya
mowi prawi: Tolčko aposstolum a prorokunl
takowa úcta se wzdáwati mai abw wsse co:

koliw wwťkli za prawdu se powažowalo ee Nebo
tyto sam Yugustčn tak wyfoko stawi, že ani
Uejswětějssi otcr, kteťi nxešč nejčelnťjssi učitele
Cirkwe po aposstolich se počitaji, jim pťirownati
nechce leč potud, pokud k jejčch nauce ro ryzé
prawdě pťilnuli

BoUěwadž ale podle wďrokn aposstolowa
cokoli pfáno, k nassemn ponaučeui pjano bou
chom trdeltwosti a potčssowánťm pifem naději
měli (Rim )(7 ), tedy na biledni jrst že proti
nxiději nassč nám dnwěry dodáwaji, kteťj w
ťečich fwých základu pijma swatébo se spousstcjč
Na takowé toUži prorok ťka: UN úst Hospodio
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nowýchse ertázali (Jos. 9,14.t.)eecj. neu
dbali pijem swatých; nebo pčsmo fwaté co
slowo Boži jest tlUmočUik čili wykladač
prostťedknjici meži wuli Boži a rozUmem
lidským, protože wUle Boži podle obecu
Uého zákona nemuže rožumU lidskěma
znama býti leč wuukajicim slowem Boa
žim, které abh Uassim tlumočnikem býti
mohlo, prisslo wnuknutim w mysl, rozo
siwáno jsouc nejprwé slowem a posléze wtěleno
bywssl ano na fe pťtjalo člowěčenstwl.ů) Ehtxce

e) Toto misto obzwlásstě poráži miněnč dějepisců oněch,

kteťi Rokwcanh litujť, jakobh se jemU nepotwrze:
nim w Řimě na arcibisktrpsiwiWražsté bhla kťiwda
stala chbok wýrokrm limto biledně oswědčnje se
Rokycana úplným thi protestantem C ce totiž
sčmito slowy wwwratiti wýrok Kapistranůw w
pťedesslém listn, že pifmo swaté co mrtwé samo
sebe wdkládali nexm:že a že tudiž dapež co ná:
městek Christňw Duchem swatým wždy podporo:
waný o smhslll pisma rozhodowati má Naopak
twrdi Nokxxc.ma že pismo fwaté jest nejjistějssi
tlUmočUik wčlle Boži a ono samo, že prostťedkuje

mezi wUli Boži a rozUmem lřdstým, jelikož slowo
Boži pťicházi wnnknulťm w mosl člowčka, tam
pťrbýnxai jej oswěcuje a wUli Báně mu wUUka.

To jest bezobaln rečeno: Ja Nokycha jen pismo
swaté Uznáwám to mně nejlěpe wysládá wUli Božč,
a totéž slowo Boži, abych ho ermylnč pochopil
mne unxnitť oswěcuje a Ueklamm) smdsl mně wmlká
Yle co7 papeže Dnch sw anitť neoswťche?
jemU nic ernnkáe? Zeu Nokycaml oswěcnje, jen
oU Uexonwlučerozumi pifmn9 Tok zcexla jest dnch

Hufa Luthem, Kalwina a jiných hxdýchodpůrcůw
wiro kntolické Oni jedini neklmnni, papež a bta
skupowé kalolické Cirkwe wssak wssicknt klamni

18u
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tedy na nezwratUém základu Uáděje státi, nee
fmime Uikterak těm, kteťč nedokázané wěci wya

praiji neb takowým Učč wěřiti nýbrž toliko
swědectwim pisem smatých a jich katolických a
šbožnýeb wnkladačů máme co ryzé prawdč Boži
pťiložiti wiru Brotož i BlUgUstin Wmllinowt
plsse: „Bťidržnj fe šemnon wýrokn Nmbrožowa
Ue tak jeho aUtoritoU jak prawdou famoU
stwrzeného, ani; fe domuiwej, že mně proto
fe libi poněwadž joho Ustanm nejwice mne

Wán blUdn oprosttl a jeho slnžboU mně milost
fpasného kťestu Uděltti ráčil nýbrž proto že
o té wěci totéž řekl co ke žbožuě fmýssleji
cimu a dobťe roznmčxjirimu mlnwiwá teU jenž
profpěch dáwáee Z čehož patrně wyswčtá, že
páUowé ž Uuičowa tobě nejsprawedliwějssiho
foudre nawrhli, jehož i fněm Basilejský pťi
jal u BodobUť mlUwi fám Spasitel: UZpy:
tnjte pifma, onaf wydáwaji fwědectwi o mUěee
Nposstol di tolikěž: „Wčra jde ze slyssenč(ka:
šani), slysseni pak slowem Christowým (Řim
10,17)ee tedy wira slowem Christowým
Nebo pisino fwaté pro Ehrista a jeho půwodce
son wážnofti a dokonale stwršenoU prawdoll
Uesiollčeně pťewyssn:e antoritU (wažnost) wssech
biskupů a jiných lidi, jakkoli Ua zemi skwělon ů)
O! byyš tedy moudrým byl a rozuměl a ku

ů) Totě owssem prawda, ale papežowé š biskupy
Cirkwe swalé Uičeho pwli pisxnu swaténut Ueuar

rizUji a kwěťenč UepředpisUji, anobrž práwť je
wykládajice jemn slussně wážnostt zjrdnáwajť.
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posleduim wěcem prohlidallee Ql byyš nežan
wrhowal aposstolského nejfprawedliwějssiho tobě
nawržexlého foudce řka, že wýrok můj a pánuw
jest nepťedlošený, bežrozunmý a uefprawedliwý

Rozwaž dale co čiuiš, ježto do KrUmlowa
pťijiti se zpiraš řka: Cožli hádkn tu ša tak
nlalicheruoU wěc pokladáš že by se na sclském
a sprostém mistě odbýwati měla ee a posléže
mne wyžýwáš abych w čaš Určitý do ChebU
pťijiti si nežtěžowal Neni li i Cheb misio felské
a fprostée? Eož pak jsoU tam wysoké sstolo

U wčdach wsseho drUhU kwětoUci, jelifož jsi
mně toliko mčsta sskolmniproslawena nawrho:
wal? N kteťi pak páni žCech a Morawy tam
pťitomui bndon? Zdali wznessenějssi pánowě
ž oboU zemi nebyli w Klumlowě, jejichžto
šhromažděnim jsi opowrhl7 ů)

Brawiš tnké, že jsi wsseobecným wyssetťo:
wateleux kaciťské neprawosti po wssem wssndw
fwětě Zdnli wssak tw sálu nejsi kaciťstwim poe
fstwruěU proti ťatolické prawdě je opiraje ježto
kaciřstwi jest nanka lichá ::ipnlu swatémU od
poruá a twrdossijUě zastáwanae? mř) Twrdiš,

ů) Již z tobo, co Kapistrau w předesslémlistě o Chebu
pfal, že lam zawila kardinal co po anec apo:
sslolský, pak cisať sám a nejwznessenějil,pánowé
mohl Rokwcana poznati, že by mu w Chebn,
jinak Uepatruěm, Uebylo se nedostáwalo mnžu
Učem)ch, Ua nxchžldy swého wtipu byl zkonsseti

mohl Wýččska tato bpla lrdy Uefprawedliwá
“) To práwě ččnil Nokycana a tedy byl čim dýti

Uechlěl u kaciťenl
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že jsi nawsstiwil zemi Českon, abyď tolik tisťc
dnssi ž jirml satanowa whprosiil ?lwssak
psáUo jest: Bťda wám zákonici a fariseowé
pokrytci: nebo obcházite moťe i zemi aby jste

učinili jednoho nowowěrce, a když byl učiněn,
činite jej spna zatraceni dwakrát wice nežli jste
fami (Mat xxlu 15)ee

Když pak prawiš: „Zakou powěst u we
sskerého lidn kťestanskcho máš tobč známo jestee
u mUsim wyšnati, že si to ša sstěstipokládám
jelikož i aposstol skrše zloU a dobroU powěst ob:
chážel ťka: „Zakožto swUdcowé a jsonre prawdou
mlani Nebo budouli mluwiti wsserko Zlé
o wáš lhollce pro nme: radujte fe a weselte
se.ee uu Smýsskej o YugUstinowi, jakkoli se

tobě libi, neobwiňUjž Ulne toliko swčdomi mé
pťede twaťč Boži ee

Yby pak mysli lidské tim wice omámeny
byly, odwoláwáš fe také na zazraky domnělé,

o nichž aposstol mlnwě o antichristn di: „Jehož
prichod jest podle pUsobeni fatanowa ďe wssl
nloci a dlwy a zazraky lžiwýuli (2 Theš 2)ee
N sám Spasitel prawi: „Bowstanou falrssnč
chrisiowé a falessni prorori a činiti bUdoU diwy

weliké a zážraky, tak aby w blnd Uwedeni byli
iwywoleniee Cti Jana Zlatoustého ro w ťeči
43 o takowých wěrech prawi, a budeš práwě

xxš twými diwy (co lžtprorok) od něho pozdrau
wen Zdaliž koUzedlniripťed Faraonem a Sia
mon koUzedlnik (podle SkUtku aposstolských) nea
činili též welikých diwůe? Mnozi zajisté dle
fwčdectwi Spasitelowa ťeknoU: „We jmeml
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twěm jfme prorokowali ďábelsiwi wpmitali a
weliké wěci činilj; on pak odpowi jim: Nea
Známt wášlee

Bončwadž ale také o dosašeni průwodn
bezpečného w listU panůw fe zmtňUješ ledh
prohlédni Zene w prawdč swatého kallcha mne
xnileuý, slyš a uwaž, žc kompaktata pro pon
dáwani dotčeného kallcha lidu oberUémU š Uác
ramnoU prari a spoln welčkými wýlohami wšděu
laUa, Usporádána a nzawťena, jakož i pečetmi
pánuw wznessených, slowem a pťlwolenim blahě
raměti Eugenia papeše ů) pewuým wýrokem
asiloU fněmU Basilejského potwrzena byla
K dofwědčeui toho pťtxočssetlh i peěeti Zeho
Weličenstwi Uejjasnějssiho a nejofwčcenějssiho

cifaťe qumlmda a Uejjmnějssčho tehdaž jesstť
wéwody Nlberta (Ylbrechta) tnižete Rakonského,

e) W Yrchin Česiěm od paua Wasackéhowydaném
stoji owssemUa str 441 dilu ul listEUgenia papeže
ke stawťun česiým, we kserrm Uciklonnost jejich ku

pokoji š Cikai chwáli a prawi: Wožádal jest od
náš (cisať Siqmund) Uěflerých Uxěcť, klerez jsou
knpofojeni a ke rli wassi i králowstwi skrze posia
bisknpa napťcd ťečeuého (Jana Signenskčho); co
jsme nw rádi Učinilt, a w bndonci časy hotowi
jsme wssrcko Učiuiti, cožldy dylo ke cti, k do:

brému a Užitečnému wassemu Tolo pak welmi
neurčilé wyjádťrni se nemuže za bežwymčnečné poa
twr;eni kompaftal platili, a to tim ménč, poněa
wadž lift len dán w Bononii due 11 bťezna
1436, kompaktata pak teprw 2 a 5 jul 1436
w Jihlxwč ookonána 8 posiy šborn Basilejského
Nemohl tedy pslpež potwrdili, co jesslč úplnč wh:
pracowáno nebylo Také pan Walacký listinu lU za
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a tar kompaktata k mistU Uwedenei skwčlé pon
westi po crlčm swětě nabyla Nwssak neza:
chowawaji fe a od tebe a od twojich stejně
smýsslejicich drnhů dUchowuich ifwětských i od
Eechňw famých, pokUd jim to možua se žniu
čui a za nic jak od tebe tak od Uich fe pou
kladaji Kdožby jsa moudrý chtčl jesstě wčťiti
slowům a dUwčťowatt slibmu, úmlnwam a bez
pečným průmodumsě

Boslcše takč se wychloubaš nnložstwim kťea
skanských kralůw a knižat jako králem ťimským
franrouzským anglickým, nhersiým králi českými
a pťemnohými jinými, kteťi wssjckni nikoli pod
oboji, nýbrž pod jedUoU spUsoboU pťijimajč

Tussim že často slýcháš: Kde muožstwi tam
žmatek N w ewangeliu běžiri teď práwč neu
děle čte fe: „Mnoho powolaných, ale málo

potwrzeni kompaktat še strany paprše Uepowažnje.
Ostanxě zpomeň sobč laskawý čtenáťi, co jsme
o tom na str 67, 68, 69 pak 77 a 174 bnlř
ťekli Neslnnně tonži Nokwrana na uezachowawáni
kompaktat, nebot oU sám Uejwice je swým jeduá:
nim rnssil jelikož opak toho činil, co w koulpak:

talech přikazan neb zakázano Wřikázano tam
n p ady jen dospělým, kteřiž by toho wýslownč
žádali, se podawal knlich a pokaždé aby ř lčxmto
se ťeklo, že toho kn spafeni zapotťebi neni No:
kycana pnk a jeho pťiwrženci i tčm, kteřiž Ue:
chtělt, kalich wuncowali a pťijimáni pod obojj
spnsobou za potťebné kU spaseni wydáwali kaceťn:
Uce ty, jenž pod jeduou spusoboll pťijimalř W
kompaktatech zakazano malým dčtem podáwati lao
ltcha, awssak Nokhcana práwč opak toho drzost
ným spůsobem čiuil
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wywolených.ee Za dnů Ychabowých byl jeden
toliko Eliaš (prawý prorok), ostatni 400 prou

roku krailowých Uká;alč se býti lžiproroky Tak
i za času papeže Leona když kaciťstwi Blrianské

panowalo byli obyčejně bijknpowé a starssi
wesskeréholidUt j kralowé naměstUicia pcinowé
arianským kaciťstwim posskwrněni KťeslaUU pra:
wých wssak bylo maličko a ti fe ukrýwali jako
HilariUš biskup Biktawský a thhaxaadluš biskup,

jenž w Trewiťe w podzemni jámě Ukryt jfa
wiru katolickon zachowal a w Ui fetrwal ů)
Bodobně sam náš Bán Zežiš Ehrisiuš jedinký
byl š malým stadem wěrně stojicich kUprawdě
a cnosti, ana cela obec ZerUsalémská wtchnici
chrámn knižata kUěžska a starssi lidu k ťissi
tohoto swěta pťjnáleželt deš pak nexnyslil,
že toliko Cechowé a Morawané w kalichu pon
swátném účast beroU pohlédni okem neblikae
wým na ohromnon prostorn zemi dalekosáh
lých, kde obýwaji Řekowefe) t j kťeckému
náboženstwi se pťiznawajici jako RUsowé,

ů) Zde se Nokycana UkazUje býti nedostt zběhlým w
dějinách Cirkwe NthanasiUď byl owssem náwodem
Nrřam:w do Trewira U wyhnanstwi poslán, tam
wssak hostinsky přijat jfa od fw. Marima a od
famého cčsaře Konstantčna nezakoussel téměč žá
dných strastt Teprw pod arianskými Cčsaťi Kon:
stantčem a Walentem, jaťož i pod odpadlčkenl

Zuliauem, kdxxžse bxxl do Bllerandrie wratll, bwlo
mU kalčch hoťkostř téměť až do dna pčti

“) Brawda owssem, že U ŘekUw také pod oboji
fpňsoboU se swátost oltáťni wěřicčm podawá, aleiů
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Bnlhaťi, Nrmenowé, Jndowé a jini welici
národowé, kteri wssicťni pod oboji fpůfoboU

pťijimaji Sám papež EUgcninš blahé paměti
pracowal r tomU, aby narodowé tito, ač pod
oboji fpůfobon pťijimajire do luna fwaté
matrťe Eirkwe pťijati a š Ui siednol
ceni byli

Bfal jfem fsiroce a dlon;e, abych pťáni
twému wyhowěl, byqš Ueťekl opět o Rokyca:
nowi jako nedáwno: BJnk ťraitké, krakonnké
pfáwáš lisihlee Bakli jfem ssarokosti takowon
possetilr jedUal, ty Jene Kapistrčxnc, ty mnichn
jsi mne k tomU pťinntil

Dáno w pátek po Uo Martčnn w den
pěti bratrů swatých.

Mistr Jan z Nokycaxlyo

!jwahy nasse o hanliwém lisin !iokycanown.

Dťiwe Uežli odpowěd Zanown podanlc
zda fe nám potťebno, o listn Rokocanwě preiwě
teď Uwcdeném wssclicoš podotknouti Kdo loh
jfa Rokycanowým pťitelem ponze jeho list pťeu

Citkew ťecká UeUči, jako Nokycmm tomn nčil, že

to pťikaz Yánč a že toho kU spafeni tťeba, sice
by tatéž cirkew (ťccká) Uemčla tolik mssi, kde fc
fwátost oltáťnč den pťed lim koufekrowauá pod
jednoU loliko spufobon, totiž chlěba piijlmá (miššu
prnešnuolisiontorum) U náš se to jen jednou
siawa, totiž na weliký pcilck; n Řekčlw ale po
wssechny dny w postě wyjma soboty a nedčle
Marně fe tedh Nokycana odwoláwá Ua Cir:
kcxw řeckou
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četl a odpowědi Janowy si nikterak newssimal
wýskal by, že Jan úplně poražen a Rokhcana
žr witězoslawnč wyhrál Nwssak takowému byr
chom přiwoláwati mnfeli: Bťiteli! newýskej,
jesstč?š nepťeskoččl Kdo chce o nějaké rozepťi
fprawedliwý pronéstj úsndek, nesini toliko jedné
straně Uakládatč nýbrž nntno mU držeti se
l)lawniho prawidla jprawedlnosii: Qbě sirany
slyssány buďlež Kdo wssak si Uelenuje odpowěď

Kapistránowu pťečistň, jnadně fe pťefwťdčť, že
Nokycana w listU práwť podaném hanebuě lhal
afám sebe co podlý potměssxler, jčzlčwý pou
krytec a siorchowanč nadntý kaciť na praniť
wdstawil Brawime, že nestoudnč lhal jeljkož
twrdil, že otrowé Ua snčmu Basilrjském jeho
obraně kalicha pťirwčdčowali, ano práwč nar
opak fe dalo, jak fám Rokycana dobťe wěděti
mUsel Tolikéž lbal twrdic že kompaktata od
pcwrže Engeuia stwržena byla, an Rim tako:
wémn sinlonwániš škacčťi š Uwudrosti swrcho:
wanon stále odpiral Téžpodobnč ncstddatě lhal,
au twrdil že on še swými přňwrženri wsse, co
w kompaktatech obsaženo, wěrně šachowáwati
chce ježto pťece fám proti kompaktatum dětem
nejontlejfsim w plénkach wrčrťi Bánč pod oboji
spúfobou podáwal a nejenom knězům w Braze
nýbrž i na Morame jako k p w Tťrbiči faraťi
Marttnowi totéž činiti poruččl a bez ostýcháni:se
učil a nčiti welel, že pod jednon spusobou
fe Uepťčjima tolik ro pod oboji Utrhačně pak
mlnwil Nokyrana ťka že Kapisilán z pouhé
baizljwosii pťed nim z Brna a ze Znojma Utia
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kal, an stdnatý wěrowěst ten takowě bázně
jaktěžiw nežnal Nebyltě Zan we Znojmě na
kratce, jakby fe podle listn Rokycanowa šdálo,

nýbrž pobyl tam, jak jsme jiš jedUoU ťekli,
wice než patnácte dni; antž prchnnl z Brna,
že tam Rokycana pťijiti chtěl nýbrž toliko
proto aby Ussrtťtl Brna jež pánowé w Uni:
čowě šhromážděni bywssi, jak se dowěděl za
pťičlnoU jebo tam pčlfobiwé pťitomnosti oble
hnouti chtčli Botměssile pak jednal Rokycana,
an se dělal, jakoby š Kapistránem w Brně
bhl rozmlouwati chtěl, ježto pany w Uničowě
šhromáždil aby je proti Kapistránowi popndil
a tito aby jej buď násilně jali aneb z Brna
a wnbec z Morawy wyhuali Bťi čemž opět
drzostně Rokycana lže že prý o tom šhromáž
děni panůw w Uničowť kteréž pťece on sám
byl šosuowal ničeho dťiwe newěděl w Bo
tměsslle a pokrdtsky fobě počinal an fe dělal
jako by si wažil autority papežské wychwalujic

sslechetnost a moudrost stolice aposstolské, ale
spolU, fam falessně slowa aposstolowa wykladaje
na srozuměnoU dáwal, že papež bloudi jelikož
slowa ta jinak wyklada, nežli Rokycana

Bosléše ofwědčnje fe Rokycana w tomto
jizliwém listU býti Uplným kaciťem Ziž we
pťedesslých jeho listech měli jsme pťiležitost,
stopy takowého fe Uchylowáni od Cirkwe wssel

obché požorowati Jellkož ale listh ty poneju
wice welmi kratké byly, zahalowal fe jed tako
wého kaciťstwi w jakési pokrytské temno Bročež
welmi moudťe to Kapisiran fmyslil že Roky
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caml k delssimu pfani wybidlml, wytýkaje mu
pťilissnon kratkost listn Tim docilil čeho fobě
pťal že totiž Nokyrana w delssi odpowědi
swé sinýssleni wice odhalil a zjewněji hlubokě
rany dUsse swě Ua odiw wystawil W žau
dném zajisté listU Rokycauowč newyjeije
se kaciťskě jeho smýssleni w takowé fwětlosti,
jako w tomto poslednim ač i zde potměssilost

jeho dnssewný wťed ten co nejwice možna
Ukrýwá Eelý pak obfal) listU toho hlasa a

háji zťejmě protestantskou zásadU tu že pismo
swatě jest jediné prawidlo wiry, a wýroky othw
a papežůw že jenom potnd jfoU prawdiwé,
pokud se podle zdáni jeho (Nokyrany) a wssech
odpuchw wiry katolické š pismem fwatým
srownawaji Téžpodobně jest to protestantská
žasada, kteroUž hlásá trnto list Rokycmmw, že
pifmo fwaté samo febe wyklada a protoži we
sporech wěroUčných blawnim ba jediným rož
sUdim býtt ma; pťi čemž Rokycana i tU proe

tesiantskou směssné nadutostt plnoU zafadU wy
slowuje že flowo Boži čili pismo fw, aby
prosiťedklljicim bylo tlumočxlikem meži wUli Božč
a rošUmem člowěčim, je (totiž odpůrce wiry
katolirké) anjtť oswěruje a jim wUli Boži na
mysl wmlká t j že oni wýhradně pismU swau
témn dobťe a neomylně rozUměji jsouce od
DUcha sw anitť oswiceni katoličti Učitelowé
ale že wsslckni U wykládani pisina sw bloudi
KU dowrsseni té siněssné nadUtosti opowažuje
fe Rokpcana sebe Eliassi ba samémn Ehristu
žneuzlmnému a potllpenémll pťirownáwatt a
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wssechny katolickš Učitele pokrytce lžiproroky a
antichristy nazýwati jakož i diwy katolických
fwatých Učitelú ďablowi pťipisowatň Qn scim

a hlouček pťčwržencU jeho pťčnáležejč do počtU
wywolených, jichžto jeft jexwm málo, ostatni
wssickui patťi toltko do počtu powolaných, kte
rýchžto jest mnoho, t j Eťrfew prawá. jak
tomu Hnš a požděsi Luther a jini Učlli, še:
stáwa ze famých wywoleuých a těmi json oni
Qn sám t j Rokycaua š pťiwrženci fwými
rozumi neolnylně pifmu wssčckni, kteřiž jčnak
jemU rozuměji blondi; jen co oU za prawé
Uzaná, jest prawda co jemu liché se býti zdá,
jest nepochybně liché Qn do fwých Uáhledů

tak jest zamilowán, že o tom ro jim na od
por stoji anč pťeutýssleti, anč slossetč Uechce
Katolikem chce býti a pťece papeže co fwého
Uáležjtěho foudce Ušnatč Uechce ZeU pisto
fwaté jak on jemu rozUmi, má býtč jeho
soUdcem N byl katolický Učitel i dčwy twoťil,
nema fe jemU wčřiti, jeltkožčzlú duch fe časem
w anděla fwětla pťetwoťnje a takowa žnameni
podiwnci čini, že by i sprawedliwe swéstčmohl
Dobťe a zcela trefně na to odwětil Kapistrán:
Ziž toto jedčné twrzrni twe čini té kacirem, jee
lčkož božské skUtky ďáblowi pťičitati se opowa

žUješ Tolikéž plati o jeho držém potupowáni
mnčšstwa, což žťejmě jest fmýssleni Uekatolické

To wsse, trwáme, postačuje dokášati, jak
náramně na omyll: jsou dějepifci kteriž Rokw:
canu co knčše zrela Ueúhonncl)o wyličnji a toho
dotwrdili se snaži že Rokycana tollko pťčjimáni
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pod oboji fpůsobou hájil„ kterě i šbor Basilejský
pod jistými wýminkami Cechům a Morawanům
powoltl a že tudyž nepotwrzenim ho w arclu
biskUpské hodnosti jemu w Rimě náramně
Ukťiwděno.

bechom wssak obraz charakteru (powahy)
Rokyraxwwa zcela doplnili, jesstě jedno žde pon
dotkueme Mlstr teuto w listu prawč nwedea
Uěm potahuje fe na přjrodný zakoU ljdskosti,
dle něhož nřkdo Ua soud sioých protiwniťn oben

silau býti nema, aspolu twrdi, že mošnost
obrany Ujkomu se nemá odpirati, jelikož i Cifaťi
nepťislUsslpráwo, žákoU pťirodh russlti Wh
znáwáme, že i my uejsme pťátely oné stťedon

wěké nelidskosti, která jinak fmýsslejicibo nikoll
podle zákonuw rirťewnich, uýbrž jedině podle
žákonú fwětských upalowala Ueb jiuak hrůzně
mučila ale tášeme se zdali pač Rokycana sam
ouoho pťirodného zakona ssetťil, na nťjš se tak
suažně we wlastui žáležitostl fmé byl potahowale?
Wiulek že spolnpmobll fe spráwccm země Ziřim
kdožiwotnémU Uwěšnělli náčrlniků fekly Táborské,
kteťiž na draše od nčxho nastoUpeUé pokročili
dále, chtice téše swobody použiti jižto on fobě

byl osobil Wimet tollkéž, že Rokycana ťrutč
pronásledowal bratry čejfě kteťč pod náčelu
Uikem sioým Řebořem w Kumoaldě ža Žamu
berfem zwlásstni kolouii založtli a wětssi měron
totéž čřuitl se jali, co Rokycana jim přikladem
swýul bwl nfázal Qu totiž fe na polo, ont
pnk docela od Rima odlončili, uchýliwsse se
wice ke smýssleui Táborňw. Búsobenim Nokyu
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canowým celá bratrská ofada ta rozplassena,
bratťi bUď do wězeni Uwrženi aneb pťinUceni
fe w lesich Ueb po horcich Ukrýwati. Tak šau
chowáwal Rokycana zákon pťčrodni: BCo ty
nechceš, aby jini tobě čintli, i ty Uečiň jtmlee
N pťece fe tak fměle naň odwoláwal, fdykoli

se krntých zásad onš?o časn proti němU Užiwatichtělo. Jednal tU okycana Uejinak nežlt por
šději LUther, který si sám wyhražowal práwo
Cirčew pťrjinačowatř, jiným wssak toho prčxwa
pťipustiti Uechtěl, anobrž i swětskoll wrchnost
wyzýwal, abw násilim proti těm Uowotáťům šau
kročila, kteťi o fwátosti oltciťni jinač smýfsleli
nežli on; jakož také o něm šnámo, že fchwálil
krnté jednáni Kalwinowo, jenž lékaťe Serweda
pro odchodné sinýssleni o nejfwětějssi Trojici
spúliti dal. Wsse to jfon úhony, které šchara:
kterU Nokycanowa šetřiti nedowedoU dějepifri
kalissnčkům pťižniwi, jakbykoli fe namáhali Ro:
kycann wymluwitl a powahu dusse jeho w neje
libějssim swětle wyličitt. Z powahy Rokycaa
nowy, jaká fe w poslednim jeho listn„ zrači,
bileduě fpoln wyfwitá, že kalissnlctwi w Cechách
a na Morawě nebylo leč odboj proti Cirkwi,
kterýž powěstnými kompaktaty ode šborU Basi:
lejského potwršenými jakési podoby žákonitosti
nabyl a odtUd weždy nowěho šesileUi čerpal,
až posléze nowým popudem z ciziny, totiž proa
testantišmem z Německa, w úplný odpad
od Eirkwe a we žjewné nepřátelstwi proti
Ui wzrostl.
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To uwážiwsse slhssme, ro Rokycanowi
tupičč Zan Kapistráxl w žaruplué horliwosti
fwé odpowěděl:

d. deowěď eJmmwn.ů) Mwod.

Spása tobě buď od Spasitele wssech wyx
woleuých, do jejichžto počtu byš ity pťináležel
l)orouci toUhoU šelám; neboť Ueni Ehristnš bez:
wyminečně wssech Spasitel nýbrž toliko od
wěčnosii wywolených božským pťedurčenim, ačn
koli dostatečně chce, aby wssjchni spaseni byli
a ku požnáui prawdy dossli což také o tobě

plati pťi dosiatečué wulč, jelikož to Učiuil, čimž
wfsichni beš ujmd swobodné wtlle spafeni býti
mohou Nepošbyl jsem také o tobě wssi náa
děje, podrobišli se jenom dobrowolně a poa
korně katolické prawdě a slUssnoUli poslussnost
prokážeš Zeho Swatosti papeži MňkulássiU
a Zeho ťádným nástupcnm a podstonpišli ká:
šen swatoswaté ťimské a wsseoberné Cirkwe
bojujiri mimo kteron nčkterak spafenn býti ne
lše Tolik pissu tobě co pozdraweni

Zinak prosiln tebe, nedej se nárUžiwou
zlosti premoci, odpowi li péro moje podle szkU
twého ustroje, jeuž w listech twých tak mocně

zazniwá Zestliže ty mne jedowatými ssipy
raniti se pokonssiš pťidáwaje: šádam za odn

e) Z teUlo list jako pťedesslý zléhož pramme čerpán
M.Wrocházko:l
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pnsstěni a trpěliwou pobožnost,ee tedy pťijmiž
i moje spafné stťely, abychom tak jeden druu
heho bxemena nefouce xmplnčli zákon Christuw
(Gal N 2)

Když pak jfem pťemýsslel jakou bych tobě
na twé pfani mťl datč oddowěď, namitaly fe
Umě dwě rozličné sice awssak nikoliw fobě odx

:dorné wýpowědč, jedua aposstolowa Baby wy
wržen byl š prostťedku wáš ten, kdož takowý
skutek fpáchal Zá Zajčstéee di tentýž aposstol
dále, ač wzdalený tělem, ale pťitomen (wam)
dUchem, již jsem to UsoUdil, jako pťitonmý,

aby ten, kterýž to tak fpáchal we jménu Pána
Uasseho Zežisse Christa když wy budete šhro:
mažděni i š mým duchem, š moci Báua nax
sseho Zežisse, wydán byl takowý k žahubeni
těla, aby dUch fpaseu byl (Ufmnsslenim sobč
a pokáxlim) w den (sondný) Bána nasseho
Ježisse Christa. Nenik dobrá chloUba wasse.
Zdaliž newite že málo kwasu wssecko těsto poa
russnje (Uakwassuje.)?(l Kor 5, 2 uti)ee
Tolčkéž di BaU Uáš Zežiš Chrisiuš: Wsseliký
strom, kterýž nenefe owoce dobrého, whtat a
na ohen Uwržen bude (Mat Nl 19.)ee Y
jinde (Jan. 15, 6.): BNezňstane:li kdo we
mně, wywržen bude wen jako ratolest (z wi:
nice), a Uschneť, a šberouť jej a na oheň
nwrhoueé N opět jinde (Mal 18,17):
BJestliže pak Cirkwe neuposlechne budlz tobě
jako pohaU a publikan a Také Salomoun prawi
(pťisl 18, 2): Nepťijimá blázen slow opatre
Uosti: jediné leč mluwitč budeš jemu ty wťci,
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kterčž jfou w frdci jehoee N dále: Rtowé
blážna wplětaji fe we swary, a Usta jeho
ružnčre wzbnzuji Usta blašna jsou k fetťeni
(ke zkáze) jeho: a rtowé jeho pád dusse jeho ee

Zimi pak wýpowěď jsou slowa Páně ťkoul
ciho: „Milosrdenstwi chci a nikoli oběti nebol
Uepťtssel jfem wolat sprawedllwých nýbrž hťic
sjnikťlw ku pokáuiee Prtrowi otázawssimn fe,
kolčkrát by nbližiteli swémn odpnstiti měl, odr
powěděl Wán: „Neprawim tobě až do fedmic
kmt; ale až do sedmdefátičrát sedmikrát (Mat.
18, 22)ee u Qtázawssiul se aposstolům o
smyslu podobenstwi semene odwece Wein (Luk
8,10):Wám dáno jest znátčtajemstwikrá
lowstwť Božiho, ale jiným w podobenstwich:

aby widouce newiděli a slyssice nerozuměliee
Služebxlikčlm hospodáťowým o konkoli ťčourim:
Chreš li, pujdeme a wytrháme jej, odpowěděno:
Nikoli abh jste snad trhajice koukol, spolu
ů nim newytrhali i pssenice Nechte al obé
spolu roste až do žni, a w čaš žni dim žencům:
Sbeťte nejprwě konkol a swažte jej w silopky
ťU spč:leni, ale pssenjci šhromážďte do stodoly
mé. Y pak wykladaje slowa ta ťekl: UuRoz
sewač dobrého semene jestčt fhu člowěka, a
pole jest tento swět: dobré pak simě jsollk sye
nowé králowstwi: ale koukol json fynowé zlého

Y nrpťitel kterýž jej rozsiwal jest ďábel: žen
pak jest skonáni swěta: a ženci jfou andělé
Brotož jako šbiraji koukol a ohněm spalUji:
takt bnde pťi skonálli swěta Bossle stm čloo
wěka anděly swé a wyberoul zkralowstwť jeho
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wsserka pohorsseni, i th kteťiž čini neprawost,
a Uwrhnont je do peci ohniwé. Tamt bude
pláč a sskťipěni zUbU N tehdaž sprawedliwi
skwiti fe bUdou jako slunce w kreilowstwi Qtre
jejich Kdo ma ussikslysseui slyš (Mat 18 )ee
Tot jsoU slowa Baně Sem pťinaležeji taté
siowa welikého milowuika famotného žiwota ua
poussti, Ua sebe pťijneho, k jiným welxni do:
brotiwého Jeronyma totiž, aU pťi slowich
Zeremiassowých prawi: 72čť)obťiťrdttelowé po
dle swé wlastUi mdloby jmých slabosti posUzu
jice wynasilažUji fe wice prostťedkem fnižersti
a krotkosti chyijici z osidla blUdu whprostiti
nežli pťikrosti wrtkawé w jámU žahUby za

puditiee Brotož Učitel narodůw di: Učiuěu
jfem mdlým jako mdlý, abych mdlé žiskal
(l Kor 9 22 )ee S kteronžtowýpowědipťe
kráfně sonhlasi wýrok papeže Kalirta: BKdyby
uěkdo, buď on kdokoli byl poklesl, ssetťme
jeho a bratrskoU láskoU jej řárejme.ee Bodobuě
di fwatý aposstol (Gal. N. 1e): „Bratři, byl:li
by j zachwacen člowěk w nějakéud hťichU, wy
kteťiž dUchowui jste, nčte takowého w dUchU
tichosti.eeN fw. Jakub prawi (2 13): „Sond
ďez milosrdeUstwi siane se tontU, kdož neUčiUil
milofrdensiwiee Teutýš Kallrt di: BNedržte fe
bratťi wýroku, jenž milosrdenstwi zapowidá
ba ani ho Uechtějte slysseti, Uebok milosrdenu

stwi pťewyssUje wssechny žápalné žertwy a oběti.ee
Bročež t NUgnstiU prawi: UTy dobrý snássej
zlého, Uebot i Christnš Zidasse, ač wěděl že
zloděj jest, silássel a ke hlasáni siowa Božiho
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wyslal anobrž i š ostatnimi jemU fwátost
oltaťni podal ee

Mohl bych mnoho jesstě podobUého zde

Uwesti než ponecháwám toho twé badawosti
Prwá wýsse Uwedená wýpowěď zni welmi twrdě
a pťikťe Druhá dýcha duchem snásseliwé krot:

kosti Jedna Uči mne possetilci podle possetie
losti jeho odpowidati by sám sobě moudrým
fe býti Uezdás. Druha zapowidá mně possetla
lémn podle jeho possetilosti odpowěditi, bych

jemu podobným Učiněn nebyl Brotož nawra:
tim se kU fwatému Řehoťi ťkourimu: BWrawa
sprawedlnost jest foUtrpná, licha wssak pohrdáwá
ačkoli i fprawedliwi wssim práwem nad hťissniu
kami fe rozhorlnji; ale šrela Uěro jiného jest,
ro fe dčje powahoU hrdosti, a Uěco jiného, co
horlenim pro kášeň. NozhorlUji fe také fpra:
wedliwi ale neopowrhnji Ti wssak kteťiž
lichou fprawedlnosti se wychloubaji, wssemi
ostatnimi pohrdaji, žadnoU ke mdlým útrpnostč
se nesnižnji, a čim xnéUě se za hťissUiky pokla
daji tim horssimi hťissniky Učiněni býwaji.ee
Takk onen

Temto li wěrem dobťe rozmniš tedy můj
kárawý list co odpowěď na twé hrdé, hrubé
drzostně potnpné a Utrhačné Uaťknuti, jež jsi

netoliko na mne nýbrž na wssechny prmoo:
wěťici dnsse katolické a prawé Boha ctitele od
nejwyšssiho papeže až k nejnižssimn kťestmm

roUháwým a pojskwrněuým ustem wychrliti fe
odowážll trpěliwě snefeš žádášuli wěčné dou
nti sdasy

ú
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Braničebo tobě neodpowěditi nezdá se proa
spěssno za pťičinou posluchačů, aby fnad neu
myslili, že newědouce co odpowěditi půtce wya
hýbáme a ua wiťe swé ssťody newzali, neu
rozumějčce nassemu záměrn. deowim tedy
zdošdilci, by silm fobě nezdál fe býti moudrým.
Nebok nelibá otec wezdy syna fwého, nýbrž
časem jej treste, nikoliw aby jej Ubil, nýbrž
aby tento profpťchll duchownčho nabyl. Chtčl
bych také podle sily swé wssem býti ku proe
fpěchU, a šádněmu na sskodn; pťál bych sobč
též ža pťičinon spaseni raději pokorně poslonr
chati, nežli jťným pyssuť a šatratčteluě pťeda
kowati. Chtěl bych i tebe še wssemi fondrUt)y
a pťiwrženci twúmi šiskati Christn a opět pťjn
westi we staw spásy jakýmkoli fpůfobem oblou
mowáni„buď si sladkosti čili hoťkosti, podle wýa
powědi Salomounowy následlajic milostdenstwi
Hospodina, kterýž nechre smrti hťissnika, nýbrž
aby fe obrátil a žiw byl, a kšerýž proto take
nťkterého mrská. thud di Salomoun (přja
slowi lll. 11z): „Kúzně Hofpodinowy, soml
můj, Uezamitej: aniš ustáwej, když od nťho
trestán býwáš. Nebo kohož milnje Hospodill,
toho tresce: a to jako otec, kterýž w fynn žaa
libnje sobč.ee nu TUtéž wýpowěď opaknje sio.

Wawel w lisiě kZidům ťka (12.): BWrotoše
rožpominejte fe na toho (Chrčsta), kterýž takowe
proti fobě od hťissnifň silňssel odmlonwčmi (od:
pory): abd jste neustáwali w mwslich smých
hynoure. Nebo jesslě jste fe až do krwe nex
zprotlwili, proti hťichU bojujice. N což jste zaa
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pomenuli na potěsseni, kteréž k wč:m jako
kfynňm mluwi ťka: Synn můj nežamitej kázně
Bánč: aniž Ustawej kdyš od něho trestán býwáš
Nebo kohož miluje Pán, lohok trefce, a mrskei
každého fyna, kteréhož pťijimá (jobě libnje) ee
N we Zjewenidi Bán (3,19):UJa ty kte
réž milujč kárám a tresci Rozhorlčž fe tedd
a čiU pokani Kdo má Ucho, slyš, co Dnch
prawi Eirkwim ee

Nelikxmj fe pozorně naslýchatč poučeni
fpasnému a léččwému Q bnš ty fám mouu
drým byl a roznměl prawdě byš dobťe činil
a kU poslednťm prohlédal wěcem abyš do
propasti mUk prkelnúch Uepadl Neboč nežádám
twčho zahhnuti, ale pro spásU dusse twě Uči:
něn jjem poběhlikem w těchto krajinách slaw
ného druhdy králowsiwi Českého, kteréž nejprw
wéwodstwim bywssi biskUpa w Braze mělo;
ťdy; pak město to na fláwu králowské korUnw

a Ua arcibiskllpské sidlo se powzneslo, ozdobrno
bylo wyfokými sskolami we wssech wčdách kwčeo
toucimi Zá k Uaprawenč směťnji (a koonn
weni býwalé sláwy) ty wssak až pofnd bdiš
Uad pokleantťm (aby fe Uežměnilo) Nehledám
twé zkázy, než raději tč ziskati chci Bozwedni
wčlkol oči swých Ulěsto roškossné a wiz, kde

byš Janem z Rokycany nebylo urazU wzalo
Bowaž nejmilejssi že lepfsi jsoU rány milUji
ciho než ssalebná polibeni nenáwistnika Proto
di Nuqnstin Wincenciowi donatistowi: Ne
každý, kdo šhowiwá, jest pťitel aniž každý,
kdož raui, nepťitel.ee Ll dále: „Kdo Uáš wice
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milowati může Uad Bobae? a pťece neUčiwa
naš toliko sladce, Uýbrž také spasitelnť náš
postrassuje a k bolnokojným prostťedkům, jtx

miž naš těss, často také nejpernějssi pťipojuje
lěk strasiiee

Rokycauo, nelibili fe tobě že kU fpase
w Báml tě popohánim, ježto tyš tak mnoho
z wasslch ža pťikladem Hufa a Zeronyma po

táhl we žkašM Eo fe wžtěťaš Zene? co žpý
cháš prachU a popelče? Bašiš po nejwyšssi
důstojnosti ro Eirkwi Bražské, awssak kaciťskon
Ueprawosti arcibiskUpstwi Pražského niťdy ťadUě
nedofádneš Wetrelš fe ale newesselš dweťmi
Slyš pak co di Bán Ježiš (Jan 10,1):

„,Kdož ercháži dweťmč do owčince owci ale
wcházi jinUdy, tenl žloděj jest a lotr.ee

l ššjil
Mnichem mne potupně nazýwaš, ježto

ty fám aui mnichem ani ťeholnikem ani fnad
jak mUoži prawi, ťnťžem nejsi D byš byl
prawý a ťáduý kněz! Uebo takowý Uikdy kaciť:
stwim nehowi anobrž swatým žiwotem fwým
jiným praon Ukazuje crstUa weden moUdrosti
ťizen Duchem swatým žije wChristu aniž kdy
nstáwa katolickým Uapominánim a pťikladem

fwým jiné r dofaženč palmy a korUny Cirkwe
witěžoslawué pobizeti Ol byš byl takowým!
O! byš moudrým byl a rozmněl a kn poslede
nim prohlcdnul wěcem: co přitele byš mne
Uepochybně milowal, aniž by?š nlě uerošwčxžliwě
Uazýwal aUtichrjstem, aneb Mahomctem, Uebo
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rouhačem aUebo konzelnikem Yle ro ee pisse
Nugnstin Faustowi ssilenci nechtěji se dáti
swázati, dřimawé nechtějě býti bUzeni, awssak
Ueustáwá silašnost lcisky wázati ztťesstěnce bun
diti dťimawé, milowati oba Bohorssnji se
oba, ale oba milowáni býwaji; oba fe ob:
těžuji a pokud nemocni jfoU, fe hněwaji,
ale Uzdraweni jsoUce oba děknjiee Snadi
ty fe trápiš proto, žr Uárodmn cestu spásd
Ukaznjčzp Brobnď se prosim pončkud z dťix
moty fwě, ukoj štťesstěnost zlosti Wřz co

pisse aposstol Timotheowi (ll. 4, 2): Kaš
slowo (Boži), nabizej w čaš neb Ue wčaš
(byť bylo tobě whod neb ne whod): tresci,

proš, žehri we wssi trpčliwosti a Učeni Nebo
bude čaš kdyš šdrawého Učeninebudon fnásseti,
ale podle swých wlasinichžadosti šhromážďowati
budou sobě mistry, majčce fwrablawé ussi:a
od prawdy žajtsté slUh odwráti, a k bájkám
se odrati.ee Q! byš ty a twoji stoUpenci ne:
bylř zpočtU oněch nčiteln blndů, kteřižto nex
chtťli býti Učedlniky prawdy

Ty mnon co mnichem pohrdášeťe) Což
erčš, že weleslawni Učitelowé Cirkwe Yugua
stiU, Ymbrož, Zeronym Řehoť Weliký, Basio
liuš Weliký, Bernhard a jini pťemnozi Umi:
chowé bylie? Co pokalenýma Ustanm kydáš
hanu na jmeno mnicha, a je zatracuješ ty
jenžto sám žrádlem čerwňw pokrmem ohně,

ů) Wiz ku kouci tohoto lisiU zwlásstni UwahU nussi
o nmišstwi.

19
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otrokem pekelným bUdeš neUčiniš li pokáni a
Uepodrobiš li se dlužným poslUssenstwim swatc

ťimské Eirkwi? Co fe opowažuješ pohrdatt
jmenem, jehož aUtority (wážně wýroky otcůw
mUichami bywssch) na obranu bludů fwých

pťewracowati se erstýcháše? Žel mi w prawdě
že jsi we sslepěje swých pťedkll wstoUpil kteťřš
pťewracowali fmysl pisma a pťefné katolickc
prawdy swatých Učltelu pťekrurowalj Nemťj
za zlé, že tak mluwinl Tyš Ume sám ku bojl
kopimi wpbidmxl: snassej tedy trpčliwě bodnUti
blyskawěho hrotu. Nechci trxbe Usmrtiti, nýbrž

chci tť toliko že fedla wyfaditi abyš se za
bojownika nejnepťemoženějssčhonewydáwal jak
prý ty ččniwáš nazýwaje fám sebe pro pouhoU

chloubu kaciťem nejuepremoženějssim Když to:
mu tak tedy sám fe přlznawaš býti kaclťem
Kéš byš tedy moudrým byl a rozmněl a kU
poslednim prohlidalwěrem! BřjnUcena se citim
possetčlcčpodle jeho possetilosti odpowěditi abd
fám sobť Uezdal fe býtř moudlým Hlaš božský
nmc k tomU wybčzi ťka (Zzai 58.:) Wolej
(wssim hrdlem), nepťestáwej, jako trouba po
wyš hlasil fwého a ozUam lidu mean Uessle:
chetnosti jejich a domu (potomstwu) Zafobowu
hťichy jejich Nebo nlne sic deu ode dne hle:
daji (pocton ženmitťni cti) a zUáti cesty (pči
kášani) mé chtěji (šewnitť na sobť Ukažnji, že
toho jfoU chtiwi): jako narod kterýž by spra
wedlnosi čiUil a kterýšby sondn (pťikašani)
Boha swěho erpousstěl, dotašnji se mnč na
foudp (Ua práwa) sprawedlnosti: pťibližitč se
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kBohU chtějčee Yle co zase jinde psano? Lid
tento pťibližnje se ke mně toliko ústy swými a
rty fwýnli oslawnje mne srdce pak jeho daleko
jest ode nmeee Bez pťičiny pak báli fe mč
Učice naukám a pťikazum lidským (Jžai 29 )e
Wiž Urjmilejssi aby tato slowa na tobě a na
twých soUdrUzich se Ueplnila Z pťidawam tuto,
co w proroctwi témže dále stoji: Brotož nj
ja pťidám, abhch podiweui učiuil lidu tomuto
diwem welikým a pťediwným: neb zahhne
moudrost od moUdrých jeho, a rozum opatrných
jeho skryt bUde (wnmtzi) Běda kteťiž jste
hluboci srdcem aby jste pťed Hofpodinem skryli
radn (swé úmyslh a obmysly pťed Bohem poa

krýwali): kterýchžto jfočl we tmách skutkowé
Bťewrácene jest to wasse myssteUi: rowně jako
kdyžbh hlina proti hrnčiťi myslila a ťeklobh
dčlo učiniteli: Neučinil jsi Ume: a nádoba hliu
něna ťekla by hručiťi fwému: Neroznmiš ee
Čili chceš th Zene z )řokycany slowum Ehria
siowým lépe rošnmětt, nržli jřm rozuměl sám
Cl)ristUš7 uo Nenit tobč dowoleno podwra
rrti prawý katolřcký sinhsl pisem swatých za:
tmělúm roznmem twym proti wsseobecnému wý
kladn swatých katolických učitelu a wessteré
fwatosioaté, wsseobecné Cirkwe ťimské protože
dlr fdoědectwi sw Jeronynm, kdožkoli jčnak
pčmln fwatému rozmni, Uež todo Duch swatý,
puwodce pisem žádá (a jeuom Cirkew katolicka
Duchexm sw oswčcená pisiml roznmi tak, jak
toho Dnch fw žadá): takowý byf také od Cira
kwe se Uebyl oddělil, pťere se kaciťem Uazýwati

19ů
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může jelikoš skutky tělesné pásse a wywolnje
rož horssiho jest

Tyš zajisté Jene trojlho se zločtnu do:
pUstil: Wifnlo fwaté jsi pťewrarel od Cirkwe
fe oddělil a horssi skutky tělesné fobě wywolil
Ejhle kterak twuj trojnásobUý stýťelý prowázek
siladně pťetrhnut Lépr by tobě bylo býwalo
byeš Uikdy pifma nebyl pošnal: Uebo byl:li
bhš fweden jtnými kaciťi uepodlehal bhš
wětsslnm trestu nežli ont jak di Nngnftin prott
Mamchejúm Kdo wssak sám silnč blUdUw rožx
siwá, aneb jich obranU wede teU dle papeže

Urbaua nmohem zatratitelrlějssl jest, prorože
netoliko sam bloUdi, nýbrž také jiným úraz
blUdůw klade a je w ntch Utwrzuje Bročež
takowý mistr blndll nejenom kaciřem, nýbrž
arcikaciťem fe Uazýwejšee To prawim tobě
ž toho stdce; mam litost nad tebou; awssak

jesstě wice nad těmj kteréž jsi bezbožxtýmt
fwými praktlkami fwedl; nebo 7!kte!ťiuahledU

fwého, ač lichébo a pťewráceltého twrdossijně
Uezastáwaji, šlasstě jestliže ho son wlastni
opowášliwosti newdplodili Udbrš toliko od fwých
swedených rodičn přewšali spolll pak opatonU
pečltwosti prawdu hledaji žadosiiwi jfoUce na
prawy, jať milo by prawdn naležli: takowi
Uebnďtež kariťllmpťipočtčlliee Tl,x ale, JeUe Ue

jenom fnažiš fe we blndech sondrnhn utwrditi
Uýbrž jsi také ty, kteťiž oswiceUi Uabdwsse
š Clrkwi fwaton mateii se siednotili, žáhnb
ným pťemlonwanim a ďábelským Uměnim fwa
děti fe opowážčl a wssemi silamt k tonm pra:
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rowal, aby násilim, Uwězňowánim a mukami
w osidlo zkazy nažpět moedeni byli Q Jene!
kéž byš bdl moUdrym a rozuměl a ku posled:
Uim prohlédal wěceml Bamatowal byš owssem
na mé proroctwi jež se Ua tobě wssim prawem
whplxltti ma: Nensmýssliš:li sobě neodstonpiš:li
fwých bludň Uebndešli w pokorné a w pra:
wdiwé kajicnostt oplakáwati zlých činU swých
a Uepodrobišli se we skntku a nikoli ponhýmt
slowy Zeho Swatostl papeži MikUlassi 7 a
jeho ťádným nastuchm (dožiješli se jich) jakož
lswatoswaté ťilnské a wsseobecne Cirkwi kato:
lické š powinnou poslnssnosti, nepodnikneš:li jeji
ťazeň: tedy soUdU Božimu a wěčnému od:
soušeni Uerdeš

U Yil
Wiuniš lUUe, že prý jsem se dUchem

prorockým wychlonbal Lháťi jfou kteťi
co podobněho Ustně neb pifemně tobě šdělili

Eo wssak pokrytskd zapčráš k tomu tě zase
widim se přizuawati Zapiráš že jfi pany
(w Uničowě)šhromáž dil Zapiraš spoln, že
z tweho úmyslu posslo, co mUě pánowc
psalj N pťece na redulre od pánnw spolu
Umě žaslaně stálo napjáno: BČtyrh žádostt (w
psaui obsažené) jsoU od lntstra ž Rokycany,
totiž ony, kterě se wztahuji na misto, den
spnsob hadky a Ua osoby pťi wýkonu tom pron
siředkujici: mistem, jakž jsme sobě pťali budřž
Krumlow na anstwi pana Zindťicha zRoseno
berka Ua hranicich Morawy, deU pak pťissti
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siawnost swatčho Šimona a Zudp; co ofoby
prostťedkujiri bnďtež přitomni takowi, kteťi hádce
rozuměti mohou Spůsob postupowáni w hádce
zachowáwejž se wsseobecný, tak aby mistr Ron
kycana obramx kalicha pro lid swobodně z pifma
odůwodnowati mohl a t d Soudce pak hádky
wassč bUdiž teU, kterýž mezi fwatým silěmem
Basilejským a lnezi poslanci nassimi ž Črch a
Morawy poslanými rozfudim byl totiž žákon
Boži prase Chrčstowa aposstolůw a prwotné
Cirlwe š konciliemi (fněmy) a doktorh w nich
práwě fe žakladajicimi; nebot to nejprawdiwčjssi
a nejnestrannějssi foUdce ee

Bowěz mi Zene psalli jfem tobě strany
mista, dne, spůfobU a osob pťi wýkouU tom
prostťedkujicich, čili peinům7 Neli tobče? Qd
koho tedy mohla odpowěď klerou mně dali,
pojlti leč od tebe? Nejsi:li ty jejich mistrem
a wůdcem? Ol bquš nebyl wůdrem blndným!
xn Rri dále dostawčlliš se rád a dobrowoluč
čili pťinncen do llničowa? Bťiznej fe, že rád,
jelikož o násili ničeho fe newi, k čemUž i ty
se we swém listU pťiznáwáš ťča: BBež odkladU
ochotně jsem fe na cestU wydalee Zežto pak
jsi jejich mistr a wůdce, zdali by bež tebe
wůdce slepých šjezd takowý byli Učinilie?

Whčitáš mně také že jfem čtwrtého dne
po odpowědi mé tobě daUé, we swatwečer
Matoussez Brna Uprchnouti hleděl a do
Znojma pospichal a prossed Uěkolik krajů
Nakonů do Cech jsem wstoupil a tak prý fe
poběhlikem we krajině stal Brawda, že ja
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dojat horliwosti pro spasu dusse twé stal jsem
se poběhlikem we trajině Byl bych tehdažw
Brně na tebe čekal ťdyby pohrůžčiwa psani
od pánnw twých jak Brněnským tak Olomuckým
a bisknpowi zaslana mUe Uebdla t odchodu pon
bidla Qbawalit fe totiž měsskané tehdáž a to
wssim prawem, žc fněm panůw š pťjspěnim
lestné chhtrosti twé obleženi Brna ofmlje Ja
tedy rozwašiw opatrně, že jsem thalie do
této zemč a k jiným Uárodum nepťissel ď meče:n

Uýbrž še slowem Božčm bych pťede wssim totiž
twé neprawe a bešbožné kaciřstwi wykoťenil
Ustanowil jsem se na tom Ua čaš ustoupiti
aby simd onano uejkťessansstčjssti a katolicka
města pro mne sskody newzala ačťoli se ona
tebe a twých stoupenru pranic neboji; a fpolu

abych fám š ohniwým slowem prawdy, kteréž
si nepťekonal a Uikdy Uepťekonáš tobě bliže

w Čechách w ústretw ssel, jfem se na cestU
dal we Znojmě wssak pťeš patnácte dni a
wice jfem čekal ale pražádné odpowědi jsem
od tcbe neobdržel

Bťislibil jsem také jesstě dťiwe nežli jfem
fe š Widně odebral wzllessenému panu š Rou
fenberka že kněmn osobně pťijdu, což jsem
talé Učinil awssak nčkoli spěssně nýbrž welmi

šdlouhawě od města k městn po dni pťemnohé
tazani konaje Když pak jfem do Krumlowa ku
pánn dotčencmu pťňbyl, obdržel jsem listy don
pánůw kteťižto fe zdali mne wybizeti, bhch
o slawnosti Simona a any pťed tebe nepťču
slnssného foudce se dostawtti hleděl Sudiž sám,
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máš li wěhlasiwst do febe, zdali pťiměťeno, abych
já tak dalekou cestu Uprostťed tolikera Uebeša

pečenstwi byl nazpět wážil? Bnď Jene paměte
liw slow kteréž Bán náš Zežiš ChristUš fwým
newěťirim pronásledowatelilm rekl (Zan 8.:)
Hledáte mne žabiti nebo má ťeč nechápá fe
wáš Zá co jfem widěl u Otce swého
mluwim, a wy co jste widěli U otce swého
(ďábla), to činite.ee N dňlr: U?lle Uyni hle:
date mne zabiti člowťka toho kterýž jjem
prade mllel wam kteroUžjfem slnssel od
Boha: tohok Nbraham nečiuil Wy činite skntky
otce fwéhoee N dále: Proč mlUweni mého
nepošnáwatee? Že Uemilšete siysseti ťcči mc
Wy z otce ďábla jste,a ažádosti otce fwého
chcete činiti QU byl wražedluik od počatkU a
w prawdě nestál: neb prawdy w něm Ueni
Když mlUwi lež, še fwého wlastniho mlnwť,
neb jest lhať a otec lžiee N opťt dále: UBo:
nčwadž prawdu mllxwčm wcim proč mt ne:

wčťiteee Kdo ž Boha jest, slowo Boži slyssie,protož wy neslyssťte, že z Boha nejste.ee
beš pťičiny ťekl takc aposstol Titowi (3.:) UČlo:
wěka kaciťe po jednom t drUhcm trestáni
(napomináni) warnj fe: wěda že jest pťewrá
cený, kdoš jest takowý a hťessi fwým wlastnim
foudem jfa odfonženee Čti to JeUe a pilnč
dbej, abhš stoupenců twých dnsse od prawě
wřry odwrácené a blndy rozličnými pojaté nex
swedl famými wěcmi Božskými až kn pekelnýnd
mUkám, fam prwnim byw Učiněn otrokem a
praporečniktm jejich
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lU. šntc

Mimo to obwiňuješ mne ťka: Zest to
prawdy prázdné slowo, ježto prawiš: Chcešalč
wtip swůj, jehož jsi fám nejostťejssim a nejo
skwělejssim nazýwal, zkousseti at d a doťláe
dáš: Zaktěžiw nikdo se anč ústně ani pisemnč
co podobného ode mne nedožwťdťl N wssecko
ostatni co Uasledee zapiráš, brzy wssak proti
wůli swé w témže lřstu sam proti sobě wyo

dáwáš swědertwi a zjewno, že w témže tertu
sám sobě odporllješ Nebos plsseš: „Ztusseltost,
ježto jest Uččtelča wěci, wyUčlla pťemnohé

Bťemnozi mužowé nejučenčjssi, mlstrowé a Uči:
telowé szohých uniwerjlt U wědach wsselikého
druhu proslaweni a owěnčeUibyli pťečetně pťi
tomni aniž jsem se bál pťed celým sněmem
Basilejským hajitj poswatný kalich: a tebe jedio
ného mnicha bnch se bátč měleěeeu J chlubiš

se na nejwýsse lžiwě řka: BNa kterémžto snčmU
posléz hojnost duwoduw pro podáwani kalicha
také laikům Uwážena a prawdě té otrowé šborU
Basilejského misto dali t pťirwědčlli ee

Zaká to smělost, jaka to newěssčina dršost,
že fe nestydiš něro takoweho pronesti, ježto
tobě pťitomnu bywssimU Ustawičně bylo odpou
rowáno a wssechny twé důwody co nejslawněji
wywráreny mtstrem blahé pamčti Zanem z Duu
brownika, jakož i mistrem Zanem z Balomar
a pťemnohými jinými Učiteli nejwýtečnějssimi
jak pisma swatého tak obého prawa cirkewniho
a občanského, což wsse tobě dobťe žnámo Kterakstů
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se opowažnješ ťici že otcowé šboru toho misto
dali a pťifwědčili twé obraUě kalicha, ježto jsi
dekret šborU Basilejského widěl a fám fe w listu
fwém pťizUáwaš že dekret teU UáhledUm twým
Ua odpor stoji, nebot jsi pťidal: „Zdali w
průběhu fněm ten bledělzachowati to co za pťi
čiUou opatonsti Čechowé a Morawané chtěli
wkompaktatech pťidáno miti: Dobťeli by fe
rozhodnuti libiloe?ee Bl tak se šdáš obwino:
wati fUěm, že nedostál slowU swémU, jelikož
pťislibeného foUdce podle twého smyslu a ro:
zUmU totiž zakon Boži prasi EhristowU a apox
sstolůw a t d Uepťipustil Z čehož zawirku
čiUiš: že podle kompaktat Čechowé a Mora
wané Uikterak zawázani býti nemohou aby se
dotčenémU whjadťeni podrobilč Bowěz mě,
mistťe, mošnálč aby mlčelo fwědomi mě a
neodpowědělo possetilci podle jeho possetilosti,

by sobě fam moUdrým fe býti Ueždal powěz
mi koho mělo wyjádťeni to co rozfudiho
Určiti tebe še zaslepenými twými pťiwrženci,
čňli šbor w DUchU swatém žakonitě šhromaž
děnýe? K tomu posledUimU jn často fám febe
pťiznal a ossemetně si jedUal Uechcešrli wý
rokU fněmn toho fe podrobiti

Jakou pak platnost, jakou pak silu se
osmčluješ kompaktatum pťikladati ježto jsi fám
zjewně protč Uim jednal, jak brzo tobč mUohými
doklady dokažt? Brawil jfem a prawim, že
kompaktata nikdy Uebyla jinak pťijata a poa
twrzena an od papeže EUgenia ani od kardic
nala Jnliana an ode šborn Basilejského leč
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podle wyfwčtleni, které sám fwatý šbor o pťiu
jimáni laikůw pod oboji fpůsobon dáti měl a
skutečnědal Y opčt prawim: Máteuli co po
dotčeném wyjádťeni buď od Eugenia, čili Jnu
liana aneb od famého šboru Basilejského Ukažte;
awssak wim a již časio jjem opakowal, že nřčim
takowým fe wykázati nemUžete: nebot mám
u febe prawý aposstolský list, kterýž twé kaciťské
Uáhledy wywracnje ee

S jakon to nestydatou twáťi opowažnješ
fe zminowati o kompaktatech, jichžto jsi weťeju

ným byl protiwnikem pťewracowatelem a rUssl:
lelem? Zpomeň fobě Zene, co jsi ctčhodnémU
mužiMartinowi ťediteli Eirkwe (faráťi)
w Tťebičie) pfal že to znělo takto: PBťi:
teli swému w ChrisiU milowaUému e Tak zni
nápiš Začátek ale pfani anitř jest tento:
Cestou pťikážani Božich bčžeti budiž nasse
heslo, milý w Christu, Bissete mnětázajice fe
materli w podáwani fwátosti oltáťm ditkám

setrwati, ččli jeho žanechati Odpowidam, že my,
započawsse takowe podawani i dále w tom fen

ů) Z toho wtdčti, že i w Tťebiči walně kalissUictwi
zawladalo což ostatuě již jfme dťiwe byli po:
dotkli Jelikož ale Kapisirán ď welkoU úctou
o faráťi Martinowi mluwi zda se, že tenlo od
kalissnictwi upUstil a úplně ď Cirkwi ťimskoU fe
fjednoltl Bez pochhbd staso fe to pťičiněnim .ska:
pisiránowým ktetýž fnad takě wysse Uwedený list
od dotčeného faráťe obdrželz Nebyl:li posléze sám
Kapistrán lez w Tťebiči, jellkož nejradějt kázal
we mčestech, kde kaltssuictwi panowaloe?
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trwame leč b fe nam platnými Učitelůwpifmy
opak toho dokazal co se tUssim uikdy nestane;
nebo dotčené podáwáni jest prawda ewangeu
licka na zakoně Božim založena, pismy Učitelmo
dotwrzena, w prwotné Cirkwi zachowawana a
co članek wiry prohlássena Bročež waš Uac
pominám a žadám, aby jste nic nedbali Ua
útoky Uepťatel a š pomoci Boži w dotčeném
podawani sstastně setrwali, bnt jste takc pro
tU pťefwaton wěc nmohč sskody trpěti meeli
Nebok až posawad neodporowali jste Uassim
UepťátelUm až ť wyléwáni krwe Žijlež blaze

w BaUU Dano w Wraze we stťedU pťed
slawnosti „powýsseni swatého kťižeee Taťto pak
žni twůj podpiš: „Mistr Zan zRokycany wy
wolený arcibiskup Bražský ee

Uwažillt)š Jene otče a wynaležre lži,
jak mnoho lži jsi w listc tomto nahromadil7
Kde pak to psan, že podawani welebne swa:
tosti nejmenssim ditkam ewangelická na zakoně
Bo im zalošenci prawda jest, leč w archiwč
twpch prfoU zlodUchowýche? Kde pak jsi čctl že

podáwani to umohými spify katolickýchučitelUw
jest dotwrzeno? Ynebo kde toho maš dUkazy,
že by we prwotné Cirkwi se to od swatých othw
bylo zachowawalo a za článeť wiry prol)lasilo7

Na koUci listu prawiš: Zesstě jste až
do proliti krwe neodporowali.ee Kéž byš byl
prade ťekl a Uelhale? Zak mUoho erjlmé
krwe Ua ton pťezahubnoUradu a twým ďabel
ským podUěcowanim prolili foudruhowé twoji?
Neussetťilč biskupuw, ani opatůw, an pťewoa
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růw neb jiných pťedstawených, ani faráťůw
ani jiných knězňw neb dnchownich, ani laikňw,
ježto jedny tryznili, jiné zawraždilč, opčt jiné
oloUpili, Uwěznili, ranili a cožkoli zlého mohli
Ua newinných owečkách Christowých U wiťe
katolické stálých fpáchali. Owssem že imnozi
ž twých fwedených pťiwržencň zlon smrti šessli.
Yle až kn proliti twé wlastni krwe to posnd

Uedosslo. Boj se wssať soUdUBožiho, aby snad
tobě nebyl bliže nežli se dommwáš. Měj se
Ua pozorU, aby Ua Uejblňžssim sondn Božim
twčl krew prolita Uebhlau To wssak prawim
Uikoli že bych tobě toho pťál, nýbrž abych ti
wýstrahu dal a ty abyllš Boha prosil, by se
ti nic podobného nepťihodiloe Zá fám takě
k Bohn wssemohoUcimU a kn páml Uassemu
Zežissi Christu se modlim, aby podle swé do:
brotiwosti a neskončeného. milostdeUstwi, dle
něhož wezdy méně tresce, a wice odměňUje,
nežli člowěk zasloarži, také šemnoU naložiti
rcičil, a pťeji, aby se totéž taťé dneš Ua tobě
whplnilo. Nebot obrátil byyš fe na praon
wirU katolic!ou a byl byyš skntečně poslussen
Zeho Swatosti papeže MikUlčxsse7. a fwatox
swaté ťimské a wsseobché Cťrkwe rytěťnjici.,
Mámt také od Zeho Swatosti plnomocenstwi
tebe rozťesslti a zafe pťijmonti w lňUo Eirkwe,
jestliže blUdů swých se odpťisaháš. Pťijdiž tedy
Uejmilejssi,anrat fe, nawral sunamitko, nao
wrat fe, nawral, bychom zirali Ua tebe.e)

ů) ch ,Kapis!rán welmi něžným sdůfobem lásky max
leťsie wola NokycanwkU pokáni.
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Qbrat fe kHofpodinUBohU fwémU. szrafte
fe ke mně, prawi Hofpodin, celým stdcem,
8 postem a pláčem, i š kwilenřm. A roztrhučte
srdce wasse a ne roUcha wasse, a obratte se
k Hofpodima BohU swémU: nebo dobrotiwý a
milostdný jest, trpěliwý a mnohého mtlofrdenu
stwi, a Ukojitedlný nad žlosti (Joel. 2.)ee Neu
chcťjte zatrordčtt frdce swci jako Farao, jehož
konec jakož i zahynUti wesskerěho wojska jeho
tnssim znáš. Nebot pfáno: BSrdce zatwrzelé
zlě se miti bude w den posledni, a kdo mtluje
Uebezpečenstwč, zahyne w něm.ee

Bowěz mi také Zene, zdali š podotčer
Uým pfanim na pana Martina wýsse jmenoc
waněho nelwly fpolu následujiri psané články
zaslányK Totiž:

Clánkowé od mistrů a dnchownich Bražc
ských, jakož i od konssrlů tamnějssich wydani
we stť,edu pťed slawllosti sw. Wita:

! Umluwy š Cirkwi Učiněné čili kompaktata
se účinně ode wssech zachowáwejte.

ll. Wsstckni kazatelowé dotwrzujte, že pťijimáni
pod oboji spůsoboU jest prawé, užitečné
a spasné.

lu. Nikdo fe neopowažUj kázati, že by pod
jednou fpůfobou tolič bylo co ;pod oboji
wzhledem na milosti w nich obsažené a
jimi ndělowané.

M. Nikdo fe Uropowažuj ani weťejnč ani tajně
toliko pod jednoU podáwati spůsobou.

7. Wssickni sarčxťi wlastuč rukoU podáwejteš
swátost pod oboji fpůfobon.
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71. Nikdo se erpowažuj taťto pťijimajicčm
spilati kaciťůw, rozkolněkůw, Uýbrž wjsickni
pokládejte je ša prawowěťici ťťesianh.

Nl. Wssickni kněži Wražssti a mnichowé stňjtež
poslUssně pod mistrem Bťibramem a miu
strem Wrokopem.
Wakli by Uěkdo ktomU přčswědčiti nechtťl,

takošoý nebnď trpeU ale wiziž, aby ho pou
hroma nešastihla. u

Hle kterak se zaplitate a sami sobč w
témže tertu odporujete. W prwnim čláUkUpraa
wite: Kompaktata š Eirkwi Učiněná zachowcia
wejtež se ode wssech účinně, a w ostatnich práwě
opak toho rážete. Neťeknešuli snad Zene, že
jfem se ďábelským kouzelnictwim tohoto twého
psemi dopidile? w Takéolt jsi dotčené články
podal nejdňstojnějssimn panu kardanlowi š tiu
tulem (chrámu) swatého Yndťla kU potwrzenie?
Owssem žeby toho nikterak nebyl Učinil. Uwáo
žilult jsi Zene, co pan Blleš ž Risenbxlrka
(tehdáž) spráwce žemě, pčmi Urozeni, rytiťi,
panossi, město Braha i jiná města těmito slowy
pťislibili: BNejprwě pťijimáme, oblib:ljem a
činime jednotU Eirlwe práwě a we katkU, w
jedUotť wirh obecné a we swornostt jčádU Eiru
kwe obecně roe wssem jiuém, kromě w pou
žiwáni pťijimáni pode dwojim spůsobem podle
ťečených artikulůw zťizeni a položeni, držeti,
šachoroatl i hájiti slibujemee?ee

Bozornjte slowa, znamenejte tajemsiwi,
Uwaete, co pánowé wasst prciwě a w skutku
pťisllbili. Nenit dosti jen psanými slowy ťict:
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Bťijimame jedUotU a ťád Citkwe obecné, we
skutkn wssak tomU se protiwiti; Uýbrž zapotťebi,
aby fe jednota takowa prawě a w skutkU pťin
jala, š oblile zachowáwala a hájila, jak pťio
slibeno bylo; jinak sněm Uijakž nemohl dátč
dowoleni, pod oboji fpůsobon pťijimati Nebo
ťikáwamew úmluwách: Dáwám aby?š dal
činim, abyš činillee Suďte wssak sami ždali
jste od tťinácti, čtrnácti patnacti a wice neb
méně let, co se o tompačtatech jednati počalo,
zachowáwali, co we smirných úmluwách tčch
obsaženo7

Zelikož jste toho nečiUili, tedy také swatý
silěm powinen Uebyl wám takowé dati doa

woleni Bťotož po wydáni wyfwětlujiciho deo
kretU o pťljimani pod oboji fpůfoboU žadného
dowoleni takowého wice nemáte

Wite také, co we zwlásstnim článku o pťi:

jimáUi těla Božiho pod oboji fpusoboU bylo
šmluweno: že totiž ťečeným již CechUm a Moa
rawanům kťestanskon jednotu a počoj pťijimao

jirim prawě a w skutkn a we wssem jincm krom
požiwáni těla Božiho a krwe Boži pod oboji
spusobou U wiťe a obyčeji š obecnou Cirkwi

siednaným ti a ty, kdož takowý obyčej maji,
pťijimati budoU pod oboji spůsoboU moci pana
Uasseho ZesU Christa a Cirkwe prawé choti
jeho; a članek ten we swatém sněmU
bude rožjimán doplna co do pťikázani,
a sezťino bude, co pťi tom članku ža
wiru kreslanskou ma býti držáno a šau
chowúno kU požitkU a k spaseni lidn kťea
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fťanskéhoee e) Z toho již patrUě jde Ua ro:
žum že (Uikoli zakon Boži, prare Christowa
a aposstoluw at d jak tomU Nokycana rozu:
měl Uýbrž) swatý sněm U wyswťtlowáni člaUkU
Bo pťijimánč pod obojč fpůsoboUee soUdcem býtl

ma a jemU že pťináleži po wykanUěm wy
swčtleni takowém dowoleni ktomU dáti Brotož
dále se prawi: N když wsserky wěci 8 roz
myslem a wážně bUdoU rozjimány, wssak pťeš
to jestliže w žádosti podršeni jiš ťečeného pťi:

jimáni tčla Božiho a črwe Boži pod oboji
spčxfoboU(Čechowé a Morawané) trwati bU
don to když jich poslowe okaži, swatý fněm
knčžim již ťečeného králowstwi a markrabstwi
podáwati pod obojim spusobem lčdU, těm totiž
osobám, čteréž jsouce w letech rozUmUých,
poctiwč a Uabožně žadati bndoU fwor
bodu k jčch Užttku a spafeni w Bánu
Bohu da; to wšdyckp zachowáwajire aby
kuěži tak pťijimajicim wždycčy prawilč,
že pod spnsobem chleba UeUi tělo toliko
an pod spůsobem wina krew toltko ale
dod každoU spůfobon jest celý a plUý
Christnš Když pak swatý sněm prawť: Bže
swobodu čili dowoleni k tomU w BánU Bohu
dá, ee patrně widěti že o budoUcich wěcech
nllUwi. Wťz ale, zdali jste po wydánč wyu
swětlujiciho dekretU bnď od kardinala aniana
nčb od swatěho šborU pod antoritoU a poa
slnssnosti kEUgeniowi, čili od saměho Engenia

e) Wiz Bltchiw čcskýdějiny lu. str. 423 a 424.
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aneb od Zeho Swatosti nynějssčhopapeže Mčo
kulásse 7 takowou swobodu U rozdáwáni oboji
spusoby obecnémn lidu obdrželt? Nedim zde
ničeho o ditkach, jimžj jste též fwátost tU pol
dawali, jakož wůbec o těch ofobách, které jste
l tomu wsselijakým Uasilim nutili, ale zmiňuji
sr toliko o těch, kteťi taký obyčej miwali še

kterých fnad jen mňlo jesstě na žiwě jest Wye
kažte se že jste práwě a w skutku takowé dos

woleni měli? Brawil ǧsem wssak již a prawim
opět že ničim podobnym se w prawdě wykáa

žati nemůžete, leč by jste ša prospěssné szlali,
l praktikám falssowateln listin útočisstě wzlti

Uwažilliš Zene také, co dále w témže
članku stoji: BTo wždycky žachowáwajice,
aby kUěži tak přijimajicim wždycky pra:
wili že oni maji pewně wěřiti, že pod
spůfobem chleba neni tělo toliko anpod
spůsobou wan krew toliko, ale pod kaž:
doU spůsobou jest celý a plný Christušee
Snďte již sami nikoli š bludUým nýbrž š pra
wdomlaným fwědomim, zdali jste tuto doložkn
wezdy zachowawali? Wowěš ty fám w prawdě
zdaž jsi hned prwni den, co kompaktata w Zi
hlawě Ukončena byla podáwaje třem ženským
tebe Uásledowawssimje tak ponapomenul jak jsi
Podle kompaktat powinen byle? Co foudi o tom
swťdomi twojee? „Nemylte se: BUh Uebýwa
posmiwan Nebo cožkoli rozsiwal by člowčk,
tot bude i žiti (Gal 6, 7 8)ee Nniž poo
siačnje, aby se tak Ua kazani ťeklo, nýbrž wešdy
to rUěži zachowawati maji aby podáwajlce ltdu
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dofpělému, kterýž toho wýslowně žč:dci, wždycky
ťikali, že pod fpůsobou chleba Ueni tělo toliko,
qni pod spůsobon wina trew toliko a c d.
Rikáwá foudce: Zachowáwej co Umluwrno, ncn
žachowáš:li: neprokčxže fe i tobě wěrolomnémUo
wěrnost. Nebot wssim práwem zasluhuje poa
šbyti wýfady, kdož fwobody jemn propůjčcné
nadužiwá. SUďte wssal wy fami, zdali jstr
swobodywám toliko pťislibené a niloli
po wyfwětlujicimdekretěpropůjčené nenadu
nžiwalie? Zdali jste zachowáwali a hájili práwě
a w skUtknjednotu cirkewni? Zdali jsle trwali
w jednotě wiry obecné a we swornosti ťcidn
Eirkwe obecné? Zdali jsle držrli, zachowáwali
a hájili naUkU Eirkwe wsseobccné, Ustanoweni
swaté ťimské Cirkwee? Trestů:li cirkewnich jste
si wssimali a na pády stolice aposstolské wyu
hražené dbalie? Máteuli biskUpa Ustanoweněho
a potwrzeného nejwyšsslm papešem a fwatou
fwatou Cirtwi ťimskoue? Máte:li faráťe a jiné
dnchowni spráwce podle ťádn a Ustanoweni
swaté ťimské Eirkwe, a zachowčawáteoli pokoj
š wesskerým kťesianstweme? Na to nejlépe oda
powidčx Událost n Hradisstě, když totiž lněži
wassl š lidem Kroměťižským knězc a lid zHran
disstť U wťzeni drželi, protoše tito na mé kázani
na lrálowském a weťcjném place pťijiti chtěli.ť)
Nebot foUdruhomě twoji a fynowé Ueprawosti

ů) Bodle loho rač laskawý člrnáť na str. 236 ťád.
4,. zdola misto: „z kázani Janowa sc wracujlciche
člstč: 7,na kázani Janowo jdoncich.ů
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co loupežnici a rožbojnici je nasilně jali a Uo
noěznili Ua posinčch a zlechčeni latolirké prawdy

Baua nasseho Ješisse Christa, a na potupn
swaté ťimské Cťrkwe a na Uij hodnosti a
wážnostl swaté králowské majestatuosti, jakož
čUa hanbU potupu a opowrženi králowstwi
Českého druhdy tak slawného

Uwažilxliš odsouženi těch, kteťi tak katox

liky jali a U wězeni drželi? Uwážilliš še třm
famým činem w klatbu wťtssi Upadli se wssemi
kteťiškoli jim k tomn radili Ueb pťiwolenim je
w tom Utwrzowali, ačkolt tomu pťekašřti mohli
a měli, jakož i š tčmi kteťiž pťi tom zločiml
jřm nápomocni bpli, neb thak se w něm Učast
Uiltep Rozwážil:liš též, že kněši ti kteťi š
tatowým poUtem fe wetťeli we slďatyni kwykoe
Uáwáni služeb Božich, také posskery Ueťadnosti
se dočiuilie? Cti ždali kde to nalešneše? J pri
Učuj se prawdě katolické Nebok nešhledáš w
kompaktatech, že by fe něco takowého wám oylo
slibowalo anebo dowolowalo aneb še by se
wám dokonce wýsada k tomu byla proplljčila

Uwaž tolikéž, prawou:li wiru maji kteťi
biskupy, kněže a jtné dUchoin šwiťeci krUtosti
wraždilie? dale, pronkašowalalli fe od wasslch

soUdrUhU nějaká poslussnost úcta Ueb laskawost
jwatofwaté ťimské Cirkwie? ru Než Ubihá lnně
čaš aniž mohn wsse podrobně zde pťtpomexlomi

co proti tobě swědčť
Dan ale take již wyswětlujiri dekret sioa:

tého fně:nu, že wťťici laikowé čili dnchowui
toliko pťijimajlcl a Ueslonžici (mssx sw) nejjon
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nijakým pťtkážanim Báně zawázáni, aby pod
oboji spúsobon welebnon fwatost pťijimali, alec
brž že každý ma podle ťádU a obyčeje Cirkwe
přijčmati; tolikéž že pod každou fpusobou jest
celistwý Chrřstnš a že chwalný obyčej lidu
pod jednou tolikou spUsoboU pťijimati od Ciru

kwe a swatých otcu welemodldťe žawedený, již
drahně časn až po tU dobu šachowáwaný, od
doktorU Cirkwe w zákoně Božim w pismě
fwatéul a w cirkewnich zákonech welmi zběhlých
schwálený co šákon se powašowati má, anž že
konm dowoleno, jej zawrhowati aneb bez au:
torřty Cirkwe měniti. Tak zni zwitěžným ple:
fem prawdy slawný dekret swatého šborU Ba:
silejslého Wiž tedy, co tobě ze wssech twých
koudpaktat o ktera fe opiráš šustalo

us ššjťl

Wiš li takě že Jeho Swatost MikUláš7
w přčdesslých dnech skrše žwlásstniho posla pro

twoje a pro twojlch soUdruhu spaseni a podle
přřrozené jemn dobrotiwosti mně wlastnoručni
pfani žasial čili bUllU7 Slyš jeji obsah:

Mtknlaš papež slllžebxlikslužebnikUBožich
Milémll synowi Janowi z Kapistry z ťadll
Mčnssich bratru Spásu a aposstolsképožehnániu

Kdyžjstxe se dowťděli kterak ty w kralow:
stwi Eeskem a w markrabstwi Morawském a
w noblizkých krajich š pťistojicťm tobě Ducheul
Božim rozmlouwánim a kázauim bedltwě a
š prospěchem o spáfe lidU pracheš: My chtice
aby pobožnost wesskerých wěťicich Christowých,
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ktcťč pro slysseni slowa Božiho k tobč walně
se hnwu, jesstč wice wzrostla a spolu aby se
darem milosti Boži jesstč hojněji obohaceny
citili, Udělujeme timto listem twoji pobožnosti
úplné a wolné plnomocenstwi, abyyď wssechnčm
a jednotliwým wěťiciidl Chnstowým kteři by
kčazanim twým swarým mssem a jiným službám
Božim po ten čaš pťitomni bhli jestližc byš
tak za prospěssné užnal z milofrdenstwi wssee
mohoUciho Boha a z autority swatých aposstolů

Betra a Wawla jakož i z nassi autority opra:
wdowě kajicim a se wyzpowidawssm odpusiky
tťi rokůw a tolikéž kwadragen (čtyťireti dnů)
milosrdně udělowati a to jim taťé ohlassowati
směl; jakož abyUš wssechny a jednotliwé
osoby obojiho pohlawi, které pod oboji
spůsobou pťijimali a jank w blUdech,
ťariťstwi a powěrách wězčce od řádu a
jedUoty swaté rimsté Eirkwe se Uchýlily,
jeftliže by pootewťewsse žrak duchowni a oswia
ceni jsouce pismem fwatým a Uaukon twoll
ztemnostč Ua wýslnni prawdy whniklč a od:
ťeanwsse fe bludů kaciťstwi a powěrd, pťed
tebou smiřeni siednocenč a pťiwtěleni býti chtěli
této ťimské Eirkwi a Stolici aposstolské, abyyš
takowé osoby odewssech pokut a trestU, jakož
od wyobrowáni, susdense (žastaweni práwa

služby Boži konati), klatby a jiných rirkewuich
nalezn i pro čaciťstwi na Uě jak od zcikona,
tak od člowčka wyuesscných, kdykoli by toho
tťeba bolo, afpon w sonduirl fwědomč š anto
rjtou nassi a spůsobem w Eirkwi obwyklým
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rozťesslti a jestliže by takowé ofobh, obzwlásstě
dUchowni neb ťeholné neťádnosti se bhly dox
čiuilh tim, že jsoUce pokutami takými fpoutány
služby Boži konaly aucbo w ně fe wtťraly,
awssak toho nikoli Ua potupU kličuw nasslch nču
činily, od takowé neťádnosti je oprostiti a nassť
antoritoU jim powoliti fměl, bh w ťádech od
Ujch pťjjatých, od jejlch wssak wykonáwáni na
čaš, jakž za dobre Uznaš odsazených, zafe
fwobodně a prawem slonžiti mohlh; posléz
abyš z týchže osob sskwrnu Uezpůfobnosti a zlox
powčstnosti jižto si pťedesslým chowanim swým
bhld pťičinily, touže antoritoU sučmati a thtéž
osobh w dUstojnosti dobré powěsti a w dťiwčj
ssim stawě, we kterém fe pťed dopnsstěnimse
dotčených wěci nacházely, zase Ustawiti mohl
Dáno w Řimě u sw Betra roku od wtělenť
Báně 1451 dne 26 oktobra w roku patém
nasseho papežowčmi.ee

Eo ťikaš tomu Jenee? Upotťeb lěkaťe pro
Uléčeui chorébo srdce swého podrob se poo
slussnosti a soudu Jeho Swatosti papeže Mia
kulásse U a swatofwaté ťimské Eirkwe; i pťin

jdiž ke mně co ke wsseobchémn wyssetťowatelt
kaciťské neprawosti a co kn prawému i zákonia
rému komisaťi téhož UejfwětějsschoBana nasseho,
jakž biledně wyswitá ž prawých a slawných
aposstolských listů blahě paměti papežů Martina
a Engenia a Uhnějssiho papeže MčkUlásseU

které U sebe chowám Bťijdiž abyš wlasinima
rUkama odpťifahal fe kaciťstwi pokoť dussl fwou,
Uzuej swé blUdh, hleď Upťimnč a skUtkem, byš
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i ty uččněn byl ťeholUikem Božim a mnichem
čili prawým a ťadným katolikem Bťijdiž pro
rozťesseni; nebo Uwidimalt tě we stawu prawé
kajicnosti milerád tobě dobrodini rozťesseni

takowého Udělim, protože fwatá máti Cirkew
wracujicimuse lůno nezawira Smir se š min
lostnou mateťi fwoji, byš nebyt fynem hada
kterýž Utroby matfy sežira

7. Yil
Bfal jsi Umě také: BJfoutě jesstě jiné

wěci, které wssak žádneho Uemaji fmysln
Kéž byyš tedy rozuměl Wywoluješ pro:
slulá města,wywoluješ za roszdiho pa:
peže, a toUžiš Ua mne, ženedbámzákona
dťlrodného: Eeho Uechceš aby jini tobě
činiliee at d rozUmčj, když k odťikánise ta
licha anádiš Zlž pak jsi wyznal že jfem
byl w Morawě a w Eechách a pťece jsi nee
dbal přijiti ke mně Kéž by?ů byl pťissel k od:

pťifahániafe kéž byštdneš pťissel kodrikanise
kalicha a kU pťijeti jednoty Cirkwe: (neměl
byš wěru ničeho fe obawati) ale co nejmilejo
ssiho pťitele bdch tebe pťijal š nejwčtssi laskau

wosti a dobrotiwosti
Brawiš také: „Wywoluješ za foudce

papeže at d a dokladaš že Stolice apo:
sstolfká newyfilá posly swé k účeln Ue
jwoonsti, jakowouž ty tropiš nýbr kU
dorileni jednoty a swornosti národuwee
Nesiněťowal jfem aniž fměťUji k Uěčenul jtnému,
než abych jednotu a swornost Uárodůw pro:r
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stredkem powinně poslussnosti a úcty k Uejwýša

ssimu pastýři a fwaté mateťi Cirkwi žjednal,
zachowal Utužil a šweličil podle wýroku Báně:
Bl bude jeden owčinec a jeden pastdťee Ty
wssak jsi ten, jenž nefwornost pásse a Ueustcilon
roštr kU w nefessiwanem roUchu Spasitelowll
obmpssli a Uchowáwá Zi jfem ťekl: že cokoli
pisseš wsse proti tobě sšwědči Uwčxdiš take

UrbaUa papeže a pťipojuješ slowa aposstolowa
o pťijjmáni pod oboji prfoboU: UZkusiž pak
fam sebe člowěka tač z toho chleba jeza
škalicha pi.ee Na Ueuwažuješ že to meč,
kterým sám sebe probodaš Co pak se kuo
sila děfátka kterýmš jsi též klamnou naukoU
son pťijiman pod oboji spufobou podawati
pťedepsale?

Wyhrožnješ Uad to nmě také tťetim člee
Uem swého pozdraweni: UQ! bpš kUposledUim
prohlidal wěcem Totéž plati, když zákon
Božj at d za nejprawdiwějssiho a neja
Uestranějssibo foudce pťijmouti nechceš ee
Brosim tě kdo pak tobě pťedložil zákon Boži
a wsse ostatni co jsi pojmenowal pokudž prau
wdiwé jest, leč swatá máti Cirkew bež jrjišto
antority, pťijmuti, fchwáleni a potwrzenť wsse
cokoliw se pisse neb co duwod uwádi toutéž
snadnosti se žawrhuje kteroxlž schwaleno bylo?
Protož di Nugustin proti Fanstowi kaciři: Nen
wěťll bych ani ewangeliU kdyby ho Cirkew
nebhla fchwálila (co prawé, Uepodwršené od
Dllcha sioatého wmlknuté dilo), aneb kdyby
mUe k tonm autorita Cirkwe katolické nepoo

20
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bizelaee Tážeš fe mne: UWčmli že aUtorita
pisma fwatého jest prwsli a koreUni zau
klad a Uwádiš defátý članek wirw: Wstalt
jest tťetiho dne podle pijemee Nle Ueptaš
sebe samčho kdo toto wyzsláui wiry autorifowal
čili jemu zčxkouitou propujčil wážnost, kdo an:
toritU pifma fwatého Utwrdil? Ehšeš:lt prade
ťici, musiš šemnon odpowěditi: Ze Duch fw.
ž the i SyUa pochodiri Eirkwi, nejwěrnějssi
choti El)ristowě tUto aUtoritU propujčir Sám
Pán náš Zešiš Cbristuš ťekl Učedlniknm fwým
w téže Uori po wečeťi posledUi (Jau 16):
oZesstě nmoho wám mlUwiti mám ale ne:
můžete fuésti Uyni Nle když pťijde ten DUch
prawdh, UaUčik wáš wsselifč prawděee Čtč
co tam a w Uásledujici kapjtole psano o je
dnotě Elrkwe a snad pozalaš w jakém stawu
fe bloudici dusse twá Uacháši Rci tedy pokoruč:
BZbloUdil jsrm jako owce, kteraž žahymlla
(jako owce žtracená): hledejž služebnika swého
(Zalln 108)ee Rci še fnuem Ularnotratuým
(LUk 15): Jak UmožiUajemuiciw domu otče
mého hoonst maji chleba a já tuto hladem
hynUe? Wstanu, a pňjdu kotci swěmu a dim
jemu: Qtče zhťessil jfem proti Uebi a pťed

tebou Ziž Uejsem hodeu slouti syu thj: ale
Učiň mne jako jednobo ž UájeulnikU fwých ee gl
hned pUjde tobě w ústrety Otec milofrdeustwi
a Bůh wsselikčho potčsseui skrze slUhU sioého,
prawého náměsika Ehristowa a Betrowa na
stUpce padue tobě Ua ssiji a polibi tě wliwáu
nim milostč w dUssi ton a fmašauim twoji
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winy Z obleče tě w prwni (nejlepssi) roUcho
katolické prawdy a dá tobě prsten Ua rUkU a

jisti budeš žtelete tučného Jelikož ale ústama
se děje wyznáni wiry kU spafeni, tedy whznej,
že tUčUátato obět Zežiš Christnš, jeUžto chowa
chléb tučUý rozkoš kralům poskytujici, po fwém
ž mrtwých wsiáni Uikdy bez krwe nebyla
Chcešli prawdu wyznati rci š Uámi hlasem
jasUým: Wod obojč spňfobou jest C.hrisiUš reli:
stwý Preložil liš Ua jažpk českýpiseň, kterouž
swatá máti Cirkew o fwátosti oltáťni špiwáe?
Wiš že zni takto:

Bod rozdionU pod spůsoboU,
Polchým znakem pouhoU doboU,

Dťlstojná wčc bdtUje
Od krmě fe napoj děli,
Pod každoll wssak ChrisťUš celý

Pod spňsobou obcuje

Od deroUcich Uerozdwojen,
Nerozlamán, Uerošpojen,

W celostč se požiwá;
Na tisice jich bo beron„
Nle wssickni stejnoU měroU,

Yniž celkU Ub!)wá.

Wáš pak tťetj článek di: Nikdo fe ueopox

wažUj kázati, že by pod jednou spůfobon toliť
se pťijimalo co pod oboji Wiš co Uásleduje:

Zli a dobťi Usta chýli,
Nozličně wssak jsoU jich dilw,

Ziwota Ueb zábyllu
Dobrým k žiti zlým je k Uer,
Nj jak Uasledek je w zporu

U stejného U čiuU
20iř
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Měj se Ua pozorU, Jene, aby twoje a
twých soudruhU pťijimáni pod oboji spůsoboll
proti ťádU, zwka a Ustanoweni swatofwaté
ťimskěa wsseobché Cirkwe UesloUžilowám k šae
hymlti wěčuému Čti co dále stoji:

Ll kd!š swátost ta fe drobč
Každá částka fobě fobť

Wssechen celek pťeswatý,
Spůsoba fc jenom láme,
Swátost ale celoU máme

W úplnosti podstaty e)

Rožmniteli nejfwětlejssi prawdě te“? BWou
koťte se tedy pod mocUon rukou Bčmě aby
wáš powýstll ro čaš anssciweni skrze střewa
milofrdeusiwi Boba Uasseho w Uichžtoanssti:
wil Uáš wýchod ž roýfosti aby poswittl těm,
kteťiž w temnosiech a w stiml smrti fedi kU
žpraweni noh nassich na cestu pokojeee

dea uješ fe wyswětlowatislowa Nicenš
skéhowyznani roiry: ?l wstalk jesi tťetibo
dUe podle pifem ee Yniž rožumiš, podle jakých
pifem ždali podle starých, čili podle Uowých
Wakliže wiš powěš kdo autorifowal pisma ta
(kdo jim dal žákonitou wažnost)? Nelčž Dnch
fwatý zákouitoll moci Eirkwi swaté propnjčeul
UoUe? Nebo prwui slowa ta pronesl aposstol
Bawel ťka (l Kor 15.:) UWydal jrem zajisté
wám Uejprwé což jsem t pťijal: že Christnš
Umťel za hťichy Uasse podle pisem: a že jest

e Wiš str 118 a 119 pťekladu paeeč Sussčlowa.
Hymny cirkewni W Brně 1816
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pohťben aže wstalz mrtwých tťetiho dne
podle pisemee Minišli snad že zde aposstol
fwými pismy chre prawdě wydáwati swědectwi
čili že prawdiwěji Ua pisma starého zakona (Ua
proroctwi tam obfažená) fe odwoláwáe? Zpy
tujte pisma, Jene pifma prawim, od swaté
Cčrkwe pťtjatá a schwálená N pakli se krestax
Uem býti pťišnawáš (tim že Ua cirkewni wy
žnáni wiry se potahnjrš) prosim wyšnáwej
take jednn sioaton katolickoU a aposstolskoUCir
kew, wyšnawej, že jsi ond tajemného těla Chria
stowa pod twon a wesskerých kťesiaUů widitel

non a prislUhUjicihlaon MikUlássemŘ mistoa

držicim Bána Uasteho Zežisse Christa nejpťedžUějssi tajemné a newiditelné hlawy Uassi
podlož fe mu š powiUnoU úcton a poslnssnosti
pokoruou jelikož ondům Uedowoler se od
hlawy oddělowatj

Uwádťš také Řehoťe, Diondsia i NugUa
siina ťkouciho: BToliko aposstolnm a prorokum
takowá se proukašnj úcta, abw wsse cokoli wy:
ťkll ša prade fe pokládalo.ee Baklč ale
siowa tato Nugnstinowa se tak Usečně bráti
Ulaji jať ty je bereš že tottž toliko aposstolům
a prorokúm fe úplně wrřiti má: tedy Uemělo

by fe wiry dáti ewaqulistům, kteťiž nebyli
aposstolowé, jako fw .Marek a Lnkáš N tU
již zúst twých sondim tebe služebniče Ueprawý
(Luk 19) Nejsi li powinen wčťiti Lukassie?
Kde jinde w ewangeliich Ualezneš slowa: UTo
čiňte Ua moU pamatku?ee uu N tak cela twá
powčtrná a prassna stawba w ineč fc rožx
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padla Bowěz mč drzý hrdossi: kde Rehoť,
Dionhš YUgustin a jini od Cirkwe ža swaté
prohlásseni doktorowé katoličti jestliže jsi je
četl, tebe tomu Učili abyš šamital rošsudek
fwatofwaté ťimskéa wsseobché Eirkwe U wě
cech wiry? Ol té Uejneprawějssiodwahy!W
prawdě jsi jeden ztěch, o nichž sw Tomaš
proti pohanům ťekl: 77Jsoutě někteťi mežt lidmi

tak opowážliwě fwémn wtipn se dUwěťujici, še
se domniwaji žeby wesskeren fwčt swým rošna
mem wyměťtti mohli, toliko ža prawdu nlajire
co jim se takowou býti žda a wsse ža Uee
prawdu pokládajice, ro jim Ua roznm nejde
thud také horoucně onU kUswým doměnkam
a kaciťstwim, že o tom co jřm Ua odpor stoji,
anč pťemýssleti ani slysseti Uechtějiee O Uichž
di SalomoUn: BZ.Uepťijimciblazen slow opatra
Uosti jediné leč mlmditi budeš jemU tp wěci,
kterěžjsoU w stdri jeho (Bťťsl 18)ee

Že wssak pťijimáni pod oboji spUsobou
neni pro wssechy newyhllntelně potťebno a ro

takowé ode PáUa pťikázáno, whfwitá již ž toho
že mnozi dofáhli žiwota milosti bez prijimáni
swátosti oltáťni dťiwe totiž nežli EhristUš ona
slowa wyřknnl: BJežte a piteee at d Nejžřej
měji wťděti to Ua lotrowi jrnž kU prawiri
Ehristowě na kťiži pUťl Ten šajisté nepťijimal
ani pod oboji cmť pod jednon spusoboll ani
nebyl ťádUě(wodou tottž) pokřtčn awssak pťere
dossel spásy Neboť přijimal dnchowninl spůu
fobem, Uwěťlw totiž prawdě a obrošen byw
kťestem žádosti Ze frdrem wěťtl kU fprawedl
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nosti, protož žwolal: „Bane rožpomeň fe na
mne když pťijdeš do králowsiwi fwčho (Luk
23 )ee Cetl jsi take o swaté Emerencianě panně
a nulčedlnici kteráž panny Ylležky spolukojenu
koU bywssi Uebyla se ťádným křesiem žnowur

šrodilq aniž pod nějakoU fpusobou fwátost
oltaťUi pťijala a přece žq fwatou pannu a
nmčedlnici od Cirkwe wyhlássexla jest, protože
na potupn jmena Cbrisiowa Ukamenowána byla
Swátek jeji fe w Řimě co Uejslawněji odbýwá
Mlčrnim pomijim mnol)o jčných swatých UlUčedla
Uikn kteťi ani řadně pokťtěUi Uebyli ani swatost
oltárni nepřijimali, jako mUdrrowé pri mučer
dlnicxtwi sw Kateťiny na wirn obrácenč a sinrt

mUčedlnickou ihUed podsionpiwssi Tolikéž plati
o nmohých fwatých wyžnawačich kteťiž Uikdy
pod oboji spllfoboU Uepťijimali (a pťece ža
swaté wyhlásseni jfou) Tak U p čiUčl sw
Benrdikt Urbywssi uikdy tněžem, a rowněž tak
slmouý Cl)ristmo wyšnawač Serasinský arcir
oter náš Frantisirk, kterýž ž pokory ani na
knčxžsiwiUechtěl býti pofwčren ani pod oboji
spnfobon pťijimal Uýbrž toliko pod jednoU pťlu
jinmje š ucto k Uejfwčtčjssi krwi Chrisiowě
po swatém přijimáni pouhým winem we zlassto
Uim kalichn w Učmž krew Báně nrbyla

konjekrowcina, nsta si wr,xmýti chtčl. Kterýéžš:kalich až podneš na pmnátku tohoto fwatho
š ostatky a klenoty w fakrisiii konwentu swan

tého Frautisska Yšsiského fe chowá. Na kalich
tch mnoši papežowé, nedesiojUčjssi kasdinalowé,
wšuesseni prelati a knižata š pobožnosti fe
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diwali, a mezi nimi byl i Zeho Swatost Uynějssi
papež MikUlciš 7 8 Učkolika kardinaly, znichž
to jeden, Zan kardinal Swatoandělský, wáš w
minulých Uedáwno letech fam ofobnč ansstiwil
a Uapomlxlal fam we pťitomnosti mnohých
diwaků w kostele Pražském pod jednoU toliko
fpůsoboU pťijimaje

Marně fe odwoláwáte na slowa aposstoa
lowa: Zkusiž pak fcim febe člowěk: a tak
z toho chleba jez a z kalicha piee Nebo ten:
týž aposstol doklada: BKdož ji a pije nehodně,
odfouženi fobě ji a pije nerošfllžujic tťla
Bčlněee Nerekl aposstol: Nerozfnšujic drrm
Báně,ee hluboké chowaje pťefwědčem, že krew
Christowa se od těla jeho nikterak odděliti Uex

dá jakž o tom již obssirnťji mluweno Tolikéž
Uestoji Ua odpor prawdě té slowa Baně: Bite
š něho wsslckui(Mat 26);ee protože slowo to,
chowáli do febe pťikaš, fe toliko na aposstolh
tehdaž pťijimajici wžtahowalo kteťi kněžimi
Učiněni býti měli a jimž Ehrtstuš slowy těmi
Ua stoznměnoll dati chtťl abh každý častečku
š kalicha wypil tak aby wssickni zněho piti
mohli. Brotož čteme tafé U Lnkasse (22 ), žc
Bčm podaw aposstolňm„kalich ťekl: „Roždčlte jej
meži febou (podělte se jixn.)a

N. Pit
Dokládáš konečně že jfem Krumlow

co misto hadky zawrhl at d Ty těšpodobUě
žawrhuješ Cheb co misto fprosté a selské pťir
dawaje: BEož pak je tam Učjaká sskola u wěu
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dach wsselikého drubn kwťtoucieeee Diwnol
Ubiháš soudU papeže kardinálůw wssech kato
lickýchprelátůw swaté Eirkwe Boži kraluw a
knižat i wssech wysokých sskol a wytýkáš Ehebu
že tam Ueni wyfoká sskola, a pťece waec
ohlásseno bylo že tam Ua den sto Barbory
pod predsednictwim nejdůstojnějssiho kardanla
š titnlem chrámn Bthtrak okownmee sněm
bnde kU ťterému se mnoho knižat, pánůw a

jiných sejčdlel Eoe? kdyby fe tak bylo staloe?
Skntečně jsem se takc o to co nejlěpe postaral
aboš měl nmožstwi welectěných a wýtečnou
žnámosti pisina swatého wynikajicich mistrů
jakož i doktorůw odého práwa, mistrů w Umě
Uich a bakalaťú, kteřiž by byli rožhodowali o
twých marnostech a mojich prawdach

Wřipojuješ i wýstrahu abych ja wyssetťo
watel kaciťské neprawosti se na pozorU měl,
bych sám se kariřsiwim nepokálel odpor klada
katolirké prawdě Cti co prawi Bůh ústy
proroka Zachariásse (2): o Utertež še
žemě pulnočni prawi HospodiU: Uebo we čtdry
wětry Uebeské rožptýlil jsem wciš prawi Hoe
spodinee Ql o žpoždilé zlosti Nokycanowhl
Brotinje fe katolicképrawdě a twrdossljně žau
stciwaje lichon Uankn pifmU swatémll odpor:
Uon, jsi arcikaciť a opowažuješ se mne,
foudce twých kacirstwi napomislati bych se sám

posskwrny kaciťské warowal O tobě wěrn
plati co di sw. Eyprian o kaciťich: Ti Uár
sleduji fpůsobn opic, u nichž wsse lžiwě fe děje
Nebo jako tyto Uejsouce člowěky, fpůsoby člou
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wěči UapodobuUji: taki kacir béťe na febe
twaťnost Cirkwe katolické pťiwlastnnje si jeji
zákoniton moc a prade, ježto pťece w Cir
kwi Ueni; žehna ač fám od Boha proklat pťi
slibuje šiwot sam mrtew jfa, Bana wzýwa jsa
rouhač, co kněz přislUhUje jfa fwětským člowě
kem bUduje oltáť swatokradež páchaje Mimo
to odwažnje fe i toho zla, že jsa prednikem
ďabelským mssr swatoU konati fe Uezdráhá ee Tak
fw Eyprian Čti a wěž, že to proti tobě čeli;
Uebo possetilěmn podle possetjlosti odpowidám,
aby fe fam sobě Ueždál xnoudrým býti (Pťie
slowi 26, 4) d

Bodolmě wyčitáď mně, že obcháziln
moťe i zemi abych učinil jednoho Uowo
roěrce a když jest Učiněn že jej čiuim
synem zatraceni dwakrate wice Uežlt
jsem fam Z zde čiuiš, co wýsse Cyprian
wyčita kariťům Zinému přičitáš, co twého
jest a rož jiného jest, pťiwlastnuješ fam fobě
Tij to zroyk čtnjti syuy pekla, má pak fnaha
zpozdilé syny hospodáťe wychwátiti žeihubuému
wztěku jeho; nebo tento snaži fe je krUtoU
wraždou do ohně horouriho Uwrhnouti Broti
tobě a synům twým jež jsi z jedowatěho femena
šplodil a mlékem hadůw kojiš čeli wsse co
napťed a doleji w téže kapitole (Mat 23)
psano: „Běda wam zakonniri a farižeowé poo
krytci: že zawirate králowstwi nebesképťed lidmi:

Uebo fami tam newcházite, ani těm, jeužby
seojfti chtělt wcházeti dopousstiteee Tot o wáš
plati Zene, protož pťisnějssi podniknete foUd
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Uež jini; a nowowěrre Ziskaného čiUitefyxlem
zatraceni dwakráte wice nežli jste fmni Řečeno
to o wáš kterýž nawsstěwujete, nwěžňl:jete
bežbožně jillé, abp jste je z cesty katolické prawdy
fwedli, a swé wyžwědače wysilate aby obo
chaželi moťe a zemi, jak toho doswědčllje opiš
psani twého,e jejž U sebe chowam

Ty také sebe saměho blahoslawiš a pra:
wiš: BNadujmee se a weselme fe když
lnlUwiti budoU wsserko žlé o naš
lhouce ee Blahoslaw a rade se raději, když
toto Uejprawdiwějfsi wywraceni blUdU swých
pťečteš Swědomi twé neni Nugustinowo, že
byš š nim řici fměl: Smýsslej o Nllgusttnowi
jakkoli fe tobě libi, neobwiňUjeli mnč toltko
swědomi mé pťede twaťi Boži.ee

Zawrhnješ zazraky a pťičitaš je
antichristowi podle působeni satanor
wa, aby w blud Uwedeni byli, by
mo Ua bhlo iwywoleni, jakobyďšsebe
fameho š pťčwrženci wťadowal wpočet wywor
lených, wssechny ostatni pak k žawrženým odu
wážUě počital Wčť mě: by jsi pro Uic jiněho

nebyl kaciťem již tim jediným byš se odswědu
čowal kariťem býti, e skutky Boži chreš satao
nássi pťipifowati Uwadiš konzelnikyFaraonowy
a čarodějnika Simona kteťiž podobně jako ty
podwodnici byli, awssak Uwaž fam pro sebe
jejich konec

Ziž často opakowal jfem: Lito mně tebe,
Zenel kde pak jsi četl w mojich psančch, že
bych jei kzasleprni mpfli lidfkých Ua



468 Z. deowěď Zauowa. Ml.Dil.

zcizraky fe byl potahowale? Tak ositox
wánim četn ch lži kračiš w sslepějichotce fwého
půwodce lžl Zazraky prawé čini toliko Buh
buď pro oswědčeni fwé nejwyšssi moci anebo
swé moUdrosti aneb swé dobrotiwosti. Hlawnim
pak jich účelem jest potwrzeni prawé wiry,

jak di wyswětliwka pťi flowich žalmU (110.:)
Mocné skutky fwé Ukázal lidU fwémU, aby
jiln dal dědictwi UárodUw t j aby narodowe
w Uěho Uroěťiliee N w posl kap U Marka
rekl Ban: BZnameni pak ty, kteťiž Uwěťi tato
Uásiedowati bUdoU: We jmeml mem nečtsté
dUchy bUdoU wymitati jazykp nowými mlUwiti
hady bráti; a jestliže bp co jedowatého pili
UeUsskodičjim; Ua Uemocně rUce wžkladati bU
don, a ti dobťe fe miti budoUee N dale: 77N
oni ssedsse kazali wssUdy, a BaU jim pomahal,
a ťeči potwrzowal naslednjicimi diwy.ee Zdá
fe pak Zene že Uedělaje slussněho rozdiln tak
zmateně lnlnwiš jakobpš i zazraky Christa
aposstoluw a ostatnich swatých zawrhowal Četlx
li jsi, co di aposstolKorintanum (ll 12 11.:)
„Učtněn jfem UemoUdrým wy jste mně ktomu
pťimlttli Nebo ja od waš měl jsem chwalen
býti: nebot jsem nic ménť nebyl (a Uenčinil),
Uežli ti, kteťi jfoU welci aposstolé ačkoliw we
swých očich nic Uejsem Wssak znameni nxého
ťcidného aposstolstwi Učiněna jsoU mežt wámi
we wssi trpěliwosti i w diwech a šážracich,a
w mocechee Ty ale Zene, jednáš podobně
těm, kteťi wsselika dobra a dary DUcha fwau
tého we zlo pťewrátiti nsilnji Broti takowým
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wola DUch sw U Zzaiasse (5): Běda wam,
kteťiž tahnete Ueprawosi w prowázcich marnosti
a jako prowaz (prowazem U) wošn hťichl Běda
wam kteťiž ťikáte zlémn dobré a dobrémU žlé:
kladouce tmy a fwětlo a swětlo ža tmy: po:
kladajice hoťke ša sladké, a siadké za horké
Běda wám kteťl jste moudťi w očich swých a
pťed seboU samými (sami U sebe wedle zdáni
swého) opatrniee Ejhle troji běda tobě Zene,
Uebo trojnásobný prowázek nefuadně se pťen
trhne Běda, bčda běda těm, kteťiž pťeu
býwaji na zemi (Zjew 8,13)ee „Nle nasse
obcowáni (Fil 3 20) w Uebesich jest, od:
kudž i Spasitele očekawáme Bána nasseho Jen
žisse Ehrista kterýž promčni tělo poniženi Uau
sseho pťipodobněné k těln jasnosti jcho, podle
pUsobeni, kterd,xmž také mUže podmaniti fobě
wssecky wěci ee

Eo pak Uassich bezpečných pruwodU se
dotýče jakož i wěrnosti prawé kteraž se wssem
prawým Ehrista ctitelům katolickým šachowati
ma mohou wsslckni wyslancnm dllwěťowati a

wy co Uejpewněji, jestliže fe odhodláte pťijiti,
aby jste fe blndnw odpťisahali a swatofwaté
ťimskéEirkwi prarodiwě a skUtečně poslUssenstwi
pro fon wěčnoUfpásn prokášali

Diwim se také, že Ua žáwirce listU sweho
se nestydiš Ueprawýmaossemetnýmjazykem od:
snzowati nejkťeskansstějssikrale a knižata
ťka: BKbe! množstwi tam zmatekee Y opět:
Mnoho jest powolaUých, ale málo whwoleu
nýchee Z potahnješ fe na kaciťstwi arianské
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které wssak, jako wssechna ostatni Uikdy fwato:
swatou řimskou Eirkew pťemori Uemohla aniž
kdy pťemohou, jelikož BáU ji Učinil pťislibeni:
Bše brčmy pekelné nepťemohou jizee Cili byl
papežLeo, Ua kterého se odwoláwáš, arianem?
Zdali Yugustin, Zeronym, Blmbrož a jini er
sčislUi Učitelowé neodporowali mnžně kariť:
stwim ariaUským a jiUým w časech Uásledujicich
nawstawssime? Yle jako zahlazeno bylo kaciťur
stwi arianůw a jiných pťedchúdcůw wassich: ne:
jinak budou zahlazena i kaciťstwa wasse, nebot
Bůh bojuje š Uámi witězně.

Brawim: „Z Wasseee a to pťičiUoUwa:
fsich soudruhů, Zla které se potahujete, jako Ua
(Uesiednocené)Reky, Rufh, Bulhary, Yrmeny,
Jndd a jiné twoje podobniky, o kterých twrdiš,
že EUgeUiUš blahé pamťti je 8 pťijimčmim
oboji spůsoby do lůua swaté mateťe Cirkwe
katolické pťijath miti chtěl. Mčxms ufebe dekret
Eugeniůw bulloU olowěnon opewněný.ť) Mášxli
opiš jeji, probirej ho pilně a wjz, zdali tam
nějaká zminka o pťijimáni lidu obecného pod
oboji spů!oboue? Možuáxli, abyPš tam opak
toho nalezle?

n) sz co jfme o tom pťi Rokyranowě listU w pox

znamu na str. 417 a t. d. ťeklt. Tyo platč o wejťkeréwýchodni Cirkwt, siednocené o Rčmem t nejed:
nocené„. Toliko podotýkáme jesstč, že ř nesjedno:
cené Reky, RUsy, Bulhary, Yrmeny, a jiné nc:
nazýwáme kacčťt, nýbrž toliko schišmatiky (rozu
kolnčky) tl j. takowými, kteki co do článků wžrd
8 námi se swwnáwaji, loltko co fe týče nejwhossč
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Tak tedy jsi bajkáťský lisl swůj še lžemi

začal w něm ďe lžemi pokračowal a ďe lžemi
jej také skončil protože lhať jsi jako otec thj
N jestlčže tyš dlonze a fsiroce pissic aněsky
swé rozwinul, já jesstě ssiťeji abych twé žwa:
niny wywrátil jsem odpowěděl thel opsal
jfem list tento tťikráte, odpowidaje possetjlémU
podle possettlostč jeho, aby swým bláznostwim
sc newychloubal Ze jsem ssirocepsal, nebndeš
Umě za winU pokládati; nebot hned zmládč
jfa jesstě we swětě bojowal jsem proti kaciťUm
a mimo to požadee toho i wznessený pťedmět
Bakli ani toto nepostačuje, odkazuji tě Ua to
co jfem o té wěci obsslrně w jednom pojednani

napsal Zatim ale pťijmiž za wdčk maličtem
timto, co se z pěra měho spěssUěwylinulo, a

wěť, že to jediuě posslo ž wroUcně horliwosti
pro twé a jčných fpaseni, jakož i pro čest,
chwálU a sláwu Bána nasseho Zežisse Christa,
jenž š Otcrm a Duchrm sw žiw jest a králuje
na wěťy wěkuw. leen

Z Chebn 1452, počato na sstědrý wečer
a Ukončeno w sobotU po oťtawč zjeweni Báně
pťi mnohěm žaměstnčxni jinými těžkými pracemi.

widitelné hlawy Cirkwe od nao se odchhluji,
ťimstého bťstnpa co papeže neuznáwajice Co do
nauky o DUchu sw uči Cirkew nasse, žeDuch
sw pochazi z the t Shna, ježtoclrkewŘekůw
nesjednocenýcb lwrdi, že Duch swasý pocházl
loliko zOlce skrzcSyna Snadno nahliželt,žex
by pťi dobré wňli oe sirano nessednocených Řekůw
i w tomto člaUkUse dorozuměni lrhce dociljň dalo
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S newoli zajisté swrchowanoU pozorowali
jfme w listU Rokycanowě UestoUdUoU drzost,
škteroUž se opowažUje haniti mnišstwi, aU
Zana jeU pohrdawě nazýwá nmichem Tak
Ueprawě katolik owssem mluwitč nemuže; nebo
nelze mU haněti co Eirkew DUchem swatým
wedeUá schwálila

Co medle jest mnišstwie? Kdo poUěkUd

dUchem nepťedpojatým wznessenoU Uwážtl m x
sslénku (ideu), na které se mnišstwi žaklada:
mUsi wyžnati, že ono znejhlUbssiho koťene kťea
skaUstwi whpUčtlo Nebo wira Christowa smě:
ťUje k tomU, aby poUta hrichU š člowěčenstwa

fňala, a každébo t nejwětssi jemu možné do:
konalosti poszesla Hťich pak, kterýž tomu
bráni pochaži z Ueposlussnosti, kteraž se rož
wěthje w pýchU dUcha w baženi po tělesných

rozkossech, a w lipěni k časným statkům čili w
pťilissné milowáni zemského zbožč Z tohoto
trojiho prameUe wyplýwá wsseliké zlo Ua swětě
wsselika bida lidská. Yby se trojhlawý had ten
jenž žiwot lidský otrawuje, pťemobl: žadá wira
Christowa troji wěri Broti pýsse dUcha pťed
piije poslUssnost a pokorU, proti baženi po

tělesných roškossech žáda pťemáhaui těla čistotoU
a mirnosti, proti lipěUi k časným statkum wyo
máhá odtrhnUti frdre od pozemských pokladů
a poszesseni dUcha k nejwyšssťmU a wěčnémn
doer, totiž k BohU

Cnosti tyto, jichž tak wira Christowa žada,
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Uejenom Ua ChristU a jeho aposstolich w neju
kráfnějssim leU se tťpytily, nýbrž i we prwoa
tné Cirkwi eruzalemské pťelibezně kwětlh a
wtiskly jč onu milostnou twáťnost sworllosti a
poklidU kteroUš pifmo swaté na ni tak wyfoce
welebi Tyto cnostt kwětly co Uejwětssa okrasa
w Eirkwi také w následujicich prwnich stoletich

Uprostťed krUtých protiwenstwi; nebo kteřižkoli
se tehdáž hlásili k Eirkwi, činili to z úmyslU

čtstěho, fwatého, z poUhé totiž lásky ku prawdě a
cnosti Když pak wstoUpenim cisaťú w Eirkew
kťesianstwi Uad pohanstwim pťewahy dofáhlo a
wyžnáni wiry kťesfanské i nmoho občanských
wýhod poskytowalo: stalo fe že mnoši zpo:
hanU, jimž jedině o tyto čafné wýhody sslo
beš wnitťUiho pťefwědčeni a powoláni do Cir:
kwe wessli žiwot sij dťiwějssč nikterak neprou

měniwsse N když mimo to jesstě ariauské a
jiná fektáťstwi meži ltdem wěťicim weliké žmatky
Uatropčla počala ona spanilá čistota mrawuw,
jakowáž na prwnich se zrači kťestanech, fe poznea
Uahla zatemnowatj a skutečný žiwot kťesianňw
se swatoU naukon C.hristowou w odporu stati

Zkazn tUto wic a wice žrustajiri bolestUě neu
souce dnsse Ussiechtilejssi počaly wýhost dáwati
fwětu, kde tak nesnadno bnlo se neposskwrněu
Uým zachowati a odebiraly se do famoty,
aby tam Uedotknuty žlými pťiklády pokaženců,
Bohu wěrně sloUžiti a we wsseljjakých kresiauo
siých cnostech se cwtčiti mohly a tUdyž k neju
wyšssi jim možné dokonalosti fe powznesly
Brotož čiuily žde o famotě awssak hojnějssi
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měrou a prawějfsim siněrem, ro kdysi nej:
Usslechtilejssimezi starýmt mndrci čjuiwali. Bo:
nořowaly totiž dncha swébo w rožjimáni nejo
wyšssi prawdy (Boha), zpptowaly bedliwč wsse:
chny hlubiny srdre swého, by dokonalého sebe:
pozuáxli dofáhly, cwičily se w pťemčcháni wssech
wássni a náružtwosti, odtrhowaly rwičenim:se
w chudobě srdce od čafuých wěci a powžneisselp
ducha swého k Uadšemskénm zboži, flowem:
žilh w těle, jakoby tč:la Uenlěly, a žijice na
zemi obrowaly š ne!bemo Toho wsseho pak do:

cilowaly wčrným plněnim tťi ewangelických rad:
o dobrowolné chUdobě, o dokonale poslnssuostj
a powěčné čistotč panenskč; kteréžto radd pro:
nessené od Chrjsta jfoU jako troji stežka Ua
chlum nejwyšssi dokonalostč wedonci. Tyto rady,
kterčxž jako dusse a podsiata wesskerého mnjš:
skšho žiwota jfoU, Uejenom od Christa a jeho
aposstolúw byly odpornčeny, m)brž i také skUt:
kem plněny, a w tomto ohledn mohoU fe
i Chrisiuš a jeho aposs!olowé nazýwati mnicho
ančš jest proti prawdě, twrdime:li, že muišsiwi
jest tak staré žako Cirkew sama. Qnof jest jako
ncjdokonalejssl praktický wýraz dncha kťesianskěho.

Nynčjssi twčiťnosii počal žiwot muišský
teprw we čtwrtém stoleti Uabýwati a postnpem
wěkůw wsselijaké formh w jednotliwých ťádech
wywijeti. Wůbec wssak stalo fe Umišsiwi mo:
hútnou pákon uennawné blahočinnostč w Ciru
kwi, newhčerpatelnúm prmnencm onoho spáso:
datného kwasn, kterýž pokleslé národňw mrawy
žase obrodil a powznesl, a byso weždy pťeo
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bohatoU studlxici erýslowného požehmiUi pro
wesskero člowěčenstwo Nebo nmichowé pťinán
sseli pohanům swětlo wiry jako i mim Slowan
Uňm ťečti mnissi Cyrill a Method. Mnichowé
žjednáwali Uárodňm blahoplodný mlr a pokoj,
stawěli sskoly a rozssiťowali swětlo rozltčných

wědomosti, Učili slowemi pťťkladem orbě ťea
meslUm, wědám i úmám a wssemožně wědecu
twi a Uměni podporowalt; wyprossowali modlit:
bami člowěčenstwU na BohU rožehnáni wsselio
kého drUhU a skýtali každému w dUchownich
i tělesilých potťebách pomoci nezdráhajice fe
pro spásn swých bratru i žiwot obětowati
Nejwťtssi Učitelowé Cirkwe jako fwaty Nthaa
naš Weliký, swatý Basil Weliký, swatý Řehoť
NažiaUský, swatý JaU ZlatoUstý, swatý Yuglla
siin swatý Zeronym swatý Nehoť Weliký,
fwatý Berlmrd swatý Tomáš Nkwinský, swatý
Banwentura býwali mnichy a rožrhli swětUp
fwými wýbornými fpisy a cuostmi wěčně zárici
fwětlo qklassterů nejwice wysslo Swatých a
Swětic Božich, jenž wečUoU budoU okrafou
Eťrkwe Mnohdhkráte eden nmich neUannon
a blahoplodnoU činnostl fon celé toky požer
hnáni Božiho po krajmčxchrozléwal an chodě
ro mišsionať po krajich plameunon bohoxladssex

Uosii swou hťissuiky že sna bUdčl, nldlé a wrtl
kawé Utwržowal ncpťátely smlťowal žkormone
cené těssll pokleslé naprawowal a wesskera
frdce mohUtm,uU slowem k nebi Unássel, jak to
patrně widěti ua famém Zaml KapistranU,
o Uěmž práwě mlUwime, jenž prossed wětssi
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čásk Ewropy a wssUde hťimaje proti neprawoa
stem tisicera frdce ž bahna nemrawnosti wy:
drostil a mrawUé obrozeni w millionech dussi
spolu š milosti Bo spufobil Kdo rozjimaje
tyto wěci opowáži lzelkydati baUU na mnišstwi,

kteréž fwětu tak oblažnjiciho podalo owocee?
Umlkniž tedy a zastyď fe držostná rouhawost
která co Uejwyšssi úcty a chwály hodno, wý
pliwkem jedowaté žassti pokaliti fe erstýcháš

ěšČ šl. Jan kášr na hranjcjch ťápadnichšem e r.

Z listU práwě uwedeného wyswitá že

š bádky dťiwe obmýsslené docela šesslo jelikož
Kapistran žádného nowého náwrhU straUh té
wěci UečiUi Spolu leži na jewě pťičin, pro
které fe náwrh takowý ani wice UčiUitinemohl
Widěli jfme také že odpowěď Zanowa bola
datowčma z Chebn Do města toho byl Kau

pistrán již we fwatwečer neposskwrněllébo po:
četi panny Marie (7 dec) dossel a pobyl tam
k nemalému dnchownimU prospťchn katolikůw
až do začátku února r 1452 Kázaltě zde
š obwyklon horliwosti a rozohnil wesskera srdce
láskou kU prawdě a cnosii Na začátkU Unora
přissel do města Žitawy w nynějssim Saskn,a
dne 16 do Kamenice a 21. do Friberka tama
též, kde 24 února slowo Boži hláfal Dne
8 bťezna dossel do Missně, sidla čo drnhdy
biskupa w markrabstwi MisseUském š pťekrásilým

M



Zan fčxžeUa branicich zč:padnich země Českč. 477

gotickým chrámem kde Zan dne 18 bťezna
mohUtUým slowem swým wesskera srdce Uaramně

dojal Téže aposstolské prace fe podjimal w
Mostě w Cechách od 25 bťezna až ku po:
čátkUčerwna š podiwnhodným wýsledkem Nebo
nmoho tisic odsstipencú slowem jeho dojatých
nawrátilo se opčt kjednotě cirkewni thud
nawsstiwil takceDťewňow (Tachow), kde žiwou
tem swatym a dtwy swýmř mysli wesskerých
měssťanů tak dojal že sobě wťele pťáli bra:
try menssi obserwanty čtli Fraxltifskány we městě

miti Tužbě této r 1466 wyhowěl otec Zakob
ž Welkého Hlobowa; nebo poslal tam několik
bratrU tchoč ťádU aby tam siálé zarašili sidlo

Mřmo to žawital Kapistran také do města
Bleě kde až posawad w dolejssi chodbě kláa
sstera téhož řádU se Ufaznje kameuna kazatelna,
š které fw Jan šwťstowal slowo Boži Také
mťsto Kadaň obradowal pťitomnosti son a
obdaťtl je podobnoU siltanci jako Brno a Qlo:
nlour.ť) FčliaUci tU poslal Zan Kadaňskémll
Umgisiratn a měsssanům z města MostU dne

23 dUbna 1452 Llž podneš se w Kadanském
konwentě wedle kaply čtrnácti sw pomocnčkU

e) W popisu Kadaňského klásstera čte se: únno 1452.
úUm in c:ix!itčxtšZodč!mjčxš Zrix Zšu Uonlš Zc:t.

.jonnnoš (Tupjštremuš pruešcjjcuššet erčmšxšjiumz
ijjl mngierUluj E c:irjtčxtj (Tčujčme:ušjsjljčml.inm
totiuZ 0uljui8 ličxliš jjlčxri8 in Zrix ššqušnliš
lonwriš:
liouorexdiliduš p:xrilcerquč:anioutjduš Ulque proo

riáiš l)omjno .jounni út: djl:uštiuš plešdnuo (pno

d
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Ukazuje studně jižto sw Jan Kapistrán podle
staré powěsti pofwětil

Když tak Kapistráu západni straUu Čech
obchášel uemaje od Jiťiho š Woděbrad dox
woleni do wnitťku zemčx.fe pustiti: Upadl nex

jednon U weliké žiwota Uebezpečenstwi ze čteu
rého wezdy téměť zážračm)m fpůfobem wy:
waznul YmaUd Heťman nwádi na dxlkaž toho
podle starssibo žiwotopifce Barberia Uasledujici
Událost: Když jednoho dxle Zan naš pěssky
cestowal hnstým lefrm kazal swýul sondrnhum
aby maličko poodessli Uapťed; nebo chtěl wol
něji w rozjimani fe poUoťiti a wroucim knebi

wzdychánim na dobrotiwosti Boži Čechum fpáfy
dussi wyžadowati TU Uenadále ze zálohy wy:

roojm) čxxištruti in l).:xclňnwno toti Wšlro cloro:
Moolno chálitšor dlnšišlro očrium: ťe“rnuoišoo
Zurčeucusnwlc .luc!ici Ulquš ()canulidušy lxouoštem!u
quc! cxommuuitčxli pruotčwtčxeš cixxilntiZ: ucxo uon
omniduš E .einšuljš ()onumrňlibuš omxum lcxšilinu
miš liliiš Čč siličxbušy chniquc! omnibuZ couunou
rumiduš in prčxosčxtčxcirilřxto smnilis:riduš quoquo
jpšorum nc Zubájtjš Zpirjtučdlilduš čur šlšculčxribuš
pwšďontibuZ mque fuluriZ 0rcjjui8 ZcxrnsioiMšu
triš lš“rčmoiZoj donosčxotorjduZ áešxdoliZšimjš lťmlor

.jočmne!Z ue! GUpiernno oju8cjonx 0rcjjnjš miuiu
muZ Čč inc!išnuš Uo liororon(ljššimi l)čxlriš (ťonou
rnliš jn omnidu8 pmxliduš Cjšuuonlňuiš quoču!
ťemtrch cjo 0d89rrčmličx nunaUpčaloZ immoriluš
fia:mxiuš 0onomlqu t)um orčxciouum šussrsdšio Eo.
Ee:. (jako we siliaUci Brňančxm propňjčené str. 336
a l. d.) l)Ulum in l!rix tjjo šot. ššoršii dlčuxc.
ňnno 1452.

(le. 8.) sr. .lonnnch ()upišcrnuuš mup.
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padUoU naň žákeťnici obnašenými mečča jinými
zbraněmi chtire ertxmého Usmrtjtč, ale proti
wuli těch, od Uichž wyslan bdli stane fe dou
cela jinak Nebo když se jeho dřiwe otáži:
Kdo by byl oneU nmich, jenž slowe Zan Kao
pistrán? m odpowi tento ereroženýln frdcem
a jafnoU twáťi dle přikladu Spajltelowa: Zci
jfem onen ZaU, jehož hlodate!ee Slowa tato
srdnatě prouestená a spolu pohled na jeho
wažnou twať zUižto swatost záťila, tak ol)roe
mily wrahy ty, že ani slowa odpowčditi Ue:

mohli aniž se Uččeho proti muži Božimu od:
wcižili, Uýbrž mlčenliwě opět na swa mista
se odebrali

Tentýž Barderiuš wykládá, že nmozi bež:
božniri z hUsitůw rozličným spUsobelU o bezo
žiwoti Jauowo nsilowali, že wssakžločinn toho
Uikdy wykonati Uemok)li, jeljko; Bnh wssechuy
jejich bezbožué pokusi) Zmařil Za to bežfmysl
non rošwšteflenosti, čeho na jeho osobr dowesii
nemohli Ua jcxk)opodobišně pachali Nebot ji
brzo nohama wžhnru wčsseli, brzo šase pťiu
malowali ďáblo, jimiž prý Zan posedlý jest
TU opět jej wypodobnili š wilnými žensstinamt
a siládali o Uěrn hanliwé pihně l rozfsiťowali
mežl lčdem náťkliwé o něm tpljU Nle wssechno
to pťissedsst Zanouxi w žuámost Uešarmoutilo
nepťekonanél)o ducha jeho, anobrž podlr wzorU
Božskék)oSpasitele modlil fe za proliniky ťka:

dexufk jtnl Bmle, odpust Ueboť erčdi, co
čini!ee Mežč tim Uenstáwal Uikdw U wykonciu
wáxlť úťadU kazatelského a na útršky protiwsli:
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kůw odponšidal rážnými fpify. A ubyt také do
wnitťnich Cech nebyl inkUUl pťece dle swě
dectwi swého foudruha Jana Talellkatského pťiu
wedl k jedUotě Eirkwe ťimské Uašpět asi ssest
náct tisic HUšsitůw w Cecháchee

úwaha.

Rozjimajčce tyto wěci bešděky žpominálne
si Ua siowa bohomyslného Tomásseže Stitného
a wzdýcháme: „Kéž by si tehdaž Čechowé byli
powssimli spisil swého Uejwýtečnějsslho mUdrce
Tomásse še Štituého, kterýž asi 60 let pťed tim
žill Kéž by byli Uwážili, jak on, oždoba Uá:
rodu Ceského oswaté Eirkwi smýsslel a jeho
fmýssleni swým ťedidlem a wůdcem byli učinili.ee
Wrawit pak mudrc tento pťi wyklcidáni dwae
náctera článku wiry (str 15 kn l dle wye
dáUi p Erbenowa): 77Když sešťiš to wsse pon
psáui wiry, hleď abyš Uižádné wťci ze wssech
protiwen nebyl Nerožumlšli UěčemU otaž fe
moudťejssich, a dokUdž tě Uenauči wezdy rci
sobě na mysli: Yč já tomn nerožUmim wssak
moji pťedstaweltt rirkewui tomu roznměji a jakž
oni rožulnějl tak já wěťim; a to wim, že
wssemu tomu mcim wěťiti, což jest Eir
kwi swatoU potwrzeno aby luá wira cela
byla u N mám wěťiti pewně abych fe
nedal odhrošiti, w Boha doufajc, ale Ue sám
w,febe by mi bylo i žiwot dáti: an se kte
rými dal dary fwčsti byt by pťissel iaUtikrist
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Nebo kdož wiry kťesiansté celé Uepo:
rnssené, wěrně a pewně wěťiti nebude,
také spaseU býti nebude mociee Tak Tomáš
ze Štitného To rožjimajicim a na twrodssijný
odpor ČechUw tehdeǧssich proti Cirkwi si zpo:
minajicim chce se nam bolestně zaúpěti:

Zaplač Morawičko
KlidUa holubičko,
Twá žr sesira milá
DrUhdy Ufslechtilá,
ZaslepeUá zlosti,
Ylná newolnostt
Qd tebe fe trhá,
Jenem opowrhá

7depUsk fesiro Čechit!
Slzy wčnU obmyji,
Tebe že se spUstila,
Kapistrána Ueclilced
Bůh mne za to nawsstiwil
Qn mi blnd můj zosskliwřl
Již náš opět sestro má,
era pojx fpolečnáee

š 32 :lan pissre Ebrbn magistrátnZneu
jemskemn

Čaš, jenž po kázani Zanowi zbýwal, wya
naložen od něho Ua modleni na náwsstčwu
UemocUých, Ua psani rozličných odpowědi jež
mU Ua wěťici i Ua erťřici wyhotowowati
bylo a které jakž jsme na listech Rokycanowi
zaslanúch pozorowalt nejcnom mnoho času,
Uýbrž i neUanně pilnosti a wytrwalosti wy

21
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máhaly Mimo dlouhý list Ua Rokycauu, zUěu
hož jfme značnoll čásk w paragrafě 30 podali,
wyhotowil Zan w Chebn také list na magistrat
Znojemský, kterýžto list již proto dUležitý jest
že opětně potwrznje, co Kapistran w poslednim
psaui na Nokhcaml byl wyslowil že tociž žar:
pUtili kallssnici pod ťizenim Rokycanowým ná:
silUé pťepadUUti morawsiých katoliknw ofnowali
Nebo Znojemssti dali Kapistránowi, jak jeho
psani dofwědčnje, zprawU o wýhrůžkách rož
žUťeUých kalčssnikúw jakož o pťibliženi fe Uherskě
moci walečné, kterouž ke fwé ochraně kU hra

UicimMorawským byli powolali W odpowědi
Znojemsiým dcmé wděčně zpominá Kapistrán
laskawosti jejich a dáwá jim zprčan, že Rou
ťycaUa do EhebU k hádce nepťlssel wyjadťčw
sc, že mezi Uepťátely swé nepůjde Dálc jim
wyprawuje, že kardinal Swatopetrský k oko:
wůmee chtěl š páUy Českými w EhebU slawitt
fněm pod tou wýminkon aby fe wýroku jeho
ro wyflance aposstolského podrobili, čehož oni
prý Učiniti odepreli Bťeš to wssecko, že pťcce
se w Baraitť Uedaleko Čech slawUý šbor še:
ssel, kde wznesseuá knižata jako wéwoda Ba
worský Ludwčk, pak markrabata Braniborssti
Zan a Nlbert a mnozi uroženi pánowé šl)ro:
mážděni byli TU že Uzawťer aby fe čtwre
tou neděli w postě š českými pčmy siawil sněm
jestliže by tito nawrh takowý pťijmonti chtťli
a wyslanec aposstolský k tomn fwolil Ua jehožto
odpowěď jako; i na odpowěď Saského wéwody
Bedťicha starsslho že Kapistrán každodenně toUl
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šebně čeka nebo že by rad we městě jrho
Mostčee kázal Bal wyprawuje jak Čechowé je:l
mu fpilaji a Utrhaji podiwne skutky Boži
které se Ua nemorných ději, ďáblowi pťipisnji
a rozssiřowani:fe powěsii o nich žabráxritč usiluji
ktrrak ale papež fcim MčkUláš 7 jeho naUkU
šwleisstni bnllon potwrdil, kteroU jim prý pan
Beneš z Bozkowic podkomoťi markrabstwi Mou
rawského, slowem jeho na wirU ťatolickoll obrá:
ceUý, w opisil šděli poněwadž jč jemu k tomuto
účelxl šaslal Bosléže jim dodawa frdce, aby

je wý,hružek českých HUsitůw Uebáli, Uebo pro
tU pťipadnost, žeby Hnsité čessti do Morawy
walrčuě wtrhli přislibil prý fpráwce šemě
Uherské Morawannm katolickým swou pomoc
Než slyssme wlastni siowa Kapistránowa: ů)

Wyfore wažeUým a wýtrčným pančrm
pann pnrgmistrowi a konsselmn xněsta Znojma,
fwým welectihodným anUm dobrodincům

Wyfoce wažeui a wýtečni páuowé, welex
rtil)odlli paxli dobrodinri! Čině fe Wám sinssnč
a pokorně pornčena a ochotnoll slUžbU fwou
wška.;nje pťeji Wcim na BohU milosti spasxlé
a wččuého poklčdU w Bánn.

Zak welice fpolU rčtim bolest Wasseho
zármutkn, tobo dofwědčnje nesmirllá a abych
prawdiwěji mluwil newýslowná milostnost lásky,
kteronž k Wam ke wssechněm lml; toho do

e) J tcxulo list ze siarého rukopifu Uniwersitné biblio
tefy Qlomucké (djš g 16) wyčerpal a pťeložit

na jazyf Uáš prof Matčxj Brochǧiška21
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fwědčuje sam Bůh, jenž skoumá srdce wssech
Nebo ze jfem po fwém do Ehebn pťibwtiWassim
Wýtečnostem ničeho nepfal stalo se jedině
proto, že se buď málo neb nic psan hodllého
nenamitalo Weždy wssak Uemalou jsem se
náději kojil že, stan fe co stan pťece Uěco
znamenitého a šděleni hodUého se udati musi
Eo fe slalo oznamil jsem peiUUBenessowi, od
něhož jste se wsseho dowěděti mohli

Když jfme š Krllmlowa českého fe ode:
birali, poslal jsem zase wyšýwajici listy jak
Rokycanowi a wssem panům českým, tak iměx
sslanům Bražským, abh Rokycanu pobidli k cestox
wáni do Ehebu Qn wssak strachem bešdůwod:
ným pojatý erdwážtl se pťijiti nýbrš odepťel
toho Uaprosto ťka: že ku swým nepťátelům Ue:
půjde Mlmo to co fwrchowaný arcikaciť a
fyU neprawosti i šeitraty posskwrnčnými ústy
swými w listě mnť zaslancm wssechny katoliky poa

činaje od nejwyšssiho papeše a podotýkaje wssex
chUhprelqty fwaté Cirkwe, krále a kUiata a wssex
chny, kteťiž jmeno katolické sobě přikladaji, zatrae
cuje, kaceťuje a swými Uepťátely je nazýwá

NejdůstojUějssian kardinal Swatopetrský
k okowůmee chtěl pod tou wýminkoll š Cechy
slawiti sněm, aby pťislibili, že wýroku a rozu
fude jeho co wyslance aposstolského fe pod:
daji Oni wssak toho Uikterak Učiniti nechtěli
co ljdc, kteťi žadného pána Uad feboll UšUati
Uechtěji a pťilissnoll fwobodU miluji Nwssak
jsem se prece sessel š Jebo Osioicenosti Ludx
wikem Baworským a š oswicenými nmrkrabath
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Braniborskými Zanem a Bllbertem w Baraitě
jakož i š mnohýmč pany tam šhromážděuými

Mčmoš jiué wyjednawané wěci ušawťeli jsmetaké šČechy we čtwrtoU neděli postni slawiti
pťátelský sněm, dod toU wýminkoU žebpchom od

pana wyslance (aposstolského) obdrželi odpowěď
ažeby Čechowé k tomu fwolili deowěď tU
každoU hodinu očekawam a jak bržy jt ob:
držim hned po prwnim poslu který se mi Ual
lnitne, Waš o tom zprawim

Každodenně očekawám také odpowěď od
Zeho waicenosti wěwody Saského Bedťicha
starssiho, zdali se mu zalibi bhch w jeho městě
w tak ťečenémMosiť hlčlsal ewangelium Bťir
jmou:li Čechowé to Uabidnuti, milerád se tam
odeberu aby ti, jenž dťimaji, že sUa smrti
probUženi byli Pakli tobo ale odeproU, nex
wim cobych čiuiti měl, leč že bych črkal na
odpowěď páně wyflancowu Z žaměťim tam
kroky, kam se Swrchowanému Ua wýfosti zaa
libi Čechowé prý fe naranmě poděsili a ťikaji,
že prý se jazyka onoho mnicha bratra Zana
z Kapistry wice boji, nežli kdyby tricet tisic
jezdcňw proti nim wywstalo qu weťejná o tom
powěst jde dali w Braše ohlásiti pťikaze aby
nikdo o mně se neopowážil mlnwiti ani dobrého
ant zlého To wěztež, aby jste se uemátli opačr
nými powěstmi a zlásstč abw fe zahladňla powěst

jakoby podiwné skUtkyBoži, které fe každodenně
ději mori ďabelskou se dály, jakž onino ťikaji

Nepochybnjtež ale, že fond Boži jim blix
šeji jest nešli se domuiwaji Twrdoť jest proti
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ostnn fe zpěčowati. Byť také prodléwal, pťece
jich nemine; Uebok rhchle dolehne na Uě hněw
Boži Zli nenměji mluwiti leč zlého Žeť pak
hanliwé pisně o Wáš žpiwaji, toho pranic neu
dbejte Uwašnjice, že wesskero ťťeskanstwo je
kaciťi nažýwa a že jmerwitě náměstck Chri
siůw Zeho Swatost Mtknláš U nedawno w
bUlle olowem opewněné a nmě ž wlastUiho
wnnknnti zaslané je pro prijimáni pod oboji
spůsoboU bludaťe powěrce a karire jmemlje
thš bully té poslal jsem wčera panu Bene:
ssowi, aby jej Wám, pak Brňanňm a Qlomn:
čanům šdělil. x

Moji dwa bratťi, kteréž jsem do Nima
posial jesstě fe odtud nenawrátili, awssak každo:
deUně jich očekawam

Bročež bych Wýtečnosti Wasse co nej

silažněji w útrobách lasky prosil aby jste se
wýhrnžek jejich Uebáli aniž Zemským wěcem
pťed duchownimi pťednost dawali, nýbrž weždy
pewně a nepobnutě u wiťe katolickéa w po:
slussenstwť kU sioaté mateťi xmtsi Cirkwi stáli

jakž jste wezdy š chwáloU a sláwou swrchowa
noU činiwali jelikož Wám složena jest kornna
sprawedlnosii kterouž dá Wám w onen den
Bán ten sprawedliwý soUdce Nebo bllško jest
Bán, kterýž lid swuj wyswobodi z rUkoUFarao
nowých a swé wčrné potěssl, kterčž někdh š
jeho dopusstěnim ode žlých zasinUceUi býwaji
abh tim skwělejssi witězosláwy dofsli Nebo co
mi o pťichodll Uhrnw kn hrallicim Morawy
pissete, bylo mi welemilo NertěsseUčjssi wssak
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mně byla žprčlwa páně Benessowa o Uejžádoucx
nějfsich odpowědich Wassňch ze strany Uxěsta

Wasseho pak Brna Olomonce,Uejdustojnťjssiho
biskupa Olomuckého na artlkuly (články) Ee:
chmo A ježto wznessený pan Jan fpráwce
králowsiwť Uherskébo mně fe nabidnnl ťťa že
kamkoli bych chtěl se wssi moci fon mně kU
ponloci pťifpěje: tedy psal jsem také Jeho
Wýfosti w minulých nedáwno dnech, snažnť jej
profe, aby Uasse katolickéMorawany pod son
ochrann wzšti a mocným ramenrm swým proti
nňješdňm Cechůw hájiti rčxčil.Donfám, byloxli
by ťdy toho potťeba, že Wám wssem ochotně
kU pomoci pťispěje

Zawiraje pak psani swé pťisljbllji Wám
co nejupťimUěji že chci Ua modlitbách Wáš
špominati a še jebe celého ž toho stdce kWasslm
službam Uabizim čehož fnadně žkllsiti Ulůžete,
chreteli měho pťispěni Užiti w nčjakě wěci,
která fe Wánl prijrmná a spasitelna býti zdá

Žijtež blaze Wýtečnosii Wasse š wesskerým
Uejkřeskansstějssim měsirm, jež Ehrlstuš Ua wěky
ochranowati račiž

Z Ehebn dne 10. Zannara 1452. RUkoU
welejpťchajiciBratruw Mensslch Obferwantů po:
uižexlý slUha ač wčrný nlodlitel bratr Jan
š Kapislry wlastni rUkoU jfem podepsal ař)

ee) .jurnt luia ncjclšre!7 quuč: úmčxnúuš Ušrrm:xnnug
in oporčx. šgšpč oic:ato: U(ščpjglrxnuZ neiumpbnnšee
áa: Lnožsnuxuši c(mwnlu sredtrum minorum áo
0dšerxxčxuljearaxsort áic:enš (p. 490): lejjo loauš
ju tcxmp(drcxmřxximorum dcdljorum suncjutuš E pé:ru
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š. 33. :lan eďpowidá Borotinowi ť Uonddnice.

Hned jak jsme wypisowali blahonosnoU
činnosi swatého Zana w Brně a w Qlomouci,
pťipomennli jsme, že jtž tenkráte jakýsi JaU
Borotin z Roudnice, xu) horliwý to pťiwrženec

sšaluš ešt. lndnditexdďnc lunc tomporiš ke“rntrlšš
in mčxxjmo pšricujo xlečw Cc mrum: ššcl coulišj
in l)omino E donu c:onšcicmig 8ulri pcrmuušou
runt. ťišmptuš ošt čxutem per lerčxtremknulum
cle d1cdxxewie)9c:uj šštiš rššjštšdm Tpišcopuš ()low
mucenšjšz l)ominuš l)rotdčxšiušz ňrcdiůiuoouo
Llwxmenši siošm ojuš jn nošotjo iuo nšentc,
E onxum opuš nuntieermttš7 srčxtrc Wro kečxujo
conlrn juum čuppcručnmš7 non prexešxačdlujtu liic
úrcdiájšconuš dčddujt7išnnčw Cšrmďnum l)ootou
rem jurjš: quem coušullum řuxbuit7čm contšno
úšrš lledčrel coutrčd sirulršš in bm: ouušue? Ušo
šponáic, áešiue oum sirulriduš Mnoriduš oono
cermro, dUdšm šuim šruscxš pšúeš; udicunque
poášm ljxerinc E wšljšin pošuešrinl7 uon sčxcile
pošZunl jul!e owui.

e) Rondntce jest město w pčkné otewťeué lrajině w
Rakrwnickll šr siawným zámkrm kuižat Lobkowj:
cůw, we ktcrém se pťewzácná knihowšm chowá
š mnohými památkami po nerčenějssUn Cechu pal:
náctého stoleti, BohuslawU Lobkowici z Hasisstejua.
W krajině této zdwihá se lémťť w stejué wzdálex
nostt ode tťech hlawuich ťek českých, Wltawy,
Labe a Ohťe na rowinč krásný okronhlý wrch
Řčp ď kapličkoU swatého Jřři xša swr , o kte:
rěm powěst prawť, že praotec Cech prissed pťeš
tťi ťeky do země těto, Ua tom wrchn sc zastawil,
a krásnou krajinou wúkol pohnut, ji swému lidu
za obndli whkázal. Wiz p. Zapůw zeměptš dil. l.
str. 174.
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a obhájce Nokycannw Kapisiránowi podobný
list jako kalissnici KroměťižUti zaslal, na kterýžto
list fwatý mUž bez odkladU obssirnoU a welmi
dukladnon odpowěď wyhotowil a troji opiš jeji

biskupowi Qlomuckému odewšdal Opify wssat
ty téhož osndu dossly jako onen proti kalissniu
kum Kroměťižským zťizeUý Z obssirné odpo:
wědl Kapistranown Borotinowi daUé dowidáme
je opětně že kněži od kalinnikU Kroměřižských

žajatiz Hradisstě byli a že tito je w Kromě:
ťiži U zwěšeni dršice prinUcowali aby odťeknn:
wsse se obyčeje katolického fwátost oltáťni lidU
pod oboji spufoboU podáwalj

Eo již fc osoby Jana Borotinowy dotýče,
wimeč, žr mezi pťiwrženci a obhájci Rokyca:

Uowými fobě nejpowěstnějssiho jmeUa dobyl
jelikož nrjcnom ústně nýbrž i pifemně proti
Kapistrmlowi ssermowal Eo Kapistránowi wy
týkal, bylo téměť totéž, ž čeho iRokycaUa we
swých listech swatého wěrowěsta obwiňowal.
Břičitalť mU wsselijaké blUdné nahledy, wyčital

nln famochloUbu, jakoby se duchrm prorockým
honosil odwážil se jej karati z toho, že prý
wážnost šborU Basilejskébo podrýwa, platnost
kompaktat popirá, pťijinlani pod oboji spůsobon
šatracuje a na potUpUjrho jnlena nazýwal jej
melancholickým (trudomyslným) Umichem pokrytx

rcm wčrolomnýxn powrhowačem swatých Bborů
pťewracowatelrm fwatých ewangelii a jiných
Urážliaoých wýrazU Užiwal aby wážnost jeho

U lidU zlechčtl Nebo wěděl wědělik to wssiu
ckni obhajri Nokycanowi, že i w Cechách dosti
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walna čásk národu k Eirkwi katolické npťimUě

lne, a že kdyby še fwě sirany Uičeho protj
Kapistranowi nepodUifli, i ostatni část naslan
chajic jeho siowům, pozorujic jeho swatý žiwot
a š obdiwenim zirajic na diwotworné fkntky
jeho, by fe kalicha odťekla a tak celá bUdowa
nauk jejich během mnodých let prarně wysta
wena fe rychle fefula

Qpiš listu Borotinowa šachowal se w bi:
blčotéce Uinersity Qlomucké (dlš. 2. N. 6.)
a podán také ž prastarého rUkopisUFrantjsskán
ského komdentu w Jawore od Nmanda Heťa
mana we spise jeho: PKapistrán witěšoslawný.ee
Ywssak posledni opiš tento jest ménč Zpráwxlý
Tamtéž se naléžá drnha odpowčď Kapistranowa
později Borotinowi šaslana Prwui pťeobssirná
odpowěď, ktcrouž Jan jesstě w Olomouci roku
1451 wyhotowjl a kteroužizdr hned podame
šachowána w témže rukopistl Uniwersitné bibliox
teky Olomucké, we kterém list Borotinuw čistt
lše Toliko zawirka odpowčdt té schaži

Neminime ale list teU celý podati laska

wému čteUáťstwU, jelikož fe w něm přiliš nmoho
opakuje, co jňž we dťiwějssich listech Kapisira
Uowch powědino Nniž fe kdo takowémn opa
kowani diwiti bude, uwažťli že se hádka po
kašdě o jeden a tentýš pťednxět uu totiž o pťi
jimáni pod oboji spUsoboUuu točila Toliko
wyswětlujici dekret šboru Basilejekého o též
wěci kterýž w poslednim listu Kapřstráuowu
na ŘokycanU jeU kufatě podán, we dloUhé od
powědi Janowě Borotinowi daně podle úpluého
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odsahU se Uwádi. Mimo to mnohem obfsirněji
a dňkladněji se pojednáwá o pťijimani pod
oboji spůsoboU, a posléze fe dokažnje že Cira
kwi mUoho od Ehrista zUstaweno abh to zen
wrubnťji Urččla, zťidila a pro žiwot wýkoxmý
Ufpoťádala Bomijejice wsse, co dřiwe ji
Uwedeno, podáme zde z obssirné odpowědi te
aspoň Uěkteré žlomky.

Uwod

Bratr Jan Kapisiranz ťádn Menssich
nejmenssi a Uehodný pťeje š zdnchem spasným
milost swětla wěčného

Ufnesl jfem se š Udatnými bojowniky na
tom, že podle sily mně šhury propujčené chci
w ponišeué a nábošné poslussnosij k jedinému
Bohu a Bánu nassemu Zežissi Christu i jrho
jedinému nejwyšssimn náměstkU papeži, pak pou
stUpem časil jak pod cirkewnimi tak pod swťt

skými knižaty bojowati, aby wážná jich jedUani
směťowala k obhájeni prawé sprawedlnosti, jež
ode wssech smrtelnčkU fe konati ma, tar aby

co miruplné owoce swých dobrých praci a skUtků
dofáblč Ueradlé korlmy siáwy wěčxré, kUkterě
se nésti maji wssechny mysli, roznmowé prace
afnahy křesianuw aby kdr,xžse pťed foudnou
stolici fondre Ježisse Ehrčsta budou musit dou
stawiti, ssčastnť a wesele se sprawedliwými a

požehnanými dossli witězosláwy kralowstwi wťča
ného a radosti blašených, an žatim nesprawec
dliwja žlostnjci š hrUšnoU Bána nasseho Zežčsse
Christa kletbon rychle do muk pekelných šestUu
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powati bUdoU š padlými dnchy ďábelskými
jimžto w pomijejicim žiwotě tomto radčji po
slUssUě sloUžili, nežli nejdobrotiwějssinm Wámt
nassemu Zežissi Ehristu

Wrosim tě tedp snažnč a zapřisáhám pro
ton a twojich stoUpeUců fpásil wěčnou, abyyš
ty wěci Uwážtl Boha wezdy pťed očima měl
a co pťitel prawdy a Božské jprawedlnostt
prawdu skutečně milowal a sprawedlnost cttl
Wrawim th wěci tobť co Uezuamý nešnamčmn
žpowinné lásky kBohU a k bližnčmn, jižto
še wssi pilnosti zachowáwati máme Rošdilslé
jfou jednotliwců wýmysly a rozličné jich tUžbU,

i blUdUé mnohých domuěnky, jakož jasně wwe
swita z wýpowědi starých mUdrcň, č. Učchžto
jedni twrdili, že blahoslawenstwi člowěka za:
leši w sile dUcha t j we welkodussnosti, jini
že w poznáni prawdy a cnosti, a opět jini že
w tělefné rozkossi Brawi wssak katolict a fwatč

doktorowě wssim práwem Uči,že prawa blaženost
šáleži w dokonálém sobč našhromážděni wssech
dober a pťedewssim w nejprawdiwějssim po:
znani nejwyšssiho dobra (Boha), jakoš i w nejr
sskastnějssim jeho dofažeui a nejdokonalejssim
jeho požiwáui Y tak blažeU lid teU, jehož
slawným wlastnictwim a neskončem,xmjakož i ne:
ocenitelným a wěčným pokladem jest sam Ho
fpodin Tato wssqk čafná dobra maji fe od
prawých kťesianů jenom co pomorná nám Uiu
koli podstatná Uýbrž toliko Ueihodná, pomijejici
a nestála powažowati Brawé pak bohatstwi
jest to, které Uáš na cUosti bohatými čini,
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Božskými milostmi powyssnje dnchownimi dary
ozdoije dobrodinimi BožskýmtwykrasslUjenaš
powznassi a posléze dwojiho roncha slawn pron
plljčnje, dncha totiž i těla wssech wywolených,
ku kterým sskastnč pťipočtenn býti jač sobč tač
i tobě pťeji.

Byl jsem Uedáwno nemálo roščilen žpráx
wami wažných měssfaml Olomnckých, ťteťiž twrdi,
že jsi Umč zwlásstnim poslem wýsse spomemlte
psani zaslal, jehož obsah zťejmě doswčdčnje

ždali pnwodce jeho kťeslem ždali člowěk rozUx
mný, ždali ofoba skromna, ždali obezťetná we
mlUwě, zdali jakoU do febe poctiwost ma
Nebo na začátkn zdá se hadim spllsobem licho
titi a pochlebowati, pak ale wychrlllje jed jejž
w stdci Ukrýwala Za pak ač Uehoden a beze
wssech zaslUh, pťece wssak poslanec a komisať

aposstolský jakož i wsseobchý wyssetťowatel
kaciťské neprawosti pťissed w tyto kraje to co
jest prawdiwého, katolického, fpafného a co
swatofwata Cirkew ťimska pťeš čtrnácte stoleti
Učila, kazala a zachowawala, nčim, za prawdn

mam žachowawam a hlafam že wefskeren lid
kťeskanskokatolický to zachowawati má Zdali
wssqk ti kteťťž proti mé nejpťesnějssi nanre
bnlakati se odwažUji také jakoU UctU fwatox
fwaté řimskéCirkwi Stolict aposstolské a Zeho
Swatostč papeži prokažati fe Uračnji, toho nejn
zrejměji jejrch pisma dokazuji. Nebo jak di Wán

U fw Matonsse (10 40.:) Kdož wáš pťčn
jimá, Ume pťijima: a kdo mUe pťijima pťijiu
más toho, ktcrýž mne poslalee Bl U Lnk (10,
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16): Kdo wáš slyssi, mne slyssi: a kdo wámi
pohrda, mnou pobrdá: kdož pak mnou pohrdá,
pohrdá tim, kdož mne poslal.ee To pak ťekl
Ban dwanárti Učedlnikům fwým, když je ku
hlasáni slowa Božiho wyslal Onino ale Utr
hači moji proukazllji papeži a swatoswaté ťimské

wsseobecné Cirkwi pod nejwyšssi hlaon
Mikulássem 7 takowou úctu, jaká bohužel
z pisem jejich wyswitá

l. šůtl

Obwiňujec mne onen Zan Borotin, žc
prý já wssi baznč Boži prost co trndomyslný
ssilenecjizliwými slowy a činy Čechy a Morawu
zranuji a zraňowati nepťrsiáwam jakoby myslil
že wrsskerá země česká a cela Morawa jho záu
slnžné poslussllosti swrhly a proti swatofwaté
Cirkwi odboj wrdly, ježto pťece pomoci milosti
Boži walná čast w obojčch zemich od škážy ža
chraněUá w poslnssné úctě ku prawdě katolické

setrwáwa Utrhač onen dokládá lafé, že prý
jsem kazns a twrdil že wssťckni kteťťžpřijťmaji
neb přijimali pod oboji spufobou, zatraceni jfou
aneb zatraceni bUdou Tato wssak jeho wsse
obecna prupowčď, kterouš prý ja jsem pronesl,
jest dorela lichá lžiwá a nikdh nebyla ode
Ume tatto pronessena Wrawil jsem a prawťm
že záslužno, katolicko a potťebno jest wěťiti

pewně a zachowáwati, cokoliw wčxťř, hláfá,
Uči a zacbowawá swatoswatá, wsseobecna Cir
lew ťimská,aaže wssirkni kteťižo swátosti tťla
a krwe Bána nasseho Zežisse Chrisia, aneb
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o krestn čili o zpowčdi, manšelstwč a jiných
swátostech jinak fmýssleti a Učiti fe neostýchaji,
nežli swatofwata Eirfew ťimska káže a zau
chowáwá, jakož wllbec wssckni kariťi z Csrkwe
whobrowani js.on Wrawil jsem a prawim še
fw Nugustinem: BCo nejpewněji wěť a niktex
rak nepochybuj, žr wsslckui kacirč a rozkolnicť
š ďáblem a š andčly jexho ohuě wěčného Uča
stUi budon leč bw pťed koncem žiwota šase
jednotě katolické Cirkwe pťiwtčleni byli.ee Bra:

wil jfem a prauxim š týmše swatým YUgUsti:
nem: „Kdožkoli fe nedrži jednoth Eirkwe ťatoa
lické tomU ani kťest ani almužna jakkoli hojna
ani fmrt pro jmeno Ehristowo podstoupena ku
spaseui prospeti nemuže.ee Nikdo take nema po:
chybowati že katolirká Cirkew pčmm swntému
ždrawěji rožumi a je pťefuěji pochopila a wh
ložila nežli wsslckui kaciři o kterých mimo to
známo že hued od čadnw aposstolU byli za
hanbrni a že wssickni kteťižfoli od jrxdnoty ťimskě
Cčrlewe fe odloučllj, biduě zahyuuli Broto laké
swatý Jrronwm pťl slowich: „Tobě dám kliče
králowslwi nebrsiéboee ťrfl: Kdožkoli od jednoth
wiry a fpolfu swatrbo Betra aposstola jakýma
koll fpmobem fe odrušnila, tari ani ode skoúch
l)řiclmw rozřrsseni býlč, aui w bránn rájr
wkročitř nenuholl, alebrž we šfázn pekelnon
fwrženi budou ee

dedo Hnsite nebrždečensiwi toto pilně
rošjinmli, fuad bw od sirých bludu Upnftili a
rožwrižtli tafé jasé nexsčtslnémnožsiwi lidu wěr:
nčho a drnhdy tak milrho kralowsiwi Ceského
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swým podwodem a klamem, swými swobodamt
a bludy od jednoty Cirkwe odrů;nili, a w proo
past pekelnou Uwrhlia Uwrhnouti nUlUji Ktea
ťižto (protiwnici prawdy) až podneš twrdox
ssijně we bludech trwajčce a drzým nesiydatým
čelem lé k žlémn pťida!oajice tak slawUé krac
lowstwe k žáhubnémU rožkolnictwi a kU pťe:

mUohým kariťstwim fwedli a pod roUsskoU pox
bošUosti až podneš mnohé ossemetně swaději,
dělajire fe jakobw žakonu Božimu lépe rošmněli

Uežli wsslckni prawowěťici kťestane, lépe než ti,
které Cirkew za swaté wyhlásila Z chtěji pox
rUsseným a zatratitelným rošmnem fwým wsseu

chnh ostatni poučowati a we swé blUdy žaplésti
co fe owssem Uikdy Uestane a čeho sama Božská
prawda Zežiš Christuš Uikdy nepťipusti, jelikož
byl toto pťislibil Betrowi a jrho fpolnaposstolům:
Nj satan požádal wáš aby waš tťibil jako
šssenici: ale jať jsem prosil za tebe, aby Ue:
žhyllula wira twa, a ty někdy obratě se, pox
twrzuj bratťi swých (Lnkz 22, 31. 32.)ee Rebot
toto podle nasseho naznáni nebylo jedině Betrowi

pro jeho ofobu a pro jel)o čaš ťečeno, Uýbrž
také pro wssechny jeho nástupce we fwaté Cir:

kwi ťčmské Broto Ban (Mac 28) po swém
wžkťisseUia pťed swým nanebewstonpenim apoo
sstolUm ťekl: Dána jest mi wsselika moc Ua
Uebi i na zemi Brotož jdonre Učte wssecky
Uarody, kťtire je we jmenu the i SyUa,
i DUcha fwatého Učice e šachowáwati wssecko
což jsem koli pťikazal wmn: N aj á š wámi
jsem po wssecky dny, až do stonani swěta ee
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Zežto tedy Christuš w;dycky š Cčrkwi byl:
bylo mU we dy a bUde mU Ueustále možno

swa tajemstwl wyjcwowati swým wěťicčm, kteťi
společně w poslUsseUstwi knástUchm swatého
Betra žiji jakož bdl také Betrowi a ostatnčm
aposstolům w posledni swě rozmluwě powěděl
ťka (Zan.16 12 13.:) BJesstě mnoho wám
mluwiti mám: ale nemnžete fnésii Uyni Yle
když pťijde ten DUch prawdh, naUčit wáš wssex
liké prawděee Duch prawdh tedy, kterýž jest
Duch samého Bána nasseho Zežisse Ehrista
postnpem čafu wyjewil swatým sněmům wsseu
cheU ťád pťi poslUhowáni swátostmi, jakowý
ťád až podneš fwatá ťimská Cirkew káže, Uči
ažachowáwá jak dčpapež Zuorenc: BNalcžame,
že ewangelisté mnoho z ťeči a že skutku WáUě
mlčenčm pominuli o čem fe wýslownč čtr, že
toho Yposstolowě buď slowem neb skntkem doo
plňoroali Sw Wawel we Sf:ltcčch Aposstolu
ských(20, 35) takto prawi: Chrřs aby jste
pamatowali na slowo Pána Uasseho Ježisse,ee
kterýž ťeťl: Blahoslaweněji jest dáti, nežli
bráti ee Toho nikdo ze čtyr ewaUgelistňw neo
šaznamenal Tolikéž nikdo ž nich newyslowil co
fw Wawelo Chrřstn pisse wl list ke Kor
(15, 6 8): Botom wldin jest wice neš
od pěti set bratťi (weťirich) spolu: z nichžto
množč jesstě žiwi jfou až dosawad a někteťi
již zefmlli Botom widin jest od Zakuba, pou
tom ode wssech apossrolň Nejposléze pak ze
wssech, jakožto nedochndčete widin jest i ode
mne ee Broto di pťi tom glofa čili wyfwětliwka:
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Mnohé wěci zajisté zachowáwciCirkew kte:
réž od aposstolUw ji nebyly odewzdány, kterc
wssak pťece dlouhoU žwyklosti fchwálenč ne:
menssi do febe aUtorčty (zakonité wážnosti) maji
nržli kdyby od samých aposstolčlw ji byli ode
wzdany bylwee u Bodobně di fw Yugusttn
podle Basilia: BNěkteréz ťádů cčrkrwnich do:
ssly Uaď bud z pifem neb zustněho podálli apo:
sstolského a byly skrze jejich nástupce we službě
Cirkewni potwršeny, jině wssak drahnč časU

wykonáwané potwrdčl mohntný zwyť jimžto
stejnou Urtu a wážuost zbožnou wšdáwati pťie
sinssiee N zase: Kterě pak pifmo abychom

odtud začali, Učilo wťřici fe žuamenim spčxfou
Uofného křize pošnamenáwari? Které pismo od
pornčilo trojnáfobný kťiž a dobťe Uspoťadaná
slowa dlouhc nwdlitby Ueb konfekrace nad
chlcbem a kalichemeč Žehname studnici kťestU
pťidawáme olej ponmšaini, mažeme tťtkráte
olejem kťestěnce, Učinle je odťici se satanasse
imldělčiw jeho Tyto a jiné podobně wěci
jichž neumlý jest počet byly jeu tisse a tajUč

odewzdány jiným a od otcňw fpusobem cirkew:
nim, š úctou a pilnosti we službach Božich
wice w tichosti žachowáwány nežli pidemně Uwe!l

ťejňowáxly.ee N tentýž Nngnstin pisse knězi
KasUlanowi o ťadech cirkewnich ťka: „Chwálime

zwwk, o fterémž wime že nic proti wiťe katox
lickě šawadného do sebe Uechowá U wěcech,

we kterých pismo fwatě nic jistého neUstanownjr,
plati zwyk lidu Božiho a ťádw čili Ustanoweni
pťedkůw co zakon Bl jako pťestupnici zákoml
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Bož ch, tak i powrhowači obyčejůw cčrkewnich
Umjl kroceni býtiee Slowa ta bUďtež pilně

Uwažowána a rozjimána Zežto pak pewnou
pijma swatého autoritou dokázati nelze, žeby
lčd swťtský přikazem Božim zawážán byl pod
oboji prsobou pťijimati, a podle wsseobecného
podáni starssich suěmů a papežůw katolicka Cčr:

kew po celrm swětě ten prastatý, chwalUý,
wsseho Uebezpeči a zlého Užčwani prosiý žwyť
bčhem tolika let žachowáwala, že totiž laičowé
pod jednon spůsoboU pťijimati maji: tedy se
dostatečně poznawá že to nerozmnná a hrožná
opowažliwost, chtit opak toho twrditi a čřniti

Whččtá mně také lžiwě pťťtel mUj, jakou
bdch byl ťekl: „:Bndeteli jisti tělo Syna Bo:
žiho a piti jeho krwe bUdete odsonženiee a
timto spusobrm že prý co antichrjsi twrdim
opak toho, co ťekl Ehristnš To wssak jest
holá lež; nebo takto jsem nikdy se newyjádťil
Nle dokášal jfem, který jest prawý smhsl slow
Báně pú Wrawčl jsem také a uaponlinal
še fwatýul NUgUstiuem: BJako chléb Báně,
jejž jsie dťijali, jrdeU jesi (celek ž mnohých

žrnek) tak t wy bndte jedno, zachowawajice
jednn wiru, jednu naděj a wespolnou láskU
Kaciťi když jej pťijimaji, pťijimaji fwědectwi

proti fobě protože chléb ten znači jedUotU, oni
wssak wyhlrdáwaji rlle;nťnieé

Tato zlatá slowa Uwažte i Wy, pťátele
moji, Usmyslete sobě zpomeňte Ua dny starou

dáwné kde Cechowé jesstě tak pobožni bylt
mějte na paměti léta wěčna a nechtějte pohrdati
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nejsladssim mlékem milostné mateťe nassi a fpou
lečnosti tolika fwatých w ChristU; nrchtějte fe
naš wzdalowati, nechtějte od naš fe odlUčou
wati alebrž š Uami se opět siednokte B námi
do jedsloho těla žafe zasstipeni buďte, Bexby
jsteeepodle aposstola kEfezkým (3, 17 uu21)
„w lafce wkoťeněni a šaložeUi jfoure, mohli
pochopiti še wssemi swatými která jest ssřrokosi
a dlonhost, a wyfokost a hlubokost, a aby jste
také mohli poznati wsseckUznamost pťewyssujiri
laskU ChristowU aby jste naplněm byli we
wssrlikoUplnost Boži Tomn pak kterýž moren
jest wssecko UčiUiti mnohem hojněji Uež profime
neb rozUmime podle mori kteráž probi w náš:
TomU prawim budiž slawa w Cťrkwi fwaté a
w Chriftll Ježissi po wssecky wěky na wěky
wěkuw Blmen

Tyto wěci jci káži k těm ja prossenčm a
Zapťifahančm nabťzčm ty radim Brijmčte tedy,
liboli Wám 8 laskoU ostatni nektar (napoj
božský), pokrm andčlnw odměml bla;ených,a
„nechtějte zawiděti zlostnčkum (žalm 36); Ueu
bot kteťi zle čini, wyhlazeni bndon, sprawedliwě
wssak powýssi Hofpodčn.ee

u š!!n.

Rikaji mimo to pťátelc nassl žeby prý
podle mého kčxžani a podle me nauky i fama
prwotna Cirkew která pod oboji fpusobou
podáwala, a wefskera země česká i relé Recko
w klath upadly TUto wssak podminečuou
průpowěď Uikdy jsem Uepronesl aniž kdy pronesii
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minim Daleko jsem toho ťici, že prwotna
Cirkew proto w klath byla Upadla Nebo
prwotna Cirkew co do katolikuw wezdy byla
š Christem siednocena a k ničemU jinému nea
směťowala, leč učťti a kázati, že Zežčš Chrix
stuš prawý SyU Boži, prawý Buh a prawý
člowěk Uejslawnějssi pamty syn z Ducha fw
počatý a bez Ujmy panenstwi z panny narozený,

posléze že Umučen, UkťižowaU Umťel a pohťben
jest a třetiho dUe zmrtwých wstal pak dne
čtyrycátého na nebe wstoupil a defčxtého dne
po sioém nauebewstoUpeni DUcha swatého fwým

aposstolum šeslal a že pťijde soudit žiwých
i mrtwých Y kdyžthto a jiné podobné wěci
kwiťe a kUspase náležitě kažali a mnoho proa
tiwniku měli: bylo jich počtem malo a hotoo

wili se nstawičně k smrti N protož kteťi se
obrátili hotowi jsouce pro zachowáni prawdy
Umťiti, tášali fe Betra a ostatnich aposstolůw
dojati jsouce slowem prawdy: Což učinime
mUži bratťie“e Tedy Wetr ťekl knim: BWoo
kam čiUte a pokťti fe jedenkaždý z wáš we
jmčnn Zežisse Christa na odpusstěUi hťichU
wasslch: a pťijmete dar DUcha fwatého Jinými
také slowy mnohými sioědčil a napomknal jich
ťka: Zbawte se (oddělte fe od) pokoleni tohoto
zlého (přewráceného, zawilého t j. obecných
židů )ee Tedy ti kteťčž ochotně pťijali ťeč (naa
pominani) jeho pokťtěni jsoll: a pťipojilo fe
k nim w ten den dnssi okolo tťi tčsirů J trwali,
w UčeUiaposstolském, a w ždionsti lámani
chleba, a na modlitbáchb (Skutk aposst 2)ee
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Widěti zjewně, že fe prawi: Trwali w ždil:
nosti lamani chlebaee a nikoli fe neprawi,
že trwalt w piti z kalicha

Dokláda také Lukaš w těže kapitole: BWssic
cknč také, čteťiž wěťili byli pofpolU a měli
wssecky wěcč obché Wládaťsiwi a ftatky proe

dáwali a dělili je (skrže aposslolw) mešt wssecky,
jakž komU potťebi bylo Y Ua každý den trwa:
jice jednomyslně w chramč, a lamajčce po
domich chlcb pťijjmali pokrm š wefelim a
fprostnosti srdce, chwálice Boha a milost majice
U wsseho lidU Bán pak k tomU roznmožowal
na každý deU ty, kteťi by spafeni bhlt.ee wu
Uwážrni hodná jsoU slowa: Na každý den
trwajice w chrámě a lamajice po domich
chlebee t j chléb konfekrowaný (Uswátostuěný),

jak slUssně tomU wprošumiwaji Učttelowé pisma
Nestáwá fe tam žadxlá žmiuka o kaltchu nýbrž
mluwi fe toltko o chlebu Bozoru hodné jest
taťé slowo: Upo domich;ee nebo neodwášili fe
chléb teu laimatč w chrámě, nýbrš semo tamo
se ukrýwajice po domich wykonáwali služby
Boši a pťislUhowali we fprostnosti frdce bez
ošdob bez slawnosti, bež hodčnek rirkeinch
Nepťislubowáno tedn swálostmi tehdaž we slaw:
ných ornátech, protože ani čaš toho UepťčpoUu
sslťl ančž to radno nebylo Bylatť prwotna
Cirkrw ro nlla bdltnka, ježto souagoga židuw
z bezbožné šáwisti katoliky pronásledowala jlm
úklady strojila, je siinala kmuenowala a jinak
Uf.nxrcomala Spoln pak š drubé strany wy:
wstáwal possettlý lid pohanský proti těm, čteťi
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jměno Bána nasseho Zežisse Ehrčsta wzýwall
a kázali; šdiral ž nich kůži, Utlačowal, siinal,
zardUssowal zasslapáwal je W takowých a
w tač mnohých Uebezpečeltstwichpostaweni jfonce,
mčlt každodenuč fmrt pťed očima a pťiprawoo

wali se k bojtlm nebeskými zbraněmi, žpowidau
Uim totiž, pťijimánim modlenim a jiným pou
silnujicim cwičenim nábožným, chtice co fwati
wssem býti k Užitku a žadnémU ke sskodě a
raději pokorUě poslouchati než pyssUě jiným
pťedkowati N pakli se některému dowolilo
pod oboji pťljimati spllfobou, přece se Uikde
nenaléšá an přikažBáně, ani naporučeni apou
sstoluw, aby lřd pťijimal pod obojč spusoboU
ažeby toho ku fpafeni potťebi bylo Dowolou
walo fe to tedy spasitelně, ale Uikdy se to neu
pťjkazowalo, aniž bylo ža pťifaz pokládano,
pťljimati pod jeduou čili pode dwěma fpúfoa
bama, pťijimatl každodenně jednou, čili jednoU
ža týden, jedUoU w roce neb w jiných rozdil
mšch časech

Určowáni toho wssebo tedy zůstaweno swa:
toswaté wsseobecné Cirkwi nástuchm Betron

wým čili papežům a swatým snťmum, jimžlo
pťinaleželo wssechny pochybnosti š wěrohodnosti
swrchowanou odstraniti Za onoho čafu tedy,
když prwotna Eirkew obťady při Udělowáni
fwátosti jesstě dokonale neUspoťádala aniž o pou
tťebowálti ornátll něčeho Ustanowila, jedlmli
dobťe a spasitrlně i ti, ktcřiž pod oboji, i ti,
kteťiž pod jednoU spúsobon we stawn milosti
pťtjimali nejinak nežli ti, kteťiž poUhoU neo
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swěcerU wodoU kťtili a pokťtěni byli Když
pak se SwrchowaUémU na wýfosiech zalibčlo
po obráceni pohanůw kU prawdě Christowě

služboU fwatého Sylwestra fwatou Cirkew boa
jnjlci rozssiťlti a žwelebiti š pomoci pťčžni a
ochranou cisaťe KonstantřUa, slussno bylo a pon
tťebno aby swatá Cirkew katolirká podle wnue
knuti Božiho obťady pťi udělowáni swátosti,
Upotťebelti ornatuw a jjných zroykuw docela
Uspoťádala N protož wyťkla Určitě že toliko

kUěži mssi swatou sloužici powinni jsoU pod
oboji pťijimati spůsobou Fabian papež pak
Uaťidil aby laikowé jesiliže Ue častěji aspoň
tťikráte w roce pťijimali, lečby Uěkomu Uějaký
wětssi zločin w tom pťekaižel, totiž o welikoc
Uoci, o letnicich a o wanorech Soter papež
pťidal aby wssickui wěťčci pťijimali na šeleuý
čtwrtek Na sněmU Ngatenskěm wyťknuto takě:

kteťižkoli by nepťijimali o tťech hlawnich swatn
cich práwě dotčených, še za katoliky pokládáni
býti Uemaji Bosiéze když laikowé postupem
časU fe ku prijimáni těla Wáně nedbale priu
prawowali, Uweder to až na nejmenssi počet
Naťieno totiž, abh se afpoň w čaš welikoa
nočm pťjjimalo, protože pťedcházi čaš pťiprawy
čtyťicetidnoroé, jak di fw BonaweUtura

Tak tedy podle naťčzeni swaté ťimskéCire
kwe porUčil papež Znorenc ul Ua sněmU wssen
obecném (r 1215) aby každý wěťťci obojibo
poblawi, kterýž dofáhl let rozumných, ze wssech
fwých těžkých hťjchů aspoň jednoU w roce se
wlastnimu kuězi wěruě wyšpowidal a Uložené
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pokani wssemožněwyplniti nsilowal pťijimaje
š úctoU podinhodnoU swátost oltáťni w čaš
welikonočni leč by mU podle rady wlastniho
kněze z nějaké rošnmné pťičiny bylo se od pťiu
jimani ždržowati Swata a neposskwrněnadobrá
máti Eirkew nwážila ohawnosti žneUžiwaui a
nebezpečenstwi, které podle zpraw pťemnohých
mUžů se pťi laikůw pťijimani pod oboji spůo

fobon byly Udály, že totiž bnď pacholata neb
dětatka kterakoli a mnozi Uemocni k daweni nau

chylni krew Baně žwraceli anebo že woufati
mužowé do kalicha swé wonsy Uamáčeli a že
krew Baně fe jim po wlafcich brady lila a že
neuctiwě a nesthdatě ji pťijimali Bročež za
bodné flussné, spasné a w prawdě katolické
Uznala, aby laikowé let rozUmných dossedsse od
kalicha fe zdržowali, a jednoU aspoň w roce,
toti w čaš welikonočni ku swatémU pťijimani
fwatosti oltáťni pod jednou spůfoboU se Uau
ležitě pťiprawowali

N tento obhčej swate wsseobecné Eirkwe

pod poslussenstwim rlmského papeže i w nasleu
dujicich časech po Umohá stoleti chwalně za:
chowáwaný ma se také nyni co zákon fpasitelný

powažowati Nebo kdo pod jednon spůsoboU
pťijčmá celěho slawného Christa pťijimá, jestliže
katolicky, sprawedliwě a nábožUě žije a prawč
kráči w jednotě, swornosti a w lafce wesskerě
wsseobecnéEirkwe rytěrujici jediného to tajemu
Uého těla Christowa a celého wěrného kťeskanu
stwa Celistwého prčjimá oslaweného Christa
pod jednon fpůsoboll, dim já, protože po

22
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wzkťisseni nikdy jeho oslaweué tělo nebhlo bez
aslawené krwe, ani krew byla bez tčla ani
tělo bez dusse ani dusse bež těla, ani dusse
ani tělo bez Božstwi

Dobťe praroi o té wčci nepťekonatelný
doktor pisma Ylerander Haleský (njo 1245):
Dwojl weliké nebezpeči mohlo a muže se
Udati pťi laifůw pťijimáni pod oboji spůsoboU
Zedno totiž jest whliti krwe, o čemž wýsse
mluweno, a druhé jest nebezpeči pochybowani
které fe by fnadno myslem wěťicčchnamanowalo
kdyby fe jim swárost oltaťni wždyckh pod oboji
fpůsobou podawala Nebo Uapadalo by jim,
že snad neni Christuš celistwý pod každou spů:
sobou, jak se skUtečně mnohým kaciťům událo ee
Tentýž doktor whprawnje jakýsi pťiběh o Uěu
kolika reholUicich kteři nejfouce kněžimi fnažně
žádali, abh se jim swátost pod oboji spůsobon
podala Kněz slonžici mssl swatoU rowněž tak
fUažně prosil Boha, by takowe poknsseni od
nich odwratil Když pak po konsekraci až kláa
mani hostie prissel aj tu spatřil ana celá dUe

tost pateny fe naplnila krwi Nad čim Uejenom
nžasnul kněz sloužici Uýbrž i pťistojlci kteťiž
totéž widěli thž pak kněz ten žase dily hostie
spojtl, wssechna krew w hostii opčt wessla a
hostie w podobě dťiwějssi zustala N tak oniUo
ťeholnici tim pokusseni swého oprosstčni jsouce
ža odpusstěUi swého nezbedného žádáni pronli
a pewně wěťili, že pod každou spůsoboU, chleba
i wina se celistwý Christnš pťijima od těch,
ktcťi roe stawn milosti podle obpčeje swatoswaté
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ťimské Cirkwe pod jednoU toliko spůsobou pťřu
jimaji Tomu uči wssackni doktorowé katoličti

jako sw BonaweUtUra, ctihodný Richard, Jan
Skotský a wesskerá wěrná katolicka Eirkew.
y Uwadťji také pťatelé moji co swé soUdruhy

Reky UeražUjice, že tito (UesiedUoceUi š ťimo
skou Cirkwi) we mnohých bludech wězi a že
Ua ně se odwoláwati tolik jest jako jesstě wice
se šaplitati Ywssak i U Rekůw popatťimeuli
na ně dobťe, se Uemocným pod jedUou toliko

fpůsobou podáwá Nebot na zeleUý čtwrtek
konsekruji chléb Báně a pohťižuji ho we swáu
tost krwe a takowýto chléb Wáně Uschowawaji

pro Uějakou dobu roka co posilU těžce Uemocu
Uých a když toho treba podáwaji častkU chléba
toho š winem UeposwěcenýmUemornémU (Mimo
to wůbec známo, že po celý čaš postni whjmoUc
sobotU a neděli maji Řekowé msse, kde se neu

konfekrUjs chléb a wiUo nýbrž, jak U Uáš jeu
dnou w roce, totiž na pátek weliký se děje,
swátost den dťed tim koUsekrowaná se pod

jednoU toliko sdůsoboU, chleba totiž, pťijimá)
Y tak i sami Řekowé Uepokladaji a UemoboU
to za potřebné ku fpafeni pokládati ani za pťia
kaz prawdy ewaUgelirkě miti, eby lid swětský
swátost oltaťni pod oboji prsoboU pťijimati
měl Z mohou to tim méně za prawdu poc
wažowatt, jelikož také dětem, owssem Uikolč
z potťeby nýbrž Ueťádně toliko pod jednou
fpůsobon wina totiž, tU swátost podawaji
N sami ti kteťi obyčej pod oboji spůfobon pťiu
jimati zachowali, wyjadťili se že neni ku spaseni

22ů
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potťebno, aby wssickni bež rozdilu pod oboji
spůfobou pťijimali. Bylo za starodáwna jesstě
mnoho jiných nespůsobň pťi rozdčlwčmi spáfon
nofné fwátostč těto, které wssechUh Cirkew co
blUdné prohlňsila a žawrhla.

lu. šm.

Zbýwá jesstě Ua Wasse kompaktata ťeč
obrátiti, o které se, jak widim, docela opirčrte.
Opiš kompaktat jfem několikrcit pťečetl aniž
ifem se dělal, že bych je Ueznal, jak mUě pťáu
telé moji wyčitaji; an četl jfem je a dobťe
Uwážil, a hle! co fe Wám wěci welikou býti
zdci, mnč wássni nijakou Uepojatémll w jiném
fe ukazuje fwětle. Z poznáwám že Wasse důo
wěra o hůl tresini čili o tťtinu fe opirá. Wor
wězte mi prosim, jaký pak žwlčxsstni rozkaš
Filtbertk), biskUp Konstantský, Wám w Jie

e) Filibert, biskupKonstantský, bhl od ůboru Basilej:
skéhodo králowstwi Ceskrho amarkrabstwiMqraw:
ského o několika jinými wyslán, abd fe e Cechy
a Morawanh o smiřeni a sieduoceni obou zemi
8 Cirkwi wsseobecnoU šmluwil. Browedeno to
od poslčš oborowýcď pod jistými wýminkami oe
strany Cechůw a Morawanůw kladenými, ob:

, zwlásslě pod wýminkon podáwáni kalicha i laikům.
Y prowedeni takowé oslawowáno radowánkami
w Jthlawč, kde dne 5. Julia 1436 Uámluwy
kompaktat o dosly šboru Basilejského Ukončeny.
Takto pak začinaji kompaktata: 7)ch imeno Boži
amen. My Filibert, Božs a aposstolstě stolice

mčlosti Konstanlský biskup kraje Notomagenského,
,Jan z Bolomar, arcijahen Barcinonensky, apo:
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hlawě (pťi Uzawiránč kompaktat) Ukázal bnď
již to še straUy blahé paměti papeže Eugex
nia, čili še strany Uejd::siojnějsslho kardinala

Swatoandělskěhoaniana, jenž od papeže Marr
tina 7 blahé pamětt k zaťizcni sněmu w Bau
sileji wyslan byl a za časil šestawowcini komu
paktat témuž sněmn we jmcml a aUtoritoU
papeže Eugenia pťedkowal? Ynebo které zwláo
sstni plnomocenstwi k dowolowáni takowých

wěci od samého šborn mčl? Zistě žádného;
pťesahowalo to moc jeho, jelikož tak důležita

sstolskěho paláce pťi posluchač a doktor w dekretich,
MartiU Bernerii děkalt Turoaenský, bakaláť we
fwatém pismě a Tomaš Haselbacb, fwatého
pisma misir, fwatého obchého Basilejského šborn
do kralowstwi Česiého a markrabstwi Morawského
legalowě wdslani limto listem wyznáwáme a pťi:
znáwáme: že mezi obecným sněmem slawného krá:
lowstwi Českého w Praze pťi sw MarliUě léta
od narozeni Božiho 1433 a námi legaty ťečeného
swatého ďborU bdli Učjnčni, smlnwent, zawťini a
rukoU dáninl upewněni jisti kusowé Be swými wý:
klady a odpowědmi, kteřiž se počinaji: We jnxéuo
Wana UassehoJesu Christa Tyto wěci kteréždole
psamdjfoU, skrzemilost Ducha fwalého šmluweUy
json mezi poslo fwalého ďborn Basilcjfkého
a obecným sněmem welebného králowstwi
Českého a markrabstwi Morawského:

1.Nejprwé rečedý sučm jmenrm řečených kra:
lowstwi a markrabstwi a za lo ťrálowstwi a
markrabstwi a za wssecky a za každého z Uich
téhož králowstwi a marfrabstwi, kteřiž jfouz jich
ftrauw, pťijmoU a odlibi i Učini dobrý, pewný a
wěčm) pokoj a cirfewni jednolu, fleroužto wyznaji
i Utwldi slussm)m obxdčcjem
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pťe o prawdě katolické Uikoliw famým Filin
bertem a jcho foUdrUhy, nýbrž papežem a
wsseobecnoU fwatou Cirkwi katolickoU měla rozx

ťessena býti YUiž stači w takowé wěci Uěn
jakě wsseobché plnomocenstwi; Uebo jak Uan
ťidil Znocenc papež: Kdykoli fe jedna o wěc
wiry, pťiUáležirožhodmlti Betrowit j aUtorjtě
rti a jmena jeho čili papežům ee uu Ncmohl
tcdh Filibert dowolowati, k čemu prawa neu
měl Neni wám také Ucznámo že on (pon
dáwaje co bisknp w Braše podle kompaktat

2 N to když se stane, ťečeni poslowé ťečeného

šborU oblibi a pťřjmou ťrčený pokoj i jcxtdnotuši ohlási pokoj obchý wsseho lde kťeskanskéhoď
obywaleli a pťebywači ťečeUýchkralowstwi a mar:
krabstwi, zdwihnou wsseckd foUdh, klatby a plUě
staweni Učini; a pťikáži wssem kťeskanum a kaž:
dému, abh nižáduý potom ťrčeného králowstwi a
markrabstwi pro minulr wěci Uesměl haněti, aniž
na ně Ueb Ua jich obhwalele nesahal Ueboli jim

sskodil ale jim aby kťesianský pokoj zachowali a
je j.xkožto bratry swé, fwaté totiž matky Cirkwe
syUy poctiwost zachowáwajici a poslnssné, měli a
bratrským mtlowánim š Uimi Uakládali

3 Bťi položeni periho článku, kteréhož jsou
poslowé kečených králowstwi a markrabstwi podalř
fwatému ďboruw této fpůsobě: ,.abw pťijixnan
přebožské fwátostiw těla a krwe Boži Užitrčné a
fpasitelné pod oboji spůsobon, totiž chleba a wina,
wssem kťeskanům w králowstwi Črském a markrab:
stwi Morawském, a Ua mistech jich kdož se w té
straně pťidrži bydlejicim skrze kněze swobodně bylo

odáwano e u takto jest smlnweno: že ťečeným
echům a Morawamlm, pčijimajicim cirkewni

jednotU a pokoj prawč a w skUtku, a we wssech
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pod oboji fpůsoboU a) nechtěje ze strach neb
ze studn odwolati, co byl pťčslibil erdwážil
fe wice ani do Basileje, ani do Kostnice Uau
wrátitt fe, nýbrž že raději U Waš zůstal a
kosti swé U Waš složil.

Witc také že po dokončeni kompaktat (w
Zihlawě) wice Uež rok članek o pťijimáni pod
oboji fpufobou Ua šborn Basilejském pťetťasáxc
byl kde ťečnikům mistrům a knězům Wasslm
dowoleno tolikero dloUhých a UUdných ťeči w
pokojt a tichosti miti kolikero chtěli Znamen

wěcech jiných krom obyčeie pťijimáni pod dwoji

spůfobou u wiře a obwčeji obché Cirkwe sjedna:
ným, ten a tč, kteřiž lakowý obyčej maji, pťi:
jimati bUdou pod oboji spůsoboU moci Bána Ua:

sseho Ježisse Christa a Cirkwe prawé chott jeho;
a len artikul we fwatém šborU bUde rozjťmán
doplna jelikožto o pťikazani, a bUde nahlédnmo
co pťi tom čláUkU za prade kťeftanskoU má
držáUo býli a Učiněno kU pošilkU a fpafeni lidu
kťeskčmského Y když wssecky wčci wážUě a ď roz:

mhsiem rozjimáxw bUdoU pťeš to ač w žádosti
jměni toho přijimáni pod dwoji spUsoboU setrwaji,
lo jich posiowé kdhž okáži swalý šbor kněži ťeče:
ných kralowstwi a markrabstwi, aby podawali
lidu pod oboji spUsoboU těm totiž ofobám, kteréž
w létcch rozumných jfoncc, poctiwě a Uábožnč
žadalybd, moc k jich požitku a spaseni w Hofpo:
dim: dá; a to wždy aby zachowáno bplo, abn
knčži tak pťijimajicim wždycky prawili, že oni
maji pewnč wčťiti, že pod spůfoboU chleba ne
rělo toťifo, ani pod spůsoboU wina krew toliko
ale pod každou prsoboU jest crld a pluý Christnš

4 Legatowé swatého šborn listy fwnmi moci
swataho Čdoru pťikaži wssem aaeůšdémU kteréhož:
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najice pak, že nález prawdy pťekonati Ueu
mohon, odessli. Zdali welmi fpokojeni a roš:
weseleni odessli odtud, na to at odpowědi ti,
kteťiž z Uich až posnd Ua žiwě jsoU Bo jejich
odchodu když Učkterak prawdě se podati neu
chtěli, sUěm Basilejský pod pťedsednictwim
Swatoandělského kardinala ZUliana, mého bý
walého pťitele, z jehož úst zprawu tuto mám,
wynesl následujiri drkret o pťčjčmáni pod oboji

spusobon: Swatofwatý wsseoberný sUěmBasi
lejský w Dnchu swatém zákonitě šhromážděný

koli stawU Ueb ťádu byliby, aby ťečeným Čechum
a Morawanum, požiwajicim ťečeného pťijimani
pod dwoji fpůfoboU, nřkdo nefměl porokowali,
neb jich slowúlnosti nebo cti Utrhati; a totéž Učini
swalý ďbor, když půjčeni swobodh Učřni napťed
jmenowané

5 Bťi položeni tři člankůw potomnťch od na:
pťed ťečených legatůw fwatébo ůborn powědino
jcst w spůsobě nižepfané at d W nasiednjicich
pnnktech mlUwi se o stawowcini a trestani smrtel:
ných hťichůw, o swobodném hlásáni siowa Božiho,
o panowani knězftwa nad časným zbožim a w 11
prawi se: Bro polwrzeni a zachowáni pokoje od
ťečenýchlegatůw fwatěho ďboru bude dáno utwr:
zcni a bude jednána bulla šboru a pťikázani léhož
fwatého Sborn ke wssem knižatum a obcrm okol:
Uim i jřné wěci, kleréž bndou potťebné a hodné
Y ďe straUh již ťečenúch kralowsiwi a markrab:
siwi bUdou dáni listowě 8 pečetmi Utwrzenýmia
ohradami potťebnými, bUde prowolán pokoj, a
abh byl zachowaU bnde pťikázáno, a wssccky jiné
wěci stanon se kteréž k zachowáni pokoje ťečeného
a jednotd budou potťebné a hodné (Také se pťi:
sltbuje w kqtpaktatech, že biskup Bražský, Qloa
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a wsseobecnoU Cirkew zastUpnjici na wěčnon
wěci památku, aby wyjádťenim prawdy katolicke
jafněji fe Ukázalo co o pťijimáni swatosti oltáťUi
za prawdu držeti a co kU profpěchu lth kťeu

sfanskěho fe činiti ma po bedliwěm skoUmáni
pifem swatých, pofwatných ťedidel cirkewnich a

naUť od swatých otcůw a Učitelůw pťewzatých
a po fuažněm uwáženi wsseho, co pro wyloženi
froaté wčci Uwažiti žapotťebi UfoUdil a wy
jádťll se: že wěťici laikowé aneb klerikowé
(duchowni ofoby) pťijimajici toliko a nesloužici

nmcký a Litomysslský lidn swětském:l, žádajčcimu
pod obojč spůsobou, taklo bUdou podawati, a pťř:

jimati ďUdou žáky a na knězstwi swčtiti když spu:
sobnost a hodnost jich dude šhledána, kleťiž by
chlěli pod oboji spňsoboU potdélwati)6

Zmolrka kompaktat znť 1akto: Tolďo wsseho a
každého zwlasslě pro jistotU a swědoml tyto nasse
lifty pečelmř nassimi wlastnťmi kázalř jsme po:
twrdřti; a pro wělssi zťejmost npewUěni a twrdost,
pečeti nejjasnčissiho SigmUnda Řčmského cčfaťe a
Uejowicenějsiiho knižele pana Ylbrechta wéwody
Nafoalského a markrabi Morawského, k snažným
nasiim prošbám json ktomuto lřstu pťiwčssenp
Zenž jest dán w Jihlawě biskllpsiwi OlomUcťěho
léta Božiho tisiciho čtyťtstého třicálého ssestého,
den pálý měsice čerwence.ee

Zawčrka ďc strany obecnébo snčmu pod pťed:
fednictwčm cisaťe: A my Sigmund cčsať a knčže
Llldrechl napťed jmenowanč k jčch prošbám jsouce

nakloněni pečeli Uasse přřkázali jsme přřwťsseny
býti W Jihlawě den drnhý měsice čerwence
léta Božčho 1436 kralowstwi nassich Sigmunda
Uherského at d padesatého, Nimstého sfelmecčt:
mého, Cesiého ssestnciclého, a cjsaťsiwi člwrlěho



514 Zan odpowldáBorotinowi z Noudnice.u lll. !ť)ilp

nejsoU pťlkášanim Báně žawňžáni, by pod
oboji spůfobou chleba a wina swrřtost oltáťui
pťijimali Uýbrž Eirkew, která Duchem prawdw
š ni wěčnť žustawajicim ťišena býwa a š kteroU
Christuš až do sionani swěta dlr fwědectwi
pijma šUstane má prawo Určiti jak se swatosti
toU wssem bohoslužbu nekonajicim ofobam pťt:
sluhowati má, aby to sloužilo k úctě té jwá
tosti a ke fpafe wčťčcich ee

N wssak buďto že pod jednou buď že
pod oboji sproboU se pťčjimá tdyž se to děje
podle ťadU a obyčeje Cirkwe, slonži to hodUě
pťijimajicim ke fpaseui Ntkterak se také po:
chybowati nemá že pod fpusobou chléba neni
toliťo tělo a pod fpusobon !dina neui toliko
krew, nýbrž wěťiti potťeba, že pod každou spilu

foboU a tedy t pod spusobon chleba jest Ehrt
stUš celý a úplný Brotož chwalčtebný obyčej
lidU pod jednou toliko fpnfobou pťijimati kterýž
od Cirtwe a fwatých oth welemoudťe uweden
drahuě času až po tu dobU zachowawan a od
doktoru w zakouě Božim, w pismě swatém a
cirkewnich zakonech welmi žběhlých již od dlouo
hých časuw odporučeU byl, co zákon powažo:
wán býti ma aniž komU dowoleno, jej ža:
wrhowati a bez autority Eirkwe famowoluě
proměňowati Dano w Basilejt U weťejuém
seděni swatého šboru toho slawuě konaného
dne 23 prosince léta Páně 1437

Wizte tedy, jak pťejasně nčkolřkaslowy wya

nessen nejsprawedliwějssl wýrok prawdy Wimk
také, že tento dekret poslan do Brahy w bulle
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olowem opewněné, kterouž jestllže jste roztrl)ali
aneb spálili, wizte Wy sami Nwssak prawda
šnstáwa na wěky, ša kterouž, prosim Wáš
fnašně neračte se styděti, antž Wam obtižno
bnď pro Christa BáUa bojowati

Nepťehlědněte též, že šbor Basilejský jinak
práwem ani jednati Uemohb Nebo hned Ua
žačatkU pod pťedsednictwim kardinala JUliana
pťijal a potwrdil wssechuh dekrety sněmUKost
Uickčho a tedy i dekret, jimž se pťljimáUi pod
oboji spůsobon Hufeul a Jeronymem schwálellé
zawrhnje. Pročež aby fobě dUsledným zůstal,
nUlsil fe Kostnirkémll pťipodobniti Zadnémll
také kalolikowi Ueni dowoleno proti Ustanowe
Uim swatých fněmů fe opiratč a žatwrzelým
frdcem protinim jednati, jelikož alltoritoU apoo
sstolskéstolice potwrzena byla Bez této aUto
ritw žáduý sněm ueni wčce fněmem, Uýbrž sně:
Uličkem a co koli se na Uěm Ustanowi, jest
Ueplntné a marné

(deoláwáte se Ua sněm Basilejský, že
Wam kompaktata potwrdil) Já odpowidám
že sněm Basilejský dobrý měl žačátek jsa alltoa

ritou papeže Martina zaťizen a papežem Engeo
Uiem potwršen, ale po swém pťeuesseni ž Ba
sileje do Ferary skrze papeže Ellgenia a po
odchodu Swatoandělského kardinala wssecko, co:
koli Užawťcno neb wyjednáwáno, za neplatné
anobrži ža Ueprawé se pokláda Zťejmo tedy,
že Ularna jest dňwěra Wasse w kompaktata
Mimo to sami dobťe wite šdali jste, co od
Wáš w kompaktatech slčbeno, práwě a w skutkU
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zachowawalie? (Teď jtm Kapistrán wyčita wsse
zloččny, které jčž také w listu poslednim na
Rokycaxlll byl wytknul Bťjpomina jinl také
zločin na kněžich zHradisstě fpáchaný, ťteréž
w Kroméťiži uwězuili chtice je donntiti, aby
lidu pod oboji fpůfobou podawali ažmoira
jak tam že tdo Uedostál slowu fwému, wýsadll
pťčslčbenoUwssim práwem trati)

lU šlil

Dale zasiáwa Kapistrán wssemožně auto
ritU Cirkwe katolické a rozbirá obssirně, kdo
jmeua kacirr zaslnhnje Dále pamatuje Čechy
na blažené čafy, kdhž jesstč Cirkwi katoljcké
wěrui byli, a taže fe ťka: BKde jest uyni ono
pokoleni slawné ža chwalné, kde swrchowauá

proslulost wysokých sskol Wražsteých7 Kolik pak
mistrU Ueb bakaláťů w pčpmě swatém wyntka

a proslaije fe nyni w Braze koliktam doktoril
prawa cirkewniho a občanskél)o7 Takéli Uyui
jest sstůdentň w Braze jak jindh 30,000 a
wice? Hlel kde jste fe octlt že jste fwrhlč jho
Wálxě a matky Cirkwe aby jste co owre bloun
dici w duchu fwobody žitt mohli.ee

Bak jesstč jednon co nejobssčrlaěji rošbirá
Kapisiran otazku: zdali laikowé pod jeduoU čtli
pod oboji fpúsobou pťijimatč maji a posléze
dokazuje že to wssim práwem Zustaweno Cirkwi
k rozhodnuti, jako mnoho jiných wěci, které
Cirkew zewrubněji Určjti mnsila, a ťteréž oder
wssech katolikůw pewnou wěron pťijaty a za:
chowčnoány býti majč, jako ž misledlljicťho wye
fwitne. uu
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27Medně ačkoli ž pifma fwatěbo známo,
že w Božstwi jest trojice, pťece, že Qtec Syn
a Duch fwatý jfoU ofoby od febe roždilné a
jedna toliko w Božstwi jest podstata (fubstau:
tia), to nrčila a prohlásila Cirkew katolicka

Za drnhé prohlánla také úsiem UčitelU
swých, že w ChristU nejfou dwě osoby, jak
tomu někteťi kaciťi (Nestoriani) učili, jellkož
prawda ta z pčsma fwatého Uedostl zťejmč
wyswitá

Za tťeti že Matka Baně se matkou Boži
Uazýwatt ma to Ua autoritn Cťrkwe pťijčmámc
ťčťajice: Zdráwaš hwězdo moťska, Matko
Boži milostnáee Nebo Christuš Zežiš co Buh
a člowěk fpolu w jedné osobě Ueda fe rož
děliti, jest tedy Bohočlowěk, a tento Boho
klowěk jeuž se ž panny narodjl jest syn pamlh

Uásledowně anUa nikolč člowěka nýbrž
Bohočlowěka porodila a jest tudiž Matkou Boži
To xtaké ťekl blahoflawené Bannč Marli aUděl
pťi zšďěstowáni: Nj počneš w žiwotě ee a dále:
Tellťxbude weliký a Syn Nejwyšsjlho siouti
bUde;ee a opět dale: UCo se z tebe Swatého
narodi, slouti bude Syn Boži (Luk l)ee

Zaa čtwrtě že se děti sotwa narošené kťtisimaji aže kťestem takowým se wěťicimi Chrtl
stowými stáwaji, tobo též Určila Eirkew a
každého kterýž opak toho twrdi, ža kaciťeprox
hlassnje, jak patrnť widěti lze we spifu fw
Nugusiina o kťtU maličkých proti Welagianům

Z Eirkew fama ustanowila, aby na misto
maličkých kmotrowé neb kmotry kUězi odpowiw
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dali a takto maličti pomoci nohoU kmotrůw ke
stUdUici kťestni pťtfsii srdcem jčných wěťili, jich
ústem odpowidali, a jejich wiron, náději a
láskou žiwota wěčnědo dosáhli Wrotož di fw.
Yugusttlt: BJakož fe Uiťdo ode ťťtu odhánětč
nemá, tak i Uikoho Ueni, kdožby we kťtu Ue:
odumťel hřichu, maličti wssak toltko hťichll
prwotnému odumiraji starssi ale wnemee N
w jedné ťeči powelikolločni dč tentýž Nugustiu:

Weiš pak muže a ženy, kteťiž jste dětč Ua kťtU
Zdwřhli pťede wssim Uapominam, aby jste po
žxláwali že jste se U Boha rUkojnlěmi těch stali,
které jste žposwatné studntcepoždwihnuli Bro
čež wezdy je napomčnejte aby čtstotu swou
bedliwě ostťihali, lasku wěrUě choxoali, a pťede:
wssim se radi wyžnani wiry a modlitbu Bállč
modlčli a jich obfahu fe pewně drželi Tolikéž
čiňte i wy cwičice w tom ko, jež jste š po:
fwatné stndmce zdwihli ee

6 Toliko pohnutč aUtoritoU Cirkwe Ua

fUěmu Nicénském držime se whšncmi aposstol:
ského, a tatéž Cčrkew po fuěmuNicéUském wy

jadťila slawně pochod DUcha swatěho zOtce
i Syna, kterěmUžto wyjadťeni š radosti pťt
swědčili Řekowé na silěmuFlorenckěm išCifa:
ťem Caťihradským a tanmějssinl patrčarchon
ačkoli po fmrtt obou Uěkteťi Řekowé žase ke

starým blUdůmfe anrátčli Co wssak je týče
pťatel Uassich Čechůw ti na fUěm Florencký
pťijiti nechtěli, jakož i odepřeli pťifwědčiti de

kretn fněmUBasilejského, jimž fe obyčej Cirkwe
laikům pod jedUoU podáwati fpůfobou chwali
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a co šakoU předpisUje Na dekret ten Nokycana
ani čekati nechtěl tim lněně fe mu do Florenrie
jiti chtčlo jelikož dobťe Uwážil že by, wyssed
ž Cech a Morawy, se ťaciťstwi swých odpťta
jahati mUsel

7 Kolňk a jak welikých kaciťstwi wypleuila
nepťemožitelnoll Zbrani weždy witěšoslawua anu
lorita Cirkwe, jižto bráUp pekelué nirdy ani
kaciťstwimi ani fchišmauň premoci nemohlyeě

8 W pijmě fw nedčje fe zminka o Uctč
powinné obrazum Bana uasseho Ježisse Christa
aneb blahoslaweué panny Marie Ueb kterých
koli swatých,e) anobrž naopak se we starém
šákonč úcta obrazmo žapowidá, jelikoš (w 2
kn Moj 20) čteme: Nenčiniš soběrytinh ani
žádnčho podobellsiwi (tčch wěci), kteréž jfoU
na nebi swrchu, a kteréž na žemi dole, ani
lěch wěci, které jsoU we wodach pod zemi
NebUdcš fe jim klančti ani jich ctiti ee Nečteme

také že bh w Uowém žákoně šápowťď ta byla
šrussena byla Blwssak aulorita Cčrkwe nejenom
UctU obrašu dotčených pťipoUssti Uýbrž i pťču

kazUje Tak n p di Ydrian papež: „Boron
čime aby se misto beránka starého zákona
prawý beránek Ban náš Zežiš Christuš podle
člowěčensképodoby swé wypodobnowal Uwa:
žimeoli pak wěc tU mistnčji, nalezneme, že i we

e) Ne bez pťičiny ssiři se zde sw Kapistrán o úctě
obrazů poswátných, nebot jak pozdějt Rokycanowi
wplýká, počinalt fobě i kaltssnict w tom ohledu
skoro rowněž lak jako nhnějssi protestanti
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starém zakoně steiwalo dosti wýjimek od onč

šapowědi Nebo podle drnhé knihy Mojžissowy
(k 25) pťikázal jemn Buh dwa cherubiny zlaté
z oboU dwon straU slitownicc Udělati Bťikazal
mn také zhotowiti archn, w nižby maUa, prnt
Nronůw a kamenně tabule zákona Božiho chowány
byly Bodobně podle 21 kapitoly (4 kn) pťix
kažal BUh Mojžissl Udělati bada měděnného a
wyždwihnonti jej na wysoké bidlo dťewěné
aby Usstkmlti od hadňw Ua ponssti na něj pro
swe Uzdraweni hleděti mohli a Umťitč Uemnfeli

Tolikéž Salomonn (ul kn králow 7) dal na
deskach těch, kteréž byly změdi, a w uhlech
cherubiny,aalwy a palmy wyryti Tentýž Šalo
moun we swé pifni (k 6) Uapfal kterak hlaš
Boi wolá: 27Woložižsnne jako pečet Ua sidce
swe, jako pečet na rameno fwé: Uebo silné

jest jako fmrt milowáni twrdé jako prklo hor:
leniee Čimž prorokowal že sezachowáwatibnde
památka sinrti nasseho Wykuditele jakž i?lpo:
sstol (wl l ke Kor 11, 26) pisse: Kolio
krátkoli budete jisti chléb tento, a z kalicha toho
piti: fmrt BáUě žwěstowati budete dokawadž
nepťijdeee Y w listě kFilipcnským (2, 5) di:
To zajisté ciste na fobě, co i na Ehrčstn.ee

Y dale: BTlšoslussný jsa Učiněn až do sinrti,
a to (do nejpotupnějssi) fmrtč kťižeee Wodlč
toho weli Eirkew aby pťijně potrestáni byli,

kdožkoli fe odwažnji obrašy swatého kťiže, blahon
slawené Banny a jiných swatých lehkowažuě
znenctiti. Nebo obrazowé takowi jsou pamťtUé
znaky činůw Christowých a jeho swatých, majice
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mysli diwákůw powžbuditi ku pobožnosti a k ná
sledowáni chwalitebných skutku a fwatých mra
wůw kterých šapotrebi ke spaseni a k dosažen
pťimlUw nadťečených Swětců BNebo di swatr,
Řehor, co čtoucim jest pismo, to newšdělancůu
stytá malba an na ni ziraji, protože na nx
i Uedonowé widi, co by činiti měli a na m
čtoU i ti, kteťiž pifma čisti nenmějiee

9. Q fwťceni soboty Mojžissi a lidu jehc
rozkaz dan (u kn Mojž 20 ), BjelikožHofpo
din odpočinul dne sedmeho ode wsseho dila
kteréž byl dčlal, i požehnal dni sedmému cx
pofwětil ho (l kn Mojž 2)ee Kdož pak swčx
ceUi foboty rUssll byl z rozkazn Božiho odu

fonšeU kfmrti (uěf kn Mojž.15) Yle pro
Uctěni památky wškťisseni Báně, kteréž fe w
Uedčli Udalo, aUtoritou Cirkwe swěcem soboty
žrusseno a co deU Baně Ustanowena neděle

10 Yč (ll kn Mojž 12) pťikazano,že
fe wellkonoc ťadem wěčným swětiti má dne
čtrnactěho prwniho mrsire (židowského nisan,
kterýž trwá asi od Uasseho 15 bťešna až do
polowice dubna): prece co do dne změnťno to
autoritoU Cirkwe tak, aby nasse welikonoce
Uikdy Uefplýwaly š welikonoci židůw a Uaš
hlawni welikonočni swátek fe wezdy w nen
děli slawil

11 Nčkoli w žákoně Božim obťčžka úmlnx
on wěčuou Ustanowena, a fám Ehristuš a
aposstolé se obťizcepodrobřli pťece na prwnim
sněmU w Jeruzalémě obťižka od aposstolů ua
wždh žrnssena a zapowězena tťmito slowy:
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Widělo se zajiste Duchu swatémU č Uam žán
dneho wice na wáš bťemena newzkládati at. d
(Sk ap 15)ee Rozkaz teuto obšwlásstně fw
Pawel še wssim durazem we skUtek Uwestč l)len
děl To UčiUili aposstolé co prwni Učici Ciru
kew z čehož widno, že autorita Cirkwe pťeu
fahUje meze toho, co w ewangeliich obsaženo,
a že ona obfah ten aUtoritoU Christowou

podle wnnknuti Dllcha swatěho wyložiti může,
jak to š prawdoU nejpťesnčji foUhlasi a jak to
wťťicim nejwice ke fpaseni prospiwá

12 Bismo fwaté často mluwi o kťestu we

jměmx Zežisse což rozlični Učitelowé rozličně
wykládaji To Eirkew zeerbUěji Určila a wy:
froětlila w ten smysl že se kťtiti ma we jmeml
the i Syna i Dncha swatého, jakž ChristUš
wstUpUje Ua Uebe byl pťikázal. Toliko jest w
tom nějaký rozdil meži Cirkwi latiUskoU a mezi
Cirkwi ťeckou W této fe ťiťá: Kťti se slUžeb:
nik Christůw (sluebnice Cl)risiowa) we jmeml
the i Syna i Uǧ)ucha fwatého; w one pak:
N. já tebe kťtim we jmeml Qtre i Syna i
DUcha fw. Ymen. Tento roždil wssak co nec
podstatný Užnčm (na snčmn) Florenckém a odx
chodnost ona powolena Rekům, aby roztržka
pťestala

13 Cirkew naťidila aby fe i kťestzpoa
tťebh Udělowal

14 Stanowila nejprwe také, aby dospťlé
osoby ijma hodinťn smrti toliko we fwatwe:
čery welikonoc a letnir pokťtěny byly, pozdějt
ale ža radnějt Uznala, aby fe w kterýkoliwěk
čaš kťtilo.
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15 Ze slow BáUě i aposstolůw wyfwitá
toliko, že řád swatého krtu wykonawatt maji
kněži a wůbec duchowni, kteťiž jsoU nastupci
aposstolůw, jelitož těmto Bán ťekl: Kťtire je
we jmeUU Otce, i Syna i DUcha fwatého
(Mat 28 )ee Botom ale Cirkew pro potťebU
w hodiUce smrtt Ustanwila a wyťkmlla autou
ritou jč od Chrtsta propujčenoU, že jak mužssti
tak žeUské, dUchowni i fwětssti, wěťici č neu
wťťici katolici i kaciťč mohou platně kťtiti
zachowajilt troji wěc k tomu naležitoU, formn
čtlt slowa: Zá tebe kťtim we jmenU Otce č

Syna iDUcha fwatého; hmotu, to jest Užijili
k tomn wody pťirodUi neb fwěcené, a maji li
úmnsl kťtiti podle nmyslU Christa a Cirkwe

16 Čteme že Cirkew pťemnohých wyr
dala žákonuw o swašcich manželských, jimiž
pťedpisy, starého žákona šnačuě jfon změněny,
k p o pťekažkách manželstwi We starém záa
koně dowoleno alebrž i poručeno, aby bratr
ženu bratra fwého bez dťli šemťelého za maux

želku pojal což w nowém zakoně co mrzkost
zakazáno Tolikěž plati o dowoleni propoUsstěti
manželky a listek šapuzeni jim dawati

17 Mnohé také změny zawedla Cirkew
co do pťisiUhowani swátosti pokáni Mimo to
naťidřla pofwatna poma áui pťi Udělowáni fwa
tosti kťestU pťi Udělowani biťmowani biskupem

pťi swěceni na kněžstwi a Určila jak se to diti ma
pťi udělowáni swátosti posledniho pomazáni
Ustanowila také aby poswátnci žehnáni Zname:
Uim kťiže we wssech jmenowaných swátostech se
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častěji opakowala, aby rooda kťestni fe požer
hanala, aby pťedchažel ďxorchmuš t j žau
žtháwan moci zlé aby w ústa se wpoUsstělo
něco soli a jiUě podobné wěci podle obťadU

swaté ťimské Cirkwe Brotož di papež Celen
stin: Buď že maličti buď že dofpěli kswatostt
žnowuzrozeni přicházeji neUpotťeijž knězwody
kťestné dokud erorcifmy a Uadechowáxlim du
chownich zlý duch od kťtťnců odehnáU Ueniee
Sw NabaU di: BBotom se kťtťnec znamená
swatým kťižem jak Ua srdci tak Ua čele, aby
padlý ďabelský duch wida ono zuameni na swé
býwalé nádobě záhuby, poznal že Uadoba ta
jemu již odnata Napotom se nad kťtěnrem
ťikaji modlitbp, aby se katechumenem (cwičen:

cem wiry) stal; pak se mu w ústa dáwá sixl
aby spaonU soli moudrosii Ehristowy ode zťázy
bťichůw a jich žlého zápachu ochránťn byl Bak
fe dotýka kuěz slinou š Ust swých Ussi a chťipi
Uowokťtěnrowých a prawi k němU jako Christuš
k Uěmohluchému wložiw mn prsty w Ussi byl
ťekl: Efeta t j otewťi se Dotýká se pak jeho
chťipi, abd jak di fw Rehoť libežUoU wůni

kťeskanských rnosti wydáwal Dobťe w tom
ohledU Uapsal starý báfUik Owid o twůrci
wssech žiwočichů:

Ll kdhž zwiťeclwo wsseliké k zemi schýleno patťi,
ČlowěkU wzhurn hlawu zwednul, k nebesům by poširal,

2l twáť powznássel ku skoncim přimo kn hwězdám.e

Wnasledeiri kapitole di tentýž Raban:
UBakode knťze.......
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Zde konči rUkopiš, z čeho zťejmě widěti,
že list Kapistrčmůw nedokončen. Následei na
to w rUkopifU tťi prázdné listy, na kterých
pifať bez pochyby ostatek dopfati chtěl, kčemnž
ale nepťisslo. Tťi listy tyto měly tedy obfaho:
wati záwirku toho dloUhého š podinhodnoU
piluosti wypracowaného pscmij Zčxwirka ta od
tak bohonadsseného mUže, jakowým Kapistrált
byl, jistě welmi důrazná byla a pťehojný wýa
liw nejwroucnějst“l láskh jeho jedině po fpáfe
dnssi prahnollci obsahowala.

Q posledni částce listu toho, kteron jfme
práwě podali, toliko jesstč doložitt mUsime, že
wssemi důwody těmi chtěl Kaptstrán dokázatč
prawdiwě katolickon wýpowěď swon, kteroUž
byl hned na začátkUpronesl: Cirkwt od Christa
na skále Betrowě wzdělané a DUchem fwatým
po wssechny časy ťizené zůstaweno krozhodnuti
neb k zewrnbnějssimU wyfwětleni mnoho wěci,
kteréž buď w pismě zhola mlčenim pomťnnty
aneb jen temně naznačeny json, a kteréž i sami
odsstipencčponcjwice ša prade Christowu pťiu
jťmajč, žako o Trojici, o jedné ofobě Bohočlowěka
š dwojl pťirozenosti, o potťebnosti kťestn maliča
kých, o swěceni neděle a swátků welikonočnich a
jtných wice. Wůbec Cirťew fwatá naUkn spúsy
od Christa žjeroenon a od aposstolů zwěstowanoU
wezdy co nejdražssi poťlad powažowala, jenž ji
k Ueporussenémn zachowáni a pťesnémn šwěston
wáni fwěťen co do podstaty šeidným proměUčam
časowým nepodléhá, ale co do wdswětleni a
zachowáwáni časem nowé Určitčjssi formy wya
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máhá. Brotož také Cirkew naUkU spáfy nafsi
postnpem čan wlc a wice ščlánkowala, a
podle potťeb čafowých Uaznačowala spůfob,
jakým fe UaUka Christowa w žiwotě skUtečném
wykonáwati má. Clánky ty od Eirkwe festaweně
jfou wýplody famorosilé, z podstaty wiry nassr
siloU Ducha swatého bezděky wypučelé, jako
článkowé čili kruhowé letni, které fe na každém
stromě z jeho podstaty postupem časU nutUě wyc
wimlji. Toto ščlánkowáni wiry a Určeni spů:
sobn, jakým se články ty w žiwotě xskutečném
wykončxwati maji, jest Christem Eirkwiš Uloženo
a k tomU ji od téhož Ehrista pťisliben DUch
swatý: „Utěssltel pak DUch fwatý, kteréhož po:
ssle Qtec we jmenn mém, ont wáš naUči wssem
wěcem. (Jan. 14, 26.) Ten Duch prawdy
nančit wáš wsseliké prawdě. (Zan. 16, 13.)
Nmen prawim wčlm, cožkoli swážete na zemi,
budet swázáno i na Uebi: a cožkoli rozwážete
na zemi, budet rošwázáno i Ua nebi. (Mat. 18,
18.)ee Brotož každě wyswětleni a naťizeni Cir:
kwe co DUchem swatým wnnknuté za pťesný
wýklad naukw Christowy se powažowati a še
wssi wděčnosti kDuchu swatémn, kterýž to Cir:
rwř wnnrnnl, se pťčjimatč mčxl Kdožrolč jčnar
čini, DUchU swatémn se protiwi. Tolikéž plati
o naťizeni cirkewnim, aby laikowé toliko pod
jednoU spňsoboll pťijimali. UfpoťádáUi spňsobu,
jakým by wěťici nejprospěssněji pťijimali fwátost
oltáťni, nejank Cirkwi zůstaweno jako spůfob,
jakým se kťest swatý Udělowati má. UNe bez
pťččtny,ee podotýká Kapistrán, Bpťidal swatý
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Bawel pťi ličeni důstojnosti welelmé swátostiee
a pťi káráni Korintských zneřádného pťijimáni:
„Jinč pak wěci když pťijdu, zťidim, (l. Kor.
11, Z4.),ee dáwaje tim na srozUměnoU, že
mlnwě o Uejwelebnějssiswátosti we fwém pfan,
jesstě wsseho Uepodotanl, nýbrž že ústně teprw
jim wčce powi a spůsob pťijimáni moci od
Christa mU propůjčenoU tak Ufpoťádá, aby
wssechnp neťádnosti pťi fwatém pťijimáUč fe
odklidily a Uejfwětějssi wýkon tento aby takou
wým spůfobem fe dál, že by jim fwčxtost ta
skUtečně ke spaseni dUsse sloUžila.e)

úwaha.

DokončUjice timto listem pifemný boj Kaa
pistránůw proti kalťssnikům Uznáwáme za poo
winnost, jesstě ryzé katolirké smýssleni Uejslawe
nějsscho mUdrre českoslowanského Tomásse Stita
ného o swátosti oltčxťni co wžor na trwalou
památku wystawiti. Di pak bobomyslný mndrc

teU we spife již časlo jmenowaném (str. 213
a 217): BTťett fwatost jest tělo Boži; tU swč:e
tost jen kněz swěcený k tomU a tak, jako jest
Ustanoweno, na oltáťi z chleba psseničného a
roina může posioětitiuu Yle tak jest dobře

e) J tato odpowčď wyčerpána zwýsse jmenowaUého
rUkopifu bidliotekp Qlonmcké Uniwersity panem
profeďsorem Matčejem Procházkon.
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pod spůsobou wina prawé tělo Boži,
jako pod fpůfobou chleba; a takéž krew
pod fpůfoboU chleba, jako ipod spůfobou
wina. Neb jest tu žiwý ChristUš, wessken,
celý, w plném fwém Božstwi a w plném oslal
weněm člowěčenstwi, tak že tělo neni bez
krwe, ani krew bez tčla.ee u

UJfou pak nemoudťi pochybilri, kteťi stiu
hnoUti chtěji smyslem, ro fe děje pťř té swátosti
Uad běh tohoto fwěta pťirožený, nežnamenajice
moci Boži. Z diwi se (oni) jako pochyijice,
kterakby tělo Boži mohlo býtt relé w malé
spůfobě chleba: a tomu se oni nediwi, jak w
masém okU fměstná fe hora weliká, jak ji obx
kličiti může oko malé; aneb jak maličkou dirkon,
jesstě menssi než jest oko, welčká postawa hory
weliké wejde k okUl Yneb ťikaji: Zak jest to,
že na každém oltáťi, kdež slouži, w toUž hodiml
jest, a celé těloeč nerozmýsslejire, že slowo
člowěči, když z úst wyjde, bude celé w stdci
každého, kdo je slyssel, byl febe wice bylo tčch,
jenžto jfou je slysseli: čim pak wice Slowo
Boži (wtělené pu Christuš)? Neb ne tak jest
Slowo Boži pťijalo tělo, aby tinl hrUbějssč
bylo, ale aby tělo, jsa jedno ďe Slowem, bylo
tim hbitějssi.ee

UA také, ježto ději: Jak jest to, že když
bnde zlomena hostie, tělo Boži se nezlomi, ale
bude celé w každé částcee? neznamenaji, jak w
celém zrcadle, bdl i nejwětssi bylo, jen bUde
twáť jedna: a když bnde rožbito na několik
kaůw, w každém kaU bnde twčxť celálee
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„Brotož krátce: MUohemt wice Umi Bůh
Učiniti, než my můžeme rozuměti: byl toho
neuměl, malýl by byll Yle že jest mocUý, a
tak mocný, že jest wssemohouci, wssemU tomu
jest nám snadno wčřiti. Nebo po této moci
jeho, kterouž i we tworstwU diwné wěci byl
Učinil, múžeme rozuměti, že nad to wýbornějssi
a diwnějssi učinil jest, i ukázal nám zwlásstě
w této swátosii swaté fwou moc. Y proto že
jest moudrý, ne nadarmo ji Ustanowil; ale,
byk bychom tomu i nerozuměli, jakž i nerozUa
mime úpluě, pťece máme wěťiti tonm, že jest
welice té swátosti potťebi. u N že jest tak
dobrý, ráčtl pro Uáš tak welikon pošith, tU
nejswětějjsi fwátost, Ustanowiti, abychom ji byli
zachowáni od hťicha, i oččssrěui a swrchowané
dokonalosti dofsli. Nebo lafé člowěk, pťijimaje
pobožně swátost těla Božiho, obracuje se w
žiwor Chrčstňw, aby jeho žiwotem žiw bdl;
neb swým žiwotem nemiřžxe dobťe žiw býtč.
Brotož i byl ťekl Bčch swatému NugUstjnU:
„erm pokrm weltkých: wstaň a jez mč. Ne
jáf se w tebe obrátim, ale tw we mě!ee
N taf kdož tU fwátost dňstojuč pťijimá, mťlše
dobťe ťici še fwatým Bawlem: UZčx jfrm
žiuo: ale jiš Ue jčx, neb jest we mnš žiw
Christuš.ee Tak slanťný mUdrc Tomáš Stitnú
o sxoátosti olteiťui. Ze by proti ťádu Cirkewu
nimu fe suxátost ta pod oboji spnsobon pťil
jiUmtt měla, to Zbošuémn katolickéum mudrci
Ujkdxd na umsl nepřtsslor Kéš by i po Uěm
Crchowé a Morawané téš mkdd Ua tU pťea

23
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neblahoU, pro ně fwrchowaUě zkázolwsnon my:
sslěnku byli nepadlilee

,šo 34!. Jan háji pjseqsalč swoǧdl“čenstU pánňw
Čcskych a wysiownjc tonťem swé prmn BOpraby.

Milerád snássel mnž Boži wsseliké hany
a potupy, je7 Ua jcho osobu wychrlowali jizn
liwi Uepťeitel ; toliko jejich zaslepenosti a ztráty
tolika tčsic dUssi jčmi swedených hoťce želel.
UwažUjčc pak, že rozssiťowáni lžiwých o nčm
powěsti famé dobré wěci na Ujmn jest, uznal
za potťcbné, fwou čest a tndiž i fwaté žáměrd
fwé n páltů českýchhájiti a takowouto obranU
prawdě klestiti cestn. J fepfal messkaje w Mostě
ob črnoU apologii čili obranU wesskerého jedmini
fweho, aby jeho fxoatým úmyslřlm poroznměli
a prawdč, kteronž žastciwal, U febe nxisto dalt.

Na začátku obrany té Upozorčmje pánp
dotčeUé Ua prwnč prawidlo sprawedlnosti: „J
drUhoU straml slyš, chceš:li fonditi sprmoedlixoě.ee
77Jestližrč pak teU,ee wece Kapistrán dále, „sám
na fobě krntě jrdUá, který swé cti a fwého
dobrého jlnéna pramc Uedbá: čim wětssl jest
krUtost tato, trpi:li tim i jméno a sláwa Bciua
Uassel)o Ježisse Christa a jeho jediné choti,
swaté ťimské Eirkwe.ee Na to wyfxoětluje Kau
pistrán, proč Rokwcanu wssim práwem arci:
kaciťem nazýwá, au mu wyčitá, že swatofwa:
toU Cirkwi ťčmskou pohrdá, Uemiwist proti Ui
w lidu wšbušujr, že Uásledkrm jebo nárady
chreimy byly oloupeny, obrazy Swatých sňaty



Zan yájl plscmnč swon čest u pánůw Ceských. 531

aztroskotauy, swatě kostelni Uáťadi w plen
dan dale že připoUssti aby se tělo a krew
Báně posslapawaly, aby fe krew Baně po bradě
mužských rozliwala a od děcekzwracela, a lollbec
aby swatost ta ode wssech co Uějaký obyčejuý

zemský pokrm se požiwala an že nmozi lidé
felssti i bez špowědi ke stolu Báně jako kjinémU

obhčejnémn stolU pťistnpnji Wťipomina také
pámlm českým Ua kolikeré fekty se lid český
rozpadá kteréž se wespolek kaceřuji a žatrarnji,
a jak ronharoě Uěkteré ž Učch o Uejfwětťjssi
swátosti smýssleji, Uechtice fe jč ani klaUěti wice

Než,ee di Kapistrán dále, 72obralsmezraky
fwé k mimllosti Ych což pak wwmťeli wssickni
otcowé Wasst drllhdy swatě Eirkwi ťimské
wčrUi kteťi pťede wssrmi kťeskany fwěta kwire

Uepodobnon úctoU lUUli7 Kde ona zbožnost
jejich pťi slllžbách Božich které w tomto slowútn
ném králowstwi k oslaweni welebnosti Božské

š takowoll skwělosti se konaly, že ho w tom
žádné jtuč králowstwi Uepťedstihlo a nepťen
wýssllo7 Kde jfou ty nesčislné od Wassich slawn
ných pťedkn wystaweně a hojně Uadané cbramye?
Kde pťekrásné klássterp, kde ono nmožstwi ťeu

holllikúw, jenž fe hojnými almnžnami otcslw
Wasslch žiwilie? Kde Urozenčpauowé jsou oUh
nejslowútnějssi wyfoké fskoly Bražské š tolika
pťeslawnými doktory a sstudenty, které netoliko
Bral)U a rclé nejslawnějssi kralowsiwi české

ždobily, Uýbrž wesskerénm kťesianstwu Ua ozdobU
bylye? Ze kterých jako fe z Duuaje woda
weletoerm rozliwá, tak podčwllhodné a spasilé

23iř
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swětlo wsseho wědectwi kU kťeskaUskýmUárodům
plonulo, kteťižto wssak poznawsse náramně bludh
Wasslch knězú Brahn opUstčlte? Co rekUe k tomU
Rokycana? Opowažirli se twrditi že onyno
hlawy kacirstwa: Zan HUš Wčklef, Zakoubek
a ostatni, kteréž oU swými nazýwa mistry, byli
wýtečnějssč doktorowě, nežli wssickni doktoťi a

mistrowé kteťi wysoké sskoly Bražské drnhdy
ťidili? Nesmyflnost by to žajisté byla ťici že
onino byli ojwiceUějssi a spafy slaroného kra:

lowstwi českého dbalejssi, Uežli wsslckni otcowé
a pťedkowé jejich, kteťi po tolik stoleti chwaliu
tebUých ťadů a obyčejůw swaté Cirkwe ťimské
nikdy Uerussili, alebrž co žťitelnici oka fwého
bedliwě ostťihali.ee

Nad sprostým a méně wzdělaným lidem,
jenž co lehkowěrný se fnadně swcsti dá mam
útrpnost; ale že tať weliký počet ncxjofwirenčjssich
panů, kteťiž bU nerci jedno kralowsimi české
nýbrž sto kralomstwi jiUých opatrně a mondťe
zprawowati domcdli že tak weltký počrt páuňw
radou Rokycanon se woditč daiwa tomu fe
dosti Uadiwiti Uemohll Pozdwihuěte prosim,
Uroženi pánowé, srdri fwých a kračejte roe
sslepčžich swých otců a pťedků kteři wezdd š
Uejwyšssi sláon a úrtou knábožeustwi kťrsfanu
skcmu lnult a co ťádui a Urjšdařllejssi synowě
w poslussenstwi milostné řimské Eirkwe trwali
Wraste tomuto slawuému kreilowstwi bywalou
wýtečuoxl ozdobnost, bywalý lesk a neluutelué
juléno aby Zťejmo bylo, žc we Wáď sláwa
otců Wassich ožiwla, ona sláwa ktcreiž llchýul
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a bludoplodným pťemlouwánim nesslechetnýčb
lidč Uemalo bhla pokálena ee

Chtťl bnch Wam wssechnoto raději ústně
než pijemně ťicč a kochal bdch se w náději že
fnad neopowrhuete napominarimi ťečmi nepatru
ného člowěka a to Uejwice proto, že by Wňm
to k wěčnémrl žiwotU a k nesmrtelné sloužilo
sláwě Brosim: račte bedliwě uwaiti co Wan
sslm Urozenostem pisii,cx jistě poznate, že nikdo
Wám lepssi, wýbornějssi, slawuějssi a spasnějfsi
rady dáti Uenmže nad tu, kterouž já nhni
Wám Udělnji; kterážto rada wssak neni ma
jedlně, Uýbrž wssechuěch, jenž jméno kťesianské
sobě pťikladaji Pťiweďte tedy pťebidného čloo
wěka onoho Rokycaml na praon cestu, to jest
ku poslnssnosti k maceři twaté Cirkwi aby ten,
jenž Waš o fpásu pťiprawiti Usčlnje Wassi
pilnou snahou Wassč opatrnosti a moUdrosti
wěčného žiwota dojáhl Welké chwaly U wea
sskerého křeskanstwa UabUdete budou ll kacťťstwa

bezbožných knězů kteťiž jmeno Wasse pokaluji
azohyzďuji, Wámi samými a ne jinými š kol
ťenem wypleUěna a zadlazena Z ťeknewesskerý
obor swěta: Urozeui panowé slowútného krcio

lowstwi českého wyprostili tak usslechčllé a wýo
tečné králowstwi z chťtáuu a otroctwi satanowa
N jméno toto bUde pro Waš tak slawné že
wssechna předessla posskwrna žWáš doronce
šmiži anobrž wssechna predesslá skwrna proměnč
se Waim pťed Bohem i před lidnli we swrchol
wanon chwálu a slawllee

Nyni pťechčxziKapistrán nxa kompaktata a
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odkazuje pťedewssim na spiš sij o též wěri
jsiťeji jednajiri, jejž byl Rokycanowi Uedáwuo
zaslal Bak Upožornnje pauy, že kompaktata
Uedowoluji wssem bež rozdilu pod oboji spůn
sobou pťijimati, nýbrž toliko některým toho
žadajirim a to pod jistými wýminkami, oktex
rých se wi, jak malo si jich wssimáno, obzlásstě
od Rokycany Bo malěm rožbiráni kompaktat
pťewádi opět ťeč swon Ua Utrhačstwi Nokyrae
Uowo a prawi: BZá pťestáwam na tom, že
jsi Ume mondťi waži, kteťi :noje počinaui mnoo
hem lěpe posouditi Uměji ueli Rokyrana, jeuž
drzostně wsserky horliwé fatolaky žatracnje, kace
ťUje a Ueprátely fwými nazýwá: ký diw že si
loho tim wětssi měrou Ua bratrowi Janowt
ž Kapistry dowolujeečeeý Broti pťezdiwáxli
mu od RokycaUy tnlákU, swndcu a antichristll

prawi kpánům českým: „Dosti umě na tom, še
zlopowěsk tuto, kteroUž Rokycana o Umě ssiři,
celá Jtalie, Flandrie Frallcie Bllrgundie,
Ylemanir (Německo), kde jsem již 36 let bez
Ustáni exdangelium hlásal wuwráti as Uičeho
nedim, o Nnglii, Hippanii, WortUgalsku Kata:
lonii Dalmacii, Ul)erskll a Bolskn, ktcrcižto
kralomstwi š králi a ťnižaty swými Ulne sice
osobuě nežlmji, jčmžto wssak aspoň podle pox
wěsti dobře šuam jsem Q Rokycauo! uejneu

sssastnějssi wssech lidi, ty mi zlopowěstných tUo
lákn, podwodllikll a autjchristčl pťezdiwaš?

Wáženi, slowútni páuowěl Rokhcana do
mniwa se býti Učenějssim a moudťejssim celého
fťeskanstwa a wssech wysokých sskol Ont se
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domýssli, že oswicenějssi jest wssech Uuiwersit,
w Nimě Neapoli, Siexaě, Weruži, Florencji,
Feraťe, BonoUii Padowě a Bawij, kde jfem
tolik let slowo Boži hláfal š tim wýsledkem,
že nejen nčeUi mé nikde co kaciťské nebylo za:
wrženo, anobrž spisse co presilé schwaleno

Eo cižinec nezuámý kazal jsem w Qlo:
mouct w jedml neděli, kde podle Usudku wssech
jedenkrát sto tisic lidi mojim ťázaniln pťitomno
bylo. ?l š jakoU úctoU za nassebo časU nen
widanoU byl jsem pťijat odewssech Rakussanů,
od mčssfanll Qlomurkých Bruěnských, Znojemu
ských, od whsokorodých pánu z Rofenberka, od

Basowských Režněnských Chebských, od Uej
ofwicexlčjssich a pťewytečných knižat od pana
Lndwika wéwodh Baworského od pana Lllberta
a od pana Jaua markrabat Braniborských,a
od nejoswicenějssiho a prewýtečného knižete pana
Bedťicha wéwody Sašskčho a ode wssech i jee
dnotllwých měst týchže kUišat, kUdh jsem cestou

wal N Nokycana se opowažnje ume tulakem
swťldcem a autjchrustem nazýwati lnue kmeta,
jenž 68 lrt wěkU swého počitáme?

Nle řekne jesstě Rokycana podle swého
obyčeje, že prý wssechno to jfem ťekl pro son
chwalu a chloubU, a wssickUiwýsse jmerwani
že byli slepi a podwedeni Ja pak nrchwalim
a nechlnbim fe nýbrž chwálim a welebim Stwou
ťitele swebo Boha wssemohonciho kterýž podle
swé eryprawitelné dobrotiwosti a milofrdnosti
wywolčl mdlé, aby silné zahaxabil a newýslowně
djky Božskc welebnosti wšdáwám a wzdawati
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nepťestanu, že mUe, jenž jsem toho nikterak nes
zasloužil cizim národům známým Učinila, aby
Rokycana a jim zaslepeni Čechowé (jimžto jako
sobě saměmu Upťimně, Buh jest lni fwědek
spasy dussewné pťeji) jafně poznali, že bratr
Zan zKapistrd neni swůdce, ani tUlák, ani
antčchrčst, Uýbrž jak toho i hodnowěrné bully

papežské dofwčdčuji, poslanec a komifať apou
sstolský a wsseobchý wyssetťowatel neprawosti
kaciřské Nebok newydal jfem se na cestU nej
wýbornějssi pánowé k Wassemu králowstwi leč
pro Wassi fpásu pro mir a pokoj wesskerého
králowstwi Bdch bol hledal cti, byl bych za
ssel sobě knejjafnějssjlnu králi Wolskěmu, auebo
do Uher, do Německa, do Ztalie, kam mne neja
snažnějssimi prošbami wolali Daleká a ssiroka
králowstwi kťestansiá byla mně otewťena tak
že mi třeba neUi pro Wassi wsseobecnoU spásil
fnásseti takowé pťikoťenstwi ee

Wosléže obracuje Zan srdce swé k BobU
a konči takto: BWrosim tedy nejdobrotiwťjssiho

Bana nasseho Zežisse Christa kterýž pro náš
nejdražssi krew fwon na oltáťi kťiže nejmilosti
wčji wyliti ráčil aby Wám a mistrU Zanowi
ž Rokycany a wssem ostatnim knězům tUto

prade a mé nejpťimějssi a Wassim Urozenox
stem nejpťišniwějssi srdce poznati dal a jako
má slowa z pramene láskw a blahowolnostj pon
cházeji, aby podobně od Wassich Urozenosti pťi
jata a ochotně we skutek nwedena bdla Za to
wssechno wesměš a za každé Zlásst i za mého
Rokyrann (za meeho prawim, rozhodnerli se
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jak powinen k poslUssnosti swaté ťimské Cirkwxe
wsseobecné matky se nawrcititi), jakž t za sebe
samého slibuji bez Ustcini obět swých modliteb
Bohu pťinásseti. To wsse pak račiž Bůh spůu
fobčtč a po dlouhé čafy zachowati w hojnosti
miru a blaha, w jednotě a fwornosti, we smiu
ťeni a poslussexlstwi, útulnosti a úctě ku swatou
fwaté ťimské a wsseobecně Cirkwi rytěťUjici.
Nmen.ee Z Mostu.ť)

úwaha.

„Sw. Zan háji fwou čest proti zlomyslným
Utrhačům jak to druhdy Uččnil sw. Bawel w
2. listě ke Korinsančim(x.uxu.), aby neu
whodným mlčenim k takowým útržkám sama
dobrci wěc erzala sikody. J ty, bratťe, festro,
waž fobě cti a dobrého jmena, auiz ťikej, jat
nectné podlé dnsse rcidy ťikáwaji: BMně to
jednako,pco lidé o mně mluwilee uu Wždyč
snad wiš, co prawi pismo fw. (pťťsl. 22, 1.):
77Lepssi jest juleno dobré, nežlč bohatstwi weu
lčké: a pťizeň lidskou miti jest lepssi než stťibro
a zlatǧ:.a Bodle toho i nasse četná pťiskowi

di: 7Cest nad bohatstwk.u Dobré jméuo neju
lepssl dědictwi. u Ztráta cti noelčté7Uesstěstia
se cti chudoba lehči než hanoba. n Eest žiwotu

e) List len podle celého obsahu podán we spisu již
často jmerwaném: Bxůnmnái Uorrmlmj l)Upišlrau
nuš lriumpdunše sir. 371u 378.ňa
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fe rowná u Lčpejest še cti Umřiti než š hane
boU žiti uu Za čest a slawU hotow bUď dátt
i.hlaer

Ybyš wssak dobrěho jmčna a ctč U lidi

sobě dobyl a zachowal nedělej fe jedině na
oko dobrým a sslechetným, nýbrž bUď takowým

i před Bohem w skUtkU Y protož kterékoli
wěci jfoU prawé, kterěkoli poctiwé, kterékoli
fwaté, kterěkoli milé (kterékoli člowěka lásky

hodného čini), kterékoli dobropowěstné, jestli
která cnost, jestli ltera chwála kázně, na ty
wěci mysli (Fil 4,18), těch bnd snažUěpileU,
Ueb ty wěci samyo ofobě Uám pťed Bohem
dodáwaji prawé cti a tptěž wěri jedině wy
nláhaji Uam také U bližnich úctn a chwálu

Y byPB nabhté cti opět U ltdi uepozbyl,
bUď pilen dobrého Uetolikopťed Bohem ale
také pťede wssemi lidmi (Řim 12,17) a
warnj fe i toho, Bco jeU nějakoU podobU zlého

má (u Teš 5 22)ee Boněwad,z ale wssem
se zachowati nelze wyhledawej Ucty a záltby
obzwlasstč U dodrých a sslechetných lidi, a po:
daťialč se ti takowé cti a záliby dojiti potahUj
čest tu wire na Boha nezli na febe, a jemu
zlásstě wzdáwej chwálu a sláwu Bakli pri
wssech chwaljtebných snahách fwých Uedojdeš
UzUáni, nermut se pťiliš, Uýbrž poumi na swého
Božského mistra, kterýž ač Uejwyšssi zasluhowal
cti pro tebe nejtěžssi utrpčl hanU a potUpU
Pomni na pťiklady tolikera swatých a fwťtic

Božich, kteři tolikerá jizliwá naťanti a pou
haněni od swých Uepčátel fUásseti lnufcli Yle
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wiz také, w jakém spanilém lesku nyni čest a
sláwa jejich Uenhonněho jmena záťi a rozwaž,
že Uedopusti toho Božská sprawedlnosi, aby nea
úhonnost a zasloužilost dťiwe Ueb pozdťji Uea
byla Užnána, a pokrytská Ueprawost zaslonžené
nedossla hanbh.

„ šo 35e Z,sap epčt a,epěrtmaǧ::ssal beš pre:
spechUse domaha dowelem, prUm do Urahy.

Neobrožen, zčlpasnik Uáš Kapistrán nea
ssetťil žádné prace, žádné byt febe těžssi oběti,
žádného pokoťeni, by twrdou mysl pana Ziťiho
ž Boděbrad oblomil a kn fwatým zčlměrům
swým naklonil. Messkaje w českémměstě Mostu
zaslal jemn opčt fnažuon prošbšl, by mu do:
wolil, do hlawniho mčsta země Ceské pťijiti a
k lidn Pražskěmn promlUwiti. Yle frdce pana
Ziťiho žůstalo neoblomeno, a w brzce Ukážalo
fe, že hndl hlUchým. Nebo pan Ziťi pilnč
k tomu 7prohlidal, aby sČpify o samospafnosti
Cirkwe Rimské, jež nm Kaptstrňn byl zaslal,
ani na jewo nepťčssiy, a psáni jeho pánům
českým čtena Uebyla. S timže osudem potkal
se také jeho posledni list, jenž pčmům dotčeu
Uým na fněmu zemskěm měl weťejně býti pťea
čten. Nenčiněno to prý hlawně proto, že w
listn tom Kapistrčm wssechnn fwou horliwost
opět proti Rokycanowi rozpontal a na něj
welmi prUdce dorčlžel, z čehož by prý weliké
pohorsseUi a rozhoťčeni bylo pochodilo. Nelze
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owssem Upťiti, že Swětec Boži zpomanje Ua
počmani Rokycanowo setytýž walným proudem
pťekypujicich bolných citů sioych knesmirné hor:
liwosti Unasseti dawa: awssak nelze popirati
také, že wssechno cokoliw jfme zlistu nadrečeo
Uého podali wyjewuje cit nejjenmějssi, Uej
Usslechtilejssi a dýsse duchem nejčistějssi lásky,
která žádného ziskn pro sebe newyhledáwa nýbrž
celá se obětUje spáfe jiných

Znamenaje horlitel fwatý, že wssechuyjeho
prošby jako simť na skálu padaji, uznal za
swou powinUost pana Ziťiho, Ua sij wysseo
tťowatelský a poslanecký úťad upozorniti což
práwem již proto Učiniti mohl že pan Ziťi
jakož č ostatni pauowé čessti wezdy za katolify
powážowani býti chtěli a proti Uázwu kaciťee
se wssemožně zpirali Z pfal mu takto:

Wysoce slawný panel Wište a bedliwě
pozorujte, k črmu pro Wassi fpan a pro zau
chowáui cti Wassi pťis:lěji žawázani jsme Wite,
že jsem wyssetťowatelem kaciťské neprawosti a
komisaťem aposstolským a e nmť ku wykonanč
úťadu toho potťeba Wassš ochrany, ponloci

rady a pťizně Za usstědťeni těchto wťci Wassc
Wtessenost pokornč žádám, prosim a žapťiu
sahám w Zežissl Christu pro úctu a powinnon
poslussnost ke swaté ťimske Cirkwi, a co se w těchto
prawě minulých dnech nebolo stalo we šhroo
mážděUi wssech panů, to hleďte aby se stalo

aslooň w Braze a we šborn těchto patnácti
depntowaných Račte se totiž o pťečteni nasseho
psani a fpisu, jejž jfem Wassi Wznessenosti zau
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slal postarati, očrkáwajicr za to wěčné odplaty
od Bana nasseho Zežissr Christa, a milost i poa

žehnáni odZeho Swatosti paua nassehopapežeMikulássesi , jemuš co nejdťiwe o wssechtěchto
a jiných dobrých skntcichWassich špraroU šdělim ee

Na tento list dána Kaptstránowi odpowčď
podobným duchem šepfana, jako onen danliwý
list Rokycanťlw, plna toliž uejnrážltwějssich wý
razU, které Usstipačuost Rokycmlown jesste daleto
pťewyss:xji Ywssak i tyto úťory neodhrozily a
neoblomily skalopewnou mosl Kapistranowu
Wfaltě pcinowi Zaknbowi ž Wťessowir, ady Rox
kocaml k tomu pohnollti hleděl, by bnď do
Mostu neb do ChebU neb do Řežna pťčssel
kde ro nejdťiwe šje;d pámlw býti Ulěl a kde
Kapistran š nim pťed wdslancem stolice apoo
sstolské kardinalem Miknlássem zKUsy w zápaš
hádky o kaljchu fe pustiti chtťl, aneb kddby
Rokycana toho odepťrl, aby pan Jakob z Wťea
fowic aspoň jemn (Kapistránowč) bezpečuý prči:
wod do Brahn zjednal. Yle wsse namúháni to

miuUlo sr š wýsledkemžádoncim Rokdcana roz
wzteklen nčkolika prndkými wýrazy jako: Barcio
kaciť, bezsmyslné zwiťeee wssechuo stawo a wrn
siwy lčdU, Urozené dáuw, messkany, a wssechen
lid obecuý proti Kapistrčxnowi rozjitťil a na
nejwýsse rozhoťčjl

Za toU pťičinon spráwce země Jiťi zBon
děbrad a š nčm nejpťednějssč pánowé, jako:
Zdeuěk ze Šternberka, Zjndťich z Lidcbo Jiťi
z Krawař a že Stráše Zindťich zMiedalowlc,
Zan z KunsstatU, MičUlaš Trčka z Lipy, Zan
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Krussma ze Šwamberka, Zan ze Soutir, Zdeu
něk zBostUpic a jini pánowe, rytiťi a poslanci
měst poslali e) knižatUm uěmeckým rokowawssim
we městě Hofn (teď pťedměsti Řezna) psani,
w němž fobč Ua Kapistrána stěžuji že platnost
kompaktat ač od fněmU Basilejského potwrzea
Uých, popira že Čechy prý jakýmsi ďábelským
puzenim kaceťuje a žattacuje, ačkoli prý w koms
paktatech slawně slibeno že pro pťijimáni pod
oboji spůsobon nikdo na Čechy nema útok činiti,

jim sskoditi jich haněti aneb jim bešprawi činitiš
ale e Cechy a Morawany takto pťijimajicima
každy jako bratry dobré a kťestanské Cirkroe
prawé syny poctiwě a poslussné též Eirkwi mitt
a bratrským milowáUim š nimi nakládati Qpak
toho prý fe Kaptstránem děje a to sice na Ujmn

cti blahé paměti papeže Eugeuia 17, jehož
pánowě ti uctiwě nazýwaji pánem a Zeho Swa:
tosti protože chtěje suěm Basilejský jižjiž pťex
nesti pťece pro poťiženi wěci českýchfe pohnouti
dal ku powoleni, by fněmowni otcowé jesstč
tolik dni w Basileji rokowati smťli, ažby záx
ležitost česká byla úplně rožhodnuta

Dale stťžuji fobě na panujiciho papeže
Mikulásse 7 ,jehož nikdy ani páuem ani Zeho
Swatosti nejmemm, že wysiaw k nim ťeholnika
dotčeného (Kapistrána), meč dáwno w posswě
schowaný proti nim wytasil a Ua nowo žostťil,

e) Celý list len čisii l;e U leanda Herrmana w
jeho spjfu: Rl)npjšlrnuuš trjulupjuuweb na sirankách3 3
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777

i dokladaji wýl)rUzciwě: BZbali podle toho jinak
foUditi můžeme leč že ťimska Cirlew nasilnč
Uaš Utlačiti nsiluje a Uaš pťinuche, na whodné
prostťedky k odwráceni talowého Uasili myslitie?
Neschazili Ubližitel, wssak dostawi fe také bra
nitel.eé Brtdawaji jesstě že hned po kornnox
wčmi nynějssiho papeže wyslalt do Řima posly,
by oswťdčili uažnoft Čechňw kU stolici apou
sstolské že wssak prošby jejich tam byly na
prosto odmrsstěny Jestliže tedy pro odwraceni
bezprawi jež se na Učch pacha, z malé jiskry

welitý ohen wzrosle, čehož oni se welmi oba
waji, že ptý ža to pťed Bohem šphtatelem
srdri a U Zejich Jafnosti (kuižat nťmeckých)
i pred celým swěta oborem omluwent budon,

jelikož jsoUce mirnmilowni toho sami newyhlex
dawali a toliko nasilně nesčislným bešprawim
do boje wysstwani byli

Widěti, že panowé ti se podobaji churawci

Uebezpečným nedUhem skličenému, kterýž wssak
Uebezpeči takowěho Uetnssi a domniwaje se že
zdráw proti léčiwým jenm podawaným pro
siredkum fe zpirá a nstawičně wolá: Netrapte
mne wždyk mnť nic neschazil w Již ta nau
ramná žarputilost, kteroU páUowé ti kalissnictwi
proti Cirkwi katolické hájčli poUťazowala očitč

na nebezpečuý wťed, jenž se Ustawičně w dussich
jejich jitťil že totiž nejsou čim fe býti domnie
wali poctiwl a poslussui synowč Cirkwe katoo
lické: Uýbrž odbojnici a protiwnici jeji Z této
zaslepenosti jejách dá fe také wyfwětliti. proč
w horliwosti Kapistránowě misto prstu Božiho,
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který jim zwýsosti kynul a jim cestu spáfy
ukazowal widčli pnzeui ďabelské w uejpečlin
wťjssim lékaťi fwého trawiče w nejlaskawějssim
dobrodiuci fwého nejúhlawnčjssiho nepťitele

Na tom wssak jesstě nebylo dosti, že fobě
ua Kapistráua stťžowali U kni;at německých,
nýbrž hleděli proti němu i kardinala legata w
Nčmcich MikUlasse Kudanského roznechutiti muže
to wťblasného a tehdaž téměť uejwýtečxlějsslho,

swrchowanť mirUmilowného, kterýž k Upokojeni
rozbouťeuých mysli a k nsiniťeni narodůw kťeu

sianských wssecku swou pilnost pťičinil K němU
pánowé čessti několik poslů wyslali aby mu
stižnosti Čechuw pťednesli kcerak bežpráwně
totiž Kapistrán na Česslch jedna kterak je kau
reťuje a zatracuje a kterak takowýmito prndn

kými a hanliwými ťečmi sám pokojl a nsied
uoceui cirkewnimu pťekážky stawi Čehož když
se dowčdťl statečný bojownik uaš neobme al
slowútného kardinala k opatrnostiwwjedUám š
Českými pánn ponapomenouti Z wyhotowil w
Mosiu dne 27 maje 1452 list, w nťmž we,
sskern spornon wěc tu objasňuje Wyklada Uej
prwé co a jak káže že totiž Eirkew jest jedinei
cdos Christowa a kdo ji pohrdá tim samého
Chriska potupuje Bak wyprawuje dále, kterak
Rokdcana i katoliky uuti pod oboji pťijimati
spúfobon, a ro do kompaktat dáwá kardiuaa
lowi wýstrahn řka, že Ua šje;d knišat nťmeca
kých w Rešaě dne 4. čerwua i Cecbowé pťia
jiti chtěji majire prý od tardinala slibeno, že
jim kompaktata powoli, idokladá: B!kťalmdonli
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Cechowé mornosti, aby fe timto sstitem a touto
pťilbou pokrdwali, da se tim zlý pťiklad wssem
ostatnim kťeskannm, by totéž ččnili a odbojně
jednali proti Ustanowenim fwaté matky Eirkwe,
a proti pťedstaweným rirkewnim wywstali nec
jinače, nežli to onino po tak dloUhý čaš š nau
ramuou wzteklosti čini Nebo ťeknoU prý ostatni
katolici: My nejfme o nic horssi Čechuw Bou
wolenycli těmto takowě úmlUwy š Cirkwi, doa

sahneme my podobných a fnad jesstě wětssich
wýsad; wždyf nasst pťedkowé chramy nadali
nasse jfoU ond rirkewnistatky Wizte tedy, pane
aby jste timto prostťedkem chtěje ziskati Brahu
wesskerého ostatniho kťesianstwa nepozbyl Llno
i nassinci prý, ktrťiž w Wraže ne w skUtkU

Uýbrž toliko podle jména fe ža katoliky poa
wažnji, již se wejpolek šhodli a š protiwniky
wiry wýskaji že pod šastěron potťebné prý
ochrany kralowstwi Českého jim možna, zboži
rirkewni a prciwa kormmi osahnonti a jich
užitkowatieee

Bročež Uapomina kardinala, aby š Čechy
welmi opatrně jednal Qn že ne tak proti
kompaktatum, jako proti tolnu horli, co kalissniri

znich dowozuji twrdire, že kdožkoli pod jeduoU
toliko fpůfobou přijimá, jest kaciť a we zjewr
ném wěži nebezpečenstwi pozbyti spafy dUsse

swé a že tudiž pťijinmni pod jedUou nižadným
prý fpůfobem trpino býti Uema Newim,ee
dokladei konečně jesstě Kapistran, Bjakých to po:
sseptačů posioUchati tačite, kteťi Ufmrrnjici jed
fwnj fladkawými slowy potrýwajice Wám lichoti
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aby si falessxlým pťemlouwánim a pťislibowánim
od Wassj nejwhšssi Důstoonsti (Eminence) wy:
mohli dowoleni pod oboji prfoboU pťijimati a
cirkewni statky podržetiee

Z těchto poslednich flow Kapisireidlowých

fnadně chcipeme proč Nokycana fwon obranon
kalissnictwi U českýchpánň tak suadnč wyhral
Kdo zna welkc sobectwi frdcc lidského: wi, jak

žáwažUé jfou diawody, kterc w těžkém a mile
žwučťcim zlatč a stťčbre žáležrji a jať rad člo:
wěk tomu wěťi, co jcho ziskuchtiwosti howi
Bánowé čessti fmeli při kalissnictwi podržeti
siatky cirkewni, a to lml dnwod pro nč tak
ščxwažný, že wssechxlyod Kapistrána pro prawdu
katoljckou mocdené dUwody byt febe jasilějssi
jemu nedržely wáby Nebo páuowé ti odťeknuo
wsse fe kaljssnictwi a uplně š Cirkwi katolicton
fe sieduotiwsse ldyli ldy také siatkh cirkewni wra
titi meeli ž Učchžto tak drahUě již let Užitky
brali Stalo fe zde w Čechách, cxo o sto let
pozdčji w Němcťch po wleiknuti uowot Luthe:
rowých Kalwinowých a thých Knižata a magi:
siratowc měsstsstčkteťižkn protestantifmu pťilnuli,

nedbali Ua žadná bys febe dukladnčjssi wyfwětleni
wiry katolické a na wýtečnou obuowu kázně

cirfewni fněmeul Trldeutským žawedenou a žpiu
tali fe proti sinireni a sjednocrni š C.irkwi kau
toljckou nejhlawněji proto, aby prawa a statky
cirkewni, jež byli ofáhli, podržeti mohli.

Wyrozuměw tomU wssemn kardinal fw
Betra k okowUm, Mlkulaš Kufauský, neopoo
menul w záležitosti Čechmo nejwětssi opatruosti
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Ušiti i whhotowil w Řeznu dne 27 čerwne
1452 list ku pánům a prelatmn w Čechách a ne
Morawě a poslal jej zwlasstnim poslem kapla
Uem fwým Zanem Dorsenitem, k Uim, dilew
abh jejich fmýssieUiwyskoumal dilem aby Kapi
strána U nich wymlmoil řka že mišsionáť tente
nikdy nezatracowal kompaktata, jak protinicx
jej bežpráwltě obwinuji, nýbrž toliko proti blU
důln a kaciťstwim těch horlil kteťi wssechnr
ostatUi prawowěťiri pod jednou toliko fpňsoboU
pťijjmajici odfnšowali SpolU wyswěklowal jiln
kompaktata docela týmže spufobem jako Kapil
stráU w lisiech Rokhcanowi žaflaných, a napoe
Uainal je, aby fe wssech zwlčxsstnostj swých od:
ťekli, a papeži bešwyminečnc Učinlli poslUsseUu
siwj na fpnsob wssech ostatslich Uarodň krestanu
ských pak že legat (wyslanec) papežský do jich
šedně prijde a wsse Učini, čeho ku pokoji a ke
fpafeni jich dussi potťebi bude

tho to pfal i Kapistrán s.imjlž w Chebč
w noci na den 6 ledna 1452 papežt, klada jemu
jakoby nčty z wessťerého jednani fwého a žá:
daje na nčem, aby fwatý otec Ueplatnost
kompaktat prohlásil, pak aby jemll dowolil
i w pádech Stolici aposstolské wyhražených rož
ťessowati aby bUllU Beruardina ša swatého
wyhlassnjici wydati ráčil; dále aby dowolil, by
Kapisirán kaply a chraudy š jmenem tohoto
Swětcr stawčti, mistnostt pro bratry obferwanty
we krajimich, we kterých práwě se zdržuje pťia

jimati a je 8 wlaskými konwenty pod poslusseno
stwim jenerálniho wikáťe fpojowati a poslěš
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aby po celý oktáw swátkU fm. Bernardiua odu
pustky fedmi rokůw a tolikéž kwadragen Udče
lowati fmčl.

Skoro wssem těmto žádostem pťifwědččl
pqpež a jmenowitě wssechny konwenty, domy a
mistnosti fteťčž by bratťi obferwauti w Nakone

sich,Morawě a Čechach obdrželi wsseml prawy
a wýfadami obfypal ktexréžUděleny jinde stá
wajicťm klássterum bratruw dotčených Toliko

kompaktata pominnl papež docela mlčenim Zdá
fe, že to Učir.il z weliče k Čechům ssetrnostj,
nechtěje tťtiny nalomené dolomiti, ani knotu
koUťicihose docela Uhasiti Rozumi fe samo
febou že fwatý otec, ač kompaktata mlčenim
pominUl, pťece w tom ohledu š Kapistránem
úplně fouhlasil, znamenaje š bolesti jako tento,
še kalissničti Čechowé w nich úťedné potwršeni
swého odboje proti wsseobecne Cirkwi widěli

Bowoleuo ČechUm owssem přijimáni pod oboji
spůfobou, awssak jen Ua čaš co mostek k úpl
Uěmu se siednoceni š Eirkwi wsscxoberxlonz Woe
woleno také jen pod jčstými wýmjnkami, jak
jsiue již flysseli awssak bohUšel těch nikdy
Uessetťeno

Na šjezdu Řezeuském dali se mimo Ka
p,istrána i dwa čessři poslowé, pan Llleš ze
Sternbrrka a pan Jan Smiťický wynajiti, ale
Cechowé opťt staliu Ua jwém, aby fe jim iwo:

x lený arcibiskUp i kompaktata potwrdily To pak
od kardinala Mikulásse Kllsanského Ua prosto
odepťeno a opětně jim oznámeno, že to wule
Jeho Swatostt papeže, aby bez wýminky fe
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podrobili Cirkwi a š Ui fe úplně siednotili
Zelikož obě strany pťičťe proti fobě stály, Uea
dorileno ničehož leč že o siaweni Uowého šjezdn
a sice w Chebu dne 16 ťijna téhož roku fe
šl)odly š Uěhož ale pťičmoU Uowých bollťi pou

licických docela šesslo HlawUč takowou bouxi
bylo wyswobozeni Uezletilého krále Ladislawa
z rukou pornčnických cťsaťe Bedťicha a dofazeni
jeho na trun český a Uherský, což hlawně pae
nem Qldťichem z Roseuberka k tomU cili proa
wedeno aby se moci Boděbradowě každým dnem
zrustajici položily meze a uwedenim krále dobťe
katolicko wochowaného do Čech Uowa moc wyšssč

a pťesuě katolická w čelo wlády postawena byla
Nwssak pťeš to wssecko zustala wesskera wláda
w rllkou Boděbradowých a sám Qldťich zRoa
seuberka uulsil še fynd fwýmč fe jemu podrobjti.
Nebo mladý král dne2. máje1453 polwrdil paua
Zčťil)o w dustojnosti spráwce žemského žwlásstnim
ltstem; a jelikož teprw dwauácte let wěkll.swého
počital, tedd we wssexmradou a pomoci p Ziťiho
se ťidll tak ze sire dle jxuena kralowal w skntkll
ale wládmll a slxraxoowal zemi pan Zirč ž Boděa
brnd Boražena w teutúš čaš take násiluým fpůa
sobem od paua Jiiitxo jekra Táborska a moedeqa
w poslusseusiwi Rokoranowo Wssechny tyto a
nmohé jtné Udeilosti uapomahalo k tomn že
témčxť wcsskerá Uloc ZUstáwala w rukon zemč:
fpmwcowych Due 6 čerweuce r 1453 přijal
Ladtslaw xu Bruč fllb poslusseustwi od pčmůw
a mčxstMormdsk!šch a due 28r řijua tél)ož rokU
koruuoweiu w Praze od biskupa Qloum,ckého
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Jana Háza w hlawnim kostele sw. Wita Ua
hradě Pražském.

Jelikož Událq,sti tyto wssecheU zťetel kwěx
cem občanskhmw Eechách a na Morawě obráu
tčly, rozhodlml fe Kapistrán Cechy opustiti,
awssak pewně u febe Ustanowil w čaš pťčhodo
Učjssi fe tam opět wreititi. Zežto mladý král
Ladislaw k Rokycanowi welikon nechUf měl a
upťčmně katolicky smýsslel, donfal Kapistrán,
který již w Bolskn mtšsiončxťské práce konal,
š prošbou fwou proraziti, i Ualéhal opět š dťiu
wějssi žcidosti na pana Jiťiho, aby mu dowolil
do Prahy pťijiti a tam kázani mčti. We sstědrý
wečer wssak rd 1453 žasláua mn od Jřťiho od:
powěď záporná. Praweno mU mezi jiným:
BJežto. prý dťčwe již někoťič,bežpqčalých prů:
wodU jemu do Brahy podmoano, jichžto pťia
jmouti Uechtěl, tedy žc neždálo fe býti pťč:
měťeno, jrmu posilati nowých.ee Nwssak wime,
co o těchto průwodech fobě mysliti máme, špol
meneme:li si, co pan Ziťi pann Oldťichowi

z Rofenberka psal, aby totčž člowěka pokoji
šemskémn nad mčrn nebešpečueho, rozuměj Kau

pistrána, u febe llechowal„ nýbrž raději co neju
dťčwe ho wybhti hleděl. Uťedna naťišeni Jiťin
kowa pťč prňwodech Kapistrcinowi nabčdnutých
owssem jemn bezpečnost slibowala, ale tajné
řnstrukce (poučeni pod rUkoU podáwané) opak
toho naťizowaly, což owssem jest nepoctčwost a
ossemetnost nejhanebnějssi.

Zesstě rokU 1454 UčinilKapistrňn zWrau
tislawi Uonxý pokuš, aby fe do wnitťnich Cech
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odebrati a žwlásstě w Wraze hlawnim to sidle
a mohUtné twrži husitismn kázati fmčl Doufaltě
králem, jehož dobré katolické fmýssleni jemn
šuámo bylo, přistupu do Čech dosáhnonti išao
slal mU list w němž blUdy HUsitské wywracel
a na rádce kralowy toužil, že poslance Stolice
aposstolské do země wpustitč nechtěji Z žeidal
aby spiš tento weťejně na fUťmU zemském čten

byl Ywssak č tentokrate hUdl hluchým anobrž
mladý kral od nich obelstěn dalBetrowi biskue
powi Wratislawskémn wškášati, aby Kapistrána
napomeuul že uemá tak prudkými a twrdými
siowy Čechy haněti, m)brž mirnějssichwýrazů
pťi kaceťowánť Užiwati BUebot ee doložil kral
Bnechcešmcraby slowa jeho opačného wýslede

dossla, rož by fe ale skutečně stalo kdyby mysli
těch, o jejichž fjeduoceUi š Cirkwi dobrou ná:
dějř máme jeho prndkými ťečmi fe rozbouťčly.ee
Napomennti to prijal Kapistrán š pokoroll a
hleděl je šlásstnim listem še flnssnou skromnosti
U krále ofprawedlniti List teu datowan ž Wra:
tlslawi dne 14 čerwenre 1454 N wssak wime
již, že i tento posledni poknš Kapistranůw prie
jiti do Brahd, wliwem Rokycanowým na zeměu
spráwce Ziřibo a wliwem tohoto na krále
mladistwého úplUě zmaťen

úwaha.

W poslednim listn k Nokyranowi (str 470)
wyřanl Kapistrán ta prorocka slowa: „Zako
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zahlazeno bylo kaciťstwi arianůw a jiuých pťedr
chůdcůw Wasstch: nejinak budou zahlazena i kar
ciťstwa Wasse; Uebol Bůh bojuje š námi wi:

těžně.ee Zak dalssl běh historte doswědčuje, wy:
plnilo fe proroctwč toto úpluě Nč Kapistrar
nowi pťistup ku Braze trnim jizliwého kalissnicn

twi wssemožně žatarasowást pťece prawdť kter
rou hláfal pťistUp se zatarasowati nemohl
Braniti se mohlo jejimU hlasáxli, ale koUečnému
jejimu witězstwi se žabráuiti nemohlo Brawda
nosi sama w sobě Uesmrtelxlost kteroUž wssecko
pťekonáwá a sobě konečuě podrobuje ježto leš
na krátce se skwi jako bludičťy a jako bUblina
se w brku rozplizá Brotož di nasse pťislowi:
UPrawda jest ditč Boži Brawda fe sama háji
Těžkoť se prawdě protiwiti Wsse pomine jeer
dinčl prawda nezhyne. Wyjdet prawda Ua wrch,
jak olej nad wodU Brawda we wodě UeUtoUe
a w ohni nešhoťi Brawda na fwětlo wh
cházi falrš do tmy zachcizi Brawda wždycky
witězi pomaha pann i knězi Kdo prade ža:
stáwá, witěšem ostáwá u Lež pak má plitké
dno We lži stalosti Uenč.ee MoboU sice Ulrnťy
wsselřjakých predsudků a wássni nam lm čaš
zatemnisi zrak abychom jafnou twať jeji nen
widěli ale jako bleskoskaoouri siuuce witězně
pťemáhá wssechny bot sebe hustčxjssi mraky: nen
jinak ř prawda pozueuáhla wssechuw temUosti
pixedfndfuw rozptolnje n swé jajuostičné swčtlo
na wsse stranw wilěšuč rošliwčl.

Nebo dokročišli nyni do země České, Ua
lezueš w ui wssady š malými wýjimkmni Utě
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ssené sady katolického žiwota Ze wssech wčži
kostelnich kyne tobě katolický znak fpasy nafsi,
kťaž fwatý; wssude, kderoliw kráčiš, rozléhá fe
z úst obecného katolicrého lidu pozdraweni:
„Bochwálen buď Zežiš Chrisiušlee WssUde kdeu
koliw jedeš maje na fobť znakh duchowniho
katolického, obnažuji hlawy swé pťed teboua
Uctiwč tě pozdrawuji Wssude wc chrámich

widiš lid obecný českoslowanský na kolenou pox
korně klečeti, slyssiš jej wroucně chwalozpěwy
ke rti Boži kU chwale Marie a jiných swatých

zpiwati; wssude zpo;oruješ tutéž lciskUkr slowu
Božimu, kterou jsi i na jiných kmenech slowan:
ských žnamenal, slowem: wssUde Uzťiš utěssený
rozkwťt žiwota katolickél)o

Tolo pak witězstwi prawdy katolické krwau

wým pijadlem wemano w dějiny země České.
Nebo pro Buhl co to stálo hrnzných bouťi, co
potokU krwe prolito, co zkášonosilých pohrom
po dwě stě let stihalo zemi tu, než ono witčza

stwi dobytoeť O tp pťekrásná země česká Uyni
utěsseuč kwělouci, jenš jsi tolikráte w peci ohniu
wé bouťi čafowdch tťibena byla, kaj se neo
sstčxstim fwých fwedených predků a lnč wěrnč
ku prawé mateťi fwé Cirkwi katoliclé, lnt
wťruě ku posioátuému trunu Šsastuý, kdo
jiuých pťihodon wystťihá se pťed swou wlasini

sskodou Zdoutě bol)nšel až pofaroad w tobě
ltdé, ktrťi w časech rožbouťeuých Uaramuč hulaa
kaji dělujire se twýmč ochranri a wyswobodiu
teli, w čadech ale jejich záulěrum méuě pťiznir
wých tebe Uezuaji, a lidu, ze kterého pocházeji,

24
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se odčitaji Lidé tř w dobách, jež úmhslum
jich pťizniwé fe býti zdaji ihued fe jimaji obu
nowowati Cirkew, kteráž obnowh nepotťebnje,
a chtěji tě poučowati o wčcech wiry, jimž zhola
nerozUměji SpUsobem swrchowaně drzostuým

opowažUji sc kydati hanu Ua Cirkew katolickoll
a jcji wťrné duchowenstwo, ktcré jedině we
wssech dobach twůj jazyk pťstowalo a tldého

blahobytu š nešměnnou wěrnosti wyhledawalo
Titěž držostnici Uhledawsse fwé chwile whstawnji
lobě misto fwatých čatolické Eťrkwe za wzor
Jana Hnsa a wychwalnji tobě swrchowaně
ŽižkU Q národe dobrostdečný nic šlého ne:
tussici, nedej se jimi fwésti chfoUč oUi pťá
telé twojř alebrž jsoU twoji nejwětssi Uepťátelé
a sstůdcowé Wedon tč pťčmo kU propasti zá
bnbo Nechcef tomU BUh aby?š itU, zemč
Česká, množila rozptyliwé žiwly w Ewropč
Bůh tobě wytkmll úkol jiný, Ukol krásuý, úkol
swatý, abyllš totiž chowala w sobě žiwel konx

serwatiwni, katolický a protiweihn držela žiwlum
rozptyliwým protestanským. Boznej úlohu tuto
a nezpirej se proti zjewné wňli Boši Zi wěrna
jsoUc kwésti bndeš Utěsscně od ni fe nchylujic
octneš se opťt na kraji šahubně propasti

BUč se tedy wira katolicka w tobč jako
růže sašrná pťi potoku, a kde druhdy byla
ponssk žkážonofného hnsitstwi, tam se rošwilmjž
stále w libešném roškwětu žiwot katolirký, af
frdce pléfa Uad tčmito pťeutěssenými Cirkcxwllimi

sady a pozná že šemč Českei jest wěruá dcera
stoate nlateťe Clrkwe katoltcké, drahocenuy dia:
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mant we skwoncč jeji korUUě, skalopewný sloUp
we prawém chreimě Božim.

š. 30. Zlan w německé ťissi.

Do Prahy, jak jfme slysseli, nebylo lze
Kapistranowi pťřjiti a w ťissi německé byla

prawě nutná potťeba jeho, by totiž Ua Řezenx
ském sněmU žemském růšna knižata mezi febou
t š cisaťem fmiťil u ijewiw fe pak pťedeu
wssťm w Bawoťich, žde od wéwody Ludwika
welmi slawně nwitán byl W Řezně bylo Jax
nowi ostťe žakročiti protikažitelům wčry a maru

Uostem fmětským Z sUásseli json hlled swé
swůdné tretky kspáleni tim wice poněwadž tt
kdož se žde horliwému kažateli Usstipqčně roU
bali, dopUsstěuim Božim jedné noci Uáhloll
smrti žabhnuli Na sněmn famém Kapistrán
různa knižata welmt žbližil a k taženi do boje
proti Uebešpečnému TUrkU k ochrciněui swaté
wiry roznitil

W Ymberkn Uetoliko mnoho hťissučků Ua:

prawll a cnostndcb ždokonalil Uýbrž také klásstrr
Qbferwantll zde založil kčemU nabožný zdejssč
měssfaa Jan Bachmmm prostranné městisstč
stawebni wěnowal W Uemocnici téhož klásstera
kapličkU widěti, kde ctibodnú blabowěst mssi
fw. sloUžiwal.

W Norimberkn byl JaU skoro od tolika
lidstwa, jafo we Widni, Uwitán a kdožkoli
mohl, knčum fe dral, by podolek roucha jeho

24iř
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polibiti mohb Uwedlt jsou jej zbožně jáfajice
do cbramU Minorttského a pak po srdrčném
kažani jeho ssest wozů rozličných hťčssných ssperkU,
sspatných knih a necudných obrazů spálili. Dne
24. čerwence w pťedwečer sw. ZačUba nar
wsstiwil zdejssi panenský klásster fw. Kláry,
nždrawiw nčkolik nemocuých fester, an fe jich
tolčko ostatkami fw. Bernardina dotkmll. W
Norimberkn dostaltě Jan poprwé wnUanti Boži,
že mu brzy bude do Uher se odebrati u
Scheidl zdejssi rodčxk fwědči že na wlastni
oči widěl swětce Božiho Mllž prý to skromný,
hubený, 68letý, wezdy pilný a wesrlý, od cťfaťe

welewážený, jenž jej w městě tomto pťeskwost
ným messnim rouchem obdarowal Obdiwowán
zde Jan, že wezdy wefelé mysli byl odpowě
děl še sw Bawlem: Bš.kketonžim po nččemž jiox

ném Uež rozdčlenu býti.ee
anonin biskup w Bamberku by Zanox

wým kei;aučm tim hojnějssi žen pťiprawil pťrd
jedo p:isstim pro wssecky, kdož by se jeho mišsii
přiúčnsiuili, odpusiko ohlasil

W Erfurtě kde též š pomoci tlumoče ze
swého ťadu něfolik dni kázal mťl 60, 000 pox
sluclmčll w nrjkrámčjsslm poťádku dle pohlawi
od febe rošděleuých.

W Děwiue (Magdeburg) jak swědčiKranc,
člowěk to prwé ťeholnikum Uepťižniwý, kázanim
Knpiňráuowým, které š pťrklndem do Uťmččny

pčt hodin trwalo, wssecken lid celý rozplakaný
a rozslqeuý netoltko z hřichů swých se wnšual
ale také na dnknz Uokeini ssest wozů hťissných
lákadel a nástroju fpalčl.
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W Lipsku kážal opět proti marnosti swětské
a drže w prondu ohniwé ťeči swé w hrstt leka
působil kU podin dojemně a zwlasstě na sstUa
dujici mláde tak že 60 jinochů, mezi nimiž
i sslechtirow ťeholnický oblek na fe wziti žáu
dali, načež jich 34 do Norimberského a 26 do
Wratislawského klasstera do UowiciatU odeslal

W Sašskll opět naš Zan po Wraze frdcem
fwým celým zatoužil, bohužel opět nadarmo,
pročež sw otci Mikulassi 7 welmi bolestně psal

Barberiuš w sešnamU Kapistránowých žac
zraků ndáwá, že od 1 srpna l 1451 u 10
listopádn 1452 teUto prawý diwotworce 380
lnrzáků a 316 jank těžce nemocných Uzdrawil,
20 mrtwých wzkťisil a mnoho posedlých zlého

se téměť ťici že

od blahých časů aposstolských fnad žádným Swau
tým tolik žázrakU nezpůsobeno jako Kapistránem?

úwaha.

Cim útlejssim swazkem pokrewnostt a náa
rodnosti jedni ď drnhymi fpojeui jsme tim
wětssi měrou zwlásstě co kreskaně milowati se
máme widonce Ua samém Banu Zežissi wětssi
lásku k jeho mati k pěstonnowi, k sw BetrU,
Zanu a JakUbowi, ke wssem druhým aposstolům

a Učednifům jakož i k narodU eraelskémn uu
N wssak wětssi a zwlásstni tato láska newadi
a nepťekáži pomoc a slllžbn tčm též ochotUě a
mile proukazowati a nijak jim Uesskoditi a neu
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ubližowati kdož š námi pokrewně špťišUěUi
Uejfou, k cizému neirodU naležeji aneb ža hrao
Uiceminassimiléwlasti bthji u Zdaliž neni
Otec jedeU wssech náš? Zdaliž Bllh jeden ne
stwoťilnášeěee(Malach 2,10) NejfmeliwssickUi
wykoUpeni jednoU a tontéž krwi Spnsitele Ua:
sseho Zežisse Christa? Nemá li dle wUle jeho
jen jednoho owčince stáwati, jakož on fám
jediným jest pastýťrm nassimopu O jak dobťe
pochopil tuto úlohU lásky Uáš sw Janl On:
tě objal wssecky národy láskoU swou a Uojll je
wssecky we stdci fwěm Ke wssem co Uččtel
lěkať a smirce mile chwátal, kam ho Bůh poslal.

Q kéžby tato sslechetná a blahodťjná zá
sada zdarněji Ujala se we fwětě celěml kéžbh

wssecka jak nelidská tak Uekťeskanská zássf kte
roUžto jedUi Ua drUhé soči, dokona se wytra:

tila! kéžby jedeU každý drUbého jiného podežric
wati, nepťatelskystihati týrati, olupowati krwo
žišniwě pťepadati pťestal! Kéžby již jednon
zjrdnán byl konec wssemU bešmežuémlx fobectwi
a nárnštwémn fočeni ježto wsse to Boha Ua:
sseho uraži a k ničemu jinému newede ncž kU
hmotné i dUssewni, k čafné i k wěcUě ZáhUbť!
Kéž bychon! si wsslckni rUce kstálémU mml wec
fpolek podali, bratrsky se objali a co ondd

jednoho těla tajemněho těla Christowa čili
Cčrkwe sioaté, fe poznali
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š. 37. :lan w Zlcťskn a w Uelscr.

Wzburu bmtťi Slezari,
NUsiui a Boláci!
K wam těž Zan již wlta
Swetlo ď nebe siýtá

Kažimir král polský, jak mile o blaho:
plodné mišsii Kapistránowě Uslyssel zwal jej
hned jesstě Ua Morawč dliciho k sobě Uásledn:
jirim weleuctiwým listem:

BKazimir ž lnčlosti Boži král polský, welko:
wéwoda litewský, dčdřčnik ruský ctihodnému a

slowutnémn mnži otci Zanowi ž Kapistry, z ťádn
menssich bratťi Uassemn žwlásstě milowane:
mn otriee 7

Ctihodný, slowútný muži, náš šwlásstě
milý otčel

Že král zenlských králUw hojně ua náš a
na slowanský národ jwětlo swé rožliti ráčjl
patrno z toho, že roaš welebný otče, muže to
od dáwna ZUámeho, zkusseného a pro zázraky

takowon wážnosti slynoucibo poslal, aby jste
český lid zkaciťsiwi, do kteréhož žablondil opťt
Ua dobron cesiU pťiwedl Z toho celý sewer
radnje se powděčen Bohn, že o žtracený groš
a sion owci tak pečUjete, aby jste je nassel

Bocitil a skUsil jste zlostné mysli Čechn
jenž jedem bludného Učeni weskrže nakaženi pťeo
snoU katolickon wťrU pronáslednji Když prwé
son wlast, drnhdy tak slawnon tolřkerými
wálkamt žpnstosstli a sserednč zhanobili šapletli
jfoU i foUsedUi země do fwých walek, kosteld
wypálili, anny žprzUilia slnhy Bánč wraždili
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Mnoha knižata fnažila se, toto zlé kaciťn
stwo zničiti bramwn moci, wssak jejich záměry
pťissly jfoU w zmar, ano Bňh eryzpytatelným
ťizenim dopustil že katolicčporaženi a zahnaut
byli Na wáš, otče, nazpětllwedeni toho národa
ku prawdě čekalo; roám samému šhčlry dáno,
co jiným odepťeno bylo Na wassi modlith
Umlkne Ymalek, i hrdý Goliaš poražen bude

Yž tedh, otče mnj, onen lid prawdě zase
ziskáte, račtež do Uassi polské ťisse zawitati Na
prošbu nassi nchdlte se poněknd k Uam a ne:

wolte mne wasseho, wám Uakloněného fyna
(an wňš pro Boži fmilowáni prosim) pomi:
noUti Nasse kralowsiwi drži fe pewnč katolictě
wťry; zde jest i wěwodsiwi lttewskě, jebožto lid
Uáš otec (blahé paměti) Wladiflaw Uejkťeskan
sstějssi král polský, od model kn poznáni jednoho
prawěho Boha pťiwedl Národ obé těto Uassi
ťisse náramně tonži fpatťiti wáš a pťežadostiwě
dychti po wassem pťissti m W foufedstwi nae

fsem rožprostira se ssirossira Ruš ktera sice
kreskansiou wirU wyžnawa, ale jtž ode dawna
w rozkolnictwi Řekůw stržena jest, a jejich ob
ťadu fe drži Lid od tě doby, co roztržka tato
se pťihodila, od katolické Cirkwe jest odwracen
a tato Uehoda ač se Ua rozličných fněmich
proti ni pracowalo potud odstraněna býti ner
mohla Z tento lid si jednohlasně pťeje, by
jsie jim nepohrdmxl, Uýbrž jej nawsstiwiti račil
aby fe wami k jednotě fw Eirkwe Boži naa
wrútiti mohl Jest jich tU mnoho, jenž polchou
slčxwon wasseho jmena pohnUti pťřsliiji, blUdn



Zan w Slezsku a w Poťsteo 561

Uých nahledůl swých fe odťici, a cestu kterouž
jčm Ukčxžete, nastouplti

Wžal lř jstelsi napraweni ČechU tak k jrdci,
že wam sladko bylo wsse nebezpeči a pťťkorn
podnikati, zbožnost Rufu tim wice Waš pohni!
Yčkoliw oba nčxrodowé (český t ruský) w temnosti
blUdU wěži, nepochybně se Wám obráceni Rusu
š wětssi jňsiotoU podaťi, an tento lid dobrý,

sprostý, nank swčtských šcela nepowědomý jest,
blUd swůj jen slabým odporem háji a pro nir
jiného od pošnani prawdy a od poslUssnosti

papeži powinné se neloUči, než obwyklým sle:
pým lpčUim na tom, co na něj od pťedkú
jeho dčdičně jest pťesslo Tpto zadrhle wssechnp
snadně rozwažete a wssecku zatmělost jejich je:
dnim slunccm swých siUtkU a žásluh rozptýlite
ažapUdite

BťipomeU sobě laskawost Wasse pťiklad a

wzor aposstolů, w jichžto sslepějich pokračujete
aše kterýchto nčkteri mnohé žemě jfoU prossli
ewangelickollnaukU a prade Ehristowu rož
siwajice, by někoho aspoň žiskali: nebUď Wám

tedy nelibo pro spasU mnohých narodU přiu
jiti, jichž obráceUi od Wáš žáwisi a jichž ofwo:
bozeni owoceul Wassi práce bude u Bowažte
jen, jak mnoho dUssi bh jste w porobě sataa
nowě šUstawil kdybh jsie k nam nedossel u
Bťihotowtež se tedy, muži Uejwýboruějssi kton
muto podnikn, kUkterémnž Wáš woláni četného
národu wyzýwá a očež lásky Wasse prosime
To Wam wira a horliwost Wasse o blaho
dussi radi; k tomU Waš láska a sknssenostWasscůk
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pobizi, an sám Bůh Wam to š nejwyšssčho
trnnu fwého poroUči

Na pťissti den fw Michala stawowe naa

sseho polského králowstwi a wéwodstwi litewského,
preláti a swobodni pánowé na žemském sněmu
šhromáždť fe k wyjednani dUležitých wěci buď
wojny neb mťrU Brosime Wáš by jste lu
wssemohoucimu Bohu za naš fe modlil, aby
milost DUcha fwatého stdce těchto prelátU a

welmošů nawsstiwila a mysli jejich tak siedno:
tila žeby žáležitosti státni l Uejlepssimu prou
spěchu králowstwi a wéwodstwi nasseho fworně
a jednohlafně wyjednali Uspoťadali a rozhodli ee

Dan w Grodku w úterý w pťcdwečcr
narozeui neswětějssiBauny Marie 7 šáři 1451

Z listn toho biledně wideti jak wážen byl
Kapistrán od krále polského a zemskýchstawů jeho.

Yle potnd bylo Zana w ťissl německé wice
zapotťebi, tak že fe hned do Bolsky odebrati
Ucmohl ačkoliw kardinal Zbyněkarcibiskup Krax
kowský 15 dUbna l 1452 a král po drUhé na
den nawsstiweni sw Banny Marie (2 čerwexlce
1452) a též i Zbyněk podruhé listy swými na
Uowo jej k sobě jsou pťetoUžebně zwali

Co wssak prozatim mohl JaU Učinil
Boslal totiž z Lipska do Multan (k RUsinům)
tťi ze siďých průwodců pod ctihodným otrem
Ladislawem Uhrem, aby zde rozssiťowáni se

HusitismUpťitrž Učinili Želbůh, e oni odtUd
brzy neprižniwymi úklady kaciťskych načelučku
whpUzeni byli Když tito bratťi do Bolsky pťir
ssli, pťijal xe kral 8 arcibiskUpemZbynkem welmi
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wlidně, darowal jim w Krakowě pťibodné misto
k wybudowáni klásstera a Uásledeicim listem
Kapistrána o tom Uwědomil:

Těchto dni objewil fe U nčxš kněz Ladia

slaw Uher š tťemi bratťimř z ťádUObserwantů
fw Frantisska Wroucně prosire žádali jsoU
Uaš bychom jim mile w Uassem městě Krakowě

nějakou mistnost darowali a wykázali, kdeby
pokojně pťebýwati a Bohu žachowáwánim fwe
ťrholy sloUžiti mohli JsoUce těmto bratťim
welmi Uakloněni, k jejich žádostirádi jfme sioolili
a ke zťizeni klásstera chram fw kťiže ža branon
Krakowskou jfme jim whkazali Bodlé swé kráo
lowské sslědrosti wynaložimc wssecko k dohotou
weni této budowp, aby modlitbami a žáslUhami
jejich Uasse ťisse w blahém pokoji Uchowána
byla, a mp po Uplhmlti žiwota tohoto dosahli
odměny žiwota wěčného od Bána a Spasi
tele Uasseho ee

Mezi tim pťibyl náš wěrowěst dne 15.
Uuora 1453 we Wratislawi, w hlawnim městě

slezskěm Dle Waddinga nikde nebyl tak siawnč
Uwatán, jako zde Wesifero duchowenstwo, maa
gistrat a nossecken lid města toho š plesanim

jej Uwital a jeho kážanim latiuě pronesseným
a od jednoho bratra zťadU jeho Bedťicha, tlna
močeným š UaantoU pozornosti naslouchal Nea
bylo zde neprawosti kteronžby nebhl Uaprawil
Uebylo zde bezprawi Ueb rozepťe, jižto by neu
bpl wyrownal aniž čeho porUčil, co š posluo
ssnosti swrchowanou se ncbylo od Wratislawo
siť)chwykonalo: nebo posloUchali ho co pofla
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Božiho Nniž din; Uebot UaUkUjeho potwru
žowaly diwy a žážraky welké a četné Wesskero
obywatelstwo pohnuto jeho ťečnli tak hluboko
ku pokani, že fuásseli wssecky karty, kostky a
wrchcáby Ua Uáměsti a spcilili je ZaložeU we
Wratislawi také Uowý kostel, klásster a sspital
ke cti swatého Bernardina Bodobnc konwentp
bratrřno Obferwantůw wznikly tqké tehdáž w
jiUých městech Slešských jako w Zahauč (Sa:
gan), Opoli a Qppawě.

Než i w famé Wratiskawife Kapistranowi
welké pťikoťi stalo, které wssak k tim wětssi
slawě jeho pťispělo Nastojte! Nťkolik šdejssich
HUsitu lstiwě Uerslo fe Jcmown šázračnost w

podezťeni uwestč a takwažnost jeho zUičiti Wri
nesli jfoU totiž jakéhosi mladika Betra, jeUž fe

mrtwým dělal a co takowý w rakwi ležel
k Zanowi prosire aby jej wžkťinl Brwé ale
še fwéwolnikem to Umluwili by febon ani ne:
hUUl, dokuď by Kapistrain k němn mluwil,
aby wssak hned wstal jak mile by hlaš jistcho
žUich samých již ktomu Ustanwrného mUže
Uslyssel Swatý mUž celý až žtrnul eroli Uad
touto bezbožnon opowážliwosti, a wěda sám
Usebe (Ueb mU to Buh tajně byl zjcwil), že
žlopowěstného Betra w rakwi zatim pťisná rUka
Waně Uahlou fmrti se dotkla, ťekl: TeUto
wzal podil mrtwých na wěky.ee w Bo těchto
žťetelnč pronessených slowech odebral fe od pox
knssitelůw. Co UčiUili Hnsite“? Welmi UsstipačUě
jsou Kapistranowi lali Ua hlaš ža Uim wne
kťikujire: BHle! hle, jaszwatossilý UmissekUtika!
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Kddby byl oprawdn swatý a tak žčxšračný, jak
se o něm powidčx a zač jej i celčl Wratislaw
mčx, jistě by si tronwal tohoto mrtwého wzkťisiti.
Nhni ale dokčxžefe, že mezi Husity json lidé
fwětějssi Kapjstrčnmzee na TU pokynUli foudru:
howi, š nimž to byli Umluwili; a teU hued

pťiskočiw, rakwe se dotkl a žwolal: UBetre, tobč
prawim wstan!ee Betr ale se ani uu nehnul
J když pak wssickni co hrdla měli, ua Betra
kiiěeli rakwi a jim samým hýbali, bylo arcik
wsse nadarmo m WidoUce tU patrně zažrak
i trest Božj třňsli fe strachh, Kapisirňna od:
prosili, pokňni čiuili, Husitismu fe odťekli a
fami pak ro Uejche Jana zwelebowali.

We Wratislawi také Kapistrčxn ro wyu

ssetťowatel wystoupil, a k žameženi horssich nčl:
siedku fwětskémn prňwll na potrestani wydal ně

kolik nelidských židú, kteťi jak wssickUi žiwoto:t
pifci Kapistránowi wykladajť z powěry kťesianské
xxachole nneslt a Ukrutně Usmrtili (jehož mrtwola
i naleželm) m akteťi klom teto Ukrulnosti i toho

pťehrožncho zločinU fe dopUstili ,ze nejswětějsst
bostji kterouž jim jakýsi pekelny fwatokradce

opatťil metlami json zmrǧtali tak ze z ni swatákrew skrže ssatku do kter jl boli wložili, hojnč
stťikala Wssickni ti dossli žaslouženého žákko
tehdejssimi stanoweného trestn

Dozwěděw se Kazimir a Zbyněk, že Kapia
strán we Wratislawi fe zdržnje, wsse wynaložill,
aby jeho pUsobeni řw Bolfce účastni byli pro:
čež mu opět kardinal welmi wroUcně a dutkliwě
ž Krakowa 28. bťezna ll 1453 psal.
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N cože mohlo jim milejssiho býti té raa
dostné wěsti že pťežádonri anjel pokoje jižjiž
U nich fe objewieč NU se již ssfastně dočekali

slibeneho pťichodU poslán mU w ústrety kardin
nálůw tajemnsk DlUgoš kněz nejwýtečnějssi š
wyslaurrm kralowským, š Uimiž Ua deU fw
Nngnstina (28 stpna) 1453 Uaš mišsionáť do
Kračowazawital Kral se swou matkou, črá
lownou Žosii, kardinal a š Uim wsse ducho:
wenstwo stawowé, ssiechta a téměť wsslckni
měssraněwyssli jfou pruwodně a flawně nej:
wzacllějssiho Uwitat hosta Bosioatný szk žwoa
Uů, nabožný radostný zpěw i hUdda rozléhaly
fe nlěstem pťeskwostně ozdobeným N když jsoU

se š milačkem swým již sessli, hle král i biskup
pťistonpiwsse objimaji jej a wedou prwé do

chramu biskupskébo a po wykonané dobožnosti
do domu flowUtného sslechtice Ziťi Cerneho
kde pro Zana byt pťiprawrn, nejzdwoťileji ho
wyprowázeji u DrUhého dne w chramU sw
Wojtěcha dwě hodin š pomoci polskčho tlU
moče kázal, w kterémžto Božim dile pak w kox
stele U nejswětějssi matkh Boži denně pťed neǧ
smimým šastUpem i ž daleka pťichoziho lidu až
do samé zimy jak š Uquawenou horliwosti tať
š nesmirným prospěchrm pokračowal.

Uzdrawil w Krakowě 100 nemocných a
130 nadějných jinochů do swé ťeholh přijal
mezi nimiž ťrom jiuých sslechticů byli dwa rodni

bratťi z rodn pťeslawného, bratr totiž Klimak
a bratr Ylbert dědicowě panstwi Kobyliny,
spnowě starého wojenského wůdce pťikazánik
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slUšbě dworU králowskěho. Ty odewzdal Zan
již zde jmerwaUémU otci Ladislawowi Ubrowi.
BoUěwadž pro thto nowáčky prwý klásster ner
stačtl, Uadal je pobožUý arcibiskupůw bratr
stawenim nowým, U kterého Ua fpěch zatim
kostel ž dťiwi szdowáU a od arcibčskupa froo
BerUardinowi zafwěcen bol.

Zan Uebera obled Ua ofobu lidskou, wida
že krčxl Brnfy proti Uěmeckým rytiřiim podpo:
ruje, warowal jej spolU doložiw, že tim jen
Uesstěsti dojde. Y skutečně Kazimir, že w tomto
pádU opomirl wýstrahou fw. mUže, pťi obleženi
města Chojxlice 18. záťi l. 1453 Ua hlawn
poražeUý žiwot swůj jeU útěkem, a to dosii
těžko, zachráUil.

Na začátkn roku 1454, kdyš si Kazimir
w Krakowě bral za manželkU Elissku, dceru
Ylbrechta krále českonUherského, byla tato welká
slawnost Ua lnoUdroUUáradu Janown, by žádeu
Uentrpěl kčiwdy, tak zťizena a prowedena, že
králowskénowomanžely kardinaleyUěk co mistni
Uejwyšssi kněš šezdal, arcibiskUp HnězdeUský mssi
fw. k Dnchn fw. žpixoal a králownu korqux

wal, KapistráU pak Uowomanžely požehnal. To
konaje swětec tento wnuknntim Božem Uadssený
prorokowal: že žtébož blahěho manšelstwa pou
chodi Kažimir, kterýž za swatého patran Bolsky
wyhlčxssen bnde.
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Sláwa weliká opět se Zanowi i w Krau
kowě děla. N kterak si oU weždy w ohledu
tom počinal? Kapistrán za každou i tu Ueje
menssi jemU pronážanoU portU děčowal; ale
nikdy fe ni Uedal zaslepiti, Utťdy po ni pro sebe
famého netoUžil jakožto prawý naslrdownik ne:
beského mistra fwého, jenž rtil the fwého, ale
nehledal sláwy fwé (Jan 8, 49) Y proto
když jej kde slawxlým perodem wyžnameUali
prozpěwujice: BSlawa požehnmlému, jenž fe béře
we jmeUU Báně!ee pokorně a poniženě še žá
stUpem dále se bral tisse fe modlil a fam U febe
ťikal: Samému BohU budiž čest a sláwa na
wěky wěkUw Ymen!ee(l Tim 1 17)

Bodle kráfného pťikladu fw Zana Kapi
strána Urbýwejmež i my marné chwály žeidou7
stiwi (Gal 5, 26) Wšdali Uám kdozasioUe
ženoU čest, obětUjme jt wděčUě a pokorUě Bohn,
ťikajice: BQtče oslawiž (ni) jmeno fwé!ee (Jan
12,18) Newssimáli si fwět záslnh nassich a
kydáli na ně haUU fwou, skromni bUďme a
tissj, bhchom mohli Uěťdy Učastni býti sláwo
oněch, na které weljký mndrc (kn mond.5 3)
jakoby prstem Ukazuje, prawi: BNj jakt jfou
počteni mezi fynh Božimi, a mezi swatými jesi
loš jejich Titok jsou ž Uichž jsine někdo pox
fmčch miwali a kteréž jsme měli ža přislowi
potupné My blášni foUdili jsme žiwot jejich
za blázUowsiwi a skonani jejjch ža nepoctiwc
Yj jakt json počteni a t. d.ee Wocta pak Zcela
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nezasloUžeUá nčaš Uessaliž Uikdy, aby znaš Uer
nadělala oněch pťewracencU kteři jfoUce zli

mini se býti dobrými, jichšto konec zahynuti a
slčan we wěčnémzahanbem jejich.(Filip. 3, 19.)

š. 33. Zlan Ua sněmn Eranlfurlskěm a Uemeu
mťslském.

K welikémn zármUtku papeže Miknlasse 7
padl konečnčCaťihrad 29 máje 1453 do rU
kou zbčsilých Turkai Knězstwo UkrUtnč zabito,
chrámy a panny ohawně žprzněny, sirach a hrsiša
jafo děfné mračno roznesla se po Ewropč we
sskerě Sesslo a radilo fe we wssech ťissich co
tU činiti a jak to zamešiti, bp zhoubný anek
nezaplawil celý kťesianský swťt

Knižata Uěmecká obeslala fe ke suěmn do
Frankfurtn a pozwali jsou pťedewssim weleobex

zťetného skussenéhoa pro fwatou wěc ohinou
horliwosti roznicenéboKapisirana u Nozžehnaw
se š Kazimirem a Zbyňkem i milou ťissipolskoU
chwátal skoro sedmdesátiletý kmet pěssky skrze

Wratislaw na misto Ustanowené, wssUde kde mU
jiti bylo káže a zázraky čině Boněwadž Zan
nowi jesstě čan žbýwalo, zahoťeltě na Uowo
toužebltosti, do Brahy dostatč sc Ywssak, bohUu
žrl, Eneáš odepsal jemu: BZe by jsi nwhl do
Brahh pťijiti jest ponhý fen We Frankfnrtť
wssak pťitomnost twá kwelkémU prospěchU bUde.ee

Bo této fmUtné šprámě pospichal tedh dále
pťeš QlomoUc na snťm. Zsa w Qlomouci Zaa
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slechnnl, že kaciťi jeho diwy podežťiwaji, aby
siowňm jeho odňali wiry Pročež zapotťebi
Uznal weřejně wystoupiti a ž kazatelny takto
posluchačU se tášati: BZe:li kdo mezi wcimi
kterýž kdwž jsem jindy wám kážal, prostťedkem

mxlosti Boži Uzdraweu byl od swého nedUhu
ač wystonpi a prawdě wydai swědectwi.ee A
l)lrl kdož to fwatý xnuž ťetl powste.xl l)ued pťed

wesskerým zastnpem muž, kterýž hlnsitě wolal:
Když jindh nam Oter teuto kcizal, byl jsem Uex
mocen a takowým nedUl)elU na uohoU skličrn, že
jsem sám o sxoé sile kráčeti Uemohl DonesseU pak
k němU, a dotknnt jeho rUkoU i požehnán hned
jsem nabyl silw a wnskočiw radosině odebral
jsem fe domu žádného pomornika nepotrebuje.ee
Na to sw. Kapistrán pokračowal w ťeči, klada
poslnchačůnl Ua stdce pťesnost wiry, wěrnost
k swaté Cirkwi ťčmské a wysiťihaje kaciřských
lži a podwodů Bať fpěchal odtud skrzr Norim:
berk na sněm do Frankobrodu kam Eneáš
Sylwinš co wyslanrc parežský dne 29 záťi
1454 již byl pťissel Kapistrán wystoupiw zde
xneži knižaty š plamennon nadssenosti rožháral
wssrcky, zwlasstě welmože z WallendorfU a Dalo

berkn tak že š nim proti ankowi š wojskem
42000 nUlžů táhUoUti siibilj; čemu aby dor
stáli, denně Zan k Bohn na modlitbách swých
wždychal nu Nedokončený sněm do Nowéhor

města w RakoUsich odročeU bdl u Brotože
KapistraU hned prwé š nejwětssi bolesii slysseri
mUsil jal Uessetrně si zlú swět Ua papeže Mir
kulásse M wyjiždi, že ze fwé strany ku prol
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fpěchU kťižarkěho taženi ničehož neobětUje, nec
ostýchal fe, jemu o této wěci 28. ťijna 1454
ž FrankfurtU pfáti, a sice:

Nejfwětějssi otče!
BSwět si powidá: Zak máme my fwůj

pot, statek a chléb swých děti protč TUrkowi

obětowati, ježto papexž poklady sw. Betra na
poUhé wápno a kamem kU stawbě wyfokých wěži
a pewných ždi rozptyluje, které by kochranť
wiry a na chudý lid wmmložiti měle? uo Ktex
rak jfem jim na to weťejně a soukromně od:
powěděl a jesstě odpowčm, wč Bňh a moje
dnsse. cš!!“.otopak jsem Wassi Swatosti jen k ob:
hájeni jak swého fwědomi tak Wassi rti ozná:
miri chtěl, aby jste na tuto prawdion žprňwxl
k obraně fwé cti a k wyhowěni tak welké bidč
a nonži meži fwým lldem, mlloho:li stačite, proa
žťetelně wynaložiti ráčil.ee m K těmto ťádkňm
Uasseho Zana fpolu též ta okoličnost pťimčla,
že fe zdopisu palm Jeronyma došwěděl, že
w Caťil)radě jejich klčxsster žpUstossen, jeden
š bratťi od Turků šabit bpl a ostatnč otroa
kami učiněni. Tyto Uesskastné později Kapi:
strán whkoUpjl.

Na žačátkn roku 1455 byl fněm do Widen:
ského Nowéhoměsta šwoláU a k němu od samého
cifaťe Kapistrčm, an zatim opět we Widni dlel,

pozwán. Než ša pťččinou fmrti papeže Mikur
lásse rokowčxm poněkud zastawilo fe. Následownik
jeho Kalirt ul., 8. dubUa téhož rokU wywoleUý,
hxled wssemožně Usilowal, k ochráněni sw. wird
anka ž Ewropy wypUditi; a proto naťidil
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pkedewssim pobožné modleni, Uejscbopnějssi karu
dinaly fwé ke dworťlm ťissi ewropských rozeslal,
wice horliwých bratťi Minoritských k hlásáni
křižackého tahn zplnomocnil a žwlásstě Zana
Kapistrána we wssi mori, která jemU otž pťeder
sslých papežň sioěťena byla, Ua nowo potwrdil.
Krom toho chdstul fe také wyprawiti wálečné
lodě proti Turkowi, a obětowal z wlasinibo
jmeni 200,000 kornnek (druh peněz) a 60,000
korUnek po papeži pťedesslém zdědčnúch kn podx
poťe kťižáků, ano wssech zlatých a stťibruúch čissi
i jiných skwostných wěri se wšdal, tak že konečnč
na hliněných neidobách a welmi chudě jedl. Neo
toliko jen w eobché woláni o pomoc jej k tomn
pohmxlo, nybrš také fmUtná šprciwa otce Lud:
wika žbratři Qbserwantůw, miláčka jehro, čterý
preiwěz anie pťeš Zernzalem do Rima fe
wrčxtil a tedy očitým swědkem pťehrozné, od
Turka na kťeskanech zpáchaně záhuby dyl.

Na sněmu pak Nowomčxstském bylo Kapiu
strčmowi š tim ohniwějssi horliwosti mluwiti,
ježto mnoho knižat pod wsselifými wýmlnwami
sirany podporowáni kťižáckého tašeni opět se
páčilo, tak že sám Eneaš š toho malomyslněl.

úwaha.

„Kašdá dussemoonstem wyšssim poddána
bnďl Nebot neni mocnosti, jedčně od Boha, a
kterěž mocnosti .jsou, ty od Boha šťizenh json,ee
di apossrol (k Nim. 18, 1.) Y (r Tir. 2, 9.
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až 10.): „Slušebnici al jsoU poddáni pánům
swým we wssem se libice, neodmlouwajčce, nea
okrádajčce, ale we wssem wěrnosti prawé doa
kazUjice.ee

Welká to powimwst, jižto fw. Pawel we
jmenu Boha a Zežčsse Ehrista wssem poddau
Uým a služebnikům na srdce klade a z kteréš
fe budoU museti tito rowně, jako ze wsseho
jiného pťed Božim sondem Uěkdy zodpowidati
uu ano jejčhož ťádného wdplněnč od Uich wy
pťedstaweni a peinowé wssčm práwem žádati
fmčre a mčxtel

Bro to ale kdož wýsse siojčš jiného, neo

mysli, že moc twoje nad nižssim ueobmezena, že
š nčm jako š otrokem zacha;eti smiš, že si jeho
Upozorněni, dobré rady neb wýstrahy wssimnouti
nepotťebuješu Wěř, že wšlké moudrosti může
i nižssi mitj w hojuostil Cili si skutečnč fčxm
wssewědoUci a febou tak jistý, že nčkdy poa
blouditi, nikdy chdbiti nemixžeš, a tnk mocný,
že ti pomoci Uižssiho nikdy rťebaeť u Skloň
fe i k slubowi fwému, když ti dobťe radi!
Tčm ti neUbUde wášuosti, ale pťčbnde ti jjstě
ndřimuosti a wěrnosti jeho, co ti owssem na
sstodu nebude.

Lére podle rady njžssich dobťe čtniti,
Než ji na wzdor bezrozumuě sskody lropiti.
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š. 39. Jan w Uhťich a w Zrdmis,radech.

Zduduý anek hrozi
Slrachem bhuon mnozi
Zanůw hlaď se ozýwa
KU kiil je whzýwa
Wc w lskleskě hrUdi
Zmužilost se bUdi

Turek ač od Zana Hnnyada U Krussewce
poražený přec jako Uastťeleuá saň tim litějč
opčt Ua Uhry dorážel Nebežpečenstwi denně

se zmáhalo kral českoUherský Ladislaw Hlmyad
zprúwce země Uherský, stawowé Uherssti apou
sstolský wdslanec kardinal Karwajal arcibisknp
Qstťihomský a jini fe radili, co tu činitč w ta
kowe nesnazi Zesstě jednobo fe jim Uedostá:
walo kteťižpozwán, od famého cisaťe pobťdnnt
již w Rábn se očekáwal uu a tento dťežádouci
byl opět náš Kapistrán

Woněwadž ale prawě take anglický král
Ziudťich jej w ťissi swé miti cdtěl newěda Zan
cože tu čiUitč, wžal žafe útočisstě swé k Bohxl
abd jemU son fwaton wůli žjewil Drnhého dne
práwě mezi swým kázauťm slyssel hlaš š Uebe
wolajici: Do Uher, do Uber popil a ne
messkej délelee Týž hlaš a sire jesstě dňrazněji

ozwal se mU po chwili ž Uowa, pročež skončtw
w tom kážani swé a požehnaw lid še swýmt
průwodčimi, Nowé Městok žármntku wssech
opnstil Zastawiw fe we Widni Ua Uocleh w

klássteťe U fwých bratťi po msst swaté jesstě ža
Uocč sloužené oslowil je jadrnon ťeči abp seu
trwalč w duchowni ká:ni pak na kolena padl
a pomodliw fe na rozlončeuon jednoho každého
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bratra objal a jak pťedzwidal kwelikému boťi
jejich doložil, že žádného z uich nespatťi wice

Na to pťidyl do Uher práwě w čaů nau

ssed w RabU šhromážděny již wsseckny Nazným
wliwem swým ziskal je i hned pro swou wěc
Kral 20„000 Hnnyad na smůj wlastni náklad
10,000 ťádného wojskawyprawiti pťislibil Jak
hore praweno, i nčmecká knižata též BUrgUnd
a ?lrragonie slibili jfon pomoc walnoU Na
dUkaz, jak si Uherssti stawowé Zana wážť, psali
papeži Kalirtowi u1 jesstě zRábu 21 čer:
wence 1455 takto:

Nejswětějssi otčel
„Bokorně se Swatosti Wassi poručeny

činice libame nohy Wassnostčny Kťeskanstwo
žachwělo fe strachem pťed newěťicimi a ktomU
žkormouceno úmrtim sioatého otce Miklllásse7
kterýž w těchto strastiplných dobach wssi pečliu
wost aposstolského pasiýťe k nassi fpáfe wyua:

ložil Uslyssewsse ale, kterak moudrým ťizenim
Božim Swatost Wasse na stolec sw Betra dou
sedla potěsstli jsine se a wssechenžarmutek naš
proměuěn w radost Zak jsme wťele si pťáli,
mamet statečnoU posilU Ua welebuém bratru,
Janowi Kapistránowi zťádu Menssich ťterý
kdyš mnobo měst w NěmeckU propUtowal do
Bolsky pťessel, odtud do Sležka, Morawy a
RakoUš se obrátil a konečně do nasslch frajčl
zawčtal. Zafně z nčho horliwost U wiťe záři,

učeuosti se skwi n náš pak swým podněcorocixl
nim, jakowéš pťimčřeno anujicim zde okoličx
nostem, nejwyšssi wážnosti nabyl Reči jeho
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json nassim občerstwenim, jeho zbožnost nassř
dUchowni otawou a k členům ťadn jeho nám
po wsse časy milého 8 Uejwětssi wezdy lneme
přizniwosti Onť nassemU státU weleprospěssen,

ježto žpůsobilý, aby wssechny rožjaťil blahoU
Uaději Bročež kU porigeni nasslch zálešitosti

jest nam nad miru potťebný ZemU, jejž Wac
ssnostina Swatost pro cnosti již prwé milnje
dáwáme zwlasstni fwědectwi, že pťizně Swatostč
Wassnostillh fwrchowaně hoden jest, a w něm
odporoučime Wassllostiné Swatosti, co nejsrdeču
něji mužrme celý jeho ťád u u Račlž Wán
panu Swatost Wassnostinu l útěsse nassi a kU
sskastnému ťišeni fwé swaté Eirkwe zachowatilee

Dáuo w BUdině 21 čerwence 1455
Začo wssUde jinde též w Uhťich bral fe

fw mUž, když nebylo fněmU, od města kměstU,
Uwitán byw slawnť jako nějaký apossrol tak že
mn pánowé a lid obecný obojiho pohlawč š
ratolestmi pťi slawnostném zwoněni a žpiwáUč
wstťic ssli Denně tázal nemocných na sta zá:
zračně Uzdrawowal a wešdy stejuě pťijný žiwot
weda za krestanský lid w porobě TUrku buď
Upťjici bUď strachem pťed nim tonUci k Bohn
wroncně se modlil m Tač k p jedné noci
w TemešroárU úpčnliwým pláčem siaťečkowým
probuzený bratr jeho Zeronnm jej takto pťed
Ufťižowanýmna hlaš wzdychatisldssel:Q Bane
Bo,ze dobrotirý, slituj fe a fmiluj fe nad ladem
swym jejž jsi fwou drahoU krwi wdkonpil
Smilnj fe pro fw ran swé skrze fwuj swarý
křiš a wsse tajemstwi uejswětějssiho a Uejulilon
frdnějssiho Utrpeni swěholee
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Se wssech stran docházely swatého muže
dopify žádajicich, abh k nim zawitati ráčtl
Pťedewssim wyzýwal jej dwojim psanim karu
dinal a prčmaš Uherský Dionyš do Ostťihoma,

téžpodobně pfal jemU blskup Zagerský Ladislmo
poslaw ť němn spolU mladého sstechtice slepého
š prošbon by za jeho uzdraweni fe pomodliti
račil Bodobně wyzwán byl i do Čanádu od
tamnějssiho biskupa Betra Z také manželka
Hunyadowa silažnš prosila aby fwatý muž do
BUdina zawital a mocnou nwdlitboU son
snachu jeji nemocnou, dceru hraběte Cilského
Uzdrawil Wi fe také, že pťissel na swých
cestách do Temesswárn a do Lipy,aaže w poa
slednim tomto městě mnoho fchiďmatiků čili roz:
kolUiků ťeckých k jedUotě Cirkwe Řimské pťiwedl

Dne 14 čerwence 1456 započal U prť
tomnosti krale Ladčskawa zemský silěm w Budině.
Nejskwělejssiho wyznameuani fe zde Kapistráx
Uowč za jeho tak zasloUžilé pusobeni dostalo
Reb mu papežský wyslanec Zan Karwajal kara
dinal Swatoandělsiý pťede wssemj slawUě ohlcisil
že jej Kalirt lll Ua tajemnika ťimské stolire pou
wýssil a pak po pťimčťené dojimawé ťeči tomuto
ssediwémU w slzach téměť tonourimn kmetowi
o welikou uctiwostč a kužasmlti wssech na jeho
sskapuliť křiž krwawé barwy ro wrchnimu wndci
wssech kťižan pťjpjal

W Bndině Zau Hmlyad krále Ladislawa
š Uapomemltim aby se odtnd erždalowal, zUu
slawtw do Sedmihradska š Kapistranem se odex
bral, byi zde wsse potťebné ku kťlžáckémlltaženi
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dťiprawili J potkalo se podnikáni jejich š tak
sstastným úspěchem, že celi zástlrpowé k nim fe
hrnuli, aby z ruky swatého muže pofwátný znak
kťižácký wzali tak že počet jejich již š pťedel

ssldmi na 70000 mužů wzrostl frdnatých a
odhodlaných na prwnř pokynuti welitele fwého
fe zdwihnouti a žiwot swůj na obhájeni wiry
swaté nasaditi u Mimo to jak žde, iwe
wUkolnicb flowanských zemich Zan co wezdy hor
liwý mišsionáť 11,000 ťeckýchroškolniku a mezt
nimi jmenowitě wéwodu Mnltánského a wládykac
Walašskěho Jana š Kafy se fw Cirkwi Ufmčťil

anha.
Q pťekráfná to cuost, prawá ozdoba to

Uasseho Jana Kapistrána že si skličenéhokre
fkanskcho lidu wssimá, bidU jeho we swém wlasi
nčm srdci riti a č útrpnosti pohnutý o rychlé
žpomoženi laskawě pťemýssli ano sebe fám za
nčj obětowati chcel

Y kdožby nechtčl toUtéž cnosti fe zússlech

tttiep n O pomáhejme každý, kde kdo komu
mUžel Bomahejme rádi! Neb weselěho dárce
milUjeBuh (u Kor 9, 7) Pťčfpějme co Uej
fpisse mUžemel Womoc bržfá jest toliko co pomoc

dwojxlafobna Ty paťo sw Jene pťičlademswým
stůj pťi naš a orode za náš by nám Slitownik
naš nejwdšssi pomoci swé nikdy neodepťel a zwlá
sstě w posledni hodince smrti milost sioou nám
propůjčiti ráčřll NmenM
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šlan ššapistrún
ro wňdsr břišňbňw, smrt a ůnnonisarr jrhn.

e. 40. !Užnik a rychlý wžrňsi ťisse čš!nrecdllěd

Bro čtenáre ménč w historii zběhlé zda
se nám zapotrebi tuto o wzniku a wýwoji ťisse

Turecké něco položiti Za pohořim Kawkazkým
na wýchodni stranč černého a chwalinského more
we stepichsewerně od ťekO:U a Jararta wedli
od pradawných časiiw wedle Skytů a Sarmatů
kočowný žiwot Turri, kmen to Tatarůw bUď
pafenim dobytka neb wálečným mysliwectwim fe
zaměstnáwajicich W jedenáctem stoleti wyston
pili jich sonmenowci Seldžůkowé co witěznť
dobywatelé a podmanili fobě Bersii Syrii a
Malou Bsii

Současně pťikázala fe jiná wětew turecká,
Turkmanowé, kslužbam dobýwawébo fultana
Malek Šacha jemnž i Dželaleddin ťitali. Když
r 1220 Džengiš Chan, welkoknižeMongolůw

ťisse Chouoarefemskě dobyl, Utešlaňz krajiny5
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Chorasanske čili Chorasmie na hranicich Barthie
tnreckei tlupa asi 50,000 mužťi počitajiri pod
ssachem Sulejmanem do Syrie, a pod jeho
synem Ertogrulem pťčkášala se k službám fUlu
tana SeldžUkůw Ylahedina l w Zkonii sidliu
ciho, aby mu pomáhala we wčllkáchproti Monu

golům a Řekům Za to dána Ertogrnlowi w
drženi krajina we staré Frygii Krajinka tato,
kteroU ErtogrUl z počátku še čtyrmi sty rodin
tureckých ofadil byla jako kolébkoll Uápotomni
osmanské čili tUreckéřisse. Brawime osmaUské
řisse, Uebo syn Ertogrnlůw jmenem Qsman
jest wlastně zakladatel ťisse tnrecké čili podle
něho také jmenowané ofmanské

Již Ošmannw otec Ertogrul činil časté
wpčxdy do ťisse Byzantské čili ťecké w Nsič a
zmocnil se nčkolika opewnčných mist Syn jeho
Ošman jesstě witězněji kU pťedu kráčel Nebo
nejenom ťissi sultana Zkonského sobě podmae
nil, nýbrž téměť až do srdre ťisse ťecké, do

Bitynie, západni pobťežni krajiny naproti Eaťia
hradu, wnikl a w hlawnim městě krajiny
té w Brušfe swé sidlo zarazil odkudžaž
k Hellespontu a Bosporn, dwoum to Užinám
mořským, postonpil a hUed lodě se stawěti jal
aby ostrowy a pobťeži moťska opaslowal. TU
wssak jej r 1326 zastihla smrt We sslepějich
otcowých pokračowal fyn Orchan odnaw Rekum

r 1330 siaroslawně město Niceji (kde r 325
prwý wsseobchú sněm cirkewni byl slawen),
pak ssest let později město Nikomedii a wssechna
města staré (krajiny) Mhsie, a do r. 1338
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wssechny emiry čili knižata SeldžUkská sobč poa
drobil. Nniž tomU brániti mohl ťecký cifať
Nndronikuš lll., jelikož mU w tentýž čaš bylo
b„ojowati še Srby, kteťi pod králem fwým
Stěpanem Dnssauem jemn Macedonii a Boa
fUU odňali.

Syn Yndronikůw Jan 7. obrátil fe ku
papeži Znocenciowi N. prose ho o pomocyproti
ankňm a pťisliije za to siednoreni Rekůw
š Eirkxdi latinskou. Nle papeži nebylo wice lze
od kťeskanůw wýchodnich mrawnč hluboce pon
kleslých odwrátiti blčžiri se metlu Boži, a bez
odporn tlačili se anci k Hellefpontu a již
r. 1355 dobywsse twrze DžemenlikU na pon
bťeži, Ufadili fe na púde Ewropské a dwč léta
Ua to obfadili také opewněné město Galipoli
š důležitým pťistawem, odkudž zponenáhla ťissl
fon w Ewropě založili.

Břipomenonti hned tuto mUsime, že tok)ol
to bojowného ducha jim dodáwalo jejich nábon
ženstwi, jež žáhy od Mahomeda pťijali. Nebo
tento lžiprorok r. 622 po xlaroženi Christowě
wystonpiw co posel Boži a nowé smyslné náer
boženstwi ž trojiho u židowského, kťeskanského
a pohanského nu slátaw uu postawil meži neja
pťeduějssi powčnnosti prawého moslemina čili
wyznawače nč!boženstwi mahomedánského Ustae
mičuou wálkU proti newěťicim, to jest proti
wssem, kteťi slowům lžlproroka toho newťťi,
i jal fe mosleminům také prorokowati, že prý
Bůh uzawťel celý obor swěta jejich panstwi
podrobiti. thnd dá fe wyfwětliti ohromná
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nadssenost, š kteron mosleminé do boje tahli
a a kratký čaš sw naboženstwi a fwé panou
wani od Ytlantského oceanU až k ZUdickým
horám rozssiťilt

Zakladatelem ťisse tUreckě w Ewropě byl
wýsse již jmenowaný fyn Qšmanůw dobýwawý
Qrchan Ten prwni pťijal nážew BsUltau a
padissach čili cisaťa a organjsowal čťli zťidil
dobťe ščlankowane úťednictwo, w jehož čele
sťálč welkoroezir, beglerbeg a kasiasker (woje
wladce) Zednotliwým krajinám a okresum dáni
sprawcowé, jež fe až doposud passaty Uazýwaji
(Znamenim jejich důstojnosti jsoU bUnčuky(koňské
ocafy) na žerdich jako praporce pťipewněné; tťi
bunčuky zuamenaji hodnost passeteperi tridy)
Qrchan založil tolikéž prawldelnou moc wojen
skou Brawidelným jezdectwem byli tak Uae

zwani čtyťi spahowé držitelé lén kteťiž wssak
aui sslechtickýchwýsad ani dědičnosti lén ne
mělia co wojini žoldU nedostawali Ziné tlUpy
jezdcůw Uexkingee nazwaných žiwňly fe toliko
koťisti Běssáci byli wojskem stalým i nestaiým
Toto posledni sestawaťo z takowých, kteři bUď

wojenské léno Ulěli, anebo toliko plenem čňli
koťistěnim fe žiwili Stálým pak pěssáctwem a
jadrem wojska byli tak ťečeni aničaťi to jest
nowi bojownici (od slowa Bjeni xx nowý a
čeri x tlupa ee) Tito nebyli roženiturci, nýbrž
odpadlici kťesianssti Ueb židowssti aneb Unessem
pacholici kťesianssti, znichžto nejpěknějssi a nejn
silnějssi wybráni a we zbrani pro ssllenost mUn
hamedanskoU cwičeni bylt Z počarkU býwala
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tato tak nazwaná posioátná tlupa tureckých snla
tanů každoročně tlsicem kťeskanských pacholiků

rozmnožena později ale počet tenlo pod kažďým
nowým fUltanem zwýssen až posléže pod Mul
hamedem N na 40,000 wzrostl Zaničaťt pon
žiwali welikých wýsad we státU jsouce hojnč
placeni a dobře strawowáni, nesiněli wssak že
niti fe aby se cely sultanowi a wojně obětol
watt mohli. Stawsse fe posléze nebeždečnými
fultanowi a ťťsst jeho byli w nowějssim čafe
docela wyhlašeni. Braporec janičarůw byl čern
wený (barwa to Qšmanůw), a Uad nim fe
skwěl střibrný půlměsic 8 dwoufečllým mečem

Omarowým iř)
Na šákladech od Orchana doložených bu

dowali jeho nástUpnťci dále ťissi ošmanskou
SyU jeho Murat čili Ymuratl rozssťťilwladu
ošmauskoU čilt tureckou w pťedni Wli a w
Tracii a dobyw r 1361 dUležitýchměst Ydriac
nopole čili Drčnopole a Filipopole w Tracii
(w Ewropě), prwni ž Uich fwúm sidelnim Učinil
lněstem. W Driuopoli fulranowé od toho čafu
až k dobyti Eařihradu (od r 1366u1453)
sidllll Marně Usilowal papež Urban U kře
siauské mocxlostt ku kťižackému tahu proti denně

e) Omar bdl po Mohamedu tťrtixn wudcem Moha:
Uxedanůw Bod niul lito nejwice ťťssi dobyli, jako
Shrie a celé Balestčmx Bersie a E hpln QU
laké prwxlč mezi kalifh čili následownlky MUha
xx:edowýxuč se nnzýwal knižetem wěťicich a Uwedl
l)edžru t j lelopočet tUrecký od útěkU Mahomeu
dowa z Mekky do Medinh r 622
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rostonci moci turecké pohnouti. Král Uherský
Ludwik Weliký wida se od mocnosii rťeslanu

ských opusstěna neodwažil se walky B Muratem,
nýbrž raději pro zachowaui miru š nim wsseu
chna w Bulharskn dobytá města opět wrátil
Zanf .pak cisať ťecký,Uikdew Ewropě ne
nalezna ani peněžitě anň jiné podpory uzawťel
8 Muratem mir še žáwazkem, že mu každou
ročně poplatek possle (od r 1370) Murat
wssak nedaje an kťeskanům ani sobě oddechU
dorč:žel bojowně od r. 1371 p 1373 na Srby,
Bosixany, Ylbance a Bulhary a r. 1374 mnoho
pewných měst w Thešfalii a Maredonii dobyw
wyhnal kťeskaUya ofadil krajiny ty swými turky.

Také mocný kniže Srbský Lazar musil fe
zawazati, že MUratowi každoročně co poplatek
tisic liber stťibra odwede a nejinak se i kniže
Bnlharský Šissman Muratowi koťittmusel Když
pak Ua to Mnrat w Ysii proti fwémn žeti sul:
taršowi Zkonskému, bojowal, poUžili kUižata Lazar
a Slssman UepťčtomUostijeho kawým útokum

na Turky, a sebrali wojsko asi 20,000 mužů
poččtajici Dowěděw fe toho Murat bez odn
kladn spěchal do Ewropy a poraziw wezirem
swým Šissmana swedl r 1389 dne 15 čera
wna na poli Kofowém welikou bitwn ďe frb:
ským kralem Lazarem, jemuž pomahali i Bou
sňané, Lllbanct, Bulhaťi, Walassi, Bolané a
Uhři. Ywssak bitwa ta pro kťeskany zrádou něu
kterých pánůw Srbských ztracena a sám král
Lažar od Turkuw jat a nsmrcen Yle i sultan
Murat witězstwi to smrti zaplatiti mnsel, nebo
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mladý hrdčna srbský Miloš Kobtza proa
klál dýkoU fultana, an tento bojisstě prohližel.
Qd toho časil Bulharsko a Srbsko pťiwtěleno
ťissl Qšmanské.

Syn errarnw Bajazet j. též witěšně si
proti kťeslanňm počiual, a r. 1396 porazil i
krcile uherského Sigmlmda (nápotomniho cisaťe
Učmeckého) U mčsta Nikopole na hlawu. Ziž

tenkráte žádal Bajazet hrdě od Manuele fyna
ťeckého clfaťe Zana 7., aby mu Caťihrad poe
stoupil, kdeš Bajašet hlawui sidlo ťisse swé zaa
ražiti obmýsslel. Z byl bh plán ten dojista proa
wedl, kdyby nenadále na jeho ťissi w Nsii se
nebyl š nesiislxlými tlUpami fwými mongolskými
wyřitl Tthr čili Tamrlan, děsný a Ukrutný
to dobywatel ťissiwýchodnich, š nimž fe r. 1402
bylo Bajazetowi potýkati. Bitwa ta pro Bas
jašeta ztracena, on sám od nepřitele jat a
fpoután tťžkými okowy r. 1403 U wězeni Umřel.
Náhlci fmrt Timurowa rokU následujťciho po:
pťála žafe národňm od Uěho podmaněným a
tndiž č TUrkům wolné oddechowáui, a ježto
ohromná ťisse MoUgolská po jeho smrti rychle
fe rozpadla, zbaweni třm Turri i ostatni nác
rodowé pťetěžkébo jha. Bročež Turkům zase
Umožnťno na dalssi wýboje myslitil

Nejmladssč syn Bajazetňw Muhamed l.
pťemob fwé bratry dofedl r. 1413 na trčm
otce fwého a sjednotil opět pod žezlem swým
wesikeron dřiwe rozdělenou ťissi. Dobyw Wau
lašska Umťel na lowu Ucisiedkemfpaduuti 8 koně
r. 1421. Wětssich jesstě wúsledků docilil Uáoůň
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sinpce a fyn jeho MUrat u (od r 1421 až
1451), snltan to práwč hrdinský BlwssakEaťi:
hradU, ač naň byl útok Učinil, pťere dobyti
nemohl Bťeš to wssechno ale doUUlil ťeckého
cifaťe Zana ll Baleologa, že nlu wsseckana
pobřeži moťe Černého a Marmarského steiwa
jici města posiollpiti a ročně 30,000 dnkatn
co poplatek dáwati pťislibil

RokU 1180 dobyl Solmm rodisstť apou
sstolůw slowanských Cyrilla a Methodia a pak
wwtáhl proti Slowanúm a Uhrum k sewerdl
ťisse jeho bydlicim Zde wssak fetkal je š dwěma
hrdiuskými odpůrci, jichž fe byl Uenadail Jeden
z Uich byl Uher Jan Hunyad pobočni prý syu
cťsaťeSigmnnda, a druhý albanec Jiťi Kastri
otič obyčejnč Skanderbeg (t j kniže Blleraxl:
der) zwcmý Tento posledni bwl od swého otcr

Zana Kastrioty, knižetoYlbanského a Epirjkého,
witčznémU snltanowi Muratowi ll co dltě w
zástawu dán a od Turkuw w mahomedanské
wire wychowán Zsa dofpělý byl od snltaua
načelnikem oddilU tnreckého Učiněn a proslawil
fe welikoU udatnosti Bo sinrti otce jeho roku

1432 fUltaU wssecky krajiny Ylbmlské sobě pťi:
wlastnil, a Jiri deset let zeissti swé anitr
nkrýwal, až se mu Uahodila přiležitost, r 1443
otčimx swou Ylbanii z jaťma tUleckého wpu

prostiti Wida totiž Jiťi Kastriotič, že sultau
š jinými mocnostmi wálkU wede, zmocnil fe
lestnť Kroje hlawniho mčsia Blbanie, jmenowal
febe kťesianem a premlmoil lid Ylbanský kodu
padnuti od Turkůw a k poddáni se jemU
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Slawmi powčst o jeho wčtězstwčch, jichž we
wálkaich byl dobhl, pťiwábila kněmu mnoho
Slowanůw a Jralůw a po 30 let porážel on
witčzně weliká wojska Murata jl. a Muhau
meda ll., wydobytele Eaťihradu. Teprw po
jcxhosmrti1467 opanowaliTurci opět Ylbanli,
on ale stal se bohatýrem w pifnich a powčstech
wsseho lčdu albanského a slowanského.

Roku 1438 wpadl Murat U. do Sedmiu
l)radska a popleniw je odwlekl feboU 70,000
kťeskanůw w otroctwi. Dwě léta později učlnil
útok na tjdrz Bělehrad, dnusil se ale š nepox
ťizenou wrátiti. Rok na to (1441) dobýwal
fe opět do llher i do Sedmibradska. Ywssak
Jan Hunyad, pro swě platné slurby wéwodon
Sedmihradským a hrabětem Temešwňrským Učix
něn byw, wytáhl z pewnél)o BčlehradU, kliče
to k žemi Uherské, protč TUrkům, a zahnal je
až do Semeudrie čili Smederewa w Srbsku.
Bak chwátal do Sedmťhradska, kde drUhě wojsko
turecré až k Sibinu bylo prončklo a poražčl je
na hlawu. Hrdý Murat nemoha takowě hanby
suésti, sebral rychle nowé wojsko asi 80,000
mužů a poslal je pod welitelstwim Salima
passete do Sedmihradska. Nle i toto wojsko
bylo od Hunyada úplně zničeno a sám Salim
passa fotwa útčkemzachránil žiwot. Jan Hunyad
chtěje dobťe použtti witězstwi fwého a jsa ktomU
od papeže Engenia ss. wybidnut táhl proti
úhlawnimu nepťiteli šťeskanstwa š wojskem, jež
festáwalo z Uhrůw, Cechůw, Bolanňw, Srbůw,
Walachůw, Nčmcůw a jiných dobrowolnilůw
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ze wssech Uárodňw kťestanských a nedbaje zimu
Uiho počafi pronikl až k městům již tehdáž
tureckým Nissi (Nřšsa) a Serdiri (Sosia) w
BUlbarskU, kde tri passata po sobě porašil Bak
táhl ku pohoťi Balkanskénm abh profmyků od
Murata obfazených dobyl Nč wojsko Hlmyao
dowo zimou a pochody obtižnými welmi bylo
trpělo, pťece witězně porazilo tureckěho jenerála
MamUda Čelebiho a postupowalo kU předu po
cestách fněhem žawátých a lcdnatých, až U měsia

Konire bližko hrozného Balkanského prosmka
fe 8 nowým wojskem tureckým jemuž šeť MUu
ratůw welcl, fetkalo, a saměho weljtele zaa
jawssi TUrky opět pobilo

Witěšný polni tah tento Hunyadnw jenž
ža pět měsiců tolčkráte bhl Turkh porazil, že
fe jemu w tom mimo Timura Uikdo eryo
roanel, měl wýborné wýsledky pro kťeskany.
Murat Učinil mir w Segediuě na defet let
wydal Srbsko, Uznal panowáni Uherskěhokrále
nad Walašskem a zaplatil ša swého zajatého
šrtě 70,000 dukatůw (1444)

Rošmrzelý takowýmito ztrátami odewzdal
Murat ťifsi son čtruáctiletémU synowi MUu
hamedowi 11 a k zotaweni fwému odebral fe

do Magnesic (Manišsa), nlěsta w Malé Blsii
Tato chwile zdála se papeži Eugeniowi N
k opětněmU tahU kťižáckémn proti TUrkům pťio
hodna býti, pročeš wyzwal kardinalem Juliaa
nem Eefarinim opět Huuyada k wálce proti
newěťicim Ten rhchle sebral malě wojsko asi
10000 mUžů, k nimž jesstč 5000 Walachllw
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pťirazilo a jesstě w témše roce, we kterémž mir
š Muratem učinťxt, wytáhl wálečně protř Turu
kům. Toho se dowěděw Murat Ujal opět wesla
wlády a š wojskem dobťe ozbrojeuým a pťeš
60,000 mužú počitajirilšt pťeplawil se rychle
do Ewropy. Nedaleko Ceruébo moťe u města
Warny frazila se oboje wojska dne 10. listou
padu r. 1444, ale kťesiané ač rekowně bojoe
wali, w krwawé bitwě úpluě poraženi jfou.
Mladý kreil Uherský Wladislaw nedbaje nebešn
pečeustwi a přiliš směle do dawU nepťcitelského
wraziw fpadl š konč, načež jemu janičar hlawu
ntal, kteronž ua kopi fwé wbodl a wztýčil, abh
to kťeskané widěli, což Uhťi nzťewsse žasli a
Ua útěk fe dali. Kardtnal Jnlian wssak Uea
opustil bojisstě a dossel žde smrti. S Uim
nfmrceno10,0l)0 kťestanů. Hunyad toliko útťe

kem zachowal žiwot fwňj.
Na sstěstl pro Uhry uemohl Murat we

zlé powětrnosti žimni kťeskauy pronásledowati a
odebral fe opět do fwé milé a kráfné Magnesie,
awssaf pewuě U febe ustanwil pomsťiti se na
Hnnyadowi, kterýž žatim spráwcem země Uherské
Učiněn jest. Dťiwe wssak nežli wytáhl proti
HUnyadowi, chtěl pokoťiti Skanderbega w Yla
banii, který z hlawniho města swého Kroje
nájezdy do ťisse turecké činilu Mnrat obléhal
mčsto to, malé sice ale dobťe opewněné, wssecky
pokufy jeho wssak šmocniti fe mťsta toho Uměl
bohatýrský Skanderbeg zmaťiti. Mimo to zao
slechnul Mnrat, že Hquad w čele 24,000
mUžň do Srbska wtrhnnl, jehož zmalátnělý
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knjžc od Uhrůw odpadl a majc poddáUiose
Turkům za erdwolatelný osud k Uim fr pťta

dal. Z wytáhl Murat še 150,000 mužů proti
Hunyadowi, ktrrý šatim Ua powěsinem polt
Kofowěm fc silně byl ohradil Bohužel, žr fe
Hunyad welmi neprozťetelně odwážil dobřr
opewněný tábor swuj opllstčti a nečckaje Ua
pťichod pomocného wojska od Skanderbega mn
pťislibeného, útok Ua tureckě wojsko ténlěť ssesi
král četnějssčw otcwťeném poli učinil Ncpro

žťetrlnosti wssak této bylo mU brzo pykati nebo
po tridenni krwawé bjtwť (od 17 au 18 ťijna
1148) Upluě od Murata poražeu jen tim
žiwot swůj uchránil že 2000 Cechnw w tciboťr
na rozfckáni žustawll kteťi zde za spolukťeskany
fwé fmrti fc obětowalť K Uesskastné poražce
této pťispěli obšwlásstě Walassi jichžto ofm tisic
žradně k Turkowi pťesslo

Na to mezi Hunyadem a fultanem pťi
měťť Ua scdm let učiněno a nstanoweno že
Walašsko Srbsko a Bofna ani od Uherského
ani od turcckeho wojska osazeny býti nemaji
toliko wyminěno od Murata, aby knižata zemi
těch jemu poplatni byli a Ua polnlch taženťch
jej pomocným wojskem podporowali. Mimo to
mUsil Zan Hunyad knižeti Srbskému Jiťimn
Brankowiči jeho statky zafe wydati swého nej
siarssiho syna Matiásse š dceroU fwěho Ublaw

niho nrpťitele hraběte Oldťicha Cilského oženiti a
swého druhého fyna Wladislawa w zastawn dáti

Na to poznowu doťažel Murat na Sknul
derbega (r.1449), awssak j tentokráte ničeho
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proti bohatýrowč tomU Uepoťidil a nmsel sc
do Drinopole rožmrzelý wrátiti Rokn násle
deiciho objewil se opět w Ylbanii š weljkým
wojskem awssak šase bez prospěchn Wida žr
še Skanderbega býtt nemuže, nawrhowal mn
že jej co knižete uzná pakli mu ročně 10000
dukátU co poplatek odwede a jeho lennikem čtli
manem bude Náwrhem timto wssak rekownp
Skanderberg pohrdnnl a ssfastně až do smrtt
swé (r. 1466) zachowal neodwislost fon a
národa swého, bojowných Nlbancuw

Nokn 1451 dokonal w Drinopoli žiwot
fwuj Murut byw pťč jidle mrtwici raněn w
49 roce wěkU fwého Na to fpěchal hned jeho
21letý fyn Muhamed ll. ž Magnesie do Dri:
nopole, aby ujal wesla wlády. Brwnim jeho
podniknutim wladaťským bylo dobpti Caťihradu,
oblibena to nysslěnka jeho, k jejiž Uskutečněni
še wssim úsilim bež odkladn pťikročil Banowal
tehdáž w Eaťčhradě cifař Konstantin lx., kte
rýž na Muhamedowi u zwýsseni fumy žadal
kteroUž byl Murat pro wychowani tltreckého
cifaťowice Urchana w Eaťihradě bydlčciho roy
kázal N ježtoKonstantinlx Muhamedowiu
na stozuměuou dal še newyhowixli se požádáui
jeho cifaťowčce onobo ponukne aby se na
kor:mu tnreckoU co jemu pťislussici potahowal:
tedy Muhamed ll tim nciranmě rožhorčený hned
wssechny potťebné pťiprawý k doďpti Caťta
hradn Učinťl

Bťedewssim dal na ewropském pobťeži moťské
nžiuy Bosporn, fde tato jen 725 stťewirň ssiroká
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jest, welmi blizko Caťihradu wystawěti twrz,
aby odtud celý Bospor opanowal a wsseliké
spojeni mezi dotčeným mčstem a Černým morem
pťetrhl Whstawiw twrzi tU započal hned wraž
stwi proti ťeckému cisaťi jenž pomurek obranu
nich jen welmi po skrowně měl Yby bratťi
cifarowi obleženémn městu kn pomoci pťispěti
nemohli welel Mnhamed jenrralowi swému
Turachanowi jejčch panstwi w ŘeckU popleniti
Bak dal ohromné stroje oblehari whstawěti a
děla liti ze kterých jedUo prý koUle 11u12
centnéťú těžké wystťelowalo a ť jejimUžto dou
wezeni z lajny do táborn dwon měsicU časil,
400 ljdi a 60 woln potťebi bUlo

Carihrad byl tehdaž dwojnásobnou ždi a
hlUbokým prikopem opewněn a še strany morske
byl wnitťni pťistaw (tak zwaný BZlatý rohee)

žele;ným ťetězem pťepnut Brotože se tureckénm
loďstwu, ǧe 350 aneb dle ndáui jčných ze 421
lodi sestawajicimn, nepodaťilo ťetčž ten pťe
trhnouti: tedy dal Muhamed asi 80 menssich
lodi stroji wálcowitými po dráže tUkem Uau
pnsstěné a pňldrnhé hodiny dlouhé odwesti a
pťeš ostrožnU š pťistawem hraničiri do wod
kolem města Uejbliže tekoUcich pťeprawiti aU
zatim sám žpewniuy město děfnou dčlostťelboU
fwiral a dowáženi do něho potrawy nemošně
Učinil Na to dal z Galaty, pťedměsti to Eaťia

hradského za pťistawem Ua wýběžkn země do
moťe stojiclho loď wedle lodě postawiti, aby
wsseoberný útok z pewniny i še straud moťske
na město podujknouti mohl Janowan th
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Giustinianč chtěl sice w noci tUrecké lodě spá:
liri ale jeho wlastUi rodčxcč zradili pláU ten
nepťiteli, kterýž loď GřUstinianowu še 150
Udatnými Wlachy děly swými prostťčlel a do
moťe pohroUšil

Sedm měsiců odolal Caťihrad oblehajie
cimu nepťiteli ačkoli posádka w něm welmi
Uepatrna byla; nebo tollko 4970 Řeku 2000
Janowanu a Benatčanťiw bránilo město, počet
pak Turkuw Ua 300, 000 mUžů se pačil Tu
kázal sultan dne 29 maje 1453 hlawni a po:
sledni útok na město Učiniti slibnje tomU ťte:
rýž by peri Ua zeď městskou wylezl Uejwý
Uofnějssi mistodržitelstwi wssem udatným dwoje

nafobný plat a wssechny šajaté i wsselikoU koťisk
choUlostiwým wssak a sketám whhrožuje smrti
leeženci pak konali slawný prúwod š obrazem
panny Marie a modlili fe š plačem a kwile

nim. Cisať ale oslowil nadssenou ťečč bojow:
Uiky a wžbuzowal je ke slawUé rekownostť a
wytrwalosti; což pťislibiwsse wjsirkni pťijali wec
lebnon swátost

Q jedné hodině k ránU započal útoť a
brzy byl pťikop zřiceUinamt prwni zdi, jakož
i mrtwolami pobitých Turkuw wyplněn Bťeš
to wsse pronikli Turcč až ke druhé zdi a po
krwawé bitwě ji ztekli a rozboťili Cifať Kon:
stantin stoje w čele hrdinských wojinů u brany
sw Nomana wpťitil se š nimi na dawy hrnoUo
cčch se do města Turkůw a jako lew 8 udatn
Uosti swrchowanoU se potýkaje fekal mečean do
nepťátcl až pak sám jich mečrm zafahnUt mrtew
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kzemi klefnul Na to Mnhamed U witězosláwě
do města dobytého wjel a kazal wojinům swým
městodranchirim a obywatele mordnjicjm, aby od
wražděni ustáli. Ysi 60,000 obywatelň, kteťifmrti
Ussli bylo Ua lodě odwlečeno a do otroctwč proa
dano Hlawa pak padlého cisaťeKonstantina lx
powýssena na tentýž porforowý sloup, jejž Kon:
siantinl fwé matce swaté Heleně byl postawitt
dal Bťekrásný chram fw Sosie pťeměněn w
mečet tUrecký a š kopule jeho fwržexl kťiž, ua
jehož misto postawen púlměsic Cařihrad pak Učt
něn hlawnim sidelnim městem sUltanUw tUreckých

Dobyti Caťil)radu mělo důlešité následky
Ztroskotána tim ťisseřecka kteráž š dlawnčm mě
stem swým 1058 let trwala a posud hradbou
ostatnich ťisi“lkresfansiých proti nawalňm litých
tureckýchhord byla Wybndowana tim dále uowa
ťisse tam kde posud lid kťeskanský bydlel a kťe
sianské Umy a wědo kwrtly, a uwedch w kraje

ty lid od EwropanU w náboženstwč a mrawech
zcela roždilný, nad mčrn wýbojný i wojenskn
lépe šťizcný Uežli lid kťesianslý, Uebo žádný
kťeskanský kniže w Ewropě newladm:l tehdáž
tak neobmezeně nad stálým wojskem jako ful
tan turecký Moc tedy takowa wojensky dobře

zťizená hrozila welikým nebešpečenstwim wssem
poblizkým i wšdáleným ťissim čresianským Wro
tož jak brzy žprawa o dobyti Caťihradu do
Uher a ostatnich zemi ewropejstých stihla, za
chwělo se hrůzon wesskero kťessanstwo, ano
dobťe.tussllo strastiplné boje, jež mn w brzce
ž tohoto nesstěsti hojně wšejdoxl Yniž fe w
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obáwáni tom žmýlilo, jak w následujicim para:
grafč Uwidime.

š. 41. Zlan táhne l BťlrhraBU.

Meč fe o kťčžem spojnje ,
Moci tč kdo wzdorUje,
ZahynUtlm sioUčuje.

Bělehradu, pewnosti Ua štoku Dnnaje š
Seiwou, takořka kliče k nherské zemi, fnažil se
hned l. 1447, fUltaU Murat, ač marnč, zmocx
niti. Syu jeho Muhamed U., „hrůza fwětaee
Uazwaný, dobyw CaťihradU (Konstantinopole)
žapřisáhl se, že w bťhn don měsicči wesskerě
Uhersko si podmaniti a pak witězstwi snoé w
Budině slawiti mUsi. op S 150,000 Umži
pťitrhl dne 13. čerweuse r. 1456 již k Bčlex
hradu, maje 300 předlouhých děl, jež z nloUo
pených caťihradských žwonů Ultti dal, ke žboťeni
hradeb 7 ohromných prakťl, potrawy hojnost,

též mlejny, pece, zásobh jiné i na 1000 will
npch žensstin, rozložiw fe žde pod stany nčxd:
hernými. Meši dělu wýsse Udanými bylo jich
dwě a dwacet nefmirného zdéli totiž 27 stop,
a mtmo ně pťiwežl také 7 moždiťů, aby obu
ležence přiwalem kamenných kulek žasypalp Na
Dunaji U Zemliua objewil se též welekoráb
jeho š množstwťm ošbrojených weslic, aby š této

strany wsseckUobleženým pomor zamešil. Welir
tel Bělehradsié posadky Michael Szilagyi, HU:
nyadůw fwat, ač zťu ený wňdce, wěžel w nejn
wětssim nebešpečenstwl. u Jan Hnnyad stál
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jňž U městečka Karom, ale toliko še swými
many, wojskem to nedostatečným, očekáwaje
pomoc ťadněho kralowa a od jiných knižat
siibeného wojska on Kapistran, kťižáků wňdre
dlel we Waraždině š několika tisici swých
wěrných, z rozličněho pronárodu, lidem to nar
zwice selským a ťemesluickým, Uerwičeným we
zbrani, opatťeným toliko kofami, ccpami, kopimi

lukh, praky a kyji Nle zbožná důwěra w Boha
dodáwala těmto fprostým zbranim ohromnou
dowahn a důraz Sam Kapistran š neUnawn
nou trpěliwostj rwičil houfy th co Uějaký welir

tel wojenský we žbrani Každý pluk měl swon
zwlasstni koroUhew še znakem sw kťiže a š
obrazem sw. Banny Marie neb sw Frantisska,
Ludwika Yntonina a t d., mezčnimlž tu l)lawni
korouhew Janowa šwyobrazenim Uejswětějssiho
jmena Zežiš na jedné a sw Bernardina na
druhé straně wlala Bylo mezi nimi i mnoho
kněži z ťadu sw Frantisslea a Yug:lstina w rer
holném oděwu, opatrených sire meči, ale wlastně
pťitomných proto, aby kťižaky k nadssenému
hájeni swaté wiry podněcowalč, mssi sw. slon
žtli, o dobrý prospěch kťižacké wálky wrournč
fe modllli, Ueprawostem bránlll, nemocuým a
raněným sloUžili a mrtwé Ucliwěpochowawalč
u Boťádek we wssem nejwětssi a wsse na poUhé
pokynUti wažného wndce botowo k boji

Blle po tu chwili žádné rwičenějssi wojsko

ke kťižakňm nepťiraztlo ač Sšilagdi welttel
pewnosti Bělehradské, do Budina zprawU o wea
likěm nebezpečenstwi byl zaslal a rychlě pomoci
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požádal; ano král Ladislaw sweden od hraběte
Cilského, kterýž mU šprcin tu úmyslně zatajil
z Bndina na low k Widni se wzdalil a Szi
lagye w Bělehradě docela bez pomoci zůstawil
Kdyby tenktáte snltan Mohamed této nrpečlto
wosti kťestanstých wlád byl použčl a Bělehrad
pomijeje rychle přeš Dllnaj se byl pťeplawil
mohl bez nesnáze až k Bndinn dorazitia tam
pnlměsic co znak panowánj mahomedanského
nad relými Uhry wztýčiti Jerm hrstka wý
borných hrdinU pod stdnatým wůdcem Hunyan
dem Utáboťená U Karoma držela odwážliwého
snltaua na nždě Yžk městnSlaUkamenu zau
jal loďstwem swým asi še 200 lodi fesiawajiu
cim Dnnaj, aby Uhrům pťechod pťeš ťeku zar
branil: jina část wojska jeho fwčrala kťessany
na Sawč, jiná na Dnnaji. Bez Usiáni stťileno
z děl na Bťlehrad: až do Segedčna,xtedy na
24 mil, dnněla země ohromnoU dělowon stťel:
bon. Kostel sw. Maťi Magdaleny asi mili od
Bělehradn wzdálený slonžil TUrkUm co skla
djsstč prachn a kusii stťelby, a kašdodenně dol
waženo nowých fnlek ssipu a sspiže

Wida Kapisirán bešstarostnost knižat kťee
stanských zjedné a welké nebežpečenstwi z drnbé
strany, sewťen bolesti rUkama lomil a plakal
on A wssak Bnh nenechal swrho miláčka bez
ntěchy Když w Betrowaradině mssi sw slonžil
aj, najednou tn fsipkaš nápisem na oltať padla:
Neboj fe Jene a beš starosti w počatěm dále
sobě popil! neb moci jmrna m(ho a Uejswěa
tějssiho tťiže Uad ankem zwitěziš.ee To jemn
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iZanowi i kťižčxkůmwssem odňalo wssechnU
hrůžu. Hned od Waradčna niže k BělehradU
še fwýmj táhl, kde 2. čerwence Ua jedné pustě
sr rozložil a wystoupiw na wýssiml swé wěrné
oslowil tačto:

„Moji mili swatým kťižem ošnačeni bojoa
wnicil S moci a siloU fwatého kťiže a jmena
Zežisse Ehrista bojujte mUžnč a Udatně proti
zapťčsáhlému nepťiteli křesianů a nedejte kťe:
fťanstwu od Uěho pťemoženU býti! b Brzh
podlehne doji, kdo po loupeži toUži, a my bya
chom padli, wálčice š nepřitelem pro plen?
Bakli pro wiru čťeskanskonfwedeme boj, wya
dčx je Bůh, i wsse což jejich, w rUce nasse. anu

Bojujte pro Ehrisia a pomoc Boži nad wámi,
i š wámi bUde. m Litujte hťlchl) swých a
wyznejte se z,nich! fwatý Otec w Nimě plnou
mocné odpns!ky wám slibil.ee u

BNUže, milč dětt mojel wywoleni rytiťi
swatého kťiže, statečná ochrano šlisněného křea

stanstwal zhůru zbrani swon na ankal ue
Wsslckni, kdož nym š Uámi proti Turkowi bojUjť,
necht i rozkolnici a bludaťi, jsoU teď pťátelé
nasst. Ndnl čaš pťihodný, bojowati protiTUrkU.
w Zežiš Bčm a Spasitel náš zastiniž wáš
swým božským požehnánim a swati andělowé
weďtež wáš pod swou ochranou! u Zežissi,
Zežissi fpomožiž námlee

Ne bez pťičiny ťekl Zan: Béčl.šssickňi,kdož
mmi š Ueimiproti TUrkowi bojuji, necht i rožu
kolUťci a blůdaťi, json teď pťaitelé nassl.ee
Nebo mezi kťižáky nacházeli fe četně nejenom
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katoličti, nýbrž i hnsitssti Cechowé a mimo ně
bojowali proti TUrkU i rozkolničtč Walachowé,
Bosimné, Srbowé a jini. J walná čǧst pox
fčxdkyBělehradské festáwala ze žoldněťů Ccských.
Bo dokončené ťeči fwé požehnal sw. ZaU Kapia
strán wojskou Qno celé roznťccné kfwatémU
boji, již se anč dočekati nemohlo útoku na nen
pťitele, na TUrka.

Ježissi tyeď beslo moje,
Z twého nebeského zdroje
BUdU pomoc wážitt,
DUssř spáson blažiti.
Jméno Ježiš wssc mé činy
Chránik bnde mrzké wtny,
By fe BohU libily,
Brawé ceny nabyly.
Jméno Zežťš dá mi wládU
SatanwU zmaťit zrádU,
Kteron knie ze zlosti

W pekelně šwé tajnosti.Zméno Ježi trpké strasti
Zlahodi mi swoji slasti,
Sebe odpornčjssi kťiž
Bozbude nim wsseckUliž. u
Ješissi th.ď moje heslol
Byť i tělo w boii sťlesio,
Do twé milé nárUči
DUsse má se porUči.

š. 4,2. !ůrumi bitwa na wodě UBčlehradn.

Wťedwoje TUrků stáli U faměho města
Bťlehradu, Kapistrán š kťižáky swými se U
Slankamene postawil, Hunyad pak 8 wojskem



600 Brwni bltwa na wodě U Bťlehradn.

swým i 8 loďkami po wodě pritrhl Uiže K němU
pťirazili š wojiny sioými Zan zKoroghU Uada
župan a ban z Makowa, QrbaU z Požehu,
Uadžllpml z Bystré setnik Mťchal Zelághi a
mladý sslechtčcLadislaw z Kanyže Bočet wojinň
kťeskanských byl U pťirownáni ť ohromné sile
nepťátel nepatrný a mohl se Uazýwatčhloučkem
ale důwěra w takowé dwa wůdce, jakowými
byli Kapistrčm a HUnyad, Uččnila je nepťe:
možnými hrdinami Wťedewssim mUsel TUreč
Ua wodě ou totiž na DUnajt zničenim jeho
loďstwa u pťemožen býti, aby se w Bělehradě
posádka rozmnožiti a potťebná šásoba stťeliwa
zbraUě a potrawy tam dodati mohla Bťed
Wetrowaradinem wynacházely fe již, w malěm
počtn owssem, uherské jednak prázné, jinak siťeu
liwem a potrawou naplněné lodě. Na radU
Kapistránowu welel HUUyad loďstwn tomn kU
Slmlkameml pťijeti, aby jádrem kťižákuw a
pěssimi Jcma Koroského osažeuo bylo K ochraUě
loďstwa ozbrojena od HUnyada galej wellčými
děly a nejwhbranějssimi wojiny osazena Utor
byl Ua úterek, totiž na 14 čerwence 1456
Určen Heslo kťestanů BJežčšee Též Sšilagyi
welitel pewnosti Bělehradské byl o wssemzprawen,
by š posádkou a 8 ozbrojenými loďmi z pewx
nosti kťižáknm kU pomoci pťifpěl Uterek se pťia

bližil, wssecko wssudo hotowo nu Nj tu Zan
weli: Bq.šokle!kněme!eeBrawý Mojžiš fe tu

modli za lid fwůj Wážně wstana wztýči waj
sid kťiž, ohnion ťeči rozniti wssecky, plápol
tU jeden podněcuje wesskerá stdce žmužilých Jan
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máclšne korothč a co mu hrdlo stači prou
woláwá BJe!žišl Zežiš!ee au Heslo BJežčš!ee
zawzni táborem kťeskanůw, kotwice se wytahuji,
stožary se zpřimč, plachty se rozwinxlji, a loď:
stwo kťesianské jede wálečnč proti tureckémrr

Na jednom bťehu zprowáši je Kapistrán š ostaru
Uiuxi kťišáky, Ua drUhém HUUyad š ješdectwem

jwým QneU žehná je Ustawičně ša ně se modle
a odpnsstěni hťichň jim slibnje druhý je wšbU:
ane k frdnatosti a wytrwalosii Swatou útěchoU
Kapistránowoxl a ohniwými slowy Hunyadou
wými srdce Uabywsse wojini kťesianssti Ua lodich
wrašili na loďstwo Uepřátelské Bočala krUtei
seč Kresian wolci BJežiš Zežiš!ee a smrtné
Zasaznje ankowi rány Tento šuťi, wštěka se
a kde mUže prokUle křesiana WlUy Dunajr
krwi se čerwenaji. TU neUadeile pťiraši 40 lodi
š Bělehradu ku kťesianum, a Uowé doda jim
frdxmtosti Bťetčžké lodě tnrecké UemohoUce se
wolnč pohybowati prčspiwaji samy k witčšstwč
kťessarlčlw Tťř galeje tnrecké již jfou od nich
prosiťeleny a na dUo ťeťy pohronžesly, jedua
galej še wssim stťeliwem a mnžstwem od kťe:
stann ukoťistěna pťeš 500 Turknw poldito a
Utopeno a wětssina nepťitele poraněna Qstatxli

xoak lodě, Ua nichž wojsko turecké powraždčno
anebo siožáry šlámauy, káže jam sultan w ná
ramné rošwžteklenosti spalitt Tak spojeUi města
po wodě š kťestany prowedeno a Ubešpečeno,
a po pětihodjmlém zápasll witaji chrabťi obranl
rowé U!ěsta š plefem newýslowným swé witěšné
oswoboditele. Nejprwé pak na modlitbách děkou

26
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wáno Bohn obstaráno raněných i jatých, wya

ftřčdáno choré mužstwo Bělehradské wojskem
nowým uu Kapistxau po celý čaš pťipraww a
boje hrUbě anl nepojedl nápoj jeho woda š
teplým winem fmissena, lože jeho holá, twrdá
zeulě, na které si denně bodčuu jeU odpočiuul, pťi
wssem statný, wesel, neb bo silil, těssxl Bňh.

Na to utáboťili se Hunwad a Kapistrčm
pťed Zemlčnem, aby šde š wússiuy wssecky poa
hybw nepťitelr pozorowali, nad obrauon mčsia
bdčli a fpolu přichodU uowých křišákň dočečkalňl
Tito také feul ša krňtký čaš stil)li počtrm aU
60 000 ze wssech žrmi a stawu nadssenýmč
ťrčmi Kapistráuowými fem pťlwolani bwwsse
Kapčstrán prawý to obrance rytěřnjici Cirkwe
prorok a wojewndce spolu, rošestawil je ua
lewém bťebn Sáwy :dod Zemlinem naproti
tureckémU táboru, cwiččl je fciln we zbrani a
nejsrdnatějssi z nčch wedl š Hnnhadem do oba
lcxžerlého města.

š 43. Bitmy n.e. hradbách Bčlchradských.

Mnhamed wssechrn rošlicen nad porážkon
a welikoU ztratou fwou na wodč nšawťel 21
črrwence (w předwečer sw Maři Magdaleny)
r. 1456 Ua pewné zemi Uowý na mčsto Učiniti
Utok jehož prwni hradbn i pewnou wčži Ne
boj selee jmenowanon zuačně zatim byl ol)roms
nou siťelbon fon poronchal Chystano žebťčkn,
rošličného lesseni, otept z chrasti, a jiných po
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dobných wěrč k Uaplněnč walů a kU šlešenč hra:
deb, rozniceny weliké ohně a činěn strassný hluk
w ležcxuiTurků k ohroženi ťťeskanu u N wssak
ani tito Uelenili J na hradě a w městě wsse
možue pťipraweno: na stráže hradeb a parkanU
postawrni mnžowé nejsmčlejssi, pťichdstáuy háky,
rahna kamenp a trámw prinesseno wody
k waru a dmoly krozpusstěni ode wssech, ro
jeu každý stačil též od žeU prawých to Judith
Uowé Bethulře; pťi tom pťi wssem obstaráni

děti starci a choťi ltdé uu BotUd HUnyad še
swými jen a Zan š kťižákh bráni obležený
Bělehrad proti ohromnému počtu nepťátel, pož
mor od jiUUd žádna, a hrošuějssi nebezpečenstwi
než prwé již jako černá bouťe hromonofná na
Bčlehrad a Ua jeho obrmlce se wali u Wssecko
ldrňšou trne, Zau je tcssi jemUž na modlitbách
Zjčwil Búh ťťa: „Bewnost jest Wassee!eé

Dne 21 čerwence wykonali TUrci modlitbn
dlonhoU, heslo jejich: Bprorok Mahomedlee W
měste na hradě, w taboťe kťeslaUé modli se

též; heslo jejich: BZežiš!eeu Již strassUý wečer
tU jenž k utokU hlawnťmlc Usianowen TU hrnšo
nofné žnameni dano a pohau činč ntok š nej
litějssť prudkosii, děla z oboU siraU hťmi horčci
wich za wichem hořicim Ua město i na twrz

ltta celé rošdrobené skálp z těžčých plakn a
totachll fe na město metaji, meussi stťelh fypon
se co hnstý désss

Saul fultan Mnhmned ll. wede janňčarp
do boje; nebo wojewňdce jebo Karadža dělem
kťesianňw nfmrcen padnul. Ziž započal krwawý

26iř
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zapaš W ťadach kťestanůw rozliha se jmeno
Zežčš co powzbužujici heslo, w ťadach tUrkůw
žazniwá jmeno Mahomedowo Lá a k wiťe a
wlasti jakoži žadost sláwy dodáwajl bojownčkum
srdce, awssak nejednoU uprostred krwawé putky
kolifá fe rozčilcná mysl kťesiaUu mezi Uáději a
strachem nebo brzy ta bršy ona strana Ustuo
pnje Dwakrát již prodral se Turek do zewnčxja
ssiho Ulěsta a dwakrát bwl zafe odtud od kťe
siauuw whtiskuut Nle anek má tU wýhodu
že xnuže Umdlenč řadh bojownikll fe swěžimt
wdstťidati, an hlouček uuawených kťesfanúw
nstawičuě na bojisstt jetrwati nlnsi TU bohatýr
HUUhad rošuťruje Zemdlené dřikladem fwým
knowé reťownosti: neohrožený pak Kapistrán
stoji na wysoké wčžč kde ho kťeffané stále wt:
děti a slysseti mohou, wliwei wrollcnýnli wzdechh
a horoucim pťimlouwáuim nowou nadsieuost w
poklesloll Ulysl jejicb Již čtyrh hodinh znťi
Urputný boj, anek bez Ustani wssi Ulou na
kťestany Ualéhá Wssechen odpor jcjich zdá se
již marným býti J ukrýwaji se Za šdi městské
a Uěkteťč t za to majč, že také wnitťni mčsto

již štraceno a že nejradnčji, lnisto to, jehož
obrana nemošua wčce opustitč a pťeš Sáwu
š rodinami a še wsslm wlastnictwim se pťr
plawiti Tu objewť fe newýwratná Kapistrá:
Uowa důwťra w Boha w nejskwťlejssim leskn
Z spěcha malomyslným wstťťr, šaklina je skrze
jnleno Zežisse Christa, jemnž se obětowati ša:
slibili, aby w Udatncm odporu wytrwali a wedo
zadni branU nowé zápafnikh na hrad.
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Nle Turci již zewnějssich hradeb se šmoru
Uili a wnčkaji do města ano janičaťč prorazili až

kmostn ktrrýž město spojUje š hradem Dobťe
wědi tito, že jen toUto cestoU možna se hradu
zmocniti, dobťe wssak Uahližeji také krestané,
štratili mosiU že po wssem jest weta Brotož
šde Ua mostě se rozhoťi krUtý boj, kterýž trwa
až do rána Bez ustani hemži se tU nowi
l)onfowé krwežišniwých turkůw; Unawený hlon:
ček kťesiauúw napiná témčť swé posledni sily
Most jest pťiliš Uzký a malý, Ueš aby takowé
Umožstwi šápasniků Ua Uěm státi mohlo Nej:t
Udatnějssi z ankčtw skáči tedy jednt do pťiu
kopu, jini lešou wžhurU Ua šdich a hradbách,
ale kopimi a dťewci obrancino probodeUi padaji
doln do prifopu, až mrtwolami jejich pťťkopy
ty wwplUěné nowým pťil)rnnjicim se tlupám
tnreckýxn co krwawý most slouži po kterém tyto
hradby žtcťaji a obrance k couwani pťinucnji

Nle Kapistrán na nejwyšssi hradbě stoje
ažadného Uebešpečexlsiwi Uedbaje UkazUje se
šemdleným bojowniktml kťesianským co silici a
ochrannjici anděl Wždh hťluotněji a hťmotnějř

žazniwa š ust jeho powšbušnjici heslo: BZežiš!
Ježiš!ee a jmeno to nstem jeho pronessené twoťč
nowé diwy a šážrakw Z rozkažll jeho a HU:
nyada pťichwátaji křesfaué ke zdem hradským a
xnetaji odtud na dawy nepťátel wčnce z roždi
namačeué we smole, oleji a siťe a pak zapalo:
wané Chytlawý plmnen tento na wsse strany
metaný zejme se rychle w oděwn ankmoa
pohybowánim jejich roždmýcháU pokryje celé
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wojsko nepratel jednčm moťem plamenným Boe
daťilým timto Ukladem podčsseU Turek a w Uáx
ramný šmatek Uweden prchai Uzřew to hrdina

Hunyad wyťitl se š relon pofádkou hradni
ž blány Ua ždčsseného Uepťitele Zej prowážeji
hrdinssti wůdcowé Mlchal Sščlágyi, Ladislaw
ž Kaniže a Sebastian Nožhon Kohožkoli z TUr:
kuw zafáhne meč jejich tcxu dojista jest fynem
smrtj Brotož ochabuje prott nxm odpor pox
hanůw, každý ztěchto Utiká aby šachránil žiwot
akU polednt dne 22 čerwence jjž UeUi žiwébo
Turka wtdčti w městě Tim wice wssak žna:
menati tU ohromný počet šmršačených a fpálr
Uých mrtwol Turkůw. Ztráta ťťčsiamrw U přtx
rowncini ke žtrátě těchto jest welmi skrownčx.

Wssim prawem zasluhuje Zde také pťipo
menuta býtč rekowna obětowxlosi, kteronž jedch
českýkťižákpťi ztečeni hradu od ankuw oswčdčil
Mnoho fe w dějiuach nxlnwiwá o hrdňnských
skUtcich jiných národů jediué rekowné čiUd
nassich pťedkll málo kdo pťipominá, anobrž
raději úulyslně mlčenim je pomljl Čl)walně fe
ku pť wynassi w dějiuach starých Řimauu hrdin
stwi jiUocha Mucia Skéwoly (lewáka), který
chtěje draholl otčinU swou krále Borsemxy Rim
odlehajiciho, oprostiti do nepťátelského táboru
až do stanu famého králr fe wedral aby jrj
žawraždll, awssač mylně misto tol)oto pisaře
jeho probodnnw mečikexn, jat byl a uslyssew
wýhružkn králown, že ohněm potrrstán bnde
ihned prawiri sioon do ol)uě ua bliškěm ohuisku
hoťčciho strčil a š Užafnon rekownostť tak dlouho
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w Uěm dršel až celá fpalena bhla kterýmžto
hruzným skutkemjakož i doloženim MUclowýnx
že jesstč 300 jiných jinochuw Rčmských rownčž
tak xleobrožeUých bežžiwoti Borfennowa hleda
král teuto podťssen Uejen Muria Ua swobodu
propUstil Udbrž také od oblebáni města odestál
čilnž tťefouci je Rim žachowán m

Neméně wwchwaluje se w dčjinách Řim:
ských občtowna rekownost konsula Bublia Decia
ktrrý w bitwě Řinmniuo š Latiuci r 340 pťčxd
Uar Ehr wida, že wjtěšstwi na žáduou stranu
se Uekloni co dobrowolná občt se šaswětil smrti
a pak fwatoU nadsseuosii wrašiw w jádro ne

pťátelských ssikU, fmrti sice iisté dostel ale tim
také spolu bitwu w projpčxchŘimanuw rošhodUUl

Bodobnč i w řerkýchdějinách chwalně fe pťio
pominá dobrowolná smrt krále Nll)enstého Kodra,
ktrrý Uslxǧssrw wýpowěď odpowcdnire Drlsické,
še teU Uarod žwitěši, jebož král w bitwě padne,
smrti co dobrowolná obťt se šaswětčl a pak nen
ohrošeně do lrja nrpřatelských kopi fe wrbna
probodmlt jesta Umiraje wolal: BJa jskm
Kodrnš frál Nthénský, čimž prý bitwa we pro:
spčch Nlheumul rošhodnntaee u Nownčš lač
prý i w Thebách Mrnoekcxuš syn králr, fe fám
na sinrt obětowal, aby mčsto Uad Uepřitelem
Zwitěžilo

Nejinak wynásseji fe chwálami franroussti
rekowé kteři po dwč lěta (1346 a 1347) twr;
Kaletstoll proti Blugličanum udatně bránilt, až
poslcz Uemajice žeidné potrawy anglickému králi
Ednardowi pod toU wýminkoxl se wšdáti načli
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aby sice žiwot obywatelč: Ussetťen bpl, wsslckni
wssak aby město opnstili a ssest žnich aby krali
na potrestani t j k Usmrceni wydáuw bylo
WýmiUky twto ozuámiw lidU welitel pewnosti
Eustach St Bierre sám l)ued ro prwni obět
Ua smrt se odhodlal a když jesstě čtyťi pťibuzni
jeho dále fe tutéž sinrt podstollpiti Uwolili dojal
pťiksad této hrdinské občtownosti šastup šhroxl

maždťný tak že weliké nUložstwi jinochťl fe
k sscstěoběti nabizelo tak že wěr ta lofowanjm
se rošhodnonti Ulnsela Když pak ostatni oby:
watelé hojné slzy ronice fe roššelmciwali š měu
stem, rekowé tito wedeni jsouce ksinrti ničeho
od nepratel sobě Uežádali, neš aby jim wážnostč
neodepřeli, kteréž prý zaslnhnji Ywssak chot
Eduardowa přissedssi w tom do stann králowa,
pohUUla jej, že jich šiwotň UUrtťil

Tak i Swýcaři wychloubaji se hrdinoU
anoldem ž Winkelriedu, jeuš w bitwť Sem
pachské(roku 1385) Znameuaw, Ze jeho krajaue
nejfoU š to aby proražili leš dloUhých kopi
Račussann, wyskočil wolaje: El)ci wáu: kra:
jané proklestiti cestU, toliko starejte fe o moU
šenu a moje děti!ee Bak rošpiatýma rUkama
tolik kopi šhrmll kolik jich šhrnouti mohl a
silačiw je dolu celou tiži fwou Ua uě fe wrhl
azabodnUw hroty neprátelské do prsou fwých,
proklestil krajanum cesiu pťeš mrtwoln fon
do otewťenéhossiku nepťitele, kteražto obětoan
rekownosk i witěžstwim Swýcarůw kornnowmm

Tyto a jlne podobné wčri doyprawuji feš
chwalami a š obdiwowánim o narodech jixlých



Bčewy na hradbách Bčleyradských. 609

Málo čdo wssak wi o rekowském čiUU kťišáka,
rodem Cecha, pťi bráněni Bělehradu proti Turu
kum r 1456 Cin teU wwprawuje Doubrawský,
bisknp Qlomucký, dle spisowatelů kteťi za časn
bitwy Bělehradskéžlli a slowa jeho Uwádi T J
Nessčna šCechorodu we swé historii Morawo
(Wjčxršdlorňxejcuš jjd. 7. o. Nj. pč!š. 676) taťto:
Meži jčnými wňdci ee dť onen (Doubrawský),
slussi take črsicmn wojinowi jednomn šwleisstni
wšdátt slawU, kterýžto spatťiw Turka, an na žeď
wylezl a žnak l prapor turecký na nj wztýčjl, a
spolu žnamenaje kterak wčtstma wojinnw tčmzan
sirassena, Ua utčk do hradu se dátl chtčla ihned
sc Turka chopil a š nim ščxpasil. Newěda
wssak žádllého prostťede jiUého, by TUrka žkau
zil, a jeho prapor srazil, leč toho, abw se i š
Turkem spolu do propastt swrhl tažal fe sw
Zana Kapčstrána dole stojiciho: BZe?stliže fám
sebe 8 timto ničemon še Zdi dolu swrhm: a
fpolu ď nim žahynU co mysliš dojdeli dusse
má spasenieťee N když teUto odwětll že beš
pochyby dojde: Btedh wrhl českýwojin ten sebe
t anka dolU a žachowal fmrti nepťitelowon
i swou žiwot neporussený swým foUdrul)Umee

Welkolepý to čin,eedotčený dokládá Wesstna
„wssim práwem lze jej pťirownatt oněm skutkňm,
kteréž se u starychŘekuw a Řimanůw wyslawnji
Zmeno tohoto slawného hrdiny uewesslo w šnáu
most a protož cela slawa jeho pťrssla afpou
na jeho wlasi a Uárodee ů)

e) Maďarský fpifowatel Teleki Uaz!šna obětowného
reka tohoto Titem Dllgowičem. Neni Uám wssak
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Wyprawiwsse čin tento, dowolujeme si nčn
jakon úwahu pťidati dečejně se Ucim stťedoa
wěk wyličuje co wěk plný mrakot, newědomosti,
powťry, surowosti ode tterého fe nhnějssi wěk
prý rowněž tak lissi jako den od noci swětlo

ode tmy Zapomina wssak fe pťi tom, jak
welkolepými činy a pťekrasnými cUostmi wěk
onen wyznačen byl Bťedewssrm znamenati w
něm žiwou, horouci wiru ktera nejsilnějssipodnět
k činUm welkolepým hrdinským, nesinrlelným
dawá Jak wťela to wira w žiwot wěčný pron
stoupala wssechny žily onoho rekowského Čecha,
an Uedbaje o žiwot časUý toliko se Jana Kau
pistrána tazal: Dojde li dussejeho fpaseni?ee

Kde tato wťelá wira prostonpa sidce náa
roda, tam zťejmo, že krew jinošska jesstě w
žilách jeho kypi a že národ ten jesstě k welikým

wěrem od prozťetelnosti Božské Určen; jakož naa
proti tomu welmi zawladajici newěra nejjistčjssim
žnamenim jest, že národ dussewnim neduhem tim
zachwacený stárne a smrti w ústrety kráči Jen
narod wťeloU wiru majici jest národ jinošský,
welkolepých a nesinrtelných ččnů schopný N tu
se již nam rožžalostěným š jednim Učencem

známo, z kterčho pramene Teleki zpráwu tu čerpal
My, jak jlž wýsse powědino se držely zpráwo
morawského biskupa Doubrawskčho, ktetýž nedlonho
po té bttwč žil a na spisowatele se odwoláwá fteři
hned po oswobozeni Bťlehradn wssechny pťi tom
Událé wěct zaznamenali
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wolatř chce: 7„Eřldočitaje historič tohoto wěkn,
nepowzdechne začasto: UD wy prawé, wy krásné
cnosti počesinosti a swobody, lásky a udatnosti,

kde jste teďl Wasse hlubokosk zbahněla, wasse
slawnosti jsoU nyni měkká pisčita půda plmi
stťierých žrnek kde nic nerostel Než buďsi
jak buď dejte nám (wy wěkowé minuli) we
muohem ohledU fwou nabožnosk a powťrU
mrákotu a newědomosk nepoťádek a furowosk
mrawů swých a wežměte si za to Uassl ofwiceo
nosk a nassi newěrU, Uassi wysilenosi a chladu
nou jemnosk, nassi we silozosii šemdlenosk a
wsselikou teď panujici bidu lidsioU!ee

š. 44. Bilwa w ssirém poli U Bťlehradu.

Hunyad co kussený a wěhlasný wojewůdce
tnssil, že wssechno Uebezpečenstwi jesstť pro kťex
skany nepominulo, jeltkož Uepťiteli tak Uáramnť
silnémn jesstě dosti wojska k nowémU útokU žbylo
Bročež pťisitě pod těžkými pokutami zakazal
kťižákům wypadati změsta Ueb ž hradu na er
pťitele, a fpolU neopomenUl též wssechny průo

lomy we ždech a hradbách opatťitř strážemt
ž nerdatUějssch bojowniků Yle Urikáni Turo
kůw ž města již skoro dobytého takowé odwahy
dodalo kťestanům že malý jich hlouček fe poo
tajmo z mčsta wykradl, a na pahorku se Utáo
boťiw Turky do boje wyzýwal 8 Uimi harcou
wal a je pobijel. Zeden tlnm spahůw pádil
sice fwým foudrnhum Ua pomoc, byl ale pťio
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walem ssipůw od kťestanů wystťelených žahnán.
Tak sstastný wýsledek prwého zápasil pozorujice
kťižáci w Ulěstě zástUpně pťefe wssechny zákažy
a prošby wypadali, tak že hon jejich brzw na
3000 wzrostl. Nowá počiná tU bitwa krwae
wějssi než pťedesslá. Marně wolá Kapistráll
ž lewěho bťth Dlmaje Ua kťišáko, aby se
bitwy zdrželi a našpět wrátili. Kťesian již zair
pasi š TUrkem w nejohniwějssim boji. Wida
Kapistrán neprospěch swého Uamáhálri wykládá
si Udcilost tU co kynnti Boži k nowémU witěš:
stwi. Z chopi fe hole, jediné šbraně fwé, a
wstoUpi we člunek a plawi se pťeš Sáwn. Zej
fprowázi sslechetný koroxchewnikBetr š pofwáte
Uým praporem a fpolu jedoU š nčm w člunku
dwa bratťi ž ťádu MeUssich Ymbrož a Jan
žTagliacošzy. Bťijedsse k,městU wywoláwaji
š něho kťižaky, by ď Uimi tahli do boje. Marně
se tomU stráže na odpor stawi, aby pťikaž wojec
wůdce swého wyplnily. Wice než dwa tisire
kťižákůw wytrhne z Ulěfta do pole š Kaptstrá:
nem, a wssechUy žáfeky Uepťátelské prorašiwsse
pronikaji až ktáboru rureckémU. BHofpodin zác
stUpňw,ee wolá Kapistrán we fwatém zápalU,
BerpUsti náš již; š trčuul jeho wyleje fe na
náš sila nepťemožitelná; we swatém jel)o jméně
wzhůrU, wěťici! k witěžstwi křčželeá Slowa ta
wliwaji Uoon nadssenost w frdce kťižákůw a
dodčxwajčjim sily obrowské. deor nejchrabťejx

ssich wojinůw tnreckých nemůže žlomiti jejich
Udatnost, ohniwei ftťelba z těžkhchděl neni š to,
aby je ohrozila. Brlldký a důrazný útok jrjich
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poráži ssiky nejstdnatějssich TUrkuw a pťiwádi
i jejich dělostťelbn w nebežpeči

To wida fUltan siaihne rychle wssechnU silu
znáspčlw okolo hradU a pádi š ni na kťižaky,
chtěje tim tábor swuj od zapaleni zachrániti a

kťčžákumanrat do mčsta pťerwati Nle wč
hlasný Hnnyad špošorowaw, že snltan Ua obranu
Uájpu a twrši je chránicich šapomněl bleskem
še swýmt wojiuy z města wytrhnxtl Ua nádpy
dotčené a rošfekaw tam maloU pofádku tUreckoU,

žulornil fe jich jakož i twršť Zatim byli křix
žáci tabor tUrecký žapálili a rožháželi TU jich
dostihne Muhamed fon jiždou a sam co fprostý
muž fe potýkaje rozseká wlastni rUkoU lcherského
jezdce Když ale fe knáspům a twržim nal
wráti, aj jaký tU podiw jeho! widi je w rukou
kťesianůw, a tř ž wlastnich jeho děl šahubll
sopti do jeho ssikluo Z ustupUje do táborU a
káže janičarum, abd wyřitice se Ua kťeskany
opět naspmo a twrži dobyli: ale roškaš teU

nedossel wýslede od Uěho žadáného; Uebo ja
Uičaťi již na množe U welikčm šmatku fe byli
rozprchlt Nga čilt náčelxlik jantčarnw Hašfau
wida fultana náranmě rozlicena a obáwaje fe
hrozné pofUty jeho, ťiti se do Uejhnstťjssiho
dawn křesiannw bojnjicich a nalezne, čehož
hledal totiž fmrt

W taborU famém wssak jesstě šuťi boj
krUtý; awssak i žde jest TUrkUm úpěti a kťe:

stcmskcUdatnosti ustnpowatř Šest tisic spahůw
že stráže se wratiwssich obnowi odpor, i pou
daťi se jim, malý houfec kťesianůw z táborU
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wytisknonti Zelikož již nastala noc, neUznáwaji
kťeskané dalssi boj a radný a odtahnoU beze
wsseho stiháni Uepťltele do náfpnw a do twrži
Turkům odňatých Zde chtěji wyčkati rana a
š nepťitelem rozznťeným nowé podniknoUti boje,
netussice Uaramného žmatkn a weliké ochablosti
které we wojskU tUreckém panowaly Sam HU:
nyad jesstě nowých boju se obawaje nepokládal
dobytých Uáfpů a twrzi za mista k Uočnimu
oddechu dosti bezpečna a protož welel pťikopy
zahazeti, twrze rozboťiti, děla kterých odwezti
nemohl probiti a wrátil se w noci na hrad

Sotwa wssak ranni šoťe žafwitla, Ukažalo
se, že wssechny tyto pťiprawh zbytečné byly; Uebo
TUrci náramným strachem pojati dali se jesstě
w noci na útěk Zmatet w taborU jejich byl
nemalo rozmnožen fmrti jakéhoš welmože a ne:
bezpečným zraněnim fUltana famého jenžw
lewéln bokU osstěpem kťižáťa bodnut polomrtew
do táboru tureckého pťinessen byl Turci sami
zapaliwsse fwe stany, kterých odnesti nemohli,
Upalowali w noci z pole mrtwolami jich fou:
druhůw pokrytého, a nesli sebou sultana raně:
Uého a poťád bezwědomého tak že fe welikého
nebezpeči pro jeho žiwot obawali Teprwé když
do mčsta Sarony stihli pťisselMuhamed k fobč
a dowěděl fe š hrůšoU, jak náramna jeho ztrata
Tabor jeho byl w rUkou kťeskanuw, nejpěknějsii

dil wojska jeho poruban, nejlepssi wůdcowé jeho
byli zahynUli, a wssechny wálečné jeho pťi:
prawy, totiž 300 děl, wesskera zbraň, wssecko
stťeliwo a wssechnh stroje wálečné co koťist
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zůstaweny kťesianům, jež tak welice Uenčnoiděl
a tak hrdě opowrhowal; mimo to 24,000 Turn
kůw pobitých žanecháno na bojtssti Tať hrdoo
pyssný plan jeho podmaniti Uhry zmaťen a
sskwrna kťestanůw, jižto fe U Warny dočinilč,
fmazána witězstwim jejich u Bělehradn Takowý
wýslede! rozhoťčil MUhameda sstěstim odchowae
Uěho a nehodám nezwyklého tak že omrzec

lémU žiwotu chtěl jedem učtntti konec Wojsko
pak turecké tak bylo poděsseno, že sultan fám,
ačkoli několik utikajicich wlastni ruron byl poa
fekal pťece ho w útěku žastawitč nemohl ač

již do města Sosie bylo doražilo kde jemU
žadného nebežpeči wice se Uebylo obáwati Bo
fléze fultan fám pťemožen strachem bhl prwnim
z Utikajicich Bozději nejměl mU uikdo Běleo

hradu pťipominati jelikož špominka takowá hrdé
mu dUchu jeho na wýfost fe protčwila

Snadně se domysltti lze, jaré to plefáni,
jaké to radowáni nastalo w ofwobozencm mčstě
Wssechno fe wrhá na kolena podle pťikladu
Kapistranowa a wzdáwa Bohu nejwťelejssidiky
Bak pisse jak Kaptstrčm tak HUnyad papežt
Kalirtowi lll dawajice mu zprčawu o dobytém
witěžstwi a pťipifujice je Ue tak fobě jako zwláa
sstni ochraně Boži Swatý Qtec dowědťw fe
radostně zprawy té rozepisse dikučiněni po celé
Cirkwi a ustanwi na pamatkn wltčzstwi toho
dne 6 frpna, lede ho radostná zpráwa ta doc
ssla, slawnost proměněUi BáUě uo Dne 17
srpna psal Kapistrán papežowi opět profe ho,
aby z Wlach 19,900 mužu ťadowého wojska
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jim poslal by Uepťitele wiry a hnbitele kťeu
siaUskýchzemi dale stihati, a Caťihrad Recko
i swatoU zemi ž poroby jejich wyswoboditi

mohli Nwssak pláU tento, jak brzy Uwidime,
pro bržké úmrti jak Hunyadowo tak Kapistrau
nowo nenweden we skutek

úloaha.

Zde se nam objewil Kapistrán co statečný
rytiť Ehristuw proti neznabohňm co hajitel
fwatč wiry wicc, Uež swětského siatkn OUtě
bojowal (Ef. 6, 13.u18.) Bwzaw Ua se
celé odťni Boži, maje podpčxfanň bedra fwá
prawdoU oblečen jfa w paxlciř fprawedlnosii

a obUté maje Uohy pťipraon ewangelia poo
koje we wsscch wěcech bera sstit wiry, kterýmž

by mohl wssecky ssipw ohniwé Uesslechetnika toho
Uhasiti a lebkll Uáděje fpaseni wezma a meč
ducha jenž jest slowo Boži wsselikoU modlit:
dou a prošbou modle fe každého čafu w dUchu
a w tom bedliw jja še wssi usiawičnosti a
prossextim ža wsserko fwaté (t j za kťesiany )ee

Do swatých rukon Zanowých meč bťitký
Uepťissel Uikdy, jenž wěrně držel korouhew swou
w jedUé a fw kťiž w drUhé rUce Mečem neu
chal wladnouti Hlmyada kterchž Buh zbroj
tU kU potrestáni zločinrů fwěťil ou Kapistrán
žádUého TUrka tak nenáwiděl že by byl po
krwi jeho toužil letě by fe byla dusse jeho
z toho Uejwice radowala, kdyby se byl dal
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lčtý TUrek bez tasi!nč kťeskanského meče jinak
Ukrotčtč a pro prawdn a práwo ziskati u
Sám BUh to na Turka dopustčl že fe kťiž
š mečem protč Uěmu spojil u Ostatně Uáš
swatý witěš osiawil fe tim wice že jatých a
raněných pohanll co lastawý otec fe Ujal je
těssčl léčil je Ješissi ChristU žiskati a tak na
těle i na dussl spasiti fe snažil.

š 4.5 :san co utčnitrl nmirajiciho pťitrlc
swébO Ynnyaěa

Doďrh boj jfem bojowal
Wiru ď lástoll dochowal
Bože! ted nme pojxni do lůUa
Kde mt kyne slawy koruna

Humǧad pťemošela strastmč boje, a mimo
to raněn i morowinon Uakažen hned po witěžu
stwi U Bělrk)radu na fmrt se rožnemohl, též
KapistráU onemocněl a oba mnfelč Ua zdraa
wějssi powětťi nejprwé do Zemlina pak do
Slankamene pťewešenč býti. Kapčstrčm, ač sám

dosti slabý, šerpllstil lože wěrného pťitele swého,modlil feš nim, opatrowal jeja jak mohl
l)o těssil šwlasstě také tou blahoU predpowědi,
že syn jeho Matěj od neirodu Uherského na
ťrálowský stolec powýssen bude

Maje tak šbožného kuěše nmirajťci wůdce
Za posledniho rádce fwého stal se Hunyad Uaa
sledowáUi hodným pťičladem pro každého, na
wěčnost fe strojiciho kťefkana Spoťádaw Zan
wětcm wěasným wěci swé wrždejssi, we kterém
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i chrámy Boži a chudý lid sstědťe obmhslil a
jfa již blizek smrti wzkázal dětem a pťátelnm
by k UěmU pťisslč a pťissedssi napominal bn
úmrli jeho tisse ueslč a fwaton wirU hájiti ne:
pťestáwali uu Bač fe dal do chrámn Bamly
Marie donesii chtěje co skroxlssenýslnha kn Bánu
a Spasit eli fwcmu přijťti kdež ho Kapistráu

po odslonžené mssl fwaté sweitostmi mnirajťrirtx
ke zbožnému pol)me.tč wssech pritomných šaopa
tťil BřeUesseU do bytu swého prosil jesstě
Kapistrána, by dilek a wlasti jeho neopousstěl,
a w rUkoU jeho libč a pokojnč Usnnl w Báml,
11. srpna 1456 k welňčému zárnmtkdl swých

drahých a wessleerr Uherské ťisse Tělo jeho do
Bělehradn Karlowskébo zaweženo a žde opět
kžalosti wssech po U:mkonaném cirkewnim ob
ťadu dne 10 žáři pochowáxlo bylo Kaptstran
pak co pťitrl swémn pťitrxli tento hrobUi Uci:
piš sestawil:

„Jan Kapistráu siawi tento hrobni Uápio
knižett proslulémn welikými ději Jann Kore
winn Hnnyadowi hrabčti Bystřickémn, wčwo:
dowi Sedmihradskčmn, mistokráli Uherskémn,
l)rňši ankllw.ee

BO kormlo Uedeská! korlma ťisse šefula
se, šl)aslo swětlo swěta. Ych, žrradlo rošbito,
w čterém jche zirali nadčji son. ou Nyni
ježto jsi Uepťitele zlého pťemohl, U Boha pa:
queš a š andčly wťtěžťš, o dobrý Zene!ee ou
Sam papež Kali:t ul konal we Swato
petrském chreimU ša Udatněho obl)eijre wiry
slawné rekwie
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ZaUHunyad bol prostťednihowžrůstu,tsilné
dlawh, kadeťawých, rllsých wlasú zasuědlé pleti
Jebo mirná, weleusskechtila twáť každeho mile
žajimala aniž na fwých oudech měl jaké wadh
Slowem byltč dle dnsse i těla welmi libezný

úwnha.

Qd každé dobré wolby welmi lnnobo zá
wisi, Zwlásstč tenfráte ssfaftni jfme, když ssme

tak dobrébo přitele U wpwolili, jakého Hunyad
na Kapistranowi mčl, jenž jemn wždy až do
smrti auo i po ni žilsial wěrný

Bťi tc pak wolbč nejwětssi opatrllosti tťeba.
Zwlásstě na to hleď by pritel twuj byl boť)a
bojný Kde bok)abojnost,tn též spramedliwa
npťimná láska, ktereiž o twé prawé sstěsti pečuje
;e wsseho ždaru a blalm rwébo se radnje w
žarmntku tč těssi nehodn twc š tebou šdilč,

ani po smrti tě neopollsstčjir Nebo prawča láska
jest silnčjssiUežli fmrt Ouafi tuto pťrtrwá
Blahoslaweltý, kdož nassel pťitelc prawého,ee
di kn Ekl 25,12 Lepssi přitel Uež bratree
(Bťisl 18 23) 7,Bťite:l wěrm) jesi obmna
mocná, a kdož jej nalézei, Ualéšá pokladuee
(Ekl 6 14) b leli sstasten tento poklad
miti, waž n ho po Bohn nadewsseckol Lasku
ša lásku, wěrnosi ža wěrnost jemU wěunjl Cti
a milnj ho tim wice když tč Ua chyby twoje
Upozorunje a ž hčichil twých tě pťátelsky fará
BLepssi jfoU rány od tobo, který milnjč, nežli
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lstiwě libáUi toho, který Uenáwčdi,ee di náš
pťitel Uejwyšssi a Uejlepssi otec Ueiš nebeský

š. 4o0. Zsan Umirajici

Toužilo Zene jinat Umťiti
Bro Christa chtě krew fwou proliti
Lebka fmrl ti bdla fonzena uu
Twa:li dnsse menč lolažeucx7

Na Kapistrana již od zhoubné zimnice ša
chwáceného smrt Hunhadowa tim húťe Učinko:
wala, čim wice žimnice ona jej wysilowala a
žemdliwala. Brotož již wice Uebyl té wefelé
mysli, jako drUhdh K tomU wssemU i krew
kasslati šačal MlkUláš Uherský pán šleokU
chtěje po HUUyadowř z nowa Ua pohana táh
nouti žádal Kapistrána, by š Uim do boje táhl
a wojinh jeho k Udatnosti proti TUrkúm podu
něcowal Swětec Boži ač slab a Uapominán
aby se ssetťil pťece fe fwými fe ždwihl; neb
dUsse jeho po mUčennické koruně prahla uu
Mibyw tedy do leoťU dne 1. záři w klássteře
Obferwantii se ubytowal, kde od wojewůdre
Mikulásse, z tčxborll schwálně pťisslého, náwsstě:
won poctěn byl. Ten Ualežna Zana we stawn
welmi nebešpečxlém starostowi ulěsta Wawťino
cowi jej snažně odporllčll uu W Uoci, pťed
Uarošenim sw Banny Marie (7 záťi) dostal
zbožný rek wmlknnti že šde bnde odpočimlti jel,xo
Zaplefal sice radosti, že bršo rozdčlen a š Ze
žissem bUde wssak toho pťec mn lito bylo, še
prwé témnž Spasiteli sweanU Za jeho Ueskoxlče:
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non láskn prolitim sioe krwe co mučennik odu

Ulčlliti se UemUže uu Swatý trpitel ten byl
jtž tak náramně siličený že jen a to bidně
o hulce choditt Ulohl Každý kdo jej widěl
Umsel ho litowati ano Ue jedny oči zalily fe
nad Učm slzami Swatý nUlš wssak nenaťikal
ant dost malo, aniš ťdy errlým byl raději
řikal že pro swé hťichy jesstě horssi nemoci si
žasionžil

Král Ladiskaw, došwědčw fe o jeho ne:
bršpečném stawn š Bxldina š nmohými Ueje
wyšssimi dústojniku jej nawsstiwit a potěsslt pťčn
jel Wo prwé byl KapistráU š to králř w Ustrety
jiti Neopomtnul Zau napomenoUtč jej, by při:
kladný žtwot wedl, jakož t ochranU katolickě
Cirkwe jemu Ua frdce kladl Kral o tohoto
xnilcho stařečka weluli pečlřwý ponechal U Uěho
fwého ofoblliho lckaťe jemnš poruččl wssecko
wynaložiti bn se ctthodný Uemocný lé:xe nlčl
Wida Kapistran co wsse lckař pro něj čini,
ač jenm ža to welmi powděčen byl pťece ne:
Uwhl fe přemoci, abp byl Ueřekl: Činte co
se wám ždá a libi, já wáš we wssem po
slonchati chci ale w této nemoci Umrn.ee ue
S KapistráUem bwlo hljťe král přijel opčt
Swatý siž nenwhl še swého loše, rozmlonwal
wssak š Ladislawem dloUho a žwlásstě o dňlex
žitostech Eirkwe a státu Konečně krale pťed

jeho žalostUým odchodem na žadost jeho pou
žehnaw dolo;il: UŽiwi fe již wire nešbledáme.ee
J králowi dwoťané U sprostčho lUžka fwatého
kmeta poklekli, o požehnani wroucně prosice a
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kdy to Učinil za welkon milosi si to poťláu
dajlce ruce mu libali Qnč jakož wsstckntostatni
wefpoler Uaťikali že úmrtim Janowým Eirkew
i wlast nejprofpěssnějss“chomuže ztrati w Nex

mocné jenž k jeho lužku pťisslč neb donesseni
byli žehnaje každého swatým kťižem zážračuě
nzdrawowal Jidla a lal)ůdkw od Uejwšxlesse
Uějssčchpani mu poflaué kwardiaUem rošdá
wal chudým

Pťede dnem sw. Frantisska Serasiuskéť)o
zhorssil se ždrawotný siaw jeho na Uejwýš. Dal
se do kostela zanesti, kde k weliké útěsse a pox
sile fwé po mssi swaté kn swalémn pťijimáai
ssel. Byw špět donessen do swé cely (kláfjterni
komůrky) pořád fe modlil ke každému kdož
jej nawsstiwil nejlaskawějssim fe Ukazowal š
celou odewšdanosii do wule Božč wsse bolestl
fwé tisse fnássel, jen toliko ho bylo slysset tato
slowa bolestně opakowatč: „Bčda, běda! žemč
Uherské!ee Slysse to bčdowánč a pláč Janňw
wěrný prlndodči jeho otec Jerouwm, ptal se
otce, cože by to znamenaloe? deowědčl jemn
Kapistrán: Buh mi w dUchU prawě wssecku
tU bidU a sirast a spoUstn Ukázal, anaž lidn
křeskallskémxlw llbřich Uasiane N kddby Uebyl
Buh pamětllw srorlxo milodrdenstwi celá ťlsse
dylaby ztraceua uo Bamalujtc Ua lo co jsem
Ul prawil a rožl)lasste to po mé smrtč, abo
lid l)ťessitč pťestal a š Bohem fe fmčťil!ee Na
swém fmrtelném lošt prorokowal Jan wice
budonrich wěri, jež Ulže Uwedeme, jakož i jixlúch
tajuosti powědom byl, k. p. i toho, že bratr
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jeho Nmbrož ua smrt nemocný, ža kterého se
Zan Ua swém lčxžku kleče modlil dokonale fe
pošdrawi Neb když ž leokn někteři bratři
k Ymbrožowt dossli mysiiwsse že jej sotwa žča
wého žastauou (bylok to pět mil crsty), aj,
žcela jej šdrawým šhlcdalt

Kdykolt Swětce Božiho bratťi ž reholo
jrbo nawsstiwili pončowal je a prawtl: Tťt
wěri Udržnji fwatou wirn nassl a čiui ji Pann
Bohll milou a pťijemnoU: borltwost w Ui, laska
wroncč a pťisna keišenee Tato siowa dal otcem
Cpifaniem xmpsati a pťidal jrsstě knim: „Tyto
tťi wěci mudeji sr w Uassem iádu a we wssech
klassterecb zachowawati Tim Upokojuji já sioěe
domi swé Reknčxtr to prowinrialnému wikaii
we jmenU Ulém; ozUmnte to prowincialnémn
wikaťi w Rakousich a wwprawujte to často,
wclmi často wssem bratrňm.ee

Dne 18 ťijua s 1456 (na deu fw Ln
k.isse)wyšaidalsi Kapistráu otre kwardiana Zm!a
Z Dagltozšy še wssemi bratťimt ke sioéum loži
odprosil je srdečně wwkonal kleče jeneralUi
(Uplnon š crlého fwšho žiwota) špowěď prosil
je by se ža Uěho domodlili a drnhébo due
opčet jeho fwatéum pťtjimani pťitomnl bhli
W tom we wssrm téš kardi:ml Karwajal ač
sám nemocen a starosta Wmoťillec Učast bralt
š wrlikou pobožuosti u Druhého dnr w de
wět bodin ráno když k Uěmn Uejfwětějssi swá
tost olteiťnť, opčt slawnč Uessrna bwla dal fe
Jan ode dwon bratťi š loše ždwihnouti Bohn
sioémn wsiřťc wésti, a klekl ro Uejuehoduějssi a
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UejskroUssenějsiťhťissnik na holou šem kde k wsse:
obecnému pohnUti po jenerálnim od kardinala
jemU Udčleném rošhťesseni posledni son dU:

chowni potrawu š nejpťikladnějssi pobožnosti pťč:
jal Wošehnaw fe znamenim swatého kťiže a
polibiw podaný mU znak spaay Uassi pofwátný

kťiž, wykonal opět zbožně nlodlith jakouž fe
wždy po sw pťčjimáni modliwal uu Boložiw
se na zem prosil o poslednč fw pomažani, ktex
rého když byl účasten wroUcUěšwolal: Nin
propousstiš slUžebnika swčho Bane podle slowa
sioého; nebok widěli oči lUč spaseni twc!ee
(LUk2, 29 u30)

Na to položili bratři swatého mUže opět
na lože, kde on maje zrak poťáde knebi obrá
cený litanyi ku uejbl Banně Marit ťikal Ustax
wičně wolaje: 22Snoatá Maria oroduj ša xunr!ee
Y to se pomodliw propnstil bratry (bylof jich
30) profe je, bh až jim wědomost da modleni
BodporUěeni dUsseee š Uim domodlit je pťissli
ou Yč již jen kost a kuže bol a ničehož ue

jrdl pťece bpl až potud zrak jeho jasný a
hlaš jeho zťetelný a silný Ustawičně fe modltl
a pťč tom wesskerému kčestanstwu, wssem ťe
holaxxt, šwlásstě Qbferwautňm a jich dobrodin
rnm a kťesiauskýul řissim, wssem kdoš ho na
wsstiwčlt, žiwým i mrtwýnl žehnal u Konečně
se pťibližil den jeho rozděleni deš ua jeho
wrouci žádost bratři fwoláni zxmmenčm žwonkn
k němU se šessli žadal k Uhasseni swc nesnesitelué

žišxlě o kapku leepU (sladkcho nápoje); nrbof
jtž dewátý den nebyl Uičeho požiwal; hned
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wssak se Uspokojil když mU ťečeno bylo, že ho
po rUce neni Pať jesstě poprosil otce kwardicina,

by jej w hábitě w němž kťižáckětaženi hlafal a
ťidil do rakwe položil; načež pťi rozžených swicich
od slowa k slowU modlith Botdporučeni dusseee
již takoťka polomrtew se modlil pťi čemž otec
kwardian ze swého brewiaťe jemU modlitby
pťedřikawal Maje oči slzami zality mýlil se
w čteni Kapistran jfa jesstě swěžťho dUcha po:
napomenul jej ťka: Wezmčte si brewiať můj:
tam jsoU wětssi litery.ee Než již se kali zrak
Swětre Božiho co otec dětem dáwá swým
bratrUm jefftě posledUi požehmini, ač již jako
slepý arciotec Zzák po Uich makaje; dokončiw
požehnani žatemnčlé oči Uaposledy k nebi obraci
oded Bůh jej wola kam on odebrati se touži
an kamo swatci dUsse jeho prawě mezi slowy
zbožných bratťi: „BUtUj dusse kťesianskalee již
se odebrala Byloť to w sobotu dne 23 ťijna
l 1456 w 71 roce jeho wčkU a w 40 roce
jeho zcela ťeholného, nejpťikladUějssiho žiwota.

úwaha.

Tak Umirá fwatý Naproti tomUto krafnémn
obrazU Uechci zde stawětt o liwú a hrUzoc

plný wýraz smrti lehkomyslU ho člowěka Ueb
Uepowážliwěho bezbožnika, jenž hůť než ta neron
znmnci zwěť z tohoto fwěta na wěčnost se stěhuje
Stůj zde raděj úwaha fw Ylfoltsa z Liguory
wyňatá zjeho „Rozjimanieestr 126 at.d

27
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Jeden každý wr,xznawa, že ulnťťti nmsi
že jen jednou Umťe a že Uic tak duležitých Uáa
sledků nema jafo toto prawť; Uebot od olkanls
ženi fmrti zawisi budemli Ua wťky sskasini
neb zoufajici.ee

Každý wi, že z dobrěbo žiwobyti dobra
še sspatUého žiwobyti ale zla fmrt pochodi u
Bl odčnd pak to pťicháži že Uejwětssi dil kťe:
siaUň tak žije jakoby fe Uemělo Uičdy Umťiti7
aneb jakoby na dobré Uebo na Zlé smrtt málo
šaleželoeť Zije se darebně, protože fe na fmrt
nemhsli 77Bomni Ua posledUi wčri a Ua wěko
Uezhťessišlee

Bťeswědčňti fe tu mnsime že se čaš úmrti
ť žapraweni účtn a k zjednáni wěčného spafeni
nehodi u Ehytťť fynowé swěta Uchopuji fe
w patťičném časU pťň weždejssich wěcech wssech
prostťedků, abd kUějakčmUzjskn k úradU, kža

fnoUbeni pťifsii, a w ohledU tělefného zdrawi
erdkládajč w Uičemž Užiwánim potrebných pro:

š o takowém ťekl který bU
teprw, ažby ť fouboji anrb ke zkonssce pro Uě

jakoU učitelskoU stolici jiti luěl se učitt chtěle?
uu Zdaližby setnčk Urbyl nefmyslný, kterýby
zaopatťenim potrawy a žbraně a na čaB oble
ženi odkládal? ú Zdažby fprawce lodč er
byl nesinyslný, jenžby opominul pro čaš boUre
kotwicemi a lanamř se zaopatťčti? Téžpodobně
jest Uefmyslný kťeslan který až do přichodU

smrti uspoťádanim fwědomi swého odkladá
thž pťipadne Uahlá bida a žahynntč

jako bonťe se strhne tehdyt wolatt ke mnř
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budou a eryslyssim jtch1protož jistt bUdouowore cesty swéee (Břčsl1 , 27 a Uásled)
Čaš smrti jest čaš bonťea pomatenosii Tehdyt
bndoU hťissUčri k Bohu o pomoc wolatl, ale

jenom že strachu pťed peklem kterému se blizkc
Uzťi, bez prawého obraceUč, a proto erhslyssč

jich Búhee N tudiž bUdon jen owoce swého
wlastniho žiwobdti okousseti: Co bude mčtč
člowěk nafeto, to bnde i kliditi.ee

NeUiť dosti swaté swčltosti pťčjmouti, musi
se Umriti l š Uenawiděnčm hťichu a š láskoU

ťBohU ktera jest Uadewsserko ou Zak bUde
wssak hťissných nčxružiwosti Uenáwiděti kdo je
aš do smrti milowale? Jakž bUde ten Boha
milowati kdo až do onoho okamženi (smrtč)
stwoťeni (swťt) wice miluje Uež Boha? u
Ban Uažwal pět aneU ž oněch desiti kteréž
žeUichowi wstťic sslh, blázinými, a byly jimř
také, poněwadž lampy swé teprw sprawowati
chtěly, když ženich již pťede dweťmi byl
Wssicknč se obáwaji Uahle smrti poněwadž Ua:
potom čan neni účth do poťade uwéstč Každý
wyžaná še swati oprawdowě moUdťi bwli
jessto se ksmrti pťiprawsli prwé, ueli fmrt
pťissla Y což mh činimee? Ehceme pťlprawox:
k tmrtt odkládati až sinrt pťede dweťmi budee?
Musimeč tedy již nyni čiUčti čebo w sinrti si
žadati bUdeme, bychom bhli Učinili!

Q jak horká bnde pak žpominťa Ua čaš

štracellý a obzwlásstě Ua sspatně ztráweUýl m
Eaš jest od Boha dán, abychom si záslUhy
šhromáždili; čaš ale který již minnl nenawráti27
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se wice u Zaká to úzkost bUde až aznť
slowo: „NhUi Uebudeš moci wládnonti wlcelee
Neni wice časil fw swátostt pťijmoUti, kázanř
slysseti, Zežisse Christa w kosielich ansstěwou
wati, se modliti. nn Co fe stalo, stalo se. uu
Nak by žapotťebi bylo ždrawějsslho rožumu
pokojnějssiho čan aby fe mohla zpowěď wy
konati jak wykonána býti má; aby se mohlo
o rozličných dUležitostech o pochybných wěcech
pťemýsslrti a tak swědomi Ufpokojiti nu m Ue
bude wssak čan wice!ee

š. 47. Jau co prerek.

Wssecko jeho proroctwi sc d.dyplnúlo,
By tčm wlce sičxwujeho rozmnožjlo

W žiwotopisil fw Zana Ue Ua jeduom
mistě priležčtostně podotknnto že tento zwlasstni
miláček Boži tajné wěci znal a budouci prrd:
powidal. Zde ť jebo osiawě ostatni jeho proo
roctwi Uwádime Když Kapistrán na začátkU
r 1431 w důležitostech fwého ťádn do Řima
pťissel ležel papež Martin 7 mrtwici raněný
a když Zan po wyjednálli swých wěci od něho odu
chážel ťekl žalostně papežowym donnicim, rychloU
smrt sw otce ž Uebeského žUameUi pťedzwidaje:
„Non xuáodjt luoom Zuršonliš Uurornoeet j UNe:
fpatři wice fwětlo pťissti žoťeee m a sklltečně
se fw otec Ua to druhého dne, totiž 12 února
Ua wěčnost odebral

Když fe Zan pťi této pťiležitosti z Nima
odebiral a š přitelem swým kardinalem Ga:
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brielem fe loUčil padna knohonm jeho po:
libil je kdežto mn jindh jen rukn libal Karr
djnalowi pak nad tim se horssicimU řekl: BJa
wám tUto poctU co pťisstimU papeži proukazal ee
Skutečně stal se Gabriel po Martinowi U
papežem pod jmenem EUgeUia M Y když
třetiho dne po jeho whwoleni Kapistran Enge
niowi sstěstiželat pťissel Upamatowal se EUgeU
na jeho pťedpowěď a wěnowal Zanowi wssecku
dňwěru a lasku fwou

Když opčt kEUgeniowi za pťičiUoU kanox
Uisare sw Bernardina pťissel a papež mU slibil
že ji brzy pťedsewežme a prowede odpowčděl
Jan š Uctiwosti: Ne Wy, nejswětějssi otče
ale Wáš UástUpre toto dťlo ku konct pťiwede.ee
Tak se t stalo. Y že se to jistě stane, Kapir
strčm též weťejně š kašatelnh lldu pťedpowěděl
ťka: BRad!ljte! se, bratr náš Bernardin bršy
ša swatěho prohlássen bUde!ee

Kapistrán také biskUpowi w Bononii Ton
massl ze Sarzany wěstil, že pnpežem bnde Když
fe Uad tim biskup požastawčl ťekl Jan: Wo
tim prošrašnjete žr (newěťiri) Tomáš jste;a
wssak še swým jmeUem i newčru swou žměnite ee
nn Hned po smrti sw. otce EUgenia modle se
Jan w Nťwile, kde prúwč dlel, cirkewni hodinky
š bratrem Miknlássem, pťi skončenj jich čta
modlitbn ža papeše: BWože wssech wěťicich pae
stýťi a t d e a pťissed ke slowum BfthU twéhoee
jmrnowalnxťstoEngenia MikUlásse.eeu Bratr
MikUlaš Usmal se a ťekl: Cože myslite, že já
papešem bndne?ee m „,TNeee oďpowěděl Kapia
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stran, BEugen Umťel a Ua jeho misto wywoa
lený bude sloUti MtkUlášee Nč fe Tomáš ze
Sarzany ždrahal, stal se l 1447 pťece papep
žem pod jmenem Miknlásse 7 Kapistrán pťin
ssed mU sstěsii želat a jej o kanonifaci sw Bern
nardan prosit, padl mn k nohoUm, polibil je
a ťekl: BHle fwatý otče konečně pťec tim fe
blažite, čemn jste co Tomáš wěťiti uechtělleeu
Z snlrt tohoto papeže Zan pťedzwidal Bráwě
fe tehdáž n risaťského dworn w Zawidenském
Nowémměstě nacházel a tu nwťdomil wyslance
papežského o fmrti Miklllasse 7 prwé Uež rych:
lik tnto smUtnoU zprawu donesl

Když Kapistrán klásster Workský wisitowal
a w den Uanebewzeti Banny Marie še fwýmt
bratťčmt stolowal, ždwihna Ua jednou šbožnč
oči fwých knebi, hlasitč zwolal: Widťm dnssl
jednoho šbratrčš nassich, ana do nebe wstUa
pUje u O! w jaké krafe a sláwě fe tam
béťe! u Klanme fe Bohu a děkUjme jemll!ee
Žamouri bratťi hned Ua kolexla eZotcem fwým

padll a UPS j)eulu 1člul1čxmu8ll(UBože, tebe
chwálime!ee) zapčli Wo skončeni pak toboto
chwalozpěwu žwolal Jan: BOrodnj za náš brax
tťe Nlberte SartiaUský, jeuš jsi byl hoden slawnč
do Uebe se wznésti!eeu K bratťim pak kteřiž
o tom pochybowali, ťekl: N wy moji mtli
bUďte wždh pťipraweni Umťiti! ueb ch neni

ujistějssiho, jako fmrt a nir tak Uejtstého, jako
hodina fmrti!ee m Za několik dni dozwědčli
se tito že bratr Ylberl w Nomandiole a sire
téhož dne a té hodiny, jak hore KapistraU widěl
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a wěděl, welmi swatě w Bánu še swětem fe
rozžehnal. m

Kdyžleonš 7 erragonie k boji proti
mčstUJanowu se chystal warowal ho Kapistrán,
by do boje fe nepoUsstěl sice že poražen bllde,
a tak se neposlnssnému stalo.

W Krakowč zrazowal žnámý jižjssiechtic
ž Kobylťny mladssimU synowi fwémU Nlbertowi
w řad Frmltifskaixlskýwstoupiti ačkoli tento še
starssčm bratrem swým fe ťeholi dotčené byl
Zaslibčl, t docilil toho otec, že syn ten najea
dUoU se spačil Kapistrán ža to jemU i otci
welké nesstěsti pťedpowěděl Bl skutečně otec téhož
roku u Ehojnice w Bruskn bidně žawražděn byl
Yloert pak octnul se we stawU wesmi Uuzném.

Kdnž Kapistrán dlcl U smrtelného lože
twého pťitele HUUyada še fýxm jeho Ladisla
wem a Matčjem wždw wice š timto mladssim
a pťitnlnčjssim než š nejemnúm Ladislawem se
šabýwal a Matěje po každé na prawé, starssiho
pak na lewé straně loše otcowa postawil TázaU
od Hnnyada, proč tak čini, odpowěděl: Ladiu
slaw Ze fwěta powolán bUde a Matěj kornnn
nberskoU si ua hlawu postawi; wstoupi také nxe

sslepťje Wassnostind welkodussnosti a Wassnostia
ných cnosti a bude odewssech ťnišat ewrop
ských obdtwowán ee

Na fwém pak smrtelllém lňžkn Zan pťeda
powidal:1. že muoho rozťolniku kolem leokn
pňfobenim zdejssich ťebolniku š Ččrkwj se jmiťi
2 Ze jeho ťeholni bratri w Čechách několik
klássteru dostanon a Umoho Hnsitn ž blUdU jejich
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wywedoU 3 Že wssicknijeho perodči, ač též
nemocni byli, we šdrawi do Wlach se wráti
4 Že otec Bllerander z ťádu Obserwantn mimo
wsse Uadáni Ua btskupstwi powýssen bude 5 Že
po jeho fmrti Uherské ťissl zle se powede, pro:
tože knižata kťesianská Uemajice dosti horliwosti
prorswon wčrU, ji statečnč brčmitř nebudon.
6. Ze welťšx část kťessanstwa pod jaťmo Turecké
klefne. 7. Ze jemu samémn po smrti kťiwda se
diti bude od těch, kteťi jej za žiwa na oko
milowali. Y wsse to co tak Kapistráll pťedpoe
wěděl, wyplnilo se úplně.

úwaha.

Ne wssem lidem zjewnje Bůh tajemstwi
fwá Uébrž toliko nejhodnějssim, swatosti proa
slnlým miláčkum To pak BUh čiUi, aby je a
jimi sebe oslmoil

Naproti tomU my wsserka tajemstwi swa
Baml Bohu ač on je žuá, radi fwčťiti máme
jessto tim swou powinnou důwěrU w Uěj ofwěd
čujeme a ožinjeme Zwlásstě še swýmj taje
nými kťižky k laskawémn otci nebeskému se Uti
kejme wědouce, že mnohdykrate neni radno ant
fwěmn wlastnimU bratrowi še wssim se fwěťiti;

ana skussenost Uči, že misto útrpnosti dostawá
xfe ubohémU často pofměchu dosti uu Bťedea

wssim ale Uemesskejmea erstýchejme fe,š taj
nými rcmami swého fwědomi k BohU a kJe
žissl Ehristn Utikati fe, aby dUsse nasse zahh
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Uždrawena bhla a smrti wěčnoU nezahynl:la
Děkujme také wroucně Spasiteli Uassemu, že
w této nejwětssi bčde Uad námi se UstrnUl a
fmilowal, Ustanowiw fwátost pokani, abychom
w ni skrze neskončené zásluhy jeho š Bohem,
š nebem, sami še febou, še fw C.irkwi opět

ku smiťeni pťissli a ztraceného pokoje fwědomi,
milosti Boži a naděje wěčného spaseUi, těchto
zajisté nejdražssich pokladU, zafe nabyli

š. 48. Jan po smrli a jeho pohrobeni.

Q jak krásnť bude tčlo Jana bla enčbo,
Nž jc připodobnt Christuď k sláwě t la swěho!

Wo fwatém dokonani Swětce Božčho po:
chybowali Uěkteťi z pťitoUmých, že mrtew; neb
jeho obličej byl celý jasilý, milý a jako žtwý

Yž když otec Zan jenž fwatémn muži welmi
milý byl a U jebo lože nejwice dlel je Ubezn
pečil, že na něm již žádného znameni žiwota
widěti neni dali se do hlasitého pláče a nefmirn
ného naťikáni bědujice že flunce jejich fe zatmělo
sloup a kormta wěťčcich že zwrácenp w prach,
že Uhni židé kaciři a TUrci hody radosti flawiti
budou u Pak poswátné tělo jeho, celé něžné
a libon wUUi že febe wydáwajici Uctiwě a slussně
na pťihodné mčslo žatim Uložili Zatim roenu
kowský lid do klásstera se wedral, aby tělesnou
fchranku milačka swého každý jesstě spatťil a
Uějaké pamatky drahé po něm účasten byl u
Bozději zanesli tělo Swětce tajnou cestoU dokň
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chramU a Uložili je w chorU, kde sedm dni
stťidawě od 64 měsstanů ostťihano bylo W

tomto čase Ustawičně wssemi zwonh wyzwáněno
asmrt jeho co nejslawněji opěwowána Mnozi
Uemocni tU zazračně uzdraweni mezi nimč
jedna slepá 17 let pakostná žena, chromá panl
jmenem Helena a chromý syn Wetrňw.

HUed jesstě pťed Zanowým pohťbem wya
plněno co byl sam o sobě wěstil Zeden mistni
duchowni, uepťizniwý Qbferwantum obžalowal
je U kardinala Swatoandčlskěho že se tělU
Kapistránowu pťilissná úcta děje a že Fran:
tisskáui z jeho zdanliwé swatosti co Uejwice lěa
žiti a koťistiti hledi K zamezeni dalssch Uepťiu
jemUosti jesstě sedmého dUe (bylo to w pátek)
bratťi do rakwe dťewěné swatoU mrtwolU poa
ložili a co nejtlctiwěji pochowali Yle když se
wojewůdre Mikuláš z lešeni wratil, a Usldssel
že se tělo tak swatého muže w jednoduche rakwi
Uložilo: Uejfa tim spokojen, kázal je z hrobu
wyzdwihnouti a Ualezna je potud celé nepo:
russené a libezné Uechal je jcsstě do zwlásstni

železné fedmi zámky opatťené truhly wložiti a
w krasité kaple umčstiti, nařidiw bp tu po
wěčné hoťelo swětlo Sestawiltě swému drahémn
pťiteli též tento hrobni nápiš:

rob ten w sobě chowá slawného mrtwolU Jána,
ltě z Kapistry rodák, obrance a zásstita wirh,

Clrkwe hajič wčrowěstChrisiůw, spolu podpora ťadn
deoba fwěta siwělá byw pčstonn prawdy a práwa,
Muž wzorný žiwolem, jenž Uaxjwělssinčenosti

Proslul a w sláwě Uedeš již tam nad hwězdami wládne
Žil let 71, UxěslceZ a dni 22e
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Papež Kalirt lsl žatrnchlil welice nad
ztrátou již Cirkew úmrtim Kapistranowým Utru
pěla a Uaťadil by w Ztalči w Německu Bolsce,
Uhťich at d sloužeUy byly welké zadnssni msse
swaté Zwlasstě LeoUelluš hrabě ž Eelany še
swoji manželkou Korbellou od Kapistrána Ua
jeho mišsii zazračně Uzdrawenou k zádUssnim
službám Božim 66 kněži na tťi dni pozwal a
nefčisiný počet poddaných a chndých sstědťe čar
stowal pu Kromč jřných predewsslm Eneaš
Silwiuš damátslim ltstem nasseho Swatého pro
wssecky časy zwelebil, čterý takto šni:

Tento muž Ua žemi nebeský žiwot wedl
a son dussi ode wfsi posskwrny hťichu čistoU
n.chowal Owssem stáwa protiwniku a zciwistix
wých kteťi jej co člowěka sláwy chtiwého a

chlubUého rožkťikuji jenž prý od Boha odměnh
nepotťebuje an prý leto fon famolťbosti a
chwálychtion ctišadosti již dossel n ?lle tito
jsou nesprawedliwi sondcowé, jenžto jen dle
zewnťho zdani sondi a zkrytých tajnosti powěa
domi nejsou uu Nikoli! tak potUpnč neměli
by o ťel)olnťkowi mlUwiti, který w aposstolské
chudobč tak dlouho žčl, tolik let kážal a Uec
wědomý lid wyučowal který w nejwětssč pťia
sttosti Ua sebe samého a w nejhlUbssi pokoťe

whtrwal který skutky fwé dle slow swých zťidil,
nižádnémU neukťiwdil a každémU siussnoU wáž
nost pronkazowal. Bochwala lidská bylaby wěru
jeU malou odměnoU za jeho tak weliké prace
YUiž bh tussim onrn nejmoudřeji jednal kdožby
se pro :naruou lidskon chdoáln tak tuhé slnžbě
podrobil
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Za jej za fprawedliwěho a fwatého mUže
mam, jenžto swudným bohatstwlm opowrhl Uad
tělesnými žádostmi zwitězil marné cti swětske

eryhledáwal a nezaslouženouUenáwistš htdinn
skoU trpěliwosti sUássel; který pťi opatťowáUi
chndých wefelost a pečliwost oswědčowal nikdy
ani jiskťičkUzpupnosti Ua sobě neprojewil, jen

bUdoUcUost a wěčnost Ua zťeteli měl a odměml
Uebeskýchpokladů očekawal ťikaje še sw apou
sstolem: Slawa nasse tatot jesi fwědectwi
fwědomlUasseho (ll Kor 1,12), že we
fprawedlnosti srdce a w upťinmosti Boži a ne
w moUdrosti tělché ale w milosti Boži obcou
wali jsme na tomto swětěee u a dále: BNa:
posledy složena jesi mi korUna sprawedlnosii,
kterouž dá mi w onen den Wán ten spraweu
dliwý soUdceee(ll Tim 4 8.) u Totě oswěda
čowala také wefelá mysl tohoto mnže Božiho;
neb nikdo ho nikdy newiděl smUtného, wždy
byla jeho twáť jafná a klidná. Qnt si fwého
dobrého swčdomi žcela byl powťdom a měl
toltko žádost, roždělen býti a býti š Christem
(Fil 1, 23) Bylli by wssakmaruou ctižádosti
býwal pokálen, bylby se měl satanásse co báti
a bylby se chwilemi we twáťi měnil; nebo ti
kdož pro maonU chwálU cizim nahledům přiu
swědčUji, zaslUhUji oklamáUU býti nr Y en
ti json prawi služebnici Boži kteťi každěho časU
pokojnou a klidnon mysl maji Q tom wssak
Uebhlo lze U blaženého Zana pochybowati kteu
rýž an jsem jej we Widni widěl malé pou
stawh, letitý mUžičeka jak mi fám prawil pět
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a ssedefátnik byl jehož zcela hnbeně tělo jeU
žkosti a kůže sestawati fe šdalo a který prece
pťi těch pracich swých wezdy wefel statečen a

neunaweU byl; který bez Usiani po wssechny
dny kázal a Učena pojedmini pťednassel Učeu
ným i sprostým wyhowiwal a každého k tomU
pohnouti a nakloniti uměl kčemukoli sám chtěl
Na jeho kazani denUč nejměně 20m30,900
lidi fesslo se a raději nasloUcháno jeho latinské
ťeči, Uežli německémU wýkladU Sám cifať ho

š náramnou pozornosti poslouchal a propUstil
jej še wssemi úctami duchoinmi do jinych
žemiee ou Tělo Kapisiránowo lešelo mnoho
let w kaple w Jlloku bywssi nawsstčwowáno š
welikou uctiwosti od žbožného lidU Bak
jak fe za to má uu když Turri Zllok oblehli,
do hrabstwi Satmarského na sedmihradskýchhrae
Uicich a opčt později do nlěsta Zalosse pťener
sseno bylo kde prý je kaciťi do klássterné studně
hodili tUto žahazeli, FraUtisskány wyhnali a
klásster ničili a sice dle powěsti z anodu tamu
niho kUlžete Frantisska Bennenia, který za to
žBošiho trestu i šmanželkou a ditkami do
žajeti pťissel

Ze wu jak zase jini bezdůwodnč miUi u
sw tťloZanoonUrci zleoku š feboudoEarie
hradu wžali a za žadUou cenU ho wice kťeskanům
wydati nechtťli, jakož i to, že od kariřů do
Dunaje whozer a pak nedaleko Widan Uaa
lezeno bylo o tom Waddčng pochybuje
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úwaha
Umťelli kdo, tim ze společUosti žiwých

zcela newykročil a Uemáme jej zlásky swé
whlučowati Silné jest jako fmrt milowáni
Wody mnohé Uemohly uhasiti lásky, ančž ťeky
potopiji:ee (BčfellSal 8, 6 u7) t j prawá
láska Uedá se od fmrti pťemoci plamen jeji hoťč

wezdy a Uic jej Uee„hasi
Nle jak ťčdťá jest ta láska kteráž iža

hrobem miluje! Lhostejně fe i na toho nejx
wětssiho dobrodince žapominá jak brzo ho pťt
kryla země Sok twůj již tisse, jako pčna oda
počiwa w hrobě ale fočěUi na Učj w twém
srdci potUd nentichlo, jesstč chyby jeho odkrý

waš a potrafáš aU již ubohý cti fwou žasta
wati a proti twé šlosti hájiti nemůže Zak nex
kreskanské jak nelidské to jednánil Sami pou
hané zosskliwili si a poťUtowali toho, kdo mrtwým
pokoje nedal Mrtwého, bys l Uepťitele, máme
raději litowati než jemu kliti, jako Dawid krale
Saula oplakáwal Synu Uad mrtwým wyo
woď flzylee (Ekl 38,16) Zwlassrč pak Uel
máme zapomčnati ša mrtwé se modliti a dobrc
skutky činitr „Swaté a fpasitelné jest myssleUi
ža mrtwé se modliti aby od hťichů šprosstěni
byliee (U Mak 12,:1:6)bq Co pťedewssim
Swatých a wsselikoU cnosti na fwětě whnikax
jicich miláčků Bo ich se týka dalečo náš buď

jakékoliw zlehčowani jich, Ueb tělefných ostatťů
jejichl Neb Bán Buh di (Zachar 2, 8), že
kdo se jich (uražliwě) dotkne, dotýka fe zťitelu
nice oka jeho.ee
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š 49 Zeskaweni ťaťrakň fw Zlana, pou
ťdťjssiwyplněni jrho osiatnich proroctwi, a jeho
tanonisace

Nejprwé Uwáději se jmenowitě kterť t:oet

tknutim Ueb žaslibenimse hrobu sw Jana Kau
pistrána na jeho pťimlnwn šázračně oždrawěli
neb ožiwli

1. Dotknutim: Nntonie dcera měsssana
Běláckého morem schwácena a Walentinowo
Umirajčci ditě.

2 Zaslibenim: Slepý mršák Wawťinec,
slepý Walentin z Wihalby, slepý hluchoUěmý
ž Wely, syn pani Marketh, jenž padouci Ue:
moci skličenďyl; jini dwa š timže neduhem;
na fmrt Uemocm) syn jistého Theora fyn pěti:
letou choroboU wssechen wysilený a wyšáblý;
slepá Dorota pakostiwáa chroma žena Barbara

3 Mezi mrtwými zwlasstě: Zakýsi Blažej,
kterýž š wýssiny spadl, Qndťej fyn Wawťince
Becchiho, synáček Klementůw syn slUžebnika
hraběnkh Cerošské, Bawel syn sslechtice z Běc
láků; dcera MikUlássowa; dcerufska jakéhosi Berr
naba; Kateťina manželka Ziťčho; a mimo tyto
jesstě dewět jislých mrtwých ofob

Zážrakowé Uasseho Swatého w 5 památe
nich knihach žaznamenáni jfoU Prwni pamatni
kniha, kteraž w BělakU složena byla a nin w
kralowskě bibliotece Paťižské se nacháži, obsahUje
Kapistranowy zázraky až do r 1460 Druhá,
tamtéž složená faha do r 1461 Tťeti z Ual
ťizeni stolire aposstolské r 1465 festawená wh
pisuje žážraky wssecky pťed i po smrti jeho.
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Čtwrta Uejobssirnějssibyla pod papežem Siru
tem ss Uspoťádana Báta pak ža panowáni
papeže Lwa 7 složena u ZaU Barberčllš
Uwádi obssirně 180 Zanowých zazrakU š pa:
mátni kUčhyBělacké Matouš Roderuš wy
prawuje še Kapistrán pťeš 30 mrtwých wzkťiu
sil 370 hluchým slUch, 123 slepým zrak 36
němým ťeč a co žwlásstni patron mržáků 920
chromým a na údech rozličně skličeným zdra:
wotU wratil

Dle jeho pťedpowědi bršy po smrti Ka
pistranowč dotkla se swěta wesměš a zwlásstě
uherské ťisse pťifná ruka Báně m Dne 40
po jeho skoUáUi hrozné zemětťefeni w Sirilii
relé osady š mnohými tisici obywatelůw do
útrob žemě na wždy pochowalo ou W Ztalii
w Nčmecku a na nmoše jinde žuťil Ukrutný
mor u W Uhťich hrabě Cilský a Ladislaw
HUnyad násiluou smrti se fwěta sefsii Z fám
mladý českoUherský král Ladislaw w bršce na
moroon hlizU Umťel r 1457 Bapež Kalirt
lu r 1458, Ylfonšxě kráerragonský r 1458,
též Nichard ž Yorkn nápadUik trůnu anglického,
Karel, kral FraUcouský a mUoho jiná kUišata
zemska málem na jednou še swěta fessli, čim

mnoho nepoťadků w ťissich růžnic a krweprou
liti nastalo u Nadewssecko pak w nowém
taženi proti Turkowi na 60 000 kťižáků w zá:
hubU padlo

Plesej Bernardine swatý!
Učeň, láskon k tobě wzňatý,
Bodoben byw w cnostech tobě
Qdměnu wzal w brzké dobť.
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MartiUi di že jak jedna listan w knia
hownč Baťižské chowana dofwědčuje, hned roťu
1460 o kanonisaci Zana Kaptstrana fe šau
kročilo. Na to bylo w tom ža panowáni Bia U.,
pak za Strta lM a posléže za Lwa x. pon
kračowano

Zmenowitě papeže Bia U (Eneásse Syl:
wia) žádali jsou, by Zan ša swatého pro:
blássenbhl:1 Cifať Bedťich10 ťijna r 1462
2 Bratťi Jan a Sigmlmd, též NUprechtwé
wodowé Baworssti 24 ťijna r 1462 3 Yl:
brecht markrabě z Brandenbnrku, pUrkrabi No:
rimberský Ua den swatého Šimona a Zudh
28 ťijna r 1462 4 Konrad Bilý wéwoda
siezsiý26 čerwenre r 1462 5 Též Hedika
Bedťtch wéwodowě slezssti Ua den sw ZakUba
a princowě Nnhaltsstč we čtwrtek po sw Jilji
1462. 6. Ondťej Odrxrwáč, palarin Wolyňský
4. ledUa 1163. 7. Betr, kardinal NUgšbnrský
22 ťijna 1462 8 Zaknb biskUpKrakowský
9 Brotaz, bisknpQlomucký 1 čerwence 1462
10 Kaspar, bisinp MisseUský11 stpna 1462
11 Zan, biskup ž ElchstettU 1 ťijUa 1462
12 ZaU TaUrzin kastelan Krakowský 28 pro:
since1462 13 Nlbert Gorský hejtmaU zWo1r
ssowa 28 prosinre 1462 14 Město Stťeda
(Neumarkt) 19. čerwence 1462. 15. Mťsto
Brno 12. čerwence 1462. 16. Město Nisa
12. čerwna 1462. 17. Město Wratislaw 15.
čerwence 1462. 18. Město Qlomouc 29z čeru
wence 1462. 19. Město Lehnice 21u čerwence
1462. 20a llniwersita Lčpskú 23. srpna 1462
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a město Lčpsko 24. stpUa t. r. 21. Město Bou
leslaw 27. čerwence 1462u 22. Hoťelice 80.
čerwence1162 23 KameUec3 bťežna1462
24 Freiberg 6 srpna 1462 25 Dražďany
9fera 1462 26 Město Misseň10 srpna
1462 27 Ossice 13 srpxla1482 28 Město
Hejnice 14 frpna 1462 29 Torgow 15 srpna
1462 30 Wittenberg 17 frpna 1462 31
Děwin 2 žáři 1462 32 Liibeck5 zaři1462
33 Halle w Saskn 6 zaťi 1462 34 LaUen:
bUrg 8 záťi 1462 35 Blarenstein a Koburg
15 záťi 1462 36 Norimberk 17 záři 1462
37 anberg 20 žáťi1462 38 Řežno 17
řijUa1462 39 MěstoKrakow5 prosince1462

Ze wssech těchto žádosti podáwáme zde
doslowně afpoň jedUU a sice tn kterouž mč
ssfané Olomnčti papeši Blowi ll r 1462 ša
slali Znit takto:

Nejswětějssi Qtče a nejdobrotiwějssi Baucx

ro nejpokornčxji libame nohd Swatostř Wassi
Neni náš tajno že Swatosti Wassi již dáwno
šwěstowána nejslawnějssi powěst o swatcm ži
wotě neúhonných mrawrch, o blahonofných na
Ukach Uejšbožnějssiho Umže druhdy bratra Zana
ž Kapistry z ťádU MeUssich Obserwantn, kte
rýžto prodliwaje na šenli co nejhojnčji jak rož
siwáUim slowa Božiho tak mnohými a rozlič
nými zážraky 8 patrnýxn pťispěnim Božim we
mnohých kralowstwich, wéwodstwich a krajich
fe co Učitel a pomocnik diwotworný skwěl kte

rýž také nejwětssim protiwniknm wiry kťesianskr,
jexlžto co lew ťonci obchazejicr jedo bezžiwoli
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wyhledáwali se co nejmožněji opťel, a prau
on wirU kresianskon a nejfpafnějssi jeji naUky
jim hláfaje je na Umoze zafe do lůUa Cirkwe
Uazpčt Uwedl jakož wssem prawowěťčrim Ehrtu
stowým, ctitelům Stolire aposstolské a ji co neja
pťitulnějt oddaným, restU fpaseni slowem a
skutkem ukazowal a Ua Ui Utwrzowal MUže
toho UemUžeme dosti Swatosti Wassč odporU:
čiti, Uetoliko pro weliké žáslUhy jeho w žiwotě

nýbrž i pro weliké dčwy a žázraky, jťmiž po
fmrti jesstě fe na pťemnohých mistech zaskwiwá

Slhssleli jsme také, že Zeho Cčsarské Weličelt:
stwi U Swatosti Wassť o jebo kanončfact snau

šně žádal a že pťemnozi jini zeměpánowé a
knižata i jednotliwé obce ze zwlásstni Urty, kU
rtihodnému bratrn Janowi se U Swatostč
Wassl o tUtéž xoěc již Uchášeji Mh tedy, kteťi
také w městě fwém bratry dotčeUcho rádU Men:
ssichijerwantn máme a mileládi podporUjeme
odporoUčťme co Uejpoťornčji Swatosti Wassi i

jejich pťáni ohledem poUižené prošby Uafsi
Stáwá U Uáš Umol)o zášrakn kterč dokUdJan
nlezi námi prodlcwal jťm Učiněny jsoU a které

prčležitě Uejjasnějssťallt swědectwimi dotwrdime
Utikanle se tedy š podotčenými bratry knox
houm Swatostč Wassi š prošboll o brzké a
žadoucč rožťesseUi wěri tak dustojné

Z mčsia Olomonce w ponděli pťed fwátu
kem sidaté Marfety panny lrta po narozeni
Wáně 1462.

Wassi Sxoatosti
ncjponiženějssc pnrgmistr a konsselé mčsta Qloa
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mUckeho.ee Bodobně žni i žádost Brnťnskcho
magistratU a Olomuckeho biskupa Brotafa syna
Wáclawa pána ž Boskowic který byw kalissniu
kem na slowa Kapistránowa fe kalicha odťekl
a k jednotě Cťrkewni úplně pťřanl SUU jeho

biskup Protaš psal žadost swou we Wisskowě
we čtwrtek 1 čerweUce 1462 a potwršuje těž
swťdectwim fwým, še Kapistran Ua Morawě
mnoho Učinil din a šažraků

LUkaš Wadding di že se mn podiwným
spůsobem w Nšsisi skťinč od dáon žijiciho
muže do rUkoU dostala, který wyprawowal, že
ona od jeho dědka z německé ťisse (do Wlach)
pťinessena bhla a jakémusi mtnoritowi děda
jeho pruwodčimn jenž na cestě umťel, ná:
ležela W téže skťini nacházely fe listy, kteréž
Zeho Swatosti, papeži Biowt ll doUesseny
býti mělh Wsseckw byly na pergameně pfáUy

a wažnými pečetmt opatrenh u Krom hore
jmenowanýcheeu di WaddiUg dále n „po
dobných listin jesstě wire se tu wynacháži; ale
ony toliko chtěl jsem podotknoUti na doswědčeni,
jak horliwě katolici o to se zafazowali, aby
prohlásseni Jana Kapistrana ša fwatého wh
mohli.eeu

Hned papež Leo x l 1515 dowolil, bU
w bisknpstwi, we kterém fe Kapistrán narodtl
we wssech farnich osadach den sw Zana 23
řijna slawen byl a sice nby zdejssl biskUp U pťi:
tomnosti wssech bratťi a sester ťádU Menssich a
též wssech domácich neťeholuých kuěži welkoU

mssi sw sloužil u Z čebo widno. že Leo x
kanonifowáni Zana obmýsslel.



Zana kanonisace. 645

Sw. otec Rchoř xM tUto milostnou wý:
ť)odll bulloll (10. žáťť 1622) Bl)olujuj nošlrj
.ješu ()juejšliee to jest UBálla Uasseho Zežťsse
Christaee rozssiťil tak, by tento swatek Uetoliko

w bisiupstwi Kapistránském Uobrž w celém
ťádu Obferwantuw obého pohlawť (qučxollicjum
áuppjšx ůe commuui conerZ) 16 čerwence
welkon mssl sw slaweu byl O dwa měsire

později dowoltl týž papež i fwětským kuěžim
we Frantisskaxlsiých kostelich, na oltáťj tomuto
swatému poswčceném obět msse sw konati

W Baťiži l. 1629 památka fw. Zana po
celý oktaw slawena byla

Bapež Znocexlc xj., zbožně k tomu pužeu
wpdal drom, w kterém oleamil, že se úplné
prohlásseni Jana ža swatého co nejdťiwe pťedx

siwešme To pak stalo se skUtečuěpod papežem
Ylerandrem Uul., blahé paměti jenž swaté
otre: Jmla Kapistraua, Wawřince Justiniana
Zana Fakunda, Jana Božnibo a Baskala Bay
lona co nejslawněji počtu Swatých pťičisti pox
ručil 16 ťijna 1690 SpolU též Yleran:

derf Nll. tehdh wrlemilostiwé odestky wypsala lce:
1 lldčlil ponmocUé odpustky wssem wě

ťicim kťesiam:m jenž mezi oktawem kanouisace
Jana Kapistráua a Baskala Baylona kajicně
fe wyzpowidaji, Uejswětějssi swátosi oltaťni při:
jmou, Uěkterý kostel tébož řádU nawsstiwi a
žde za fwornost kťesfanských knťžat za wykoťex
Učni kaciťstwa a oslaweni katolické Cčrkwe
se pomodli
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2 Račil bratrUm a sestrám obserwantuim
zwlasstni odestky pro ně samé ipro jiné wssak
ale pod wýminkou dobrých skutkU š doloženim

Usstědťiti, že tyto odpustky žwlásstniho powssim:
Uuti wymahaji a welmi Uwáženy býti maji,
ježto Ua fpúsob pťimluwy také Ubohým dUssim
w očistci pťiwlastněnh býti mohou

Udělil túž fw otec 7 prosincel 1690
dlnomocné a powěčné odestky wssem wěťirinx
kťeskaUum jenž 23 ťijna co w den swaténnl
Zanu KapistranU a 17 maje swatémU Baskálll
Baylonowi šafwěcený hťichů fwých š opraw
doon litosti a Upťimnosti wyznaji, ke stoln

Báně pťistoupi některý z kostelů tétéž ťeholy
od perich Uessporů (t j od prwého až do
druhého wečera) aš do slUncežapadu ansstťwi
azde pobožně ža swornost kťestanskýchknižat
o wyhUbeUi kaciťstwi a za powýsseni katoltcké
Eirkwe se pomodli.

Nyni slawť fe Eirkewni památka Uasseho
fw Zana Kapťstrána wyznawače dUe 23 ťijna
(un fegtum ůupplex)

úloaha.

Neboj se maličké stádceee u di swrchoa
waný dobrý pastýť (Luk 12 32) Wán Zežiš
Christnš uu Bnebos zalibilo fe thi nassemU
dáti Wám králowstwieeu Čim menssi stadce
wywolených Božčch, tim wčtssi sstěsti pro toho
kdož mezi nimi the mezi těmito i náš Zan!
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žné xnatky wypnčel jako lilie sstipená w siUich
Waně aby kwetl Ua wěkn pťed Hospodinem xu
Qntě pozxml sprawedlnost a opowrhl žiwotem
swěta u Zej w žaláťi wolajicčho wyslhssel
Bnh a Umistil w pokojl Ontě onen blahoslaa

weUý, kterýž po zlatU nepostoupll aUlž doufal
w peuěšicha pokladech(Ekl 31 8) u Jan
podobeu muži moUdrémU, který dum swllj na
siaile wšdčxlal Jemn dal Buh Uměni Swatpch
OU postawen na fwaté hoťe Páně aby hlafal
ka;en jeho u Hle muž bez stýskáxli prawý

ctttel Boha jenž se ždržel wsseho zlého dila asetrwal w eriUUosti swé. m Jan jest ten
slU ebnik wčxrný a opatrný, kteréhož Ustaxrowtl
WaU nad čelrdi swou Zákou Boha jeho w
s:dci jeho a jeho nohh nebyly podraženy u
Slechetným Učtnil jej Bub bráxlil a opatrowal
jej pťed nepťátely a od fwudrll chránil jej u
Bedra Kapistranowa byla člstotoU pťepáfana a
fwťce (hoťici lásky) w rUkoU jeho u Sprawex
dliwého wedl Buh po cestáchpťimých u Ban:
rirem wiry odťl jej, a sstitem dobré wňle jej
kornnowal u u Bl proto kde byl poklad Za
nuw (Bůh), bylo l srdce jeho Jebo wUle w
zákoně Hospodinowě a o nčm pťemýsslel dnem
t noci Welťé pťed Bobem cnosti konal a že
wsseho frdce swého chwalll Wana u Tento
člowěk wykonal wssecko, ro lnlnwjl k Uělnn Bňh.
Zenm dal Wán hťiwen pět a hle oU jiných pět
ziskal. Bán žádal od llčho žiwot n on mU jej
dal. u uo Bl protož widěl Bůh Jana spranoe2
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dliwého pťed febou ze wssech Učxrodčia Broro
milowal a ronchem sláwy oblekl jej a kormm
plefáni U bran rčxjskýchždrahého kamene mstas
wřl Ua hlawu jeho a prawtl kUěmU: „Wstnp
do pokoje méholee llstanowil jej nade wssim
dčlem rUkoU swých a dal jemn jafnost wěčnou.
uu m Broto Zan jest z těch weselých, kteťč
doufalř w Bána a jimž žehnal Bňh, tak že
wsserkh wěci, kterěžkoli čtnili, ssfastně fe jim
podaťily

Wssak i my še swatým Zanem plesejme,
že dowedl nad swětem zwitěziti a š rUkoU Wáně
wzal palmn wťčuého pokoje, že Umrtwil tělo
kfpafeni swé dusse pťemohl ďcibla a nyni
kralUje š Bohem Ne méně jasejme proto že
Ua fwatém Janowi tak dokonalý pťiklad krásný
wzor cnosti a takowého milcičfa Božibo ša
orodowntka jistě welmocného mame! nu Za
radost, jižto každá Upominka na fw Zana dnssč
Uassi Uaplnuje, opět mU radost čiňmežl Ctěme
sw Zana, wzýwejme Swčtce Božiho jenž též
w Uassi wlasti tolik dobrého spůsobil. NebUďme
jako oni kteťi o Swatých nic wěděti nechtťji
Tito,ee jak fw ZUda (1 10) di, „čehož
neznaji, tomU se roUhaji ee Zwlasstě pak ctěmež
jej bedliwým UasledowáUim jebo roštomilých
cnosti Neb fw Nngnstin prawi: Swati ra:
duji se Ue tak žtoho, že je ctime jaťo ztoho,
když jejich pťikladů následnjemelee Hleďme aby
fe Uám to co nejlépe podaťilo, a pak fe nám
zajisté také posstěsti š Zanem Kapisiránem Ua
wěčnostč se radowati a bez přestáni se weseltti.

uoeGGau



Uřidaweb.

š. 50. Zwatý Zan ce Usýteěný ťbošný spi:
sewatrl.

Brotože Jan Učenosti a moUdrosti neobyo

čejnoU wyntkal swěťeno mu tolik wznessených
úřadů a těžkých úloh, jimž Kapistran wždy š
wýsledkem nejskwělejssim dostal Tolikéž přea
mUohými wýtečnými fpisy dokázal, jak těžiti
Uměl z darů šhůry propujčených Spisy jeho
potnd známé jsoU nasledlljici

1 Wýklad na UtrpeniBana Ježisse Christa,
wlastni Kapistrana rUkopiš na pergameně a w
Halickém Samborn chowaný. Tert této kniho
jest že wznessené pčsUě:(7 17) Kamže pak
odessel milý twůj, o Uejkrásuějssi že žene? kam
fe Uchýlil milý twuje? aj, hledati ho bndeme
8 teboU ee

2. Rozjimáni o oběti msse fwaté.
3. O chndobě Christowě.
4. Q pochodU Dncha fw.
5 O neposskwrněnémpočeti nejblahoslaweu

Uějssi6Banny Marie
6Kazatelské wýklady na Z2zaiassowoprou
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roctwi 7, 14. BYj, pamm počne a porodi fyna
a našwmxo bude jnleno jeho Emanuelee

7 Nojednani o zjeweni fwatého Jana
8 Řeči Ueělni a sidatečni
9 Řeč ke studlljici mládežt

10 Q swatěnl nábožensiwi
11 O dltstojnostt sw Ečrkwe (Wěnowáno

papeši Miknlassi 7)
12. Q erkwi Ehristowčx.
13. Q wsseoberxdéul foudu, o Yntichristowi

a duchownim boji.
14. O pekelnúch a očistcowých trestech.
15. Zrcadlo ťťeskanň we tťech dilech.
16. O ronháni a křiwé pieifaze.
17 Q Užiwáni jakěhokoli ssperkn (těla).
18 O ssperku žcnských

U19 Q penčzochtiwostia lakomstwi
720 Q lichwě w smlonwách

21. O náhradčx
22 Q fpllfobu a formě pťt wykonňwáni

zciwčtnw
23 Zdališ kašdá leš jest hťich
24 Q prawidle fw pokeini
25 eradlo swčdomi
26 O pádech fwědomi hllčtoucich
27 Q pádech swědomi a o pokáni se Ukljiu

datč majirim
28 O špowidáni fe wlastnimu knězi
28 Q pádech papeži wyhražených
30 Q cirkewnich pokutách
31 Q rirkewnim wyobcowáni
32 Q wolbě papeže
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83 O důstojnosti papeše a fněmu.
34 O manželstwi
35 Wýklad prawidel menssčchbratťi sw

Frantisska
36 Obrana tťetiho ťádu sw Frantisska
37 Bojednáni proti FčlipowiBerbegallowi

jenž papežské wyswětleni prawidel MinoritU
šawrhl

38 Q poUčowánť dllchownich toliko mssi
fw sloUžčrich

39 Broti Hnsitnm kniha prwni
40 Wožednalli proti Zanowi ž Rokycany

o plawdě wiry
41 Wojednáni proti židum a kacirUm
42 Napomennti knižat a pánu českých,aby

Ua ťišském fněmn wynajili fe dali
43 Bojednani o ředjdlech ž knihy: ()oxuu

puš znrjš
11 StrUčUé festaweni wsselijakých rožťesseUi

ž rele knchy: ()orpuš clčcxrcdlčxljum

45 Listy pťemnohé na papeše, kardinald
kuišata šemská páUy wZnessené, městské magi
siraty, a Uačelniky kariřxiw (jako na Nokycaun
Borotina a j.)

d16. O krwi Ehristowě.
Z toho jafně widěti, že činnost fwatěho

Zana bdla Urobpčejná a w prawdě podčwn:
hodna Wro tnto Uennawnon pilnost a fpolU
pro čistotn mrawu žasluhnje téžexučxmnutinš to
jest dčamantowý Uazwáll býti jakowéhožčest
ného uažwu se drnhdy kťrxsianskémnspisowateli
Origenowi od wrstewnikuw jeho dostalo

28iř



952 Swatý Jan zwl.isslr!ipatron chromých.

š 5l Zwato Jan ce šwlántui patren ebrxpa
mých a smsrcr nesworných

Zini patrona ctč jiučboe
K Kapislránowi wh chromi dojďte!
K uěmu za sebon wsse woďtc,
Ktcsým tťeba frdce miručho.

Jak Roderuš swědči, uzdrawčl Kapistráll
mimo nesiislný počet jiných še fmrtč žápasicich

nemocných, chorých a uedužiwých také 920 chro
mých a mrzákň a to spufobil tim, že se jich
bUď poswátnými ostatky sw Beramrdina dox
tanl anebo že toliko swc rUce Ua Uě složil
aznamenim fwatého kťišeje požehnal Chromce
takowé Uzdrawil bez rošdiln jlch stáťi, pohlawi

a stawu, z nichž pťemnozj, buď od narošeni,
od dětinstwi Ucb drahuá léta bidně neduhem
takowým skličrni byli a na dnrmo wssemožných
prostťedkň knzdraweni mxb ť ulehčeui swých
bolesti wynaložili

W běhU tohoto žiwotopifu již o nejedněch
Uesworných zminěuo jež fw Zau fmiťil Zde
to bndlž jesstě nasledujicimi pťiběl)y dotwrzeno:
Zan smiťil obywatele města SUlmy (otčiny
básnčka Qwida), jenž po mnohci léta w krwa:
wých různicich a rozbrojich žili u Smiřil po:
dobně obywatele města Qrtony a Qseny w Neae

politansku š tim wýsledkem že od Zana nae
wržené wýminky miru mile prijali a Ua po:
děkowálli BohU w Qsenč klasster Qbferwantu
pod jlnenem „anděl mčrUeešaložill u

Smiťil občmly města Riety š občauy města
Kantalicie proti sobč wefpolek zUťici Brawč
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pak an se k Uim co anděl pokoje bral wražeo
dné jitťeni obnowilo fe proto, ze jeden Rietan
jednonm z Kantaličanuw hlawu rozrazil; Kaa
pistrán sebral wykydmltý mozer ranťného, wpraa
wil jej do lebky jeho požehnal jej we jménu
Zežisse Christa a žrcla jej zahojib u Tolikéž
fnnťil Kapistran na požádáni wéwody Fran
tisska Sforzy pány w MilánskU proti fobč broa
jici ou Dwa zUťiwci šabili jfon jinocha a
játra jeho Uwaťená wlastuimU otci jeho pťedo
ložili Jak hrožUá to wěc a co snad jesstě
hroznějssibo mohlo z ni pochoditi! Nle JaU,
tento nebeský anděl jwatého mirU působenim
fwým wsse žlé zamezil a mezi nefworUé opět
pokoj nwedl.

uue(o:xšgú

leněeni.

Skončujeme žtwotopiš nasseho welkého
Swatého niže postawenýnl chwaložpťwem, žlae
tiny pťeloženým jimš sw Zan KapistráU hned
pťede dwělna stoletima weleben byl

O Christňw releu slyUoUci,
Thš skntky, řeči plyUouci
Son sláwU demlě rostoUci
Wsseul krajllm nlile zjewil
Ty kťižem meka záhániš
Th křiženl uemoc odstmniš,
Ty kťišem toho zachraniš,
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Kdož wudcem si tě zwolis
Nám wxďproš š Bohem smiťcnť,
U wiťe stálé prodleni
N w lásce Christa propěni
Bro nčxjžbhš krew bhl prolil!

7 Orode za Uáš swatý Jenr KapistráUe!
lť Ybychom hodni byli zaslibeui Christowých

l Modlitba cirkcwni.

Bože, jeuš jsi Eirkew son Zeisluhamia
Učenim swatého Zana podiwně powzwesl a fwým

wěrným skrze něj silon nejswčtějssibo jmena Ze:
žiš witězstwi Uad nrwěťirimi tyrany zjednal:

propůjčtž, prosime tebo, abychom na jeho pťi:
mlUwU nepťatele swé pťemahajice Ua zemi,
nim odměUčni býti zasloUžili w nebesich Skrze
Bana nassehoanen

2. Nťodlitba.
(Dle Siucla )

Brosime tebe wssemobonri, milostdný Bože,

jenž jsi pro šeiskUhy twébo sdoatého slUžebnika
Zana, tak weliký počet ncirodřl nšdrawil a oswiu
til propujč Uám Ulilosti abychom Ua pťimlnwn

tohoto swatého Umše odewsseho zlěho i ode:
wsseho nebezpečenstwi šachraněni byli, jchž jsi
šiw a kralnješ na wěky wěflno! Nmen

3 Nťodlitba.

O dobrotiwý, swatý Bože, jenž jsi skrše

tohoto zwlásstniho ctitele ncposskwrnťllédo po:
četi swatč Banny Marir swětu toto tajemstwi
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nasseho swatého Uáboženstwi objewil, pťispěj
nám, děteul swým, kn pomoci, bpchom ď niu
šádným hťichem fpolečnosti nemčli a wssech těch
Ueprawosti, jakož i Uenáwisti a hněwn, jimtž
dusse nasse potnd posskerčna byla, oprawdoa
wým pokčmim fe žbawili, úplně twé milosti
a stálého wěčněho pokoje dosábli we jmenn
nejfwětějssiho Spasirele Zežisse Ehrista, jednoo
rozeUého Syna twého, jenž š Tebou a š DU:
chem fwatým wěčně žiw jest a kralUje na wěky
wěkňw. Nmen.

Wsse ke, cti a sláwč Božť, Uejsladfsiho jmena
Zežlš a Uepossiwrněx:éBanny Marie.



8rntýx .lnu l(npjštrťm.
(Zúšeů ocl Mlnlčjekrocdňčjq.)

l.

Ǧormš mrčxlq nšdš lxčxli
Mxá MornmU milč:nou,

dsoxsú 89 xuš douřč mli
WřxWm Ǧešjiou šárušonolx.

8lunbo prčwáx Wšlo rlčxštj,
.lšš ji jUZně:Rjtilo!

šršllo dluáic: áo propčxšti
LŽlxudnš ji Zmájlo.

0! jeáoš tč:be:7 slčxšti Zirú7
fž.trdne ZZZ Mlxům txqřme?

j(x,m ZUZ prčuxáže jčxšnošt č:irú
087idi lš djššjicxm ermeť

krnxsáo šmtú Z jUZnou txxúři
8xsif ji opčxt Zpďšnou Zúřj.

ll.

U luorúod Nčxšl:ýclx luxčišn?! wjuxilú
lejuščluň jščixrú,

Uončbu ji nšdo šjq,tú,
()o ji dlčdšnš šujjrú;

ú tčxllcjxši šjlou szoji
Uoueú áixex ulxeoři,
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Uúužs čxlorčéšenštm Zdoji,
lirnchs dluclůr odoři.

ň to ts .jši7 .lcxuš slrč!ds,
.lejš núm áčaju l(expištrex7

Bx núm rrúljj pojcjjlj dllxjxs7
7 prčuaáúod Bošjod xu mištru.

křijck bjiš7 přijá jc nňm .lšne šwtý,
Tduáuj ťumeáč Ztúnelc :lmsz

jlj.

l(řxm trú llljánú Ztoupi nokm,
Čišté lcrstxwu jjjjšz

l(áe trš úZto múZú ďojw,
Mšic růši ošjje;

l(rimou rúje ťčxšlzřcdrnoštj,
krcdú břjobůr pušljnn,

Zjirú nšdo RČ milcwtj,
d“lixno :loštnjscd áruňjnš.

ú j:xlc troudx dřmotnsisd dlulučm
.jericďdo ZU Zulo r rum:

Wll mš šloro moonsm uxulušm
30ři pemjs dřjcdů odjum.

l)rjjá j l( uxejm7l! .jt:ne thř,
Tduůuj cuošlj Ztúnoll :lčxts.

jf.

4 djel jjň 88 p088j jšošj
ďliši árčxdšMornu;

koáúrú jj nešdch šdošj
Cdorým áušjm lc olnrš.

jšjňše lrodčě7sjčxštj mjjú.
Tš mu erloe otrsrúš.

.ledo glow jšouoe čšilú
Žlnštnč rrud:a potirúš.

ťrodňjj jiš černé mrnlqz
Tčxchrirú li prčwáx šrjl.a n
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Ušlňrú mšč lcřjxxojxedjch
Uršcj ZB :uš s Zrcjoo jiljcl.

l(šš j rérnú cjruújw lro.jš
0lčrře mu Zrcloe „runqjcxd

7.

8 sťxcldoúu še: ldouťe lexťmeš7
ďouře Mjole lerstrýoby

Nn liřešfšnčx esurolx árřme

řsxlčxlešm x.llxů dllmxjcd.
ú j:xjc xe ješeň odrčur luxolxom

Uošte tomnošt reščerui.
el“nbZo mnoňi ugšářm rolsšm

Umbů ll!cb pjul( přiššrnýx.
murnš Zlorun.ejeú Zo plúmč:

j)olžejcú Z nsun jčxlto jc:r,
Ujuřmč!nň jolxo šomš

pije rjčxšlniclx anů lcrewxe
l(řešsgnšbú Zo řiǧo cdxxšjš,
j)ropušl šljěwx uď nj Zejr.

Ul.

úořd! lmoň teťdtš7 iisšš ůrnlui,
Lo ng rllxů rxprošli

l(uo pomůňe polieil rmbu!
ú mjr r lodš udoZn“?

ňjtex poššj Zoňi cixoclj
leo xršešořxšemiod bředxfunůr,

8 nčdáššnim jš s dojl: sotlj
řrotj llupčim podnnůr.

j)ňrň šrcjoex.. tjňxxú rďáu.
Mouji Zeš ď šcxjmú :iudo.j7

7 oo rilčdčr Zšjodrucju
polře Purjšůr ujsjs lxo.jd

ú lsmnpochxm .jošt .juu šrnrj
l.úšlq Zošj odnčxmšňulý.
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Nl.

úcb! i nn núš Ztnrř Žjcůáee
Ǧušem mocnčšáorjrúz

l(áxňlo joečjxou lodo 8xeůslce
liřicb R nu núš ušmsrúe

l)ušo 8 tůjom r šňpuš cdoůs,
l(ru.šn?š 8 ujm 88 potz?lcú7

8rňl ji r polcušeni wxoáj
j,Učnou řocki Zrůánilcu.

úcd! búoš r lšto jejj eruďlj
l)oreáo jj muňnš s doj,

4 ds šnjlch dřiolxůr paučulj7
Ntčršnou jj poáú šdroj?

pomoš lx mšsn7.jenš árudý,
Folřjr xsšoolmx chšo rrudx!



Prilohy

k životopisu sv. Jana Kapistrána.—Odd—



Allegaliones schismalicorum gui false nilunlur pro
baré commuuionem calicis esse laycali populo de

necessilale salulis ele.

Pro veritale communionis sancta eucharistie
sub dupplici specie, panis sc. et vini, guantum ad
Populum fidelem probatum et praedispositum a sacerdo
tibus de Cremsyer monacho Itatico nunc in Olomucio
ipsam acriler impugnanli, condempnanli, ut audilur,
et hereticanti, diriguntur ad instar tetragoni guatuor
regule infra scriple et petilur responsum dari in
scriplis ab codem. Prima regula sit ista: Scriptura
sacra est fidei regula, contra guam bene intelleclam
non est admittenda auctoritas vel ratio hominis cujus
cunguc vel aligua constitulio; nec consuctudo nec
observatio valet, si conlra sacram scripturam militare
conatur. Hac regula supponitur ut per se vera et
manifesta. Et probatur per bealum Auguslinum do
unico baptismo libro 2"* dicentem: Ouis nesciat sa
cram scripluram Canonicam tam veteris guam noví
testamenti cerlis terminis suis Conlineri, eamgue po
sterioribus omnium episcorum literis ita praponi, ut
de illa omnino dubilari et disceptari non possit,
utrum verum vel utrum rectum sit, guiccungue in ea
scriplum sit vel consliterit esse.

Secunda regula: vita praclica Jesu Christi et
suorum apostolorum aliorumgue seguacium suorum
sanctorum in ceelesia approbatorum propinguissimo
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verissime ct palentissime exponit et interpretalur
sacram scripluram, guanlum sufficit ad salutem generis
humaní et praecipue in maleria de sacramenlis patet.OuiaoperaChristipraeserlim| miraculosaeviden
tissime probant fidem tam veteris guam nova legis,
propler guod dicit Salvator Joh. 10.: Opera gue ego
facio in nomine patris mei, hac testimonium perhibent
de me. Et infra: Si non facio opera palris mei,
nolite credere mihi. Si autem facio et si mihi non
vultis credere, operibus credite. Idem dicit Augu
stinus de doctrina Christiana libro IV“: guantacun—
gue granditate dictionis majus est pondus vita di
centis.“ Et doctor Lyra in moralibus: „Plus probant
facta, guam verba.“ Et Seneca in epistola 20. ad
Eucillum dicit: „Verba rebus esse probanda potius,
guam res verbis.“

Tertia regula: Nulla expositio sive interpretalio
sacre scriptura est utilis, efficax et viva, nisi sit prin—
cipaliter a Spiritu sancto elaborata. Patet enim gui
aliter scripturam sacram intelligit, guam sanctus Spi—
ritus flagilat, hercticus est. Et ut dicit beatus Jero—
nimus in epistola ad Galat: Unde ipsam male intelli—
gentes atgue pervertentes pseudoprophete dicuntur
per Ambrosium super Ysa (Isaiam). Et Augustinus
libro 4* confessionum dicit: „Non est guisguam praeter
te Domine alius doctor veritatis, ubicumgue et unde
cungue claruerit.“ Idem libro de Trinitate: Ouanta—
cungue homo sermonis facundia prepolleat aut soller—
tia disputandi aut suavitale dicendi, frustra operarius
omnia mollitur extrinsecus nisi creator intrinsecus
Jatenter operetur. Omne namgue datum optimum et
omne donum perfectum desursum est descendens etc.
Jacobi primo.

Ouarta regula. Ouatuor sancti doctores Ecclesia
uniyersalis sc. Jeronimus, Ainbrosius, Augustinus et
Gregorius et alii gui sunt praditi ingenio, exercitati
studio, humiles judicio, immunes ab affectato vitio,
proprius et autencius exponunt et interprelanlur sacram
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scripturam, precipue ubi in idem consenliunt, guam
mille moderní expositores et tractatores abominatione
seculi et veneno aspidum et symoniaca heresi infecti.
Ipsi cnim non solum modernis expositoribus sed
chiam Romanis pontificibus in sacrarum scripturarum
expositionibus praponuntur, ul patel 2*decretalium etc.

Conclusio prime regule. Ouia ergo communio
sub utraguc specie ad populum communem supradicta
est veritas sacre seripture ul infra patebit: seguilur
ex prima regula guod contra illam non est admittenda
auctoritas vel ralio hominis cujuscungue vel aligua
constitulio; nec consueludo nec observatio valet si
contra sacram scripturam militare conatur. Et guia
sentenlia monachi impugnat ymo hereticat hanc veri
tatem sacre seripturae, seguitur et convincitur ipsam
contra scripluram sacram inililare el per conseguens
nullo modo fore admiltendam et suslinendam etc.

Conclusio 2“* regule. Praterea cum pradicta
verilas communicandi populum sub ulrague specie
sil institutio et praxis Christi et traditio apostolica
cuin ecclesia primitiva, ut patel ex decursu evange
liorum et I. Cor. 11.: seguitur ex secunda regula guod
predicta institutio, traditio et praxis verius ct paten
tius et propinguius exponit et interpretatur sacram
scripluram de praedicta communiouc guam Ommis alia
contraria exposilio et interpretatio modernorum etc.

Conclusio 3**regule. Insuper cum pradicta ve
rilas communionis sub utrague specie cum sua ex
positione et interpretalione sc. praxi Chrisli, apostoli
et ecclesie primitive sit in ipsis infallibiliter a Spiritu
sancto elaborala, nec hucusgue constat eodem spiritu
revocata, seguilur cx 3'* regula, guod ipsa sit populo
christiano ultilis, efficax, viva et salutaris. Ouo dato
constitutio et consuetudo cujuscungue in oppositum
erit inutilis et Christi fidclibus damnosa et sacre
scriptura notorie contraria el repugnans el per con
segucns per primain regulam nullo modo acceptanda
et suslinenda etc.
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Conclusio 4'* regula. Praterca cumveritas com
munionis pradicte sil doctoribus pramissis sufficienter
et palenter explanata et interprelala et per conseguens
cjus praxis cst multipliciter conlestata, esse populo
Christiano necessaria et salutaris: seguitur per 4""
regulam, guod ipsorum expianatio el interpretatio sit
securior cl pre aliis constitutionibus et consueludi
nibus modernis autentilior, verior et sacre scriptura
propiuguior et per consegucns a cunctis Christi fide—
Jibus magis amplectenda et acceplanda ete.

Ut autem palcat guod pradicta verilas sacra
scripture, puta: communio eucharisie sub ulrague
specie ad populum, sit per saeram scripturam ct sa
eros doctores praedictos et alios tractatores sufficicn—
ter probata et contestata esse populo Christiano ne
cessaria utilis et salutaris, palet (sic) ex infra scriplis
evidenter. Scribit enim Math. 26.: Coenantibus aulem
accepit Jesus panem et benedixit ac fregit deditgue
discipulis suis et ait: accipile et comedite: hoc est
corpus meumn. El accipiens calicem gralias egil et
dedit illis dicens: Bibite ex hoc omnes ete. Hic
Sanguis meus novi testanenti est, gui pro mullis
effundetur in roimissionem pecalorum. Idem habelur
Marci 14 ct Luc. 22. Joh. VÍ. dixit Jesus discipulis
suis et turbis Judeorumn: Amen, ainen dico vobis, nisi
manducaverilis carnem fili hominis et biberilis ejus
sanguinem, non habebilis vilam in vobis. Úbi glossa:
Usgucmodo non fecit mentionem de comeslione sa
cramenti altaris et si ignoralur guis modus sit dandi
vel manducandi, tamen: nisi manducaverilis carnem
tilii hominis et biberilis ejus sanguinem cte. Et infra
super verbo: „Oui mnanducat“ dicit glossa: Exponunt
guidam sancti de comeslione altaris et bene dicunt.
Paulus: „Ego enim accepi a Domino guod et tradidi
vobis. Ouolicscungue manducabitis panem hune ct
calicein bibetis, mortem Domini anunliabitis donee
veniat. Et infra: probct autem se ipsnm homo ct sic
de pane illo edat ct dc calice bibat I. Cor. 11. Aug.:



667

Cum frangilur hostia dum sanguis de calice in ora
fidelium fundilur, guid aliud guam dominici corporis
in cruce immolalio ejusgue sanguinis de latere effusio
designatur? Libro sententiarum Prosperi. Et in canon.
de consecr. d. 2. cum frangilur. Aug.: Ouia Domini
morle liberatli sumus, hujus rei memores in edendo
ct potando carnem et sanguinem, gue pro nobis
oblata sunt, significamus.“ Libro de civitate Dei, et in
canon. de consecr. d.2. Ouia Auguslinus, gui calicem
1. e. sanguinem Clwrisi per se ponit, guasi aliam gra
llam a mensa i. e. a Carne ponit, cum tamen nec
caro Sine Sanguine, Nec Sauguis sine carne possit
esse vel sumi, nec ibi sunt duo sacramenta sed unum,
sed nec Caro est sanguis, mec sanguis est caro et
panis in Carnem converlilur et vinum in sanguinem
et non e converso et sub diversis specicbus utrumgue
sumitur: ideco mensam et calicem hic distinguit velut
diversas gralias. Super psalmo 22 in glos. ord. Jero
nimus.: Out cucharistie serviunt ct sanguinem Do
mini populis ejus dividunt, impie agunt in legem
Chrisli putantes eucharistiam imprecanlis (acere verba
et necessariam esse tantum solemnén oralionem et
non sacerdotum merita, de guibus dicilur: Sacerdos
in guacungue fucrit macula, non accedat offere obla—
tiones Domino (in Sophonia); et in Can. I. 2. Sacer
dotes. Gregorius: guid sit sanguis Christi non jam
audiecndo sed bibendo bene didicislis. Oui sanguis
super utrumgue poslem ponitur, guum non solum ore
corporis sed cham ore cordis hauritur. In utro
gyueenim poste agni sanguis est posilus, cum ore
ad redemptionem sumilur ct ad imilationem intenta
inente cogilatur. Et infra: In hoc mysterio morilur,
vjus guogue ubigue corpus sumitur, ejus caro in
populh salutem partilur, ejus sanguis non jam in
manus infidelium sed fidelium per ora fundilur. In
omilia paschali et in Can. de consecr. d. 2. guid sil.
Ainbros.: Ouia in inorte Christi liberati sumus, come
dendo ct bibendo carnem et sanguincm memorcs
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esse debemus in hoc consecuti novum testamentum,
guod est nova lex, gu obcdientem sibi tradit calc
stibus regnis. Testamentum ergo sanguine constitu
tum est guia beneficii diviní sanguis Christi est teslis;
unde ad tuilionem corporis et anima percipimus,
uuia caro Christi pro salute corporis, sanguis vero
pro anima nostra sumitur et effusus est. Sicut pra
figuravit Moyses dicens: (Caro, inguit, pro corpore
vestro offerelur, sanguis vero pro anima. Ideoguc
non manducandum sanguinem lex precipit super illud
I Cor. 11 guotiescungue etc.

Thomas de Aguino: Ouamvis sit totus Christus
sub utrague specie, non tamen frustra datur sub utrague
specie. Nam primo guidem valet hoc ad reprasen
tendam passionem Christi, in gua seorsum fuit sepa
ralus sanguis a corpore. Unde et in forma conse
eralionis sanguinis fit mentio de ejus effusione. Secundo
hoc est conveniens usui hujus sacramenti, ut seorsum
exhibeatur fidelibus corpus Christi in cibum et seorsum
sanguis Christi in potum. Tertio guantum ad effectum
est conveniens dare sub diversis speciebus ipsis fide
libus, eo guod corpus Christi cxhibetur pro salute
corporis et sanguis pro salute anime. (3"*parte summa:
sue g. 76 artic. 2“ Christus.) Nicolaus Lyra: Bibilc
vinum, guod miscui vobis in sanguincm mcum sub
specie víni, in guo adiniscelur agua3 in ulrague enim
specie communicabantur antiguitus fideles. Super illoverboproverb.9.:Venite,comedite.— Aliaaulen
sanctorum doctorum scripta nec non canonum eccele
sie brevitatis amor ad presens derclinguit. Hoc tamen
sibi adjiciendum putamus et finaliter ingerendum 4"
fundamentum aliud nemo potest poncre preler id
guod posuit nobis Dominus Jesu Christus. Ubi enim
Christus non est fundamentum, nullum boni operis
est superadificatum. Cum ergo Christus, Deus et
homo omnipotens, omnia sciens el omnia volens, gui
in suis traditionibus nec fallere nec falli potuil, sit
hujus communionis sub utrague specie guvad laycosa

x



669

providenlissimus auctlor, ut falentur Couslanliensis ct
Basiliensis synodi nnacum ecclesia primiliva, gua
secindum Bedam est velut mater ct magistra ino
dernee Ecelesie. ideo dicentc codem Beda in homilia
paschali guum oplimum est vila magisterium Eccle=
sam primitivam in omnibus imilari. cerlivres et se
curiores audenter pronunliamus, dguod si guisguani
hominum vmo ul dicil apostolus: Si angelus de celo
veniens aliud evangelizaveril. guam guod evangeli
zalum est, guilibet fidelis debet illud dicere analliema,
verilalemgue evangelicam el aposlolicam jam predi
calam magnanimiler suslinere, gua viclrix clemens
monachorum regum ct conciliorum manet ct invales
cit in elernum el vivit et oblinet in saecula secu—
lorum. Amen.

Epistola responsiva s. Joannis Capisíraní ad sacer
doles (remsirii degenles.

Pro verilate divinissimi Sacramenli Eucharistie
sub una specie tantum ad populum lavcalein kalho—
licum et fidelem non a sacerdolibus de Cremsyr sed
ab ipso Domino Jesu Christo insliluti probali el pre
disposili, a Sacrosancla Romana et universali Ecclesia
katholica permodificati ct perornali juxta ritum obser
vantiam ct conseludinem sanci Romane ct univer
salis Ecclesia militantis, gua: pro lege servanda cst.
Salis etenim indignum guenguam vel pontificum vel
ordinum subsegucutium hanc regulam refutare guam
beati Petris sedem cl segui videril ct docere. patet
clarissime 2 d. c. Nolile elc. Ecclesiaslicarum ele.
In his rebus. Et per August ad Casulanum preby
terum diceniem: „In his recbus de guibus nihit certi
statuit divina seriplura, tmos populi Dci ct institula
majorum pro lege tencuda sunt. EL sicul prevari
catores legum divinarum, ita conlemplores ceclesta—
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sticarum consuetudinum cohercendi sunt. Et idemAug.
de fide Christiana dicit: katholica Ecclesia per orbem
diffusa: Tribus modis probatur existere, guidcungue
in ea tenetur. Aut auctorilas est scripturarum, auttradiliouniversalisautcerteproprie| parlicularis
instructio. Sed auctoritate scil. scripturarum tola con
stringitur, scil. katholica Ecclesia, universali tradi
tone majorum nililominus tota, privalis věro cousti
tutionibus et propriis informationibus unagusegue pro
locorum varietate, prout cuigue visum est, subsistit
et regilur. Et in libro contra Manicheeos idem Aug.
dicit: Palam est guod in re dubia ad fidem valet
auctoritas katholice ccelesie, guae ab ispis fundatis
simnisApostolorum sedibus usgue in hodicrnum diem
succedentium sibimet Episcoporum serie, et tot popu
lorum consensione firmatur. Patet igitur Cxpressissime,
guod plenis.ime papalis auctorilas, gua apostolica
communiter nuncupalur, cum ipse papa summus ponti
fex in plenitudinem poteslatis sit vocatus, celeri vero
in partem sollicitudinis 2. g. 6. c. gui se scit et c.
decreto nostro: De causis fidci et de gurhuscunguc
dubiis circa fidem concurrentibus hanc judicare, et ad
cam tamnguamad matrem omnium katholicorum et tam
guam ad supremam potestatem pro judicio recurritur
et pro declaralione veritatis per katholicos undecungue
12 d. Sic omnis. 2% d. de libell. 1. g. 3. ete.

Non possum igitur non mirari o Sacerdotes deCremsvr.EgofraterJoannesdeCapistrano| ordinis
minorum minimus et mdicnus Commissarius Aposto
licus et Gencralis inguisitor haretica pravilalis per
universum orbecm instilulus a Sancla Sede Apostolica
licet immerilus a felicis recordationis Martino Papa
Ouinto, ut per autenticas literas apostolicas evidenterostendo,duempro.deristone| guadaní© monachumn
talicum appellatis, cui, dicitis, lamguam acriter im
pugnanli et condenpnanli ct herelicanti ad inslar
tetragonii gualor. regul. infra scripta dirigunlur.
Temptatis extranca vocabula inlersere, gue©lamen
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(cum reverenlia) minime intelligitis, neguc scilis cujus
vasus vel ubi reperiatur letragoni. Tetrogona est
keura guadrangula omnes angulos reclos habens sicut
Tetrameter dicitlur gualor pedum versus et Tetrapióta
gualuor casuum varietas et tetrarcha guarlam parlem
regní tenens. Putalis forte tumguam syvmea lingere
uuod non est, cisilis: ad instar Telragonii gualuor
regulee; si dixissetis Telrarona, intellexissem guod
poluisset esse casus genitivi vel dalivi singularis vel
nomnaliví numert pluralis. Hec. dixeriim ex C0,
guod niliminí tan acecurale tamguc pompose scribere,
sicut veslri »guales facere assolent pro fumosa ne
bula vane alorie temporalis. Aslutie serpentina mos
est linguam volvere et sna verba venenata melle linire.
Nun sunt regul guas describilis per sacerdoles de
Cremsyr composile: vel invente, sed composilae
fuerunl nedum gualuor sed decem regul in sacro
ConciltoConstanlieusi, si bene recolo, per reverendis
Sitnum in Christo patrem et dominum dominum Johan
nem de Turrecremata, hodie dignissinam preshyle
rum Cardinalem littlo sancti Sixli contra haereses
Victeff, Hus et Jeronimi patrum vestrorum, guos pro
sanetis colere nunc. pracsumilis conlra judicium et

zdeterminationem sacri Constanlicnsts concilii Ecclesiam
katholicam tunc repraesentantis.

Non advertitis verba primae regulae dicentis:
Sacra scriptura est fidei regula, conlra guam bene
intellectam etc. Ouiď ergo si male et sinistre intelli—
galtr. pro certo ad aligucm superiorem pro vera
intelHigentliarecurrere oportebit, ut supra evidentlis
sime est ostensmmn.Et si bene advertis verba Augu
stint de unico baplismo: Ouis neseiat etc. hoe tantum
Intendit, gnod ex guo sacrae secriplurne lam vetleris
gtam noví leslamenti continenlia est a sancta Eccle
sia approbala ct suscepta, de illo dubitare omnino
non liceat, gnod verum et rectum sit, gniccunguec in
ca seriphin esse conslilerti.

Porro in verbo „canonicam“ cum dicit: Onis
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nesciat sacram scripturom canonicam etc. Canon cnim
grece regula et consuetudo comprobata sive insli
tulio dicitur a latinis. Exinde dixit Aug. ibidem:
„Evangelio non credcrem, nisi me Ecclesia commo
verel.“ Canonica ergo scriptura sacra est illa, guae
regulata est, decreta, cxaminata et approbala a sacro
sancta Romana universali Ecclesia katholica militante.
Nam ut Isidor dt. lib 6. Etym. O. 16. Canon grcce
latine Regula dicitur. Regula autem dicta est guia
recte ducit nec aliguem aliorsum trahit. Alii dixerunt
rogulam dictam vel guod regat, vel guod normamrectevivendipraebeatveldistortum© pravumguc
corrigat. Canones autem generalium Conciliorum a
temporibus Constantiní coeperunt. In praecedentibus
namgue annis persecutionum ferventium docendarum
plebium minime dabatur Facultas. Inde Christianitas
in diversas hereses scissa est, guia non erat licen
tia Episcopis in unum convenire nisi tempore supra
dicti Imperatoris. Ipse enim dedit facultatem Christi
anis libere congregari. Sub hoc ctiam sancti patres
in Concilio Niceno de omni orbe terrarum convc—
nientes juxta lidem evangelicam ct apostolicam se
cundum post Apostolos symbolum tradiderunt. Ecce
carissimi, si vultis ocnlos aperire mentales, cogno
scetis aperte, guod Christi auctoritas in Petro remansit
principaliter et in aliis apostolis accesorie, a Pctro
autem et ipsis Aposlolis iu Petri et Apostolorum
succesores canonice intrantes noscitur propagata. Inde
et ipse Dominus Jesus Christus dixit Joann. 45. Eco
sum vitis, vos palmites. gui manet in me et ego in
eo, hic fert fructum multum, guia sine me nihil po—
stetis facere “ denolans unionem membrorum cum
capile, guod est ipse Christus Jesus, pro gua etiam
uniouc orat valida eficacia ad Patrem illa sacratis
sima nacte ultimae sue cocnae Joh. 17. d.: Paler
sancic, serva e0s in nomine mco, guos dedisti mihi
ut sint unum sicut et nos. Et infra: Sanclilica cos
jn veritate, sermo tuns veritas cst. Et infra: non pro
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his autem rogo tanlum, sed et pro eis gui credituri sunt
per verbum eorum in me, uf omnes unum sint sicut
tu Pater in me et ego in le et ipsi in nobis unum
sint, ut mundus credat, guia tu me misisti, et ego
claritatem guam dedisti mihi, dedi eis, ut sint unum,
sicut et nos unum sumus. Ego in eis, et tu in me,
ut sint consummati in unum.“ Ecce guid est igilur:
„Nisi manducaveritis et nisi biberitís“ Joh. VI. Man
ducate igitur nobiscum fidei verttatem, bibite nobis
cum Christi caritalem, guia Deus carilas est et gui
manet in caritate, in Deo manet et Deus in co. I.
Joh. 4. c. Ubi etiam dixit: In hoc cognovimus spiri—
tum veritatis et spiritum erroris. Si diligamus invicem,
Deus in nobis manet et caritas ejus in nobis perfecta
est. Et nos cognovimus et credimus carilati, guam
habet Deus in nobis.“ Tali modo etiam et Petrus dixil
postguam Christus populo declaravit ore verba guae
dixerat: Nisi mand. et nisi bib. Et infra: Oui man
ducat me el ipse vivel propler me.“ Ecce guod suf
ficit manducare co modo, guo Christus intelligit. „Hic
est, ait, panis gui de ceelo descendit“ et non dixit:
hoc est vinum, nec aliguam menlionem hic fecit de
vino. Et dixit: gui manducat hunc panem, vivet in
aternum. Et non dixit: gui bibit hoc vinum. Nec
eliam cum dixit: „Bibite ex €e0 omnes Math. 26.,
legistis, vinum vel aguam, lac vel mel aut balsamum
sive alium gucmcungne liguorem in calicem immisisse,
sed solummodo: hic enim sanguis meus novi testa
menti gui pro multis effundetur in remisstonem pec
catorum. Subjunxit tamen: Dico aulem vobis. non
bibam amodo de hoc genimine vitis Math. 26. Et
Marci 14. Et acceplo calice gralias agens dedil eis,
et biberunt ex illo omnes. Et ait illis: Hic est san
guis novi lestamenti. Et Luc. 22. Et acceplo calice
gralias egit et dixit: Accipite et dividile inter vos,
Dico enim vobis guod non bibam de generatione
vitis, donec regnum Dei veniat. Et supra dixerat:
Dico enim vobis, ex hoc non manducabo illud, do

29
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nec impleatur in regno Dei.“ Dicetis ergo vos sacram
scripturam trahentes ad placitum intelligentia sinistra
simul et perversa: ergo ab illa hora Christus Jesus
negue manducavil negue bibit post suam resurrectio—
nem etiam, sed manducabit et bibet in die judicii,
guia tune implebitur: „Et veniet regnum Dei“ Et sic
ipsum Jesum Christum mendacem judicabitis et falla
cem. Nam aut manducavit et bibit post resurrectio—
nem aut non; patet expressissime guod manducavit et
bibit. De manducatione patet Luce ultimo cum dixit:
Habetis hic aliguid guod manducetur? At illi obtule—
runt ei partem piscis assi et favum mellis. Et cum
manducasset coram eis, sumens religuias dedit eis.
Ouod biberit autem probatur testimonio Petri et ipsius
Evangelista Luce scriptor. Act. Apost. 10. ubi Petrus
post conversionem Cornelii dixit de Christo Jesu:
Ouem occiderunt suspendentes in ligno, hunc Deus
suscilavit tertia die et dedit cum manifestum fieri non
omni populo sed testibus preordinalis a Deo, nobis
gui manducavimus et bibinus Cuin illo postguam re
surrexit a mortuis. Patet igilur guod manducavit et
bibit. Necdum tamen impletum est in nobis regnum
Dei, fuit tamen impletum in illo instanti, guo a
mortuis resurrexit. Et sic oportet evangelium cum
evangelio concordare, et unum passum sacre scrip
tura per alium declarari Kc. Audiatis ergo, guomodo
ipse Christus Jesus: „Nisi manducaveritis et nisi
biberitis“ declaravit: Spiritus est, inguit, gui vivificat
caro autem non prodest guidguam: verba gue locu
tus sum vobis, spiritus et vila sunt. Sed sunt guidam
ex vobis, gui non credunt. Ecce guod de fide lo
guitur dicens: Nisi manduc. et nisi bib.; sciebat
enim ab initio J. Christus, gui essent credentes et
gui traditurus csset cum. Johannis sunt hac verba
gui lestinonium perhibet de his, et scimus guia
verum est lestimonium ejus. Hoc etiam testatur ct
Petrus ibidem gui cum Christus dixisset ad duo
decim: Numguid et vos vultis abire? Respondit ci
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Simon Petrus: Domine ad guem ibimus? verba vila
zlerne habes; et nos credimus et cognovimus guia
tu es Christus filius Dei. Ecce guod de fide intel
ligit verba Christi, gui eliam cum dixisset: Opera
mini non cibum gui perit, sed gui manet in vitam
«ternain, guem filius hominibus vobis dabit. Dixerunt
ergo ad eum: Ouid faciemus ut operemini opera
Dei? Respondit Jesus et dixit eis: Hoc est opus
Dei, ul credalis in eum, guem misit ille. Et infra:
Pater meus dat vobis panem. de celo verum. Panis
cnim verus est, guí descendit de coelo et dat vitam
inundo; ego sum panis vile, gui venit ad me, in
tellige per fidem, non esuriel. Et gui credit in
me, non Siliet uuguam. Sed dixi vobis guia vidi
stis me et non creditis. Et infra: Hoc est voluntas
patris meči, gui misit me, ut omnis gui videt filium
et credit in eum, habeat vilam «£lernam et ego
resuscitabo eum in novissimo die. Murmurabant ergo
Judei de illo guod dixisset: „Ego sum panis, gui
de celo descendi. Si guis manducaverit ex hoc
pane, vivet in *lernum.“ © ceci duces cecorum!
O surdi nolentes audire veritatem! O claudi retro
gradi serpentes ul cancer, mordentes ut scorpio,
carniices animarum Christi sanguine redemptarum
comedite panem vivum, bibite totum Christum sanum
et integrum. Nolite Christum adhuc tenere mortuum,
putantes sanguinem ejus non esse cum corpore, gui«
totus Christus Jesus secundum totam suam divinita
ten el secundum suam humanitatem cum anima cor
pore et sanguine omni sua gloria plenus integer et
perfectus sub gualibet ulrague specie realiter conti
netur, lotus in toto et totus in gualibet parte, totus,
hsec est verissiina regula, haec est sacra scriptura
canonica, hic canon recte ducens, normám recte
vivendi prebens, de guo eliam Gratianus meminit
3. d. Canon: Canones namgue spiritu sancto sug-—
gcrente conscripti sunt. 10. dicit: Si guis dyaconus
32. d. Erubescant 22. 1. g. Violatores canonum de

29%
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elate ct gualitate c. multis. Canonica igitur scriptura
dicitur velus et novum testamentuin ab Ecclesia ap
probatum guod d. in Summa et c. Noli et c. ego,
ubi referuntur verba Aug. ad Jeronimum in epistola
ejus dicentis: Ego solis eis scriplorum, gui jam ca
nonici appellantur, didici hunc limorem amoremgue
deferre, ut nullum eorum scribendo errassc audeam
credere. Ac si aliguid in eis offendero, guod videa
tur contrarium verilati, nihil aliud existimo, guain
vel mendosum esse codicein vel non esse asseculum
interprctem.“ Ecce igitur, guod sacra seriplura in
diget interprete vero autentico et legitimo, gui sum
mus pontifex Spiritu sancto rectus cum Concilio suo
rum Cardinalium et pralatorum ac doctorum katho
licorum de causa fidei judicat et decernit ut supra.
Hinc Aug. in 4%“ epistola ad Jeronymum dixit:
Sicut veterum librorum fides de Hebreis volumnibus
examinanda est, ita novorum veritas graci sermonis
normam desiderat. In eadem eliam d. descripta est
praedicta regula Augustini guam allegatis: Ouis ne
sciat etc. Sic eliam Innocentius Decentino (Sic)
Episcopo scribens ait: Ouis nesciat aut non adverlat,
id guod a principe apostolorum Petro Romane Ec
clesie tradilum est ac nunc usgue custoditur, ab
omnibus debere servari nec superduci aul introduci
aliguid guod auctoritatem debeat aliunde accipere
vel exemplum. Et 12. dicit: Sanctus Calixtus papa
ait omnibus episcopis: non decel a capite membrum
discedere, sed juxta scripture testimonia omnia
membra caput seguantur. Nulli vero dubium est,
guod Apostolica ecclesia mater sit omnium ecclesia
rum, a cujus vos regulis nullatenus couvenit de
viare. Et beatus Gregorius papa dixit: Apostolicis
preceptis non dura superbia resistatur, sed per obc
dicntiam gue a Sancta Romana Ecclesia et Aposto—
lica auctoritate jussa sunt salutifere, impleantur, si
ejusdem sancte Dei Ecclesia, gua caput est, veram
communionem habere desideratis. Non igitur vobis
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licet Sacerdotibus de Cremsyr vere matris viscera
laniare et unitatem scindere tunice inconsulilis Do
mini nostri J. Christi; corporis et sanguinis sui Sa
cramentum est vinculum unitalis, ut August. dixit.
Sicut ením ex multis granis unus panis conficilur et
ex mullis racemis unum vinum conflutt, ita nos
multi unum corpus sumus, singult autem alter alle
rius membra in Christo Jesu Domino nostro ut dicit
Aposlolus ad Romanos 12. Et Aug. ait: Outa passus
est pro nobis Dominus, cominendavit nobis in isto
sacramento sanguinem suum et corpus guod eliam
fecit nosmet ipsos, nam ct corpus ipsius nos facli
Suinus et per misericordiam ejus guod accipimus,
nos sumus. De consec. d. 2. Ouia passus est. Et
infra: Ad aguam venistis et conspersi estis et panis
Dominicus facli estis; sic unum estote vos diligentes,
vos tenendo unam fidein, unam spem, individuam
carilatem. Haretict guum hoc accipiunt, testimonium
contra se accipiunt, guta illi guerunt divisionem,
cum panis iste indicet unilatem. Sic et vinum in
mullis racemis fuit et modo unum est vinum, unum
est in sua nalivilate. Čalix post pressuram torcularis
impletur et vos post illa jejunia. post labores, post
humilitatem ct contritionem in nomine Christi jam tam
guam ad calicein venistis ct ibi vos estis in mensa
et in calice nobiscum vos estis, simul enim hoc su
mimus, simul bibimus, guia simul vivimus, sane in
tellige, guta de sumptione et bibitione spirituali lo
guitur I. e. de unione mistici corporis Domini nostri
J. Christi. Ex hoc etiam dixit in sermone de infanti—
bus: Ita Dominus noster J. Christus nos significavit, et
ut nos ad se pertinere voluit, ministerium pacis et uni
talis nostra in mensa consecravit; gui accipit misle—
rium unitatis et mon tenet, vinculum pacis, non miste
rium ačcipit pro se, sed testimonium contra se. Nulli
ergo aliguatenus ambigendum unumgucmgue fidelium
corporis et sanguinis Dominici tunc esse parlicipem,
guum in baplismale membrum efficitur Christi, nec
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alienari ab illius panis calicisgue consortio, eliamsi
anteguam panem illum comedat calicemgne bibat, de
hoc seculo migraverit; in unilate corporis Christi
constitutus sacramenti illius guippe participalione ac
beneficio non privabitur, guum in sc hoc, guod illud
Sacramentum significat, invenit. Tali elian modo in
telligitur, guod legitur in lib. Sententiarum Prosperi:
„Cum frangitur hostia, dum sanguis de calice in ora
fidelium funditur, guid aliud guam Dominici corporis
in cruce iminolatio ejusgue sanguinis de latere fusio
designatur.“ Intellige sane sententiain Prosperi: Ouis
frangit hostiam manibus? None sacerdos? Ergo et
in ora fidelium sacerdotum sanguis de calice fundi—
tur. Intendit enim exprimere, mysterium redemplio—
nis humanae in hoc divinissimo sacramento repre
sentari memoriter. Et ideo dicit: Ouid aliud guam
Dominici corporis in cruce vymmolatio ejusgue san
guinis de latere fusio designatur. Hoc eliam dixit
Apost. I. Cor. 14. Ouoliescungue manducabitis panem
hunc et calicem bibetis, mortem Domini anunliabilis,
donec veniat. Ad hoc igitur denolandum et repre
sentandum bene sufficit, guod sacerdoles sub utra—
gue specie sumant, panis videlicet et viní hoc diví
nissimum sacramentum. Et hoc praceplum [nit in
sacro concilio Toletano. Et habetur de consecr. d.
2. c. Relatum est nobis guosdam de sacerdotibus
etc. et in c. Comperimus aulem. Et hec est pura
el sincera verilas, guam gui respuil. proprio judicio
hereticum se condempnat, ut dixil Aposlolus ad
Tytum ultimo: „Hereticum hominem post primam et
secundam correclionem devila, sciecns guia subversus
est gui hujusmodi est et delinguit proprio judicio
condempnatus.“ Servale igitur sacros canones, 0 68—
cerdotes de Cremsyr, guia violatores canonum blas
phemare Spiritum sanctum non incongrue videnlur,
gui contra eosdem sacros Canones non necessitate
compulsi sed libenter aliguid aut proterve agunt aut
logui presumunt, aut facere volenlibus sponte con
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scnliunt. Talis cnim praesumplio manifeste est unum
genus blasphemantium Spiritum sanctum, guum ut
jam pralibatum est, contra eum agit, cujus jussu et
gratia sancti canones edili sunt. Dixit sanctus Papa
Damasus et est textus decreli 2. g. 1. Violatores
canonum ele. Nam sic Ormista papa dixit eadem
causa et guestione: „Prima salus est recte fidci
regulam custodire et a constitutis patrum nullatenus
deviare.“ Ita ct secundum bealum Aug.: Prima
heresis in discipulos Christi velut a durilia ejus ser
monis facta est. Cum enim dixit: „nist guis man
duc. ete.“ Ill vero non intelligentes dixerunt ad
iovicein: „Durus est hic sermo,“ et separaverunt se
ab illo et remansit cum duodecim. Discedentibus
lis instruxit eos gui remanserant: Spiritus est in
guit etc. Canones igitur sancti sunt et ab omnibus
fidclibus observandi. Nam ex ipsis canonibus sanc
tam obedienliam, unionem ecelesiasticam, disciplinam
et publicam utilitatem in omní populo Christiano ka
tholico et Christi vere fideli unanimiter observamus
ut notat Joh. antioch. in c. Cum venerabilis de con
suetudine. Idcirco canones sacratissimi appellantur
et sancti 4“ dum pervenit, 2% d. pervenit 7% d.
sanclorum canonum. Et canones aninati dicuntur
Papa et cardinales 2. g. 3. c. Ipsi sunt. Debitores
ervo sumus et oblicaminí algue tenemur regulas
canonicas observare 9. g. 3. c. Cum simus 19. d. c.
Si Romanorum etc. c. $i omnis elc. c. Cum vero
et c. nulli et 10. d. c. 47? et 2%. Sancta igitur
Romana Ecclesia habet jus condendi canones et ca
nonibus auctoritatem parare et non subjicitur cis
27. g. 1. — Et ibidem habetur guod papa est Do
minus canonum et potest eos mutare et corrigere
clave tamen circa lidem non errante, gue nunguam
errare potest, ut dixit Christus Jesus veritas, in ab
stracto pollicitus est Petro pro se et suis in officio
successoribus dicens: „Tibi dabo claves regni ceelo—
rum,“ super se ipsum Christum Jesum petram ir
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missimam suam Ecclesiam firmans et asserens, guod
porte inferi non pravalebunt adversus cam. Super
guibus verbis Cirillus dixit: Ouod sicut Christus pro
misit, ita Ecclesta Petri i. e. Petro commissa ab
omní seductione immaculatamanet super omnes pre
positos et episcopos et Primates Ecclesiarum in suis
pontificibus in plenissima fide et auctoritate Petri,
et cum Ecclesie guorundam errore sint verecundate,
omnia obturans ora hereticorum. Et sic porte inferi
heresiarche et herectici designantur. Et hoc pro
prima regula et prima conclusione vestra falsa.

Ad secundam, valde intricalam dico et respon
deo, guod multa sunt gua sancla mater Ecclesia
etiam modernis tempcribus declaravit et declarat
continue ullra ea, gue Apostoli et cis propingui
sancti doctores interpretati sunt, de guibus ad pre
sens disserere longum essel, ul de imaginibus sanc
torum, de sacramentis Ecclesiarum, de ornamentis
sacerdotum et clericorum celebranlium et ministran
tum, de modo celebrandi, de tempore. Legimus
mamgue: Petrus sacerdotalem cathedram in partibus
orienlis annis guatuor lenens primo celebravit missam
dicendo solummodo Pater noster, ergo et vos nunc
ita dicatis, guod non consulo. Christus Jesus post
cenam hoc divinisstimum sacramentum et ipse cum
suis 12. apostolis communicavit, gnod hodie nefas
esset ut dicit beatus Aug. et p. in c. liguido de cscr.
d. 2%“Sic etiam et Christus Jesus nocturno tempore
hoc sacramentum instituit ut communiter creditur.
Hodie aulem, ut dicit beatus Thomas in 4. senten
tiarum d. 14 in die missa celebranda cest et non in
nocte, guia hoc sacramenlum ad tempus gratie
perlinet, guod per dicm Ssignificalur secundum illud
Apostoli Rom. 13.: Nox praecessit, dies autem appro
pinguavit. Abjiciamus ergo opera tenebrarum et in
duamini arma lucis; sicut in die honeste ambulemus.
Dies aulem judicatur non solum ab ortu solis, sed
Cx guo incipiunt orituri solis signa manifestari per
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aliguam ačris illustrationem. In duabus tamen nocti—
bus missa cantatur per privilegium illarum noctium
sicut in nocte nativitatis Domini, guui Christus natus
est, ut patet in c. Consuluisti de ceeli mis. d. 1. c.
nocte. Tres namgue misse illa die celebrantur propter
mysterium, guod per illas tres missas reprasentalur
ut dicit Glo. tn dicto c. Consuluisti: videlicet status
ante legem in nocte, stalus sub lege in aurora, status
gratlie circa horam tertiam etc., de guibus multa
descripsi in nostro prolixiori tractatu contra hereses
Hussitarum, guamobrem vestra secunda conclusio falsa
est, guod institulio et praxis Christi et tradilio apo
stolica de necessilate salutis vel ex pracepto Christi
populum laycalem sub ulrague specie comriunicare
debere et guam maxime cum nefandissima abomina
tione, guod etliam infantes unius dici baplisali statim
communicari debeant sub utrague specie, guod fuit
heresis Pelagii et Nestorii a mille amnniset ultra
clernarum (sic) condempnata. Vos autem vultis illam
resuscitare et renovare ergo nedum hcretici sed
heresiarche tales sunt judicandi ut palet 24 g. 3.:
Oui aliorum. Ubi sanctus Papa Urbanus sic dicit:
Oui aliorum defendit errorem, multo amplius est
dampnabilior illis gui errant, guia non solumille errat
sed etiam aliis offendicula errorum praeparat et con
firmat. Unde guia magisler erroris est, non tantum
hereticus, sed etiam heresiarcha dicendus est. Ad
guod accedit decrelum Concilii Lateranensis in c.
Sicut autem beatus Leo. Ubi ila excommunicantur
delensores et receptatores hereticorum sicut et ipsi
heretici. Et in c. Excommunicamus. Credentes eodem
ti. Et hoc pro secunda regula et falsa vestra con
clusione.

Tertia regula contra vos militat expressissime.
Vos enim estis illi, gui sacram scripturam aliter in
telligere praesumitis et interprelari guam scnsus Spi
ritus sancti flagital a guo scriptura est p. 24 g. 3. c.
heresis. Ex guo etiam vestra conclusio falsa patet

**
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sicut supra in prima vestra regula clarissime cst
declaratum. Nam spiritus sanclus ex ore sui spira—
toris Jesu Christi veri Dei Glii, a guo sicut a Patre
Spiritus Sanctus ipse procedit, locutus est Joh. 16
pro declaralione aulem verborum tllorum: Nisi manduc.
et n. biber. inguiens: spiritus est gui vivificat, caro
autem non prodest guicguam. Verba gue ego luculus
Sum, spiritus el vita sunt etc.

Ouarta vestra regula post commendalionem sa
crorum guatuor doclorum lota venenosa. El guum
dicilis, „guam illi moderni exposilores et pertracta—
tores ambitione seculi et veneno aspidum ct symo
maca heresi infecti.“ [psi enim dicitis: „non solum
modernis exposiloribus sed et Runanis pontificibus in
sacrarum Sscripturarum exposilionibus praponuntur,“
propter guod fundare intenditis veslram guartam fal
Sissimam conelusionem, guod contestentur ipsi sub
ulrague specie cornmunionem necessariam esse po
pulo Christiano, pro guanto ipsam sub dupplici specie
extendere intenditis ad populum laycalein, guam fal
sitatem nuuguam in eternum probare valebitis. O
inprudenlissimi homines, frons meretricis facta est
vobis nolentes erubescere de tanta vestra prolervia
et arrogantia. Docuistis enim lingnas logui mendacia.
Extendistis linguam vestram guasi arcum mendačciict
non veritalis: confortali sunt in terra, dixit Dominus,
ceetus prevaricalorum, dguiade malo ad malum egrosai
sunt et me non cognoverunt, dicit Dominus. Docue
runí enim linguam suam logui mendacium: ut inigue
agerent, laboraverunt. Sagitta vulnerans lingua eorum,
dolum locula est, in ore suo pacem cum amico suo
loguitur, ct occulte ponit ci insidias. Numguid super
his non visitabo, dicit Dominus, aut in gente hujus=
cemodi non ulciscelur anima mea? legite Jerem .c. 9.
et invenielis hac contra vos designata. Ubi legistis
in 28. d. decretalis. Revolvite diligenter, ubi inve
nielis guod auctorilates doctorum sententiis Roma
norum Pontificum praeponantur? Ouare facilius repe—
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rietis ipsos guatuor doctores contrarium expressisse.
Nam 1"* Jeronymus scribens ad sanctum Damasum
papam dicit: Hac est fides papa bealissime, guam in
Ecclesia katholica didicimus, guamguecsemper tenui
mus, in gua si minus perile aut parum caute forte
aliguid positum est, emendari cupimus a Te, gui
Petri et sedem tenes et fidem. Si autem hac nostra
confessio aposlolatus tui judicio comprobatur, gui
cunguc me culpare voluerit, se imperilum aut male—
volum vel etiam non kalholicum sed eliam hereticum
comprobabit. Item: Sancta Romana Ecclesia, gua
semper immaculata permansit Domino providente et
beato Petro Apostolo opem ferente in futuro manebit,
sine ulla hercticorum insullalione firma et immobilis
omní tempore persistet, legite 24 g. 1. c. hac est
ides etc. Bealus autem Ambrosius cadem causa et
g. dicit sententiarum Magister: Non turbatur navis,
gue Petrum habet, turbatur illa, gu Judam habet,
talis est vestra. Subdit: Elsi multa illic discipulorum
merila navigabant, tamen adhuc €am proditoris per
fidia ugitabat. In utraguc Petrus. sed gui suis meritis
est firmus, lurbalur alienis. Cavcamus ergo perfidum,
caveamus prodilorem, ne per unum fuctucmus; ergo
non turbatur hac navis, in gua providenlia navigabat,
abest perfidia, superat fides; guomodo enim turbari
polerat, cui preerat is, in guo Ecclesie fundamentum
est? Ilic ergo turbatio, ubi est modica fides, ibi
securitas ubi perfecla dilectio. Denigue et si aliis
imperatur, ul laxent relia sua, soli tamen Petro di
citur: Duc in allum, id est in profundum dispulatio
num. Ouid enim tam altum guom allitudinem divi
arum videre i. e. scire Filium Dci et professionemdivinegencrationisassumere?© Ouamlicetmens
negueat humana plene rationis investigatione com
prchendere, fidei tamen plenitudo complectitur.“ Ecce
guam solemniter beatus Ambrosius Aposlolicae sedis
culmen exaltat! Nunc audite guid Aug. super Jo
hannem tractans verba Christi Math. 16. guodcuugue
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ligaveris etc. dt. Aug.: Si hoc Petro tantum dictum est,
non hoc facit Ecclesia. Si autem in Ecclesia fit, utigue
gue in terra ligantur, ligantur et in celo, et gua
solvuntur in terra, soluta sunt et in ceslo, guia guem
excommunicat ecclesia, in ceelo ligalur excommuni
catus, guem reconciliat ecclesia, in ceslo solvitur
reconciliatus. Si ergo hoc in Ecclesia facit Petrus,
guum claves accepit, ecclesiam sanctam significavit.
Si in persona Petri significati sunt in Ecclesia boni,
in Jude persona signilicati sunt in ecclesia mali 2.
4. g. guodcungue. Et idein Aug. eadem ca. ct g. dicit:
Ubi sana fides non cst, non potest esse justilia. Di
lectio enim proximi malum non operatur, guam si
heretici haberent, non dilaniarent corpus Christi,
guod est Ecclesia. Ecce guomodo Aug. contra vos
testatur, o sacerdotes de Cremsyr. Audilc nunc ergo
guid Gregorius dicat in Moralibus, guia ex sola ka
tholica ecclesia veritas conspicitur: apud se esse
locum Dominus perhibet, de guo videatur. In petra
Moyses ponitur, ut Dei faciem conlempletur, guia
nisi guis fidei soliditatem tcenucrit, divinam praesen
liam non agnoscit, de gua solidilate Dominus dicit:
„Super hanc pelram adiflicabo Ecclesiam meam,“
sola guippe est, per guam sacrificium Dominus acčipit
libenter, sola gue pro errantibus intercedit fiducialiler.
Unde et de agni hostia Dominus pracipit dicens:
In una domo comedetis, nec deferetis de carnibus
ejus extra fores. In una namgue domo comeditur,
guia in una katholica ecclesia vera hostia redemptoris
immolatur, de cujus carnibus divina lex efferri foras
prohibet, guia dare sanctum canibus vetat. Sola est,
gue intra se positos valida carilalis compage custodit.
Unde et agua diluvii archam guidem ad sublimiora
sustulit, omnes autem, guos extra archam invenit,
exslinxit. Et hoc contra vos est, gui corpus Christi
mislicum scindere non curatis. Ut autem tameguam
Cceecivisum recuperelis pro intelligenlia vcritatis, cumdicitis:© Ouodexposilionesdoclorumin.sačrarum
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scriplurarum exposilionibus Romanis Pontificibus prae—
ponuntur, intcIligalis eliam, guid idem Gregorius dicat
19. d. c.: „Nulli fas est velle vel posse transgredi
apostolicae. sedis pracepta vel nostra disposilionis
ministernum,“ guod vcstram oporlet segui caritalem.
„Sit ergo ruin sua dolore prostratus guisguis Apo
stolicis voluerit contraire decretis, nec locumndeinceps
jnter sacerdotes habeat, sed exlraneus a sanctlo fiat
ministerio, nec de ejus judicio guisguam postea curam
habeal, guia jam dampnalus a sancta ct Aposlolica
ceclesta sua inobedientia atguc presumplione a guo
Jibet esse non dubitatur.“ Onod autem auctoritas
aposlolica 1. e. summi Pontificis sancte Romane
Ecclesie praevalcat super auctoritates guorumcungue
doctorum, o rebelles veritati Spiritus sancti, audite
el attendite, guod Nicolaus papa scribit 19. d. dicens:
„Si Romanorum pontificum decrelo ceterorum opus
cula tractatorum approbanlur aut reprobantur ita ut
guod vere sedes Apostolica approbavit, hodie teneatur
acceplum et guod illa repulit, hactenus inefficax ha
beatur: guanto ergo potius gu2e ipsa pro katholica
fide, pro sanis dogmatibus, pro variis et mullifariis
ecclesie necessilatibus et fidelium moribus diverso
tempore prescripsit, omni debent bonore preferri et
ab ommibus prorsus in guibuslibct opportunitatibus
discrelione vel dispensalione in gratia reverenter
assumi. Et Agatho papa dicit: sic omnes Sanctioncs
Sedis apostolice accipiendae sunt tamguam ipsiusdivinavocePetrifirmate.| EtLeopapadixit:Ita
Dominus noster Jesus Christus humani generis sal
valor inslituit, ut verilas guae antea legis et prophe
tarum praconio conlinebatur, per apostolicam tubam
in salutem universitatis exiret et 1. sc.: „Hujus
muneris sacramentum ita Dominus ad omnium apo
stolorum officium perlinere voluit, ut in beatissimo
Petro Apostolorum omnium summo principaliter collo—
caret, ut ab ipso guasi guodam capite dona sua velut
in corpus omne diffunderet, ut extraneus se myslerii
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intelligeret csse divini, gui ausus fuisset a Petri so—
liditate recedere. Hunc enim in consorlium individua:
unitatis ussumptum, ideo guod ipse erat Dominus,
voluit nominari dicendo: Tu es Petrus ct super hane
petram sedificabo ecelesiam mcam, ut eterni templi
edilicatio mirabili munere gratie Dei in Petri soli
ditate consisteret; hane eliam ecelestam sua firmitate
corroborans ut illam nec humana lemerilas posset
appetere nec porte inferi contra illam prevalere;
ast veram hane petrae istius sacratissimam firnilatem
Deco, ut diximis, adilicante constructam nimis vult
impia praesumptione vtolare, guisguis ejus potestatem
templat infringere favendo cupiditatibus suis ct id
guod accepit a veteribus non seguendo. Si vultis
discere veritatem, attendite, guod in negoliis difli
niendis non solum necessaria est scientia, sed etiam
potestas. Unde Christus dicturus Petro: Ouodcungue
ligaveris super terram etc. prius dixit: Tibi dabo
claves regni ceelorum, in alteram dans ci scientiam
discernendi inter lepram et lepram, in alteram po
testatem ejiciendi aliguos de Ecclesia vel recipiendi.
Cum ergo guelibet negolia finem accipiant vel in
absolutionem innocentium vel in condempnationem
delinguentium, absoluio vero ct condempnatio non
scientiam tantum sed eliam potestatem prasidentium
desiderant vel committantur: hinc Innocentius papa
constituit seu slatuit, ut guoties fidci ratio ventilatur,
arbitror omnes fratres et conepiscopos nosiros non
nisi ad Petrum i. e. sui nominis et honoris auctoritatem
referri debere, veluli nunc retulit vestra dileclio,
guod per totum mundum possit ecelesiis omnibus
prodesse 24. g. 1. c. Ouo"“ Nam guod papa approbat,
non licet alicui reprobare 2% d. c. Si ille 22. d.Omnes.32.g.g.Veniam.© Ormistanamguepapa
omnibus Episcopis per universas provincias consli
tutis statuit et decrevit dicens: Nemo mihi alia gue
libet contra auctoritatem sedis apostolice vel tre
cententorum decem et octo Episcoporum et religuo—
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rum canonum constituta objiciat, guia guiccungue
contra illorum definitlionem, in guibus Spiritum sane
tum credimus esse locutumn, dictum (fuerit, reci
perc non solum temerarium sed etiam periculosum
esse non dubito ut in dicto c. Si ille etc.

Addilis autem, guod ultimo infere conamini, ct
offerlis vos probaluros communionem sub utrague
specie layali populo ut intenditis fore necessariam.
salutarem, tamguam si dicerelis, guod sine ea salus
esse non possil Et allegatis porro: Cenantibus aulem
Math. 26. Ex auibus tamen verbis ad populum lay
ale nulla infertur necessitas sub ulrague specie
communicandi, sed soHumodo illis guibus dixit: Acci—
pile et comedite. Est postmodum:Bibite ex e0 omnes.
Et. Marc. subjungit 14 c. Et biberunt ex ev omnes,
ergo impleverunt mandatuin. Erant tamen prius effec—
ti sacerdoles, guum biberunt ex e0 omnes, guod patet
ex úllis verbis per Lucam tantummodo scriplis inter
Evangelistas: „Hoc facite in ineaimcommemoralionem
L. 22., prout omnes katholici doctores communiler
asserunt el traclant in 4. sentenliarum 17 et 18 d.
Pari modo ad secundam auctoritalem guam addu
cilis: Nist manduc. et nisi bib. nulla infertur neces
sitas nisi pro Spiritual manducatione per fidelem
animae unionem cum Christo Jesu et cum suo Cor
pore myslico observanda, veluti vobis oslensum est.
Sic el ad tertiam ex verbis Apostoli I. Cor. 11. Ex
praecepto vel necessitate salutis nil concluditur ad
populum layalem nisi pro repraesentatione passionis
Domini n. J. Christi. Inde dixit sacerdotibus: Ouoties—
cungue manducabilis panem hunc et calicem bibetis,
mortem Domini annuntiabitis, donec veniat. Non enim
layci annuntiant et praedicant in Ecclesia mortem
Domini sed sacerdotes, non mulieres sed viri, non
parvuli sed provecti. Nonne expresse prohibuit Apo
stolus mulierem preedicare I. Tim. 2. 11, 12. dicens:
Mulier in silentio discat cum omni subjectione. Do
cere aulem mulieri non permitto nec dominari in
viris, sed esse in silentio.“
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Et sancta mater Ecclesia nonne expresse sub
anathemate prohibet et interdicit laycis, unius cujus
cungue ordinis censeantur, officium praedicandi ?
Certe sit ut patet in c. Sicut in uno et in c. Ex
communicamus. Et Apostolus ipse ad Rom. 10. Ouo
modo praedicabunt nisi mittantur?“ Nonne et ipse
Apostolus ob increpationem contra ipsos Corinthios
incepit dicens: Primum guidem convenientibus vobis
in unum audio scissuras esse, sicut vos facitis sacer—
dotes neguam de Cremsyr. Subjungit: „nam oportet
haereses esse ut gui et probalí sunt, manifest: fiant
in vobis.“ Notate contra vos: „Convenienlibus ergo
vobis in unum jam non est cenam Dominicam man
ducare“ non autem sanguinem bibere. Et infra:
„laudo vos, in hoc non laudo.“ Et tunc factum refert
dicens: Ego enim accepi a Domino etc. non ergo
precipit, sed narrat institutionem Domini, referens
etiam mandatum Domini ad sacerdoles sicut tantum
ad Apostolos: „hoc facite in meam commemorationem.“
Et generaliter loguens disjunctive: „Ouicungue man
ducaverit panem hunc“ prout layci „vel biberit calicem
Domini indigne“, sicut vos facitis et ministratis. Vi
dete, guid seguitur: „Reus erit corporis et sanguinis
Domini“. Et infra: „Oui enim manducat et bibit in
digne“ sicut vos et vestri debacati et fascinali, „judi
cium sibi manducat et bibit non dijudicans corpus Do
mini.“ Et non dixit hic: non dijudicans sanguinem,
eo guod in ipso corpore Domini realiter continentur
ejus divinitas et tota ejus humanitas sc. anima, cor
pus, sanguis el omnia guae conveniunt adesse hominis
per assumptionem, compassionem, conjunctionem et
comitantiam et unionem. In properando igitur sub
jungit Apostolus propter abusum et indignam sucep
tionem: „Ideo inter vos multi infirmi et imbecilles
et dormiunt multi.“ Et infra concludit: „Cetera autem
guum venero, disponam.“ Nihil ergo praecipit Apo
stolus de communione sub utrague specie laycis ex
hibenda etc.
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Ad guarlam auctoritalemAugustini, gua tamen
est sancti Prosperi et non Augustini, sicut vos alle
gatis: „Cum frangitur etc. Nisi relative jam supra
responsum est, guod tlalia verba ad sacerdotes re
ferantur, non autem ad populum laycalem, negue
aligua talis aucloritas concludít de necessitate salutis
vel de praceplo inslituentis; frangilur hoslia per
sacerdotem, non per laycum, non per mulierem,
non per infantulum.

Talis autem fractio it ad id guod auctoritas
sonat, videlicet ad significalionem et niemoriam pas
sionis et mortis Domini, frangitur aulem in tres partes
sicut tres partes sunt mistici corporis Domini nostri J.
Christi videlicet beatorum, viatorum et purgendorum,
prout magister tractat in 4. sentent. d. 12. Et de
conse. d. 2. c. Triforme elc.

Ad guinlam guod „Domini morte“ — at
tendite verbum, guod dicit: „significamus“. Sacer
dotes ergo sunt ili, gui in edeudo et potando carnem
el sanguinem Domini ejus passionem recolentes sig
nificant et annuntiant, nec tamen eliam Augustinus
aliguid dicit ibi de necessilate cornmunionis laycorum
sub utrague specie, guod tamen ipse improbaverat
contra Pelagium et Nestoriun etc.

Ad sexlam: „Oui calicem, idest, sanguinem
Christi per se ponit“ etc. respondetur, guod nuntiat
diversitates vel divisiones gratiarum sicut Apostolus
dixit I. ad. Cor. 12. „De spiritualibus autem nolo
vos ignorare fratres“. Et infra: „Divisiones grati
arum sunt, idem aulem spiritus.“ Et nihilominus cum
enumerasset ibí novem species graliarum, unilatem
intendens mystici corporis Domini nostri J. Christi per
diversa membra concurrere subjunxit: Sicut enim
unum Corpus est et membra habet mmulla, omnia
uulem corporis membra cum sint multa, unum corpus
sunt: ita et Christus. Etenim in uno spirititu omnes
nos in unum corpus baplisati sumus. Nam et corpus
non est unum membrum sed multa. Et sic expressis
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sime palet, guod de unione mystici corporis loguilur.
Et si dicat glossa: guod mensa et calix distinguunt
diversas gralias, nihil tamen habet ad propositum de
precepto vel de necessitate salulis, sicut vos sua
detis ceecis, pauperibus, ignorantibus, vere dico:
„ceecis, claudis, paralilicis, contraclis et aliis mise—
ris infirmis et afflictis, sicut corporali prasentia sum
expertus in mullis, gui pro absolulionis beneficio ad
me venerunt. Nam et si ile psalmus 22. sc.: „Do
minus regit me;“ ubi psalmisla scripsit decem dona
Dei, gu glossa ordinaria vocat decem gratias, et
post nonam graliam ponit auctoritalem praedictam
gue non incipit, ut vos ponilis sed incipit: non
guod calicem sanguinis Christi psalnista per se ponit
guasi eliam graliam a mensa i. ©. a carne, cum
tamen etc. In gua auctoritale implicite solvit talem
gueslionein, cur psalmista enumerando pra-dicta dona
Dei seu gralias mensam i. e. corpus Chrisi et ca
licem i. e. sanguinem Christi distinguit vel ad duas
gralias i. e. duo dona Dci, cum tamen species panis
el species vini sint unum sacramentum totale et non
duo, et caro Christi non possit de lege communi
esse aut sumi sine sanguine et e converso, €0 guod
totus Christus est sub ulrague specie. Et respon
dendo dedit islius guaeslionis tres causas. Prima est
distinclio essentialis corporis Christi el sanguinis
cjus et istam tangit, cum dicit: „Sed guia nec caro
est sanguis nec sanguis est caro.“ Secunda causa
est diversilas conversionis. Et istam. innuil, Cuin
subjungit: „Et panis in carnem convertitur et vinum
in sanguinem el non e converso.“ Terlia est dislinc
to specierum panis et viní, et islam nominat cum
addit: „Et sub diversis speciebus utrumgue sumitur.“
Ex guibus patet guod glossa in ista auctoritate tola
nihil loguatur de communione sub utrague specie
necessaria, ul dicilis populo laycali. Et si dicat:
„Sub diversis speciebus utrumgue Ssumitur,“ verum
est per sacerdoles, ad guorum officiumpertinet con
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ficere et sumere sub ulrague specie propler per
fectam sacramenli significationem.

Ad septimam: „Sacerdotes, gui Eucharislie ser
viunt“ etc., respondetur, guod auctoritas ista nihil
est ad propositum dc communione populi sub utrague
specie, guia sacerdotes communicantes populum sub
sola specte panis vere dividunt ct ministrant ci sangui
nem Domini, co guod non est corpus sine sanguine
prout dictum cst, ct non plus innuunt verba auctoris
ad hoc propositum. Ex verbis ctiam Jeronymi innuitur,
guod crrant sacerdoles, gui ad digne celebrandum
hoc sacrificium putant sufficere verba consecrationis
cum orationibus religuis et solemnitatibus misse, et
guod non reguiratur etiam bona vila in sacerdote:
„gui enim male vivunt, non digne celcbrant, sed
impie agunt in legem Domini nostri Jesu Chrisli
secundum d. Apostoli verbum (I. Cor. 14, 27.:
„itaguc guicunge mandaverit panem etc. rcus crit
corporis et sanguinis Domini, et: „judicium sibi
manducat et bibit.“ Possunt ctiam pradicla verba
contra vos redundarc, guod impie agant in legem
Christi sacerdotes, dni sanguinem Christi populis
dividunt, sicut vos facitis, cum in verilate sanguis
Christi gloriflicalus nullo modo possit a corpore di
vidi. Et guomodocungue talis auctoritas intelligatur,
de communione sub utrague specie populum layca
lem nihil intendit cte.

Ad octavam: „Ouid sit sanguis Christi ctc.“
Texlus dict. Augustini, cum dicit: „bibendo didicis
tis,“ si actualiler intelligitur, refertur ad sacerdotes.
Et cum subjungit: ejus sanguis non jam in manus
infidelium sed in fidelium ora funditur, dicit glossa
se. omnibus consecrantibus vel digne vel indigne.
Et sic patet guod de sacerdotibus loguitur. Sed dum
vos celebralis, si presbyteri estis secundum ca,
due scribitis ct tenctis, tune sanguis Christi non
profunditur in ora fidelium, cum neguc Christi negue
sancti matris Ecelesie fidem servetis, guam promisi
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stis tam in baptismate guam in sacerdotali or
dine. Possumus etiam hunc locum et aliter con
solari. Nam in auctoritatibus sanctorum non oporlet
tantum attendere ad rigorem verborum, guanlum ad
mentem et intentionem corum, sicut ipse idem Gre
gorius dixit in c.: Praterea de verborum significa
tione. Praterea, inguit, si prolixam epistolam meam
nd interpretandum accipere te fortasse contigerit,
rogo non verbum ex verbo, sed sensum ex sensu
transferri, guia plerumgue, dum proprietas verborum
attenditur, sensus veritatis amittitur.“ Hylarius dixit:
„Intelligentia dictorum ex causis est assummenda
dicendi, guia non sermoni res sed rei sermo est
subjectus. Non enim in foliis sed radice rationis et
in sensu consistit evangelium.“ 4. g. 4. Marcion.
Nam si rigorem verborum attendimus, non est verum,
guod etiam sacerdotes naturalem Christi sanguinem
de calice bibant, cum ejus sanguis naturalis sit in
suo corpore glorificato inclusus in venis. Intentio
igitur Gregorii est ilis terminis „bibendo et hauri—
endo“ pro susceplione et acceplione sacramentali et
spirituali. Et tali modo fideles sanguinem Christi
sumunt sub specie panis ut dictum est, guia ut dixil
sanctus Thomas: Caro cibus, sanguis polus, manel
tamen Christus lotus sub utrague specie. A sumente
non concisus, non confractus, non divisus integer
accCipitur etc.

Ad nonam: „Ouia in morte Christi liberati
sumus“ etc. Patet expresse oportere intelligere
guod loguatur de sacerdotibus, gui conficicntes et
sumentes faciunt hoc ex officio ad memorandam et
perfecte significandam passionem Christi et perfectam
redemptionem nostlram in anima et corpore, licet
enim per Christi mortem et passionem simus liberati
in anima et corpore, tamen ista liberalio non signi—
ficaretur tam perfecte per confectionem et sumptio—
nem sub una specie tantum. Et ideo per sacerdotemn,
ad guem perlinet perfecta significatio, conficitur ct
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sumilur sacramentum sub utrague specie ad hoc, ut
per oblationem Christi sub specie panis significelur
liberatio corporis nostri et sub specie vini significe—
tur redemplio anime nostre. Et hoc innuit Magister
Sentent in 4. d. 2., cum post pradicta verba Am
brosii subdit: tamen sub ulrague specie sumitur
guod ad utrumgue valet, guia sub utrague specie
sumitur totus Christus. Sed si in altera tantum su
merctur, ad alterius lantum i. e. corporis solamen,
non utriusgue pariter tuitionein valere significaretur.
Ecce, guomodo loguttur de significatione, guum non
dicit: ad alterius tantum tuitionem valeret, sed dicit:
ad alterius tantum tuitionemvalere significatur etc.

Ad decimam: „Ouamvis sit totus Christus sub
utrague specie“ etc., respondetur, guod sanctus
Thomas in 4. sentent. d. 2. ubi communiler omnes
doctores katholici tractant hunc passum de commu
nione sub specie panis tantum ad populum laycalem,
et affigunt efficaces rationes, guare hoc sit introduc—
tum, guas hic brevitatis causa omitto. Non est ergo
tam amare impiegue putandum, guod sanctus Thomas
velit sibi ipsi tam expresse contradicere et se ipsum
proprio gladio necare, sed potius caute loguens, in
tendit assignare causas, guare sacramentum hoc di
vinisstmum, guamvis sit lotus Christus sub utrague
specic, non frustra conficitur et per celebrantes su
milur sub utraguc specie. Et assignat tres causas
guas omnes intendit referre ad expressiorem signi
ficationem. Unde hoc primo dicit fieri ad reprasen
tandam passtonem Christi, gue fuit in corporis afflic
tone et sanguinis effustone. Secunda est propter
expresstorem significationemcomplete refectionis spi
ritualis, guod, licet sub specie panis sumatur etiam
sanguis, non tamen ibi sumitur per modum potus,
et sic licet semper sub specie vini sumalur etiam
corpus Christi, non tamen per modum cibi. Et ideo
ut sumatur corpus per inodum cibi et sanguis per
modum potus, per sacerdotes sumitur sub dupplici
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specie, ut sic significetur perfecta refectio spiritualis.
Et guum in aliguibus eccelesiis solebat exhiberi levi
tis et subdiaconis ministrantibus in sacris vestibus,
non tamen proptera seguitur, guod etiam sanguis
Christi ministrari debeat et exhiberi populo laycali et
mulieribus et infantulis, cum fuerit etiam expresse
prohibitum et in Constantia et in Basilea: guod etiam
nec subdiaconi nec diaconi deberent communicare
sub specie viní. Tertiam causam allegat sct. Thomas
ad expressissime significandum distinctos effectus
sacramenti, non tamen ad causandum. Nam licet
sub sola panis specie offeratur caro Christi pro salute
corporis nostri et sanguis pro salute anima, non
tamen fit hujus oblationis pro anima et corpore tam
expresse signilicatio, cum sumitur sub una specie
tantum, sicut cum sumitur sub utrague specte. Et
hoc docet glossa I. Cor. 11. Eb magister sentent. in
4. d. 2. ubi dicit: „Ideo in duabus speciebus cele
bratur, ut anime et carnis susceptio a Christo et
utriusgue liberatio in nobis significelur.“ Sed ut
dictum est, talis signilicatio perfecta et completa ad
sacerdotes pertinet celebrantes ut in c. Relalu, ct
in c. Comperimus de consec. d. 2. etc.

Ad undecimam: Bibite vinum etc. Miror de
vobis, guid ex hac auctoritate habetis? Nihil aliud
nisi guod in utrague specte communicabant antigui
tus fideles. Hoc nullus negat, nec tamen hoc ali
guam necessitatem salutis tmducit, nec Christi pre
ceptum. Nam ipse ille Nicolaus de Lyra super illis
verbis Domini Jesu: „Nisi manducaveritis ct nisi
biberitis,“ dicit expresse: „Non est per hoc intelli
gendum, guod hoc sacramentum sub utraguc specie
sit fidelibus ministrandum, sed taintum hoc modo a
sacerdote est summendum; licet cnim in primiliva
ecclesia populus sub utrague specie communicaret,
tamen postea provide ordinatum c©st, ut non com
municet sub specic vini propter periculum cffusionis.“
Ecce contra vos expressisstme etc.
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Ultimo more vestro orbem inbrodiarc putatis
mendose et falsissime asserentes, guod Christus Jesus
guoad laycos sub ulrague specie hoc sacramentum
institucrit exhibendum, et guod Conslantiense et Ba
siliense concilum hoc fatealur. O magna temeritas
vestra, o insania dyabolica, o faslinatio pessimal!
Ouomodo vestra perversissima conscienlia et vester
obnubilatus intellectus et tenebrosus tam aperta
mendacia pali possunt? Nonne Constantiense conci
Jium determinat expresse, guod layci guicungue et
sacerdotes nolentes a susceptione et ministratione
su) ulraguc specie desislere, tamguam heretici puni
rentur? Cujus decreti tenorem sub bulla plumbea
felicis recordationis Martini papa guinti penes mc
teneo. Nonne et concilium Basiliense confirmavit
decreta Constantiensis concilii, et novum edidit ex
pressissime contra vestras hereses? Displicet vobis
hoc nomine appellari, sed a nominis effectu cessare
non vultis. Fecislis depingi meam imaginem in de
decus et vilipendium non considerantes, guod hoc
mihi in divina pietate et misericordia cedet ad pre
mium. Recordaminí guod alia vice jam sunt elapsi
tres anni; venientes huc ad sermones meos audiendos
in strata publica tamguam latrones existis turmatim
cum vestris exercitibus seguacibus armata manu cum
lanceis et ballistis ad capiendum guadraginta per
sonas vel circa de Radisch (Hradišt), inter guas
erant aligui presbysleri et dyaconi et forte alii cle—
rici, guos licet innocentes totaliter erga vos ausu
temerario el animo venenato in opprobrium veritatis
Dei et scandalum ac vilipendíum totius populi Chri—
sliani carcerastis, vinculastis et fame et siti terri
biliter afflixistis. Nescitis guod omnis gui interfueruntinillacaptura,guicunguc| praesliterunt| consilium,
auxilium et favorem vel consensum aut guocungue
modo participes [uerunt in tali crimine, ipso facto
maledicti fuerunt et cxcommunicati et sunt adhuc
in tali vinculo, cum absolvi neguierint ab aliguo
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absgue concessione vel commissione sancte sedis
apostolice speciali? Vos autem sacerdotes gui talia
consuluistis et rata habuistis et consensistis et solli
citastis ut fertur, nedum in predictam maledictionem
et excommunicationem incidislis, sed eliam postea
celebrantes et ingerentes vos dampnabiliter divinis
mysteriis et ministeriis irregulares effecti estis. Et a
tali irregularilate nonnisi auctoritate summi Pontificis
liberari poteslis, ut in c. cum ©terni de sen. et re.
judica libro 6. Et de excommunicatione 17“ g. 4. c.
Si guis suadente dyabolo et de senlent. excom.
c. parochianos veslros et in c. cum illorum de
sentent. excom. et in c. Sacris est canonibus insti—
tum. Et in c. Si aliguis cum Similibus etc. Venite
ergo pro absolutione ad me, gui auctoritate sance
tissimi Domini nostri Nycolai pap Ouinti absolutionis
beneficium libenter et gratis impendere sum paratus
et vobis et vestro Rokycano et omnibus suis vestris—
gue complicibus pro e£terna salute el perpetua Det
pace, gu£ superat omnem sensum. Et ne forte in
vobismet ipsis dubitetur, au heresibus et ecclesias
ticis censuris et excommunicationibus involvamini ct
involuti fueritis ipso facto ac sitis continuc in vestra
pertinacia et obslinata contumacia perdurante: re
volvite diligenter et attendite ad jura, gue vobis
infra describam per modum regularum diffinitivarum
vobis utilium, st vultis recta sapere et lucem aspi
cere veritalis.

Prima regula diffinitiva est ista:
Ouod heresis est falsum dogma sacre scriptura

contrarium pertinaciter defensatum maxime lucere
causa vel alicujus gloria temporalis ut dicit August.
de utili credendum. Et beatus Jeronimus. Et cel
ligitur 24. g. 3. c. Inter heresim et c. heresis et
c. hereticus. Vos autem nitimini defensare falsum
dogma Viclefl, Hus, Jeronimi, Mathie Jacobelli et
vestri Rokycani: ergo et vos tales etc.

Secunda regula est, guod dubius in fide in
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fidelis est ut in c. i. extra. de heretic.: Nec eis
omnino credendum est guod fidem vecritatis ignorant.
In fide autem nullus dubitare debet, sed firmiter
credere ea gue determinata sunt a sacrosancta Ro
mana et universali Ecclesia, ut in c. 4. in principio de
sanctissima trinitate et de fide katholica. Alias autem
salvus esse non poterit, ut dicit Alhanasius sanctus
et colligitur 22. d. c*. gui Episcopus ordinandus est
et 24. g. 1. ©. Ait Celestinus Papa et c. Aperte,
ubí Nicolaus Papa ad clerum Costantinopolitanum scri—
bens ait, aperte inguit, Sedis nostre aucloritatis
nullum sive Episcopum sive clerum seu professione
aligua Christianum gui a Nestorio etc. Vos autem
Nestorii errores seguimini, gui etiam ponebat com
munionem sub ulrague specie ad populum laycalem
et etiam ad infantulos sicut vos facitis, cadere sub
necessilate salutis et praeceplo Christi et Apostolo—
rum ejus: ergo el vos tales estis, gualis ipse fuit,
p. in dicto c. Ait Ceelestinus in principio, ibi: Si
guis ab Episcopo Nestorio aut ab aliis, gui eum
consecuntur, ex guo talia pradicare ceperunt vel
excommunicatus vel exulus est seu Antistitis seu
clerici dignitale etc.

Terlia regula est, guod omnis schismaticus
dicitur hereticus 4. g. I. c. Si guis inguit. Ubi Ci
prianus marlyr contra hereticos: Si guis, inguit, de
Ecclesia heretica prasumplione exierit,. a se ipso
damnatus est etc. Vos autem ita fecislis ergo elc.
Dicit enim ibi glossa: Intendit Ciprianus probare guod
non debemus uti sacramentis hereticorum, primo
auctoritale apostloli, secundo auctorilate Domini, gua
prohibuit prophelam cum eis sumere cibum. Tertio
guta heretici more symeae ymaginem tantum habent
sacramentorum, sed non habent vera sacramenta.
Ouarto guod si mali, gui sunt in Ecclesia, post tri—
nam commonitionem comparantur ethnicis et publi—
canis, ne cum €is sumamus cibum: multo fortius ipsi
herelici precisi, guia non tanlum ipsi puniuntur, sed

30
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eliam ipsis faventes et corum sacramentis utentes.
Ouinto auctoritate Osee prophetac dicenlis; Sacrificia
eorum esse panem luctus h. Glossa. Jeronymus
autem super Aggaeum prophetam síc inguit: Sic po
pulus hereticorum omnis est in conspectlu mco, dicit
Dominus. Omne, guod fecerint, guod mthi obtule—
rint, vel vola, vel pro salule, vel pacifica, vel pro
peccato, vel holocausta sive elomosinas sive jejunia
sive corporis caslilalem, conlaminala erunt in con
spectu meo. Recipe Stephane pro te tuisgue so
dalibus ad emendationemvitae morum atguc doctrinae.
Et nota, guod idem Jeronymus dicit super Amos:
Odit Deus sacrificia herelicorum et a se projicit et
guotics in nomine ejus aggregati [uerint, detestatur
eorum felorem et claudit nares suas. Humana gui
dem similitudine loguilur, ut nos affectum Dci nostris
sermonibus agnoscamus, ut dicit idem Jeronymus
super Amos et 24. g. 1. c. Odi et projecti etc.

Ouarta regula est. Ouod omnis praecisus ab
unitale ecelesiae katholicae fidei ct communicatione
fidelium dicitur hereticus 4. g- 1. Omnis Judaeus,
omnis infidelis gentilis et schismalicus dicuntur here
dici. Vos estis in numero schismaticorum, guod ex
pressissime coniiteminí in vestra Epistola Stephanina
plena veneno et dampnattone aeterna jam a lriennio
mihi deslinata, ad guain vos responstonem non habuisse
mean, doleo vehementer, nec tamen mea culpa futt;
parcat Deus illi, gui eam kathenatam tenuit sub clau—
sura teterrinní (triennís) carceris. Nuper autem post
vestras literas mihi deslinatas guum nuntiavi Reve-—
rendo Domino electo, guomodo eco dimiseram in
manibus Domini Johannis sui praedecessoris, ipse
autem dominus Electus diligenter inguirens inter
libellos ejusdem pracdecessoris recepit duas copias
meae responsionis, guas ifle occullaverat, guod mihi
valde displicet nec tamen erat descripla cum €eis
vestra blasphemia sacrilegaguc invecliva contra me.
Ouam ecce remitto cum praedicta anligua responsione,
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jn gua tamen descripta erat invectiva Johannis Bo
rotynii (Borotin), gui ad idem vobiscum tendebat.
Pracsumitur namague tam turpiter tam temerarie,
tangue ignoranter et cece me increpare, guod
dixerim: Ouicungue non obedit Romanae Ecclesiae,
hoc est papae Cardinalibus etc., in omnibus guae
mandaverint — dixissetis utigue ad fidem pertinen
lia — guantumcungue alias juste et sancte vixerit,
guod sit hereticus et eternis gehennae ignibus de
putandus, et exclamatis stoinacho toxicoso: Ha guam
crudelis est ista insania etc. Nolo hunc passum ultra
ca, guae supra legere potuistis, tam faciliter per
transire; legile Augustinum de fide katholica ad
Petrum, legite in decretalibus de hereticis c. 3.
praefati Augustini canonisalam auctoritatem dicentis:
„Finnissine tene ct nullatenus dubites, omnem
hereticum vel schismaticum cum dyabolo et angelis
cjus elerní ignis incendium participandum , nisi ante
finem vitae katholicae unitati fuerit reintegralus et
incorporatus Ecclesiae.“ Et post pauca: „Omni ho
mini, gui ecclesiae katholicae non lenet unitatem,
negue baptismus negue eleemosina guantumcungue
Copiosa, negue mors pro nomine Christi suscepla
proficere polerit ad salutemn.“ Videte elam ejusdem
August. in cod. lib. et 4. g. 4. ©. Firmissime tene et
nullatenus dubiles extra ecclesiam baptisatos, si ad
Eccelesiamnon redierint, baptismo cumulare perniciem;
tantum enim valet ecelesiasticae societatis communio
ad salutem, ut baplismo non salvetur, cum ibi non
datur, ubi oportet, ut detur. Et infra: „Teneamus uni
talem, fratres carissimi, praeter unitatem, gui facit
miraculum, nihil est“ etc. Lege Stephane, guae in
praedicta unligua responsione descripsi, guamvis to
tus tractalus, guem sum postea proseculus, vix guar—
tam parlem comprchendat hoc guod illi tunc scripse=
runt, penes guos plures copiae remanserunt. Atten
dite etiam, guod secundum Aug. extra Ecelesiam
katholicam locus veri sacrificii non est 1. g. 1. Exlra

J0 *
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kathol. Ubi gloss.: Id est extra formam Romanae
Ecclesiae; legite eliain, guid papa Pelagius scribit
24. g. 3. O*. Apostolicae auctoritatis exemplo didici
mus, errantiium et in errorem miltentium spiritus
tradendos esse Sathanae, ut blasphemare dediscant.
Legite eliam, guid etiam sanctus Gregorius scripserit
omnibus per regnumuitalicum et thevtonicum 8. 1. d. c.
Sicut sunt presbyteri, ubi concludit: peccatum igitur pa
ganilalis incurrit, guisguis se Christianum esse asserit,
et Sedi Apostolicae obedire contempnit. Ad guod
eliam accedit: Omnis 22. d. et c. In memoria 19.
d. cum similibus. O ceeci duces cescorum, guare ad
vestram ignominiumn, dedecus et pernicienm orientalis
ecclesiae sicut vester Rokycanus praesumitis exempla
deducere et ipsam praeponere et velut matrem et
magistram aliarum Ecslestarum ad cumulum vestraedampnationisadvocare?© Fateminiergojamvos
ctiam in eorum hereses assensisse. Adducis Stepha
nelle dydascole (didascale) Guotosolitos (sic), ad
ducis et Hicarum (Jcarum). (Ouare non adduxisti
dedolum (Daedalum) cum suo planctu? Vos ad yma
tenditis magistri errorum, guum nunguam fuistis
discipuli veritatis. Adducis et Donatum oslendens
te pedagogum puerorum et ad superiora non trans
grediens. Tolle guod tuum est et vade. Lege Isi
dorum libr. 2. d. et 3. a. d. Ideo prohibetur Chri
stianos legere figmenta poetarum, guia per oblecta
menta fabularum nimium mentem excitant ad incen
tiva libidinum. Non enim solum thura offerenda de
monibus ymolant sed etiam eorum dicta libentius
capiendo etc.

Ouinta regula, guod eliam large capiendo:
Ouilibet excomunicatus dicitur hereticus, si per annum
saltem in excommunicatione perstiterit, ut in c. Cum
conlumacia de hereticis libro sexto ubi Alexander
guintus dicit: Cum conlumnacia in causa praesertim
fidei. Et infra: pro €0 guod parere subterfugit aut
conlumaciter se absental, si per annum animo sustli
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neat pertinaci sc. excommunicationem, ex tunc velut
hereticus condempnetur. Et II. g. 3. c. Rursus ubi
persistens in excomunicatione per annum, postea ad
corum excommunicationem nulla eorum vox penitus
audiatur. Decrelum hoc sumptum est ex concilio
Carthaginensi. Vos autem Viklefistae et Husitae se
guaciumgue suorum observatores falsorum dogmatum
eorundem nedum per annum sed per 10, sed per 20,
sed per 30 guogue fere jam per 40 annos in ex
communicatione majori, cujus absolutio soli papae
reservala est in constitutione, anima pertinaciter ob
durati permansistis in e0, guod in Constantiensi
sacro Concilio decretum fuit, ut vobis dixi: Ouod,
gui nollent a communicatione sub utrague specie
desistere trmauam heretici punirentur; heretici autem
ipso jure et ipso facto sunt excommunitati. Ergo et
vos tales etc.

Sexta regula est, guod omnis gui interpre
tatur male sacram scripturam et aliter intelligit, guam
sensus Spiritus sancti flagilat, a guo scriplura est,
licet ab Ecclesia non recesserit, tamen hereticus
appellatur et de carnis operibus est eligens guae
pejora sunt; heresis enim grece ab electione dicitur,
guod sibi unus guisgue eligat disciplinam, guam putat
esse meliorem, ut dicit Isidorus et Jeronymus super
Epistolam ad Galatas. Vos autem et sacram scrip
turam male intelligitis, ut vobis ostensum est, et ab
Ecclesiae unitate et ab obedientia summi Pontificis
et aliorum katholicorum pralatorum ecclesie reces
sistis. Ergo crimen hereticorum seu heresum evadere
non valetis. Schisma si guidem ipsum guod grecum
nomen est scissura sonat; sed in unitate schisma
esse non potest, non ergo unitati communicat, gui
schismaticis communicat. Partes sibi ipsis fecerunt
et ab e0 guod unum est, ut Apostoli Judae jam
verbis utamini, semetipsos segregantes spiritum non
habent, dixit Pelagius papa 24. g. 1. c. Scisma.

Septima regula est, guod guicungue falsas
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opiniones in ecclesia gignit, herelicus est censen
dus, ut dicit beatus Aug. 24. g. 3. c. Hereticus
est, gui alicujus temporalis commodi maxime gloriae
principatusgue sni gratia falsas ac novas opiniones
gignit vel seguitur. Ile autem, gut hujusmodi ho
minibus credit, ymaginalione guadamveritatis illusus
est. Vos autem vel cupiditate vel libidine vel veslra
vana gloria vultis plus sapere guam oporlcat contra
dictum Anpostoli ad Rom. 12., segucntes falsas opi
niones a Vikleff et Hus et Jacobello et similibus
dampnatae memoriae inventas et genilas ac velut
mortua suscitata, ergo tales eslis, guales illi fue
runt etc.

Octava regula cst: Ouod guicungue sanctae
Romanae Ecclesiae privilegium auferre conatur ab
ipso summo omnium ecelestarum capite traditum,
hereticus est censendus; lidem guippe violat, gut
adversus tlam agit, guac est magistra fidei, et ulli
contumax invenilur, gui eam cunclis Ecclesiis prae
tulisse cognoscitur. Unde sanctus Ambros. se in
omnibus segui magistram sanctam Romanam Eccle
stam profitetur 22. d. c. Omnes vos autem tale pri
vilegium auferre nilimini praeponentes Rokycanam
papae et vestram sectam perfidam sanctae Romanac
ecclesiac, guae semper immaculala permansit, ut
dixit Jeronim. ad sanctum Damasum papam et 24. g.
4. c. Nec est fides. Item Sancta. Et Eusebius papa
dixit tbidem: in Sede Apostolica extra maculam semper
est katholica religio servala, ergo ct herelici cen
sendi estis etc.

Nona regula est: Ouod guicungue transgredi
tur praecepta sanctae Sedis apostolicae, tanguam con
tempnens auctoritatem clavium, hercticus est cen
sendus 19. d. c. Nulli. Ubř sancti Gregori verba
describuntur: A Pontificalibus sic sit alienus officiis,
gut apostolicis non vult obedire praeceptis. Unde
dicit ibi testis Gregorius: Nulli fas cst vel velle vel
posse transgredi (apostolicae sedis praecepta). Vetus
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glossa dicit: Intelligas, guod hic dicitur: Ouod gui
dicit Romanam Ecclesiam non csse caput omnium
ecclesiarum, negue posset condere canones, ille est
hereticus 22. d. c. 4. In novo testamento per Chri
stum Dominum a Petro sacerdotalis auctorilas cepit,
guod ipsi primo ponlificatus in Ecclesia Chris datus
est etc. Item Pelagius papa ibidem dixit: „Ouamvis
universae ecelesiae per orbem katholicae constitutae
unus thalamus Christi sit, tamen sancta Romana
Ecclesia katholica et apostolica nullis synodicis con
stitutis celeris ecclesiis praclala est, sed evangelica
voce Domini et Salvatoris Domini nostri Jesu Christi
primatum obtinuit.“ Et infra de beatis Apostolis
Petro et Paulo dicit: „Et supradictam pariter Roma
nam Ecclesiam Christo Domino consecrarunt, eam
gue omnibus urbibus, universo mundo sua praesen
ia atgue venerando triumpho praetulerunt etc. Vos
autem ahbjecistis jugum Domini tanguam filii Belial
ergo ele.

Decima regula est: Ouod omnis gui non tenet
et credit omnes articulos fidei et in minimo vacil
lans, hereticus est censendus, dguum gui in uno
erraverit, factus est omnium reus Jacobi 2“ et 3. c.
defleat extra de Regulis juris et in c. 17“ et 2"* de
summa trini et si katholica ct in c. Abolendam de
heret. et in decrelo c. haec est fides et in c. Super
guibusdam de verborum signif. et in I. fr. c. de
her. Vos autem expressissine erratis in decimo
articulo videlicet „unam sanctam katholicam et apo
stolicam ecclesiam“ ut in Symbolo Niceno; in Sym
bolo autem Apostolorum „Sanclam Ecclesiam katho—
licam, sanctorum communionem,“ ergo et in totam
fidem et sic heretici. Ouum autem ibi herelici esse
negueunt, dicimus tani cos, gui olim ab Ecclesia pro—
jecti sunt, guam gui post hoc anathematizati sunt, et
infra: Oui fidem guidem sanam similiter simulant
confiteri, scismaticos esse etc.

Undecima regula est: Ouod guicungue male
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sentit de sacramentis ecelesiae, hereticus est cen
sendus, ut in dicto c. dd. abolendam, et in dto. c.
4. et in 2. de Summa trini etc. Vos autem male
senlilis de sacramento baptismatis, guod de bene
dictione fontium juxta ritum sanctae romanae eccle
siae non curatis, de sanclis et benedictis oleis tam
pro baptismale guam pro chrismate aestimationem
non facitis. Et sic eliam de 2“ sacramento sc. con
firmationis. Terlio male senlitis de tertio sacramento
sc. divinissimae eucharistiae guum ponilis, guod sit
de necessilate salulis et de praecepto Christi popu
lum laycalem, infantulos communicare debere sub
utrague specie, guod falsissimum est, ut vobis est
ostensum et in ampliori tractatu lucidius demonstra
tum: ergo etc. Ouarto male sentitis de sacramento
poenitentiae, cum de casibus summo Pontlifici reser
vatis et de casibus reservatis Episcopo non curelis.
Et sic auctoritatem clavium omnino contempnitis: ergo
etc. Ob hoc heretici judicamini 22. g. de libello
cum aliis juribus superius allegatis. Ouinto de sa
eramenlo extremae unctionis. Sexto de sacramento
ordinis, cum multi sunt in vestra secta, gui nunguam
fuerunt sacerdotes et praesumunt se ingerre divinis
tanguam sacerdoles, inter guos est vester Rokycanus
ex pleno lestimonio sui consocii Bedrzich (Bedřich).
Seplimo pessime sentilis de matrimonio maxime spi
rituali, de guo dicit Apostolus ad Eph. V“: „Sacra
mentum hoc magnum est.“ Dixerat enim prius: Mu
heres viris suis subdilae sint sicut Domino: guonian
vir capnt est mulieris: sicut et Christus capnt est
Ecclesiae: Ipse, salvator corporis ejns. Sed sicut
Ecclesia subjecta est Christo, ila et mulieres viris
suis in omnibus. Viri diligite uxores vestras, sicut
Christus dilexit ecelesiam, et se ipsum tradidit pro
ea, ut illam sanctificaret, mundans lavacro aguae
in verbo vitae.“ Non dixit lavacro vini, „ut ex
hiberet sibi gloriosam ecclesiam non habentem ma
culam negue rugam aut aliguid hujusmodi, sed ut
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sit sancta et immaculatu“ Et I.: „Sacramentum hoc
magnum est, ego autem dico et in Christo et in
Ecclesia.“ Vos autem violalis et delurpalis sanctam
Christi sponsam in opprobrium, dedecus et vilipen
dium ipsius sponsi, gui dixit: Oui vos audit, me
audit, et gui vos spernit, me spernit, el gui me
spernit, spernit eum, gui me misit Luc. 10, 16. et
Math. 10, 40. et similia Luc. 9. cum dixit: Ouicun
gue suscipit puerum istum in nomine meo, me re
cipit, et guicungue me recipit, recipit eum gui mec
misit.“ Ipse etiam idem dixit Math. ullimo: Data est mihi
omnis potestas in celo et in terra, et infra: „Et
ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usgue ad
consummationem seculi.“ Vos autem susurones et
detractores Deo odibiles, parentibus non obedientes
CRom.I. 30.) sponsum et sponsam contempnilis tan
guam filii spurii intendentes allegare verbum Dei in
ore Christi false et sinistre intelligentes: „Nisi man
ducaveritis et nisi biberitis.“ Et: „Bibile ex €0
omnes.“ Cum tamen ipse dixerit: „De hoc multa
habeo vobis dicere, sed non polestis portare modo.
Cum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos
omnem veritatem.“ Joh. 16. Ouae verba illa ultima
sacratissima nocle suae vitae mortalis protuliť ad
salutem, guam vos omnino respuifis; ergo nisi resi
pueritis, advenient vobis mala in extremo.tempore,
testante illo gui dixit (Joh. 3.): „Oui habet spon
Sam, Sponsus est, amicus autem sponsae, gui stat
et audit eum, gaudio gaudet propter vocem sponsi.“
Et infra: „Non enim ad mensuram dat Deus spiri
tum. Pater diligit Filium, et omnia dedit in manus
ejus; gui credit in Filium, habet vitam eternam. ÓOui
aulem incredulus est Filio, non videbit vitam, sed
ira Dei manet super eum.“ Ita et fratres vos. Multa
eliam de matrimonio spirituali inter prelatum et Ec
clesiam traclat Archidiaconus, 7. g. 4. c. Sicul uxor.

Duodeciina regula est: Ouod omnis, gui non
tenet et servat id, guod tenet ct servat et praedicat

**
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sancla Romana Ecclesia, hereticus est censendus
11. d. c. Nolite et c. si c. 1. de summa trini lib.
6. Vos autem illam non tenelis ergo etc.

Tredecima regula est: Ouod omnis gui per
vertit ecclesiastica sacramenta, ut symoniacus vendens
vel emens aliguod spirituale vel spirituali annexum,
juxta determinationem sacrorum conciliorum guatuor,
hereticus est censendus ut in I guicungue c. de
heret. et in c. post translalionem extra de renunc.
Accedunt guae notantur 1. g. 1. etc. Vos autem
decrelis sacrorum conciliorum tam illorum guatuor,
guam aliorum guoruncungue nullam aestimationem
facilis, nisi guantum possetis aliguod verbum trahere
ad vestrum falsum erroneum sensum pro communione
sub utrague specie ad populum laycalem, ergo et
tales estis pluries superius repeliti. i

Deus autem omnipotens et Dominus noster
Jesus Christus, gui est vera lux mundi, in guo
sunt omnes thesauri sapientiae, scientiae Dei ab
sconditi, dignetur illuminare mentes vestras et intelligentiasvestrasadcognoscendam| simplicem
veritalem sanctae fidei orthodoxae, ut redeun
tes ad cor dicatis cum propheta: Cor mundum
crca in me, Deus, et spiritum rectum innova in
visceribus meis; el ad meam praesentiam humiliter
et devole cum reverentia et obedientia debila ex
hibendo Sanctissimo Domino nostro Nicolao papae
V“ et sacrosanctae Romanae Ecclesiae et sanctae
Sedi apostolicae venientes in forma ecclesiae con
sueta recipiatis absolutionis beneficium a vestris here
sibus, erroribus, superslitionibus, excommunicatio
nibus et censuris, et rcuniti et reintegrati et rein
corporali cum Chrisli mystico et universali corpore
una nobiscum in veritate sancte katholice fidei mi
Jitetis in hac peregrina vita per gratiam ct in futuro
pariter triumphantes cum Patre et Filio et Spiritu
sancto Cům gloriosissima virgine Dei genitrice Maria,
cum sanctis angelorum choris et cum felici con



707

sorlio omninm spirituum beatorum in secula secu
lorum. Amen. *)

Frater Johannes de Capistrano,
Ordinis minorum de Observantia.

Epistola Joannis de Čapistrano ad dominam Geor
ginm de Podiebraů.

(Copia ex archivo Trebonensi).

Magnifice et excellens Domine! Reverenti com
mendatione cum promplitudine obseguendi in Christo
Jesu gratiam salutarem et pacem in lumine veritatis
et gloriam sempiternam! Hac die venerandi magistri
Joannis de Rokyczan lilterae mihi oblatae sunt, hi
laritategue susceplae. Ouarum copiam cum meis
responsivis tuae magnificentiae dignum censuí de
stinare, ut tua excellentia limpide cognoscat, hoc
mneumesse desiderium, hanc meam esse intentionem,
ad hoc tantos et tales elegi sustinere labores ad
divínam glonam propalandam, ut pro salute Christi
fidelium veritas saepius examinata magis splendescat
in lucem, et per amplius et perfectius clareat noti
tia veritatis. Tuam igitur ob id dignitatem exoro,
praecor, obsecro, digneris operam dare, ut sine
furore, sine turbidine (turbine), tantum ac tale mi
nisterium tranguille, pacifice et guiete suum laetum
conseguatur effectum. Cessent arma bellica, feralia
certamina vacent, absint obprobia, submoveantur irae,
contumeliae, comminationes, et rabiem **) disculiat
veritas et pacis et concordiae gaudia cumulentur.
Tantum est enim bonum pacis, Augustino beato
testante, ut et in temporalibus et terrenis nil soleat

*) 8 rufopiju Olomuďé bibliot. Ms. 2. VI. 6.
**) In codice Olomucensi g. 16. pag. 282. legitur: „et ra

p!nae, disculiatur verilas.“
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graliosius audiri, nil desiderabilius concupisci, nil
melius inveniri. Hanceautem dominus pro singula
rissima et opulentissima hereditate suis fidelibus de
religuit, et si optimum est, in rebus juslitiam colere,
juxta suorum *) beali Gregorii fructus, ac justitiae
in pace seminatur. Justitia vobis principium, ut
dicit sanctus Cyprianus, pax populorum, tutamen
propriae in unitale plebis, munimentumgentis,
cura languidorum, gaudium hominum, lemperies ačris,
serenitas maris, terrae fecunditas, solatium paupe
rum, heredilas filiorum et sibi ipsi principi spes
aelernae beatitudinis. Hanc igitur excellentiam tuam
colere, observare et observari facere, tibi supplico
reverenter. Valeat magnificenlia tua ad gaudia sempi—
terna. Ex Brunna 20. die Septembris Anno 1451.

Frater Johannes de Capistrano etc.

IV.

Magnifico el excellenti Domino Domino Ulrico de Ro

senberg Sno Prolectori et Praeceplori singularissimo.

Magnifice et Excellens Domine, Domine ac
Protector et Benefactor mi singularissime, humillima
ac debita commendatione pramissa. Hodierna die,
guam semper honoratam sum habiturus, reddite sunt
mihi littere Dominationis tue, gue guidem guantam
Jetitiam et jucundiltatem mihi attulerint, nullo dicendi
genere consegui possem, guando guidem ita promp
dissimum, ita paralissimum ad me sub tui tutela su
scipiendum te invenio. Non enim aliud expectabam,
nisi guod in te omněs uno ore pradicant, efferunt
et extollunt, Christianissimum scilicct nomen, ut

+) In eodem codice Olm. ibidem: „juxta sententiam beati
Gregorii, Fructus autem justitiae in pace seminantur, ut
dicit sct. Ciprianus, Est pax populorum, tutamen pa
iriae, inimunitas plebis, munimentumgeutis ctc.““
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clárissimas et egregias alias virlutes tuas pretercam
silentio, celeras, gue tot et lante sunt, ut verum
fatear, difficile dictu essent, et licet cetera virtulum
genera ad cujusvis Principis ornamentum accedant
maximuin, decus tamen Chrisliani nominis omnia
vincit, superat et calcat. Placuisse Excellenti Domi
nationí tu lilteras meas magnopere gratulor; sed
illud longe magis gaudio me affecit incredibili: Cum
meum ad le accessum sollicilas ad liberandum tot
millia animarum pereuntium, gue guotidie Sathane
gutturi preda et cibus fiunL Ouod firmissime asse-—
guendus es. Sum enim in Czbetell profecturusgue
crastina die post absolutam predicationem Vocytram,
ibi namgue expectabo, guousgue tua Excellens Do—
minalio pro me miserit. Si guidem feria guinta proxi
me futura lui ad mnevenerint, sexta feria seguenti
iter versus Crumlov arripiemus. De die tamen dis
ponas pro tuo arbitrio. Me autem semper ad veni
endum paralissimum invenient. Sed animadvertat Do
minalio tua, ut duo currus pro sociis et libris meis
omnino miltantur, cum sine illis proficisci non vale
remus. Plura scriberem sed omnia ore ad 0s age
mus, cuin una tecum fuero, guod cilissime erit, Si
tuos guam primum ad me unitlere non gravabcris.
Tua vero Excellens Dominatio interim magnanima
erit el perjucunda. Spero enim guod ea asseguemur
Divina opitulante gratia, gue ccteris negata fuerunt.
Nam adest Magnus et Excelsus Deus nosler suis
admirandis et stupendis operibus; nobis autem mo
lestum minime sit adesse humano sludio et ingenio.
Responsivas literas nullas adhuc accepi ab amico meo
Rokyczano, causam ignoro; certior enim factus sum,
guod congregalionem nonnullorum Baronum bohe
morum, gufit prope Olomucium,accessit non libentí
animo ni fallor. Disputationem, ut ex meis lilleris
intelligere potuisti, illi non denegavi, negue dene
gabo, duminodo congruitas loci tributa sit, et peri—
Uússunorum virorum pulchra corona. Scio enim et
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certus sum, guod pro sui animi obstinatione polius
ile frangetur, guam flecti posit, ejus argumenta,
rationes et ut verius dicam cavillationes, auctoritates
et dicta facile refellemus; sed ejus el mei censores
astare vellem, ut secundum illorum sententiam me
doctrine acguiesceret et consentiret. Non enim in
tendo secum garulare, ut sepenumero logici, sed
ut omnia a congruis et debilis judicibus determi
nentur. Omnis ignorantie et timoris locus a me re
motus est, si mecum de congruo loco et de viris
interventuris in actu convenire voluerint, nam hujus
modi actus non apud vulgares et indoctos viros,
sed apud eos, guorum probata et autentica est sen
tenlia et auctoritas, fieri debet. Sed de iis hactenus
(oretenus), de guibus omnibus tuo oplimo et fide
Jissimo consilio utar.

Valeat Excellens Dominatio tua, guam Christus
tuealur in elernum, et me, ut facis, sub tuo pre
sidio suscipe. Pro ea dignilate, guam merito Reve
rendus Dominus Jodocus filius tuus asseguendus
est, plurimum congratulor, agogue gratias immensas
DEO omnipotenti, guod illam sibi tribuit. Rogogue,
ut ad sublimiora illum tollal, gui ex innata bonitale
et virtute omnia bona meretur. Iterum algue iterum
vale mi optime Protector et pro me cito miltere
non immoraberis, gui jam tecum fuisse diu desideravi.

Ex Čzbetell (3mettel, Světlá) 12. Octobris 1451.
Manu velocissima

Tue Excellentis Dominationis
Inutilis servus licet oralor

Gdelissimus Frater

Joannes de Capistrano,
Minorum minimus.

Concordat cum suo iu Archivo serenissimi Principis de
Schwarzenberg Trebonensi existente originali. Trebonae die 7.
Jnlii 1759. in fidem

(hristophorus Vavra, Archiverius.
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Copia Jilerarum (fratris Joannis de (apistrano ad

agistrum Joannem de Rokyczana (Rokycana).

Affectu salulis tuae, ct proximorum, mirari
satis negueo mi Rokyczane lardidatem tuam, gua
usus es in respondendo literis meis, guandoguidem
jta me interpellas tuis pro sacri Calicis defensa, ut
te principem appellare in hujusmodi defensione non
veritus fueris. Rescripsi guidem tibi in festo sct.
Mathaei ita late, et diffuse, ut nihil abs te dictum
sit, guod responsione hac praeterivisse putem: Tuae
vero, guas 27 diebus magno cum desiderio ex
pectabam, 47 hujus ad me delatae sunt, el guidem
perbreves, et adeo perbreves, ut fere nihil respon
disse videaris his, de guibus le certiorem effeceram :
guinimo ea scripsisti, et ut verum fatear seribere
fecisti, guae a te non reguirebam negue expeclabam.
Si guidem literas, guas superioribus diebus accepisti,
diligentius et accuratius perlegisses, non invenisses
sane, guo Baronum conventum congregare deberes,
gui tibi consulere, negue mihi disputationibus locum
eligere atgue diem, modum et Judicem conslituere
haberent, tanguam si eorum sententiae parere jure ipso
debuissem: sed scripseram ad te non mediocri rogalu
et petitione, ut aliguos ex tuis ad me mittere non
gravareris, cum guibus de modo, loco, die, et viris
interventuris in aclu agere possem, ut optimum et
gloriosissimum finem nostra collatio, ad guam tu me
invitasti et provocasti, assegueretur: guod negua
guam efecisti, sed turpius prolongasti, et extrema,
guae vitiosa esse non ignoras, immitatus es, dicendo
electos fuisse duos generosos Barones, nempe Joa
nem de Pernstein, alterum Venceslaum de Boskowicz
(Boskovic), gui de hujusmodi guatuor conditionibus,
super guibusdam mecum decertare, et tractare vale
rent. Et sic cetera men guidem tacenda, silentio
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praetereundo literas tuas paucissimis absolvisti; illae
guidem in maximam admirationem me venire fece
runt, guando eam tibi auctoritalem usurpas, guae
neguaguam abs me libi concessa est; nam sicut illi
duo Barones ea fuisse abs te postulata, puta de
loco, die, modo, viris interventuris in actu, ad guae
non illis, sed tibi respondendi erat oficium, postea
guam neminem ad me mittere fueris dignatus, cum
guo de hisce conferre potuissem: si guidem Barones
illi ad me profecti fuissent, danda tibi essel venia,
sed nemo unguam comparuit, ego vero animadvertens
tarditalem tuam magnam animerum jacluram praese
ferre, Bohemiam ingredi statui, ut tot millia ani
marum pereuntium a faucibus satanae liberarem,
cumgue Crumnav (Krumlov, $romau) appulissem;
redditae sunt mihi literae tuae, et illorum Baronum,
unae guidem vestra materna lingua, religuae vero
latino eloguio confectae, guarum verba talia erant,
guae etiamsi ab illis scripta sint, ex tua tamen
mente ea proficisci dicere non vereor: locus sit
optatus in Crumlov, arce apud Dominum Henricum,
dies vero Simonis et Judae, proxime affulura, per
sonae interventurae habeant libertatem adesse aclui,guipossuntintelligere„nonexciudantur,| rectius
dixissent, si dixissent, guod addesse possunt, sed
dormiant, modus servetur integralis in procedendo
sic, ut libere Rokyczana proseguatur communionem
Calicis ad plebejos deducendo ex scripturis. Judex
autem nostrae disputationis sit ille, gui inter con
cilium SS. Basiliense et viros legatos de Bohemia,
et Moravia destinatos extitit, et est iste: Lex divina,
praxis Christi, Apostolica, et Ecclesiae primitivue,
una cum Conciliis Doctoribusgue fundantibus se vera
citer in eodem pernecessario et indifferente Judice
in hoc Concilio Basiliensi admittere. Haec illi: tu
modo te totum omni veterana postposita obslihali
animi consuetudine ad me converte, et diligentcr
atlende, guam indiscreta, guam inconsulta, guamgue
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injusta sit tua et illorum sententia, nulla te teneat
passio mi Rokyczane, ut bonum virum decet. Cen
sesne hujusmodi collationem tam vilem, tamgue
parvae facultatis, ut illa in rusticano, et plebejo
loco possit celebrari? Estne illa ita flocci pendenda,
ut ab indoctis, ct ignaris hominibus debeat celebrari,
et judicari? Eguidem si recie perspexeris, hoc tuum
et illorum judicium ratione carere intelliges, cum
hujusmodi res tantae sit dignitalis, et excellentiae,
ut non apud rudes, sed apud peritissimos viros per
agi debeat; pulo tamen, guod conscientia reclamante,
tales responsiones institueris ad me dare. Visne
tuum ingenium, guod acutissimum ct eleganlissimum
profitebaris, dum diceres, tot et tanla in Concilio
Basiliensi te gessisse, apud €0s, guorum boum et
ovium est custodia, ostentare? Summa sane mihi
spes erat, ut antiguam, inclitam et excelsam urbem
deligeres, ut doctum virum decebat, sed elegisti
Crumnau, ubi praeter M. D. Henricum, et ejus
generosam Familiam simplices [diotae, rudes et ignari
homines degunt. Timesne pro sacri Calicis tutela,
pro gua tot, et tantos labores adire non recusasli,
coram doctissimis Viris comparere, et ab his, guod
homo Famosae (scilicet) sectae sis convinci? guod
non periliae sed ignoranliae magnum Signum est
tibi perpetue adscribendum, nisi sententiam in melius
mulaveris; solent enim hi, gui scientiae lumine pri
vali sunt, liberius apud ignoranles guam doctos viros
conversari, ul, cum illis parum luminis sit, videantur
ex parva admodum re, vel famam, vel nominis
gloriam vendicare, nitunturgue ex modico aere divi—
tias ostentare magnas, se ipsos summis laudibus
efferentes, et si guando aliguem virum doclum re
pererint, illum ignorantiae nomine accusare minime
formidant, exclamantes et dicentes: nescit, ignorat,
imperitus, victus, haerelicus est, deleatur nomen.
ejus a facie terrae; in e0 guidem hominis gustu te
esse non opto, sed animadverle, ne hujusmodi per
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petuam maculam et infamiam tua sponte tibi ipsi
ascribas, Cum mavis, ut tua doctrina magis apud
vulgares, guamn apud doctos, et praestantes viros
cognoscatur, guod facile patet, guando pro loco
disputationis Crumnau tibi elegisti, ubi guales homi
nes sint, superiori in loco dictum est; illum autem
neguaguam accepto, cum non lua sed mea intersit
locum, et Judicem deligere: sum enim Vicarius et
Comissarius Apostolicus, atgue in toto Orbe haere
licae pravitalis generalis inguisilor, cui tu jure ipso
tamguam Papae merito parere debes, si te Chrislia—
num proliteris; guod cum ita sit, non ruralia, rusti—
cave, incognita, dubia et insecuru loca, sed omnes
infra scriptas famosissimas et excellentissimas urbes
tubi propono: itague illarum deligenda, in guarum
singulis ornatissimae et (florentissimae scholae in
omni scientiarum genere vigent, a guibus omnis
splendor, omnegue doctrinae lumen emanat, et fluit
in populum Christianum, et guoniam non nescius es
omnem fidei causam deteriminandam esse per maxi
mum Pontificem, eligo inprimis S. S. D. N. Nico
laum Papam V. verum Successorem Petri, et unicum
Christi Vicarium, eligo et omnes Reverendissimos
Cardinales, Patriarchas, Archi-Episcopos, Episcopos
et Metropolitanos Ecclesiae Sanctae DEI, eligo per
inde Neapolim, aut Sennas, Parusium, Florentinum,
Bononiam, Ferariam, Puduam, Paviam, Thaurinum,
Parisios, Tolosam, Dolam, Osonium, Cantulium, Co
loniam, Arphordiam; si guidem hae civilates nimis
tibi remotae videntur, eligo Cracoviam, aut Viennam;
si vero cum effectu ad rem venire desideras, ac
ceptare sallem vel Egram, ubi prae omnibus tulio—
rem et convenientiorem locum in partibus istis esse
autumo, et praefinitum literis serenissimi Domini
Regis Romanorum, Christianorum Sanctissimi, ibidem
„celebrandam esse dietam per Dominum Cardinalem
Sancti Petri ad vincula, gui legationis Apostolicac
oficio fungetur in festo Sanctae Barbarae proxime
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affuturo una cum Baronibus incliti Regní Bohemiae
et Moraviae. Ouam ob rem si acceptare decreveris,
iluc perlibenti animo proficiscar: addo et aliud,
guodsi Regum et Principum Orbis terrae, Chrislianum
nomen sibi vindicantium sententias et judicium re
guiris, propono tibi omnes infra seriptos Serenissi—
mos et Chrislianissimos Reges et Principes Roma
norum: sicuti sunt Frauciae, Angliae, Hungariae et
Bohemiae, Hispaniae, Aragonum, Portugalliae, Nava
riae, Poloniae, Hessiae, Cypri, Duces Burgundiae,
Sabaudiae, Mediolani et Bavariae, gui omnes cum in
numerabilibus Principibus non sub ulrague sed sub una
specie tanlum communicant: non enim Crumnau, sed
Civitates et Principes clariores tibi propono. Judex
vero erit ille, a guo omnis spiritualis tutela Christianae
Religionis dependel, Maximus Sanclissimusgue Pon
tifex Nicolaus Papa V““, cujus est legem divinam,
sacrasgue Scriptuars interpretari, et declarare, cum
hae mutae sint, et logui nesciant, ut a doctissimis viris
non erroneo sed sano intellectu Katholico exponilur.

Spes atlamen in Concilio Basiliensi nulla am
plius tibi sit, cum post tuum discessum ab illo
scriptum fuerit decretum omnium compactatorum de
claratorium, cujus copia apud me est, et apud te
fuisse, et esse non ignoras, nisi ignis suum offi
cium fecerit. Ouale vero nomen tibi sit apud omnem
Christianum populum, tibi notum et planum est;
clarius tamen id intelliges ex lteris lustrissimi Re
gis Poloniae ad me datis, guarum copiam punctibus
alligatam accurate legere non graveris.

Expectavi viginti septem diebus, ut responso—
rias ad me dirigeres, et lu mihi diem Simonis et
Judae constituis, guae hinc septem dies erit. Non
recte guidem sapis mi Rokyczane, per erronea tui
gressus dirigunlur; dies namgue determinanda crat
post conventionem statim de Loco. Fui in Moravia
pluribuš diebus expectans literas tuas et nuntios,
sed guia nihil mihi significastli, ne tempus frustra
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consumerem, Bohemiam, guam tantopere visere
desiderabam, adivi, summisgue laboribus illam gui
dem illustrare, et imbuere intendo Verbo DEI, guo
ad ex alto facultas mihi concessa fuerit: sed spero
adhuc Divina suffragante virtute magno Pragensi po
pulo praedicare, devios ad virtutem S. Fidei Katho
licae reducere, vitia explantare, et virtutes seminare,
sicuti oficium mihi injunctum a S. S. D. N. Nicolao
Papa V“ jubet, et reguirit, et vult, et Christiana
charitas, et animarum zelus me cogit, animat, pro
vocat et invitat. Finem jam dicendi faciam, illud
unum repetendo, guod si mecum collationem habere
cupis, venire non pigresces constituto tempore Egram,
ubi Barones Bohemiae et Moraviae Potentes erunt,
sicuti publica vox est et fama. Ouod si facere vo
lueris, tuis literis me reddas, guam proxime cer
tiorem, ut et ego ad illam proficiscendi tempus
habeam, id est salvo conductu: negue enim confido,
cum viderim literas M. Georgii Gubernatoris Prugensis
ad M. D. de Rosis directas, ut me nullo pacto re
cipere deberet. Ouid igitur faceret, si me in suis
manibus haberet, guamguam ex tua industria id fac—
tum fuisse facile mihi persuadeam. Si guidem me
cum disputare omnino ardes, guod el ego summopere
optlo, volo locum congruum, securum, famosum et
tantae rei dignum, ut veritatis splender omni
bus pateat.

Ex Crumlov in Bohem. XVIIL Octobris 1451.

Fr. Joannes de Capistrano,
ordinis minorum.

Venerando, Magnificogue Joanní de Rokyczana
sibi in virtute Christi et obedientia Sanctae Ma

tris Ecclesiae Romanae plurimum dilecto.

Concordat cum Copia in archivo Serenissimi Principis
de Schwarzenberg existente. Sign. Trebonae die 11. Julii 1759.

Christophorus Vavra, Archivarius.
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VI.

Epistola Rokyczaní ad (apistranum.
Datum feria VI. proxima post Martini, guae est dies guingue

fratrum Sanctorum. 1451.

Religioso viro Joanni de Čapistrano in veritale
sacrati calicis sibi multum dilecto salutem ab omnium
salvatore. Ulinam sapcres et intelligeres ac novis
sima provideres. "Trimembri nempe sententia tuis
scriplis frater curabo respondere, cum. reverentlia
tamen ct pia supportalione, nam triplex rumpilur
difficile funiculus. Ouedam eguidem, gue sunt veri
tate orbala, interseris litlere tuze alramento; utinam
ergo saperes; alia poslulas, gue sunt carentia rahone;
ulinam intelligas; insuper fidei consona, ratlioni per
spicua spernis abjicienda, ulinam novissima pro
videres. Verilate si guidem orbata tíbi frater oppo-—
nuntur, unum enim ascribendo mihi dicis, me adUniczovconventum| congregassebaronum;certo
agilur, guod non spiritum prophelie habeas, guem,
ut dicitur, eliam futura predicendo jactabas te op
tinere, cum nec cogitalio fuerit mei cordis, si gua
aut per guos aggreguthio baronum in Uniczov fuerat
indicenda; aliud inguicns ponis: mirarí satis negueo
mi Rokyczane tarditatem tuam, gua usus es in re
spondendo litteris meis. O mi Capistrane, oppositum
dicti tui verum fore reperielur, cum literis tuis sus—
ceptis sabato post Matheum eadem die aggregalio
nem audiens in Uniczov baronum celebrandam, celeri
animo iter arripiens, volui libi, gui Brune aderas,
proximare, sic, ut per me eo citius de loco, die,
modo et de personis interventuris ad actum, prout
postulasti, tecum concluderem perlractando. Tu vero
responso mihi in vigilia Malhei prastlito guarla post
die curasti de Bruna exilire, et me veniente ab
Uniczov de Znoyma subito properabas, deinde ul
terius Auslrie partes et demum Bohemiam intrasti,
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sicgue super terram factus es vagus. ÓOuo ergo
barones deputati a congregalione Uniczoviensi pro
ficisci debuerant pro tui praesentia ad guerendum,
cum tamen accomodalius censere debueras in Bruna
responsum meum prestolari, guod habuisses protela
lione guavis semota. Male insuper edoctus asseris,
me pro loco disputationis Crumlov clegisse, cum
baronum nec intereram tractatut, nec mente con
cepi, dum per illos Crumlov pro loco disputationis
statuebatur. Verum tamen loco et dici per barones
pro disputalione assignalis assensi. Et parere in
eodem satagendo nuper ante festum Symonis de
Praga ad castrum Lichtenburg per undecim milliaria
nostra exiveram, ibi tameu tuas literas, guod parere
non vis Suscipiens consilio tamen sapicntium com
municato in metropolitanam redii civitatem Pragen
sem. Utunam ergo saperes, et scriptum per te Baro
nibus scribens deleres, guo dicis, literae vestrae red
dita sunt, guarum sententia, guia ex ipsius Roky
czani mente et industria proficiscitur, illi per amplius
respondeo. Insuper superest verbum carens veritate
dum inguis: „Vis tuum ingenium guod aculissimum
et elegantissimum profitebaris, dum dicebas, te tot
et tanta in concilio gessisse, oslendere,“ nec scriptlo
vel verbo unguam vivens guis hominum auris auditu
me talia dixisse suscepit. O monache scriptum est:
non loguaris contra proximum tuum falsum testimo—
nium, guemadmodum et in capite liter tu. me
coňsimili ore infamas dicens: „te principem appellare
in defensione calicis non fueris veritus.“ guod tamen
nec dicere nec scribere unguam cupiebam ; adjungo
et aliud scripti lui verbum, sed veritate vacuum:
„times pro sacri calicis lutela coraimmdoclissimis viris
comparere,“ et iterun:: „a doctissimis Viris non Vis
nudiri, guod non perilie sed ignoranlie magnum
Signum; “mira nempe res, nunguam hucusguc auditum,
guod coram doctissimis parere perlimescerem ct
nollem audiri ab eisdem. Jam talem timorcm ore
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ampullato obtrectatione consucta, tua de me scripsit
austeritas, cum tamen sit Spirilu sancto peroratum:
anleguam interroges ne vituperes guidguam. Ex
perienlia tamen, gua est rerum magistra, edocuil
plurimos. Doctissimi in multitudine dum aderant
copiosa, plurimum universitatum magistri et doctores
vario scienliarum genere ornati et redimili, non me
pro sacri calicis in prospectu totius Basiliensis cou
cili pertimuisse. et te jam pertimescere unum mo
nachum deberem? In guo denigue concilio habun
dantia pro sacri calicis communione ad vulgus scrip
turarum aspecta; palres et totum concilium Basiliense
veritati pratacti calicis locum dedere et consensere,
de guo si guidem concilio ita scribis: spes autein
in concilio Busilienst amplius nulla tibi sit, cum post
tuum discessum ab illo factum (uit decretum omnium
compactatorum declaratum.“ In processu suo conci
lium si observare curavit id, guod in compactalis
speciali ex cautela curaverant Bohemi et Moravi
habere pro inserto: Bene si guidem placeret decla—
ralio, sic enim dicitur in compactalis —? Iterum dixe—
runt dicti legati sacri concilii. guod judex ille, gui
nominatus est et expressalus fuil in concordatis in
Ecra, fuit, est el erit judex in omnibus credendis
ct agendis in Ecclesia sancta Dei et secundum illum,
sacrum concilium procedere intendit in omnibus spiri
lus sancti gralia assistente. Si vero declaratio pre
dicta non atligerit judicem pratactum, Bohemi et
Moravi minime tenentur subjacere. Et tu mi monache
generoso et magnifico Domino Georgio gubernatori
nuper scribendo posuisti, guod campactata nec per
Dominum Eugenium nec per Dominum Julianum nec
per ipsum conciliun Basiliense unguam fuerint ac
ceplala addens: sít in hoc guidguam habetis, osten
dite, guod tamen nisi videro sub vera autentica
forma, miniine credam, Cum Sciam nunguam vecre
posse ostendi; homo monachus, religiosus es, sed
gui religione cares. Utinam saperes! Nam religio
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declarat christiana: sine mendacio implebis verbum
legis. Si nuper in Uniczov aut 2“ in Crumlov pa—
ruisses, sub vera autentica forma fide oculata a
spexisses concili Basiliensis sigillo cum pendenti
bulla suorum continentiam. Nos intendimus et vo
lumus omnia in dictis compactalis contenta firmiter et
eficaciter observare, guam si guidem bullam patule
totius congregationis in Uniczov baronum et mili
tarium presenla in tui scripti ficti dejectionem legi
disposui et ordinavi. Verum non immerito fictor es
nuncupandus, guia fingis et ex proprio logueris, cum
et in tua litera implicas, ubi Sic ad me, „tue litere
guas 27 diebus magno cum desiderio expectavi, 2%
hujus ad me sunt delate,“ edicis, „et guidem per
breves et adeo breves, ut mihi nihil respondisse vi
dearis.“ Causa justa et rationalis exstitit brevitatis,
ipsorum baronum voluntatis (sic) tibi scripta et de
lata, gue tui optati satisfactionem aflerebat, cum de
die, modo et loco et personis interventuris nec non
et judice fueris informatus, ideo non fuit accomodum
per me Sine necessitate epilogare. Sunt et alia gua
tamen sunt ratione et intellectu carentia. Utinam
ergo intelligeres!

Eligis urbes famosas, ad guarum unam me
invitas, Neapolim, Parusium, Florentiam, aliasgue
plures, in line et Egram adjiciendo. Eligis in judi—
cem et papam, cujus est, inguiens, legem divinam
sacrasgue scripturas interpretari et declarare. O Jo
hannes et Capistrane Johannes, legi gue naturalis est,
non attendis declamanti: guod tibi non vis fieri al
teri ne feceris. Crumlov declinando cum salvo con
ductu dicis „minime confido, cum viderim literas
magnifici Domini Georgii ad Dominum de Rosis di
rectas, ut me nullo pacto recipere deberet. Ouid
igitur faceret, si me in Suis manibus haberet?“
Tu propler unum generosum Dominun Georgium
salvo conductui difidis, nec curasti assignato appa
rere in loco, cum tamen ille pretactus Baro nun—



721

guam auditus est a se salvis conductoribus prestitis
cuigue hominum defectum in eisdem ostendisse et
fecisse jacturam. Intellige eliam ea, gue sunt proximi
tui, ex te ipso. Tu ergo propter unum declinasti
loco et die constitutis comparere; guo mec trahis
vero assunt míhi millia inimicorum; non £guitate
caritatis properas, sed exlranee gressus tui dirigun
tur. Unum aspiciens Clementem Papam tibi respon—
deo per eundem, ubi in Clementinis dicit: Ouis ni
mirum auderet vel gua ralione audere aliguis tene
retur consistorii talis subire judiciun, se in hostium
sinum reponere ac ad mortem per violentam injuriam
non per justiliam inferendam ultroneum se offerre?
Hoc guod de jure timetur, hoc de more vitatur;
humana refugit ratio, gua abhorret natura; desiperet
igitur, gui citalionem hujusmodi saperet arctasse
citatum, nec defensionis, gue a jure naturali pro
venit, facultas adimi debet, cum illa eliam impera
tori tollere non licet, gua juris naturalis existunt.
Iterum Nicolaus Papa Michaeli imperatori 3. g.: Ouod
suspecti et inimici judices esse non debent, et ipsa
ratio dictat et plurimis probatur exemplis, nam guid
gratius et amabilius dare guis inimico poterit, guam
si ei ad impendendum gloriam i. e. judicandum,
puniendum commiserit, guem ledere forte voluit.
Ouod proinde Constantinopolitana Synodus canonum
suorum VI“ dinoscitur prohibere capitulo. In eodem
capitulo Gelasius papa herelicorum expugnator for
tissimus dicit: „Ouaro, inguam, judictum guod pre
tendunt, ubinam possit agitari, el an apud ipsos, ut
idem inimici sint et lestes et judices? Sed tali ju
dicio nec humana debent commitli negotia, guanto
minus divina et ecclesiastica.“ Oui sapiens est in
telligat. Et revera hinc Justinianus imperator pius
legibus suis promulgasse dinoscitur dicens: Liceat
ei, gui suspeetum judicem sibi putat, anteguam lis
inchoetur, eum recusare, ut ad alium recurratur;
nam guodammodo naturale est judicum insidias de—
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clinare et inimicorum judicium velle fugere. Sic
sanctos Johannes os aureum concilii contra se con
gregati renuit introire collegium. Haec ibi, ubi con
cludit Gratianus: Extra provinciam autem reus nulla
tenus est producendus. Unde Fabianus papa 3. guasst.
6. dicit: [bi enim propria causa agatur, ubi crimen
admittitur, et gui non probaverit, guod objecerit,
poenam guam intulit, patiatur. Iterum Stephanus papa
3. guest. VI. Ultra provinciarum terminos accusandi
licentia non progrediatur; sed omnis accusatio intra
provinciam audiatur.

Pensa ergo, guia crimen in Moravia et Bohe
mia est per te commissum, puta dum ad abjuratio—
nem sacrati calicis inducis, ergo ibi causa agatur,
non extra Bohemiam me vel Moraviam evocando.
Simile esset ac si futura velles in Bohemia per
petrare et super illis in Padua vel Bononia respon
dere. Utinam intelligeres, mi monache.

Papam eligis in judicem et a papa prout mihi
scribis, est tibi injunctum officium, guum jubens
reguirit et vult, ut Dominos ad unitatem sancte fidei
katholice reduceres vetando sub utrague specie
communicare. Numguid ergo papa aliter judicaret,
guam ut tua attestatione, si vera sit, stante officium
tibi injunxit? Dissonum rationi censetur, guod talis
et tantus summus Pontifex te fratrem minorem mi
norum in discidium destinaret majorum, cum tanla
sit probitas, servatague apud sedem apostolicam ma
turitas, guod non in dissensionem, guam tu opera
Tis, sed in unionem et concordiam gentium nuntii
ab eodem destinantur. Ad hoc autem, guod dicis
papam in judicem eligendum, guod illius sit legem
divinam sacrasgue scripturas interpretari et declarare,
guia tuis scriptis aclus sum et pulsus de Domino
apostolico, cujus auctoritatem proponis respondere,
illius nempe gue secundum Dominum est, autoritali
jn nullo vellem derogare, sed veritatem, gue ab ca
sede apostolica profluxerit, commendare; dicit enim
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Urbanus papa 25. g. 3.: „sunt guidam dicentes, Ro
mano Pontifici semper licuisse novas condere leges,
guod et nos non solum non negamus sed et valde
affirmamus. Sciendum vero summopere est, dguiainde
novas leges condere polest, unde evangeliste ali
guid neguaguam dixerunt; ubí vero aperte Deus vel
ejus apostoli et seguentis seculi patres sententiarum
aliguid diffinierunt, ibi non novam legem romanus
pontifex potest dare, sed polius guod predictum est
usgue ad animam et sanguinem confirmare debet.
Si nimirum guod docuerunt et prophele, destruere,
guod absit, niteretur, non sententiam dare, sed
magis errare convinceretur.“ Sed hoc procul sit ab
cis, gui spirilu Domini ecclesiam contra luporum
insidias oplime cuslodierunt. Hec ibi. Notum autem
est, guod apostolus I. Corinth. 11. dixit manifeste
de dupplicis speciei communione: „Probet autem se
ipsum homo et sic de pane illo edal et de ca
lice bibal.“

Jam vero tertio membro sententie te fratrem
salutabo, cum fidei consona, ralioni perspicua sper
nis abjiciendo. Utinam saltem novissima provideres!
Hoc ipsum est, dum judicem legem dívinam, praxim
Christi, apostolicam et ecclesie primitívee una cumconciliis| doctoribusguefundantibusseineadem
pro veracissimo et indifferente judice non vis ac
ceptare. Nostine, guod auciorilas scriplure est pri
mum et radicale principium, in guo formaliter con
venit resolvere, guecumgue in theologia per guales
cumgue raliones cognoscuntur? Propter guod etiam
in symbolo guod dicitur in missa, multis, gue sunt
fidei positis, subditur de resurrectione Christi: „Et
resurrexit tertia die secundum scripturas,“ guasi
diceret: auctoritas scripturee est illud, per guod tali
bus, gue fidei sunt, debet inherere mens humana.
Et Gregorius XVII. moralium cap. XHI. tractans
iNud Job 28, 1.: „Habet argentum venarum suarum
principia; et auro locus est, in guo conflatur“ ad

31%
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idem tendens dicit: orator ad vere predicationis
verba se praparat etc. Vide in originali. Hanc etiam
sententiam approbare et confirmare videtur Dionisius
libro de divinis nominibus. Óui autem sint, in guo-—
rum polissime dictis consistat scriptura auctoritas,
Auguslinus in guadam epistola ad Jeronimum aperit
dicens: Solum apostolis et Prophetis est hic honor
exhibendus, ut guecumgue dixerint, hoc ipso vera
esse credantur.“ Unde de videndo Dominum prope
finem libri de sanctis Jeronimo et Ambrosio loguens
ita dicit: „Has sententias de te virorum tantorum
non ob hoc interponere volui, ne cujusguam homi
num sensum fanguam scriptura canonice auctori
tatem seguendum arbilrer.“ Jeronimus guogue dicit:
„Si guid dixero, guod non aliguo duorum testamen
torum probavero, non mihi credatur“ etc. Hac ille.
Hos nimirum ipse Augustinus tanti existimat, ut nec
eliam sanctissimos patres, gui inter praecipuos ec
clesie doctores post Apostolos habentur, illis com
parare voluerit, nisi in guantum illorum doctrinaltamguamipsiveritatiadhererestudueriní.—| Ouum
autem secundum Apostolum guacumgue scripla sunt,
ad nostram doctrinam scripla sunt, ut per patientiam
et consolationem scripturarum spcin habeamus: vi
detur guod contra spei nostre fiduciam illi faciant,
gui in suis dictis scriptura canonice fundamenta re
linguunt, de guibus per prophetam congueritur di
cens: et os Domini non interrogaverunt, i. e. sa
cras scripturas; nam sacra scriplura, gue est ver
bum Dei, est noster interpres medius inter volun
tatem divinam et intelligentieain humanam, guia volun—
tas Dei de covmmunilege non potest constare humano
intellectui nisi innuente verbo, guod ut esset inter
pres nostler, venit inspiralum in mentem, sertum
per vocem et ultimo humanatum per assumptam carnem.Restatergoutspeinostrafirmitatem© immo—
biiem tenenles neguaguam dicentibus vel docentibus
incomperla, sed scriplure sacre testimoniis et co—
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rum katholicis et piis expositoribus serena tenem
tanguam ipsi pura veritati, guam dicimus, fidem
prebeamus. Ex eo Augustini in preallegato capi
tulo ad Paulinam: Tene, inguit, mecum sancti viri
Ambrosii sententiam, non jam ejus auctoritate sed
veritate firmatam, negue nimirum mihi propterea
placere, guod per illius os potissime me Dominus
ab errore liberaverit et per illius ministerium gra
tiam mihi baptismi salutaris indulserit, tamguam pla
catori meo nimium faveam, sed guia de hac re et
ipse hoc dixit, guod pie cogitanti et recte intelli
genti loguitur etiam ille, gui incrementum dat Deus.
Hec ille. Ex guibus patule liguet, guod Barones
de Uniczov tibi »guissimum judicem obtulerunt,
guem et sacrosancla synodus Basiliensis acceptavit,
eo guod dicitur Isaie (8. 19.): cum dixerint vobis,
guxrite a pythonibus et a divinis, gui strident in
incantationibus Suis: numguid non populus a Deo
suo reguiret visioncm pro vivis a mortuis? Ad
legem magis et ad testimonium. Ouod si non dixe
rint juxta verbum hoc, non erit eis Jux matutina.“
Sic et Salvator ajebat: „Scrutamini scripturas, illee
enim testimonium perhibent de me.“ Et Apostolus:
„Fides per auditum, auditus autem per verbum Chri
sti, ergo fides per verbum Christi“ Secriplura enim
sacra per Christum et suos auctores excedit in sua
auctoritate, et firmitate et veritate in infinilum auc
torilatem omnium episcoporum vel aliorum hominum,
guantumcumngue in terris precellentem. Utinam ergo
saperes el intelligeres et novissima provideres, et
non apostolico oblato tibi a*guissimo judice diceres,
guod indiscreta, inconsulata, injusla baronum et
mea sit sententia. Et prospice guid agis, cum asper
nando venire Crumlov dicis: Censes-ne illam colla
tionem tam vilem, ut apud rusticanum et plebejum
locum debeat celebrari et tandem me allogueris, ut
constituto tempore Egram venire non pigritarer.
Numguid et ibi non est plebejus et rusticanus locus?
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Numguid ibi schola in omni genere scientiarum vi
geat, ut solus (sic) loca studiis ornala proposuisti?
Et gui erunt Barones Bohemie et Moravie ibi?
Nonne nobiliores utriusgue terre aderant in Crumlov,guorumsprevisliconventumvisitare?© Dicisautem
te in toto orbe terrarum generalem inguisitorem
heretice pravitatis. Time, ne solus heresi perfun
daris veritati katholice resislendo, cum heresis sil
dogma falsum scriptura sacre contrarium pertinaci—
ter defensatum. Asseris te Bohemiam visilasse, ut
tot millia animarum a faucibus salhane liberares.
Scriptum est: Ve vobis scribe et pharisei hypocri
da, gui circumitis mare el aridam, ut facialis unum
proselylum et cum fuerit factus, facilis eum filium
gehene: dupplo guam vos. Cum vero mihi dicis,
guale tibí nomen sit apud omnem populum Christia—
num, tibi notum et planum est: congratulor, guia
et apostolus per infamiam ct bonam famam trans
bat dicens: ut seductores et veraces. Nam cum
dixerint omne malum adversus vos mentientes pro
pler me, gaudete et exultate. Senti de Augustino
guidguid libet, sola me in oculis Dei conscicnlia non
accuset. Ut autem mentes hominum magis diverle—
rentur, ad signa exponis te et ad miracula pratensa,
de guibus apostolus loguens de antichristo dicit:
Cujus adventus secundum operationem sathanae in
signis et prodigiis mendacibus. Et salvator: surgent
nimirum pseudochristi et pseudoprophela et dabunt
signa magna et prodigia, ita ul in errorem indu
cantur, si fieri polest, eliam electi. Lege Chryso
stomum serm. 43. Et cum Luis signis eris per eun
dem salutatus. Nonne magi coram Pharaone et Si
mon magus grandie signa faciebant? Multi etenim
dicent teste Salvalore: in nomine tuo prophelavimus,
demonia ejecímus et virtutes multas fecimus, et
dicet illis: Nescio vos. Sed cum de salvi conduclus
impetraone in litera Baronum mentionem facis etc.,
prospice Johannes mihi in veritate sancti calicis di
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Jecte, ausculta et vide compactata pro prefati calicis
sancti ad plebes sunt cum labore grandi, pariter
impensis el expensis facla, disposita. ordinala, ct
conclusa, et sigillis magnorum consignata, de voce et
consensu dive memona Eugenii pap, etiam et cum
voce lrma et robore Basiliensis concilii, cum appen
sione sigillorum majestatis in testimonium serenissimi
et illustrissimi Sigmundi imperatoris et illustrissimi
tunc ducis Alberti principis Austrie illague sic famose,
guia deducla (sic), sicgue ipsorum compactatorum in
orbem exiil, rutilavil, estgue et producta fama; non
tamen lenentur, sed guantum in te est et in libi
similibus complicibus spiritualibus et secularibus etiam
bohemis cassantur et ut vana, guantum in te est ct
illis, reputantur. Ouis amplius sapiens credere verbis
volueril ac confidere sponsionibus, promissionibus pac—
torum ac obductibus salvis? Eliam tu, guia glori—
aris de multitudine proponendo chrislianissimos reges
et principes, Regem scilicet Romanorum, Francie,
Anglie, Hungaria et Bohemie et ceteros plerosdgue,
gui omnes non sub utrague sed sub una communi
cant specie. Audisti puto sepe, guia ubi multitudo,
ibi confusio. Et in evangelio Dominice nunc cur
rentis: Multi vocati, pauci vero electi. In dicbus
Achab Helias unus fuit el prophete guadringenti
recis ex parte sunl inventi. Ita eliam tempore Leo
nis papa Ariana heresi vigente communiler episcopi
et seniores omnis populi i. e. reges, prasides et
barones erant ex parte Ariani, herelici, et paucili
Christiani et illi absconditi, ut Hilarius Pictaviensis
et Athanasius episcopus, gui in Threviri in fossa
humo absconditus retinuit fidem katholicam et duravit.

Sic Dominus nosler Jesus unicus fuit omni
pusillo grege virtulis ex parle el veritatis, totague
communitas Jerosolymitana et magistratus lempli
principum sacerdotum et seniores populi fuerunt ex
parte regni hujus mundi. Allamen ne pules solos
Bohcmos et Moravos calicis sacrati hausto parlici—
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pare, prospice et non Cecutienti oculo magnorum
spaliorum et dilatatarum terrarum amplitudinem, Gre
cos puta, Rutenos, Bulgaros, Armenos, Indos et
alios plerosgue ingentes terras incolentes, gui speciecommunicantsubutrague.(Ouosetiam© Eugenius
dive memorie cum communione calicis spe tacti
in gremio sanclé matris ecclesie habere voluit ad
unatos et aggregatos. Hac prolongate seribendo
dirigo, ut tue salisfaciam optioni, ne deinceps dicas
de Rokyczana ut pridem egisti: „guam breves epi
stolando facis literas et perbreves,“ et si in pro
longando desiperem, tu Johannes Capistrane et mi
monache me coegisli.

Datum feria VI. proxima post festum Martini,
gue est dies guingue fralrum sanctorum.

MagisterJohannes de Rokyczana.
Bibl. Olom. Ms. 2. VI. 9.

VI.
Epislola responsiva venerabilis patris Johannis de
Capistrano ad praefalam cpislolam Johannis Roky

czani ulinam fidelis Christiani.

Salutem in salvatore omnium electorum, de
guorum numero ferventi expectatione te opto, non
enim indistincte et absolute omnium salvator est
Christus, sed ab eterno electorum pradeslinatione
divina ab initio usgue ad finem efficienter est sal
vator, licet sufficienter velit omnes homines salvos
fieri et ad agnitionem veritatis venire et te etiam
voluntate sufficienti, guum id fevit, ex guoomnes

possint salvi fieri servata arbitrii Keriateépem etiamadhuc de te gero, si humiliter te submil volueris
katholice veritati ac debite obedientie sanctissimi
Domini nostri Pape Nicolai V. et suorum succeso
rum Canonice intrantium et correctioni sacrosancta
Romane et universalis Ecclesie militantis, extra
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guam omnino salus esse non potest. Hac tibi pro
salutatione rescripsi.

Ceterum oro le, iracundie passio te non su
peret, si juxta sonitum tut organi lileris echonatum
mea fistula correspondet. Si me tuis venenosis sa
gitlis vulneras asserens: „cum reverenlia lamen et
pia supportatione,“ mea eliam suscipe jacula salu
taria, ut alter alterius onera portans Christi legem
pariter impleamus. (Gal. VI)

Cogitanti etenim mihi, gualia literis tuis re
sponsa praberem, due diverse sed non adverse
sententie occurrerunt, una eguidem apostoli, ut tol
latur de medio criminosus: Ego guidem, inguiens,
absens corpore, presens autem Spiritu, jam judicavi
ut prasens, eum, gui sic operatus est, in nomine
Domini nostri Jesu Christi congregatis vobis et meo
spiritu cum virtute Domini nostri Jesu Christi tra
dere hujusmodi sathane in interitum carnis, ut
spiritus salvus sit in die Domini nostri Jesu Christi.
Non bona est gloriatio vestra, nescitis guod modi
cum fermentum totam massam corrumpit?“ Simililer
et ipse Dominus noster J. Christus ait: „Omnis ar
bor, gu non facit fructum bonum, excidetur et in
ignem mitletur.“ Et alibi: „Si guis in me non
manserit, miltetur foras sicut palmes et arescel et
colligent eum et in ignem mittent.“ Et alibi: „Si
Ecclesiam non audierit, sit tibi tanguam ethnicus etpublicanus.“—| Salomonguogueait:„Nonrecipit
stultus verba prudentlie, nisi ea dixeris, guae ver
santur in corde cjus. Impius cum in profundum
venerit peccatorum, contempnit, sed seguitur eum
ignominia et opprobrium. Et infra: „Labia stulti
miscent se rixis el os ejus jurgia provocat. Os
stulti contritio ejus, et labia ipsius ruina anime ejus.“

Alia est eguidem Domini sententia dicentis:
„Misericordiam volo, et non sacnificium, non enim
veni vocare juslos sed peccatores ad peenitentiam.“ Et
Petro interroganti: „Ouoties peccanti dimitteret,“*
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respondit Dominus: „Non dico tibi usgue septics sed
septuagies seplies.“ Et interrogantibus discipulis de
parabola seminis respondit Jesus: „Vobis datum est
nosse mysterium regni Dei, ceteris autem in para
bolis, ut videntes non videant et audientes non in
telligant.“ Et servis patrisfamilias interrogantibus
de zizaniis et dicentibus (Mat. 13.): „Vis, ibimus et
colligemus ea,“ respondit: „Non, ne forte colli
gentes zizania eradicetis similiter cum eis et tritlicum,
sed sinile utrague crescere usyue ad messem, et in
tempore messis dicam messoribus: „Colligite primun
zizania et alligate ea in fasciculos ad comburendum,
triticum aulem congregate in horreum meum.“ Oue
verba declarans infra dixit: Oui seminavit bonum
semen, est filius hominis, ager autem est mundus,
bonum autem semen hi sunt filii regní, zizania au
tem filii suut neguam. Inimicus aulem, gui semina
vit ca, est diabolus, messis vero consummalio se
culi est, messores autem angeli sunt. Sicut ergo
colliguntur zizania et igne comburuntur, sic erit in
consummatione seculi. Mittet filius hominis angelos
suos et colligent de regno ejus omnia scandala et
€£0s, gui faciunt inguitatem et mittent cos in cami
num ignis, ibi erit flelus et stridor denlium; tunc
justi fulgebunt sicut sol in regno Patris corum.

Ou1 habet aures audiendi audiat. Jesu Christi
verba sunt hc. Teneant eliam debiles illius magni
cultoris hcremi et vaste solitudinis, austeri in se
tantum, in alios piissimi Jeronimi verba super Jere
miam dicentis: „Boni etenim reclores ex sua infir—
mitate aliorum infirmitatem pensantes magis per hu
militatem et mansuetudinis levamen student peccanles
ab erroris laguco eruere, guam per ausleritatem in
foveam perditionis nutantes propellere.“ Unde doctor
gentium: „Factus sum, inguit, infirmis infirmus, ut
infirmos lucrifacerem, cujus sententie perpulchre
Calixtus papa concordat dicens: „Si aliguis, guicum
gue lapsus fuerit, parcemus eum (sic) et fraterno
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corripiamus affectu, sicut beatus Apostolus ait: fralrcs
si praeoccupatus fuerit homo in aliguo delicto, vos
gui spirituales estis, hujusmodi instruite in spiritu
lenitatis.“ Et Jacobus ail: „Judicium sine misericordia
fiet homini, gui non fecit misericordiam.“ Et idem
Calixtus inguit: Sentenliam, gue misericordiam vetat,
non solum fratres tenere sed etiam audire fugite,
guia pocior est misericordia omnibus holocaustoma—
tibus et sacrificiis. Hine et Augustinus: „Tu bonus
tolera malum, nam et Christus Judam, cum sciret
furem esse, toleravit et ad pradicandum misit cigue
cum aliis eucharistiam dedit.“

Multa hinc inde possent adduci gue tu inda—
galioni relinguo. Una scilicel prima senlenlia pra—
missa rigorem et asperitatem intonat. Alia cum man
sueludine tolerat. Una me instruit, ut stulto secundum
cjus stullitiam respondeam, ne sibi sapiens esse vi
deatur. Alia me velat stulto respondere juxta slul
titiam suam, ne efficiar ei similis. Revertar igilur ad
beatum Gregorium dicentem: „Vera justitia compas=
stonem habet, falsa vero dedignationem: guamvis et
justi recle soleant peccatorihus indignari, sed aliud
est, guod agilur tipo superbie, aliud guod zelo dis
ciplina. Indignantur etenim justi, sed non dedignantur.
AU hi, gui de falsa justitia superbire solent, celeros
guosgue despiciunt, nulla infirmantibus misericordia
condescendunt, et guo se peccalores esse non cre
dunt, eo deteriores peccatores fiunl.“

Hac ille. Ex guibus si recte intelligis meam
inveclivaní in tuam superbam, ruralem, prolervam,
algue ignominiosam, calumniosamguc increpationem,
guam non in me tantum solum, sed in omnes veros
katholicos Christi fideles, veritatis amicos ac Dci
cultores a summo pontifice usgue ad infimum Christi
colam blasphemo polluto foetidogue ore praesumpsisti
turpiter eructare, pacienter lolerabis, si elernam
salutem desideras adipisci. Nam, ut in canone seri—
bitur: Si guis in his, gue palam sunt peccalis invo
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lutus permanet et inguinatur. non me oporlet aliguid
de secrelioribus remotis divine (sic) prologui, sed
magis prolestari el convenire eum ut peccare desinat,
et aclus suos a vitiis emendet. Ouod si ingesserit se
et provocabit nos dicere conira eum minus recte
agentem, non oportct eum audire, demus (sic) eum
prudenter illudere. Nam nil omnino respondere audi
torum causa ulile non videtur, ne forte nos existiment
penuria responsionis declinare cerlamen ct fides eorum
ledatur non intelligentium proposilum nostrum. Ergo
responde stulto, ne sibi sapiens esse vidcatur. Non
enim semper paler filium osculatur sed aliguando
casligat, non ut interficiat sed ut perficiat. Vellem
juxla posse omnibus prodesse, nulli obesse et salutis
gratia potius humililer subesse, guam superbe el damp
nabiliter praesse. Vellem te cum omnibus complicibus
tuis et seguacibus Christo lucifacere et ad slalum
reducere salufis, guocungue inclinalionis modo, sive
cum dulcedine, sive cum acrimonia; juxta Salomenis
sentenliam Domini misericordiam imitatus, gui non vult
mortem peccaloris, sed magis ut converlatur etlvivat
et ob id aliguem Nagellat. Inde Salomon: Disciplinam
Domini fili mi ne abjicias, nec deficias, cum ab €0 cor
riporis: Ouem enim diligit Deus, corripit et guasi paler
in filio complaceť sibi.“ Ejus cliam sententiam repelit
Paulus ad Hebr. dicens: Recogitate enim eum, gui
talem sustinuit a peccatoribus adversus semetipsum
contradictionem, ut non fatigemini animis vestris de
ficientes. Nondum enim usgue ad sanguinem reslitislis
adversus peccatum repugnantes et oblili estis conso—
lalionis, guae vobis tamguam filiis loguitur dicens:
Fili mi, noli negligere disciplinam Domini, negue
faligeris dum ab eo argueris; guem enim diligit Do
minus, castigat: flagellal aulem omnem filium, guem
recipit.“ Et in Apocalypsi dicit Dominus: Ego, guos
amo arguo el casligo. Aemularc ergo et penilen
tium age, gui habel aures audiendi, audiat, guod
Spiritus dicat Ecelesiis.
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Non te pigeat aures exhibere altentas ad tuam
eruditionem salubrem et medicinalem. Turgido apo
stemate malurato in scissuram, et si opus fuerit
concidentis ferri cauterio, decocturam conflagrante
incendio et purgatione (sic). Ulinam saperes tu ipse
et intciligeres veritatem, ut bene ageres et novis
sima provideres, ne rueres In abyssum tartarei cru
cialus. Non enim te periturum oplo, sed pro anime
tue salule vagus factus sum super has regiones
ineliti olim regni Bohcmiee, zelo captus. Ducatus prius
extilit et episcopatus Pragensis. Postmodum ad rega
lem coronam ad archiepiscopum civitas sublimala
studio florentis universilatis omnium scientiarum pol
lens magisterio decorata. Ego ad reparationem tendo,
tu autem hucusgue invigilas ad ruinam. Non te guero
perdere, sed lucrari. Leva in circuitu oculos tuos
civitas delicala et vide, ubi non prostrala sis per
Jehannem de Rokyczana. Considera carissime, guia
meliora sunt vulnera diligentis, guam fraudulenta
odientis oscula. Hinc Augustinus ad Vincentium
Donatistam ait: „Non omuis, gui parcit amicus est,
nec omnis gui verberat, inimicus. Et infra: Ouis nos
amylius potest adamare, guam Deus, et tamen nos
non solum docere suaviter, verum etiam salubriter
terrerec non cessat et fomentis levibus, guibus con
solalur, spe eliam mordacissimum medicamentum
tribulationis adjungit.“ Et ad Donatlum hereticum
idemAugustinusait; gnod nunc. ...... .

.. „ . Rokycane! displicet, guod traheris ad
salutem Dci, cum tamen multos nostros traxeris ad
pernicialem liguorem illius damnate auce Hus assate
in Conslantia ct Jeronimi post cundem. Ouid fureris
Johannes, guid superbis terra et cinis? Pragensis
ecclesie tua tc ambilio dcbachat, per herclicam pra
vitalem archicpiscopatum Pragensem nunguam cano
nice obtinebis. Intrusisti te, sed non per ostium in
trasti. Audisti guid ait Dominus Jesus: „Oui non
intrat per oslium in ovile ovium, sed ascendit aliunde,
ille fur cst ct latro.“
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Monachum me apellas, cum tu negue monachus
sis negue regularis, et ut multi asserunt, forsan
negue sacerdos, negue presbyter. UÚlinamverus et
reclus sucerdos esses et presbyter; talis etenim he
reses nunguam fovet, sed sacerdos sanclus sacrum
dans, praebens rectum iler, Sapicntia gubernalur,
spiritu sancto regitur, in Christo vivit et alios recte
vivere suis katholicis monilis et exemplis ad palmam
et bravium Iriumphantis Ecclesie non desinil invitare.
Utinam tulis esses! Utinam saperes et intelligeres et
novissima provideres! Pro amico me diligeres in
fallenter, non me temerarie diceres anlichristum, non
Machometlum, non sacrilegum, non incantatorem divi
norum predicares. Sed guid, ul Augustinus Fauslo
scribit, frenetici nolunt ligari, letargi nolunt excilari,
sed perseverat diligenlia caritatis freneticum ligare,
letargum stimulare, ambos ainare; ambo offenduntur
sed ambo diliguntur, ambo molestantur, guamdiu
aegri sunt indignantur, sed ambo sanali gralulanlur.
An tu etiam forte moerore torgueris, guta populis
viam salulis ostendo? Experciscere guaeso paulisper
a letargo tuo, frenesin iracundie miliga. Audi Do
minum increpantem desides, tacituros tamguam canes
mutos latrare non valentes et non ascendenles ex
advcrso negue opponentes murum pro domo Domini.
Audi Apostolum oblestantem per adventum Domini
Jesu ad judicandum vivos et mortuos. Vide, guid
scribit ThimothecoII. 4, 2.: „Pradica verbum, insta
opportune, importune, argue. obsecra, increpa in
omni palientia et doctrina. Erit enim tempus, dum
sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua de
sideria coacervabunt sibi magistros, prurientes au
ribus et a veritate guidem audilum avertent, ad [a
bulas aulem convertentur.“ Ulinam tu et ui segua
ces non sitis ex illis magistris erroris, gui noluerunt
esse discipuli veritatis. Tanguam monachum me vili
pendis. Nosti, guid ille doctissimus morachus et
doctor splendidissimus Jeronimus inguit: „Saneta gui
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dem rusticitas solum sibi prodest, guantum edificat
ex vile merito Ecclesiam Christi, tantum nocet, si
destruentibus non resislat.“ Nonne incliti doctores
Ecclesie monachi fuerunt, Augustinus, Ambrosius,
Jeronimus, Gregorius, Basilus, Bernhardus ct alii
guam plurimi ?

Ouid polluto ore susurras monachale vocabu
lum detestando, esca vermium. cibus ignis, massa
putredinis, homo peccati, filius perditionis, mancipřum
infernale, st veram non egeris peenilentiam et sancla
Romane ecclesie debite obedientie te non sub
miserist Ouid praesumis contempnere nomen, cujus
auctoritates im fomentum errorum tuorum everlere
non vereris? Vere doleo, guod tuorum praedecesso
rum vestigia imitaris, veritalis intelligeuliam, scriptu
rarum divinarum sacrorumgue doctorum kalholicas
et aulenlicas sentenlias depravantium. Indulge si
placet, tu me ad hastiludium provocasti. Susline
ergo pacienter fulgurantis haste ictus. Nolo te
mactare sed de sella ejicere, ne mililem te inviclis
simum repules, ut ajunt, dicere te solere ad tuam
jactantiam hereticum invictissimum. Si sic, ergo
tandem te hereticum fatebaris, et si invictissimunt
te ad inanem gloriam inflato pectore tiumens ex
tollere nitebaris, utinam saperes et intelligeres ctnovissimaprovideres!© Impellorstullorespondere
secundum ejus slullitiam, ne sibi sapiens esse videa
tur. Divina vox me excitat dicens: (Isai. 58). Clama
ne cesses, guasi tuba exalta vocem tuam et annuntia
populo meo scelera eorum et domui Jacob peccata
eorum; me etenim de die in diem guerunl et scire
vias meas volunt guasi gens, gue justiliam feceril
et gue judicium Dei sui non dereliguerit. Rogant
me judicia jusltitie et appropinguare Deo volunt.“
Sed gutd alibi: „Populus hic labiis me honorat, cor
autem ecrum longe est a me. Sine causa aulem
colunt me docentes doctrinas et mandala hominum.“
Vide carissime, ne de le et tuis complicibus hsec
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impleantur. Propterca, gue seguuntur in original
propbetia (Isa. 29.): Ideo ecce ego addam, ut ad
mirationem faciam populo huic miraculo grandi et
stupendo, neribit sapicnlia a sapientibus ejus ct in
tellectus prudentium ejus abscondetur. Va gui pro
fundi estis corde, ut abscondatis consilium a Do
mino, guorum sunt in tenebris opera. Perversa est
haec vestra cogitalio: guasi si lutum contra figulum
cogitet et dicat opus factori suo: non fecisti me:
et figmentum dicat fictori suo: „non intelligis.“ Ouis
debct melius intelligere verba Christi? Tu Johannes.
de Rokyczana an ipse Christus? Judicio tuo guis
est melior interpres? Nonne ipsce? Si faleris Sic,
guare non aguievistis Domini nostri Jesu Christi
verissimaedeclarationi, gui cum dixisset Judeis infide
libus: „nisi manducaverilis ele. et nisi biberitis etc.,“
suis postmodum fidelibus dixit: „Spiritus est, gui
vivificat, caro autem non prodest guicguam. Verba,
gu2e ego locutus sum vobis, Spiritus et vita sunt.
sed sunt guidam ex vobis, gui non credunt.“ Et
Petrus haec intelligens dixit: „Domine ad guem ibi
mus? Verba vita altern habes et nes credimus
et cognovimus, guia tu es filius Dei“ Ecce guam
clare patet veritas, guo sensu, gua intelligentia, gua
mente dixerit: nisi manducaveritis carnem etc. Super
guo passu tractatum longum edidi. Nam ut dixit Hila
rius: „Intelligentia dictorum ex causis est assumenda
dicendi, guia non sermoni res, sed rci est sermo
subjectus ,“ et ergo testatur: „non verbum ex verbo
sed sermonem ex sermone transfer, guia plerumgue
dum proprietas verborum attenditur, sensus veritatis
omittitur.“ Et Clemens papa dixit: „Relatum est
nobis, guod guidam in vestris commorantes sacris
doctrinis adversantur, et prout cis videtur, ct non
secundum traditiones patrum, sed juxta suum sen
sum docere videntur; multi enim, ut guidem audi
vimus, vestrarum partium ingeniosi homines ex his,
gua legunt, verisimilitudines capiunt. Et idco dili
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genter observandum est, ut lex divina cum legitur,
non secundum proprii ingenii virtutem vel intelligen—
diam legatur vel doceatur. Sunt enim multa verba
in divinis scripluris, gua possunt trahi ad eum sen
Sum, gucm unusguisgue subponere prasumpsit, sed
non oportet; non enim sensum alienum seu extrin
secum et extraneum debelis guerere, ut guoguo
modo ipsum ex scripturarum auctorilate confirmelis,
sed ipsis scripluris sensum capere veritatis oporlet,
et ideo oporlet ab eo sententiam addiscere scriptu
rarum, gui eam a majoribus secundum veritatem
sibi traditam servat, ut et ipse possit eam, guam
recte suscipit, compelenter asserere; cum € divinis
scripturis integram guisguam et firmam regulam
verilatis suscepit, absurdum non erit, si alignid ex
eruditione communi ac liberalibus studiis, guae forte
in puerilia atligit ad assertionem veri digmatis (sic)
conferat, ila tamen ut ubi vera didicerit, falsa et
stmulala declinet.“ Si prudens es Johannes, haec
verba diligenter altendas, ex guibus clare perpendes,
tibi non liceré pervetere katholicum vel rectum sen
sum divinarum scriplurarum tuo privato fuscogue
ingenio contra communem intelligenliam sacrorum
atgue katholicorum doctorum, guam eliam contra
communem intelligentiam sacrosanctae Romanae et
universalis Ecclesiae, guia Jeronimo teste, guicum
gue aliter sacram scripturam intelligit, guam sensus
Spiritus sancti flagitat, a guo scripta est, licet ab
ecclesia non discesserit, tamen hereticus appellari
polest et de carnis operibus est eligens, guae pejora
sunt. Tu certe Johannes tria haec invicem cummu
lasti, scripluram pervertisti, ab ecclesia recessisti
et pejora opera carnis elegisti. Ecce guomodo tnus
triplex marcidus funiculus contritus est et facile
dissolutus. Vide si de te concernat diffinitio docto—
ris ilustrissimi Auguslini, gui dicit: „Hereticus est,
gui alicujus temporalis commodi et maxime gloriae
principatusgue sui gratia falsas ac novas opiniones
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gignit vel seguitur. Ile autem, gui hujusmodi homi
nibus credit, ymaginatione guadam verilatis illusus
est“ Ecce iterum tuus triplex funiculus! tuis haere
sibus cogitasti principalum venerabilissimae Ecclesiae
Pragensis usurpare, novas falsas opiniones invenisti,
infantulis communionem sub utrague specie mini
strando et alia multa, guae ad praesens silentio
praetermitto, et antiguas hereses ab aunis guain
plurimis tmitatus atgue secutus ut Vicleph, et Johannis
Hus, Jeronimi et aliorum multorum antiguorum here
ticoruni, guos te non pudet allegare de ecclesia
orientali et greca, necdum a tuis malis inventio
nibus et seguelis iniguisgue propositis cogitas re
silire. Legistine etiam guod úlle hereticorum dissi—
pator Jeronimus sanctus in Amos propheta descrip
sit ingutens: „Odit Dominus sacrificia hereticorum
et a se projicit et guoties in nomine ejus congre
gali fuerint, detestatur eorum fetorem et claudit
nares suas.“ Et alibi idem Jeronimus ait: „Marchion
et Basilides ct ceterae hereticorum pestes non ha
bent divinum evangelium, guia non habent Spiritum
sanctum, sine guo humanum fit evangelium ;“ Glossa
dicit: non divinum; seguitur in textu, guo docelur:
ne pulemus in verbis scripturarum esse evangelium,
sed in sensu, non in superlicie, sed in medulla, non
in sermonum foliis, sed in radice rationis. O Jo
hannes, utinam saperes et intelligeres tt novis
sima provideres!'

Melius tibi fuisset, guod lileras nunguam no
visses vel minus malum, etiam heresibus maculatum ;
nam si fuisses deceptus credens hereticis, non ma
gis, guam hereticus puniendus esses, ut Augustinus
contra Manichaeos ait: „Oui in Ecclesia Christ mor
bidum aliguid pravumgue Sapiunt, si correct ut
sanum rectumgue aliguid sapiant, resistunt contu
maciter, suague pestifera el mortifera dogmata emen
dare nolunt, sed defensare persistunt, herctici sunt.“
Ouid autem Urbanus papa subinferat, audi: „ÓOui
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aliorum defendit errorem, multo amplius est dampna—
bilior illis gui errant, guia non solum ille errat, sed
etiam aliis offendicula erroris praeparat et confirmat.
Unde gui errorum magister cst, non tantum here
licus, sed etiam heresiarcha dicendus est“ Ecce
Johannes, guid facis, magister erroris es, guia veri
tatis discipulus esse recusas. Vere cordialiter dico,
compatior tíbi, sed multo magis his, guos tuis ne
phandissimis seductionibus decepisti; nam gui sen
tentiam suam, guamvis falsam atgue perversam nulla
pertinaci animositate defendunt, praesertim guam
non audacia suae praesumptionis pepererunt, sed a
seductis et in errorem lapsis parenlibus acceperunt:
guaerunt autem cauta sollicitudine veritatem, corrigi
parati cum invenerint, neguaguam sunt inter here
ticos deputandi.“

Tu autem Johannes nedum in erroribus niteris
complicare et obstinare seguaces, sed eliam gui jam
iluminati sunt, ac sanctae matri ecclesiae reunili,
tuis suggestionibus dyabolicis, perniciosisgne con
sihiis et falsíssimis seduchonibus praesumpsisti et
totis viribus insudasti, ut per violenliam, Carceres
et tormenta in lagueum perditionis revocentur. O Jo
hannes, si reete saperes et intelligercs ac novissima
provideres, cogitares utigue meam prophetiam de
te recte complendam, guod nisi resipueris et a tuis
heresibus declinaveris et humili ac vera poenitenliatuafacinoradeploraverisacsanctissimo© Domino
nostro Nicolao pap dguinto et suis succesoribus
canonice intrantibus, si tamen vixeris in humanis,
nec non et sacrosancte Romane et unice Ecclesie
katholice vere et eflicaciter pio aflectu operosogue
e[ectu, non dico tamen verbaliter sed realiter, cor
rectioni et obedientie te submiseris, divinum judi
cium et elernam dampnalionem effugerc non valebis.

Arguis me guod prophetie spiritum futura
pradicendo me jaclaverim oblinere. Tua pace salva
mentiti sunt super caput Suum, gui vel scriplo



740

vel verbo tibi vel alteri alicui talia retulerunt.
Sed guod negas ficte, video te vere fateri. Ne
gas le congregasse barones. Negas, tua mente
et industria proficisci, guae barones scripserunt, ad
gue me referebum videlicet contenta in scedula
per barones mihi destinata his verbis: „Ouatuor
postulata sunt a magistro Johanne de Rokyczana,
puta de loco, die, modo et de personis inter
venturis in actu, ut concepimus vestram per li
teram, locus sicut optavimus, in Crumlov circa do
minum Hainrici in Moraviu, dies vero Simonis et
Jude proxime affutura, persone interventure ha
beant libertatem adessendi, gua possunt intelligere
et non excludantur. Modus servetur generalis in
procedendo, sic ut magister Rokyczana proseguatur
communionem calicis ud plebes scripturis deducendo
etc. Judex autem vestre disputationis sit ille, gui
inter concilium sacrum Basiliense actui, et nostros
legutos de Bohemia et Moravia destinatus exstitit,
et est iste: lex divina, praxis Christi, apostolica et
ecelesie primitive, una cum conciliis doctoribusgue
fundantibus se veraciter in eadem, pro veracissimo
et indifferenti judice in hoc concilio Basiliensi ud
mittere (sic). Responde mihi, Johannes, scripsie
tibi de loco, die, modo et personis interventuris in
actu an baronibus? Nonne tibi? A guo ergo debeo
praesumere hanc responsionem nisi a te processisse?
Nonne te in suum magistrun habent et ductorem,
utinam non erroneum! Dicas eliam: venistine co
actus, accersilus vel coactus ad Uniczov aut libens
et spontaneus? Fatearis guod libens omnino, cum
de violentia nil constet, guod etiam in tua litera
fateris, cum dicis: „Celeri animo iler arripiens.“
Cum itugue te in magistrum et deductorem habeant,
sine te duce cecorum congregationem facere noluis
sent, sicut negue fecerunt. Impingis etiam mihi
guod guarta die post per me prastitum libi respon—
sum in vigilia Mathei de Bruna exilire curaveram
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et Znoymam properavi, deinde Austrie partes de
inde Bohemiam intravi et super terram factus sum
vagus. Vere guantum in me est de anime tuae
salute intime zelo captus vagus factus sum super
terram. Averte ergo oeculos tuos a me, guia ipsi
me avolare fecerunt. Expectassem te Brune tunc,
nisi comminatorie lilere Brunensibus destinalae, nec
non et Episcopo et Olomucensibus per tuos barones
me ad recessum imperaliva sollicitudine invitassent.

Suspicabantur etenim tunc et legitimam cau
sam suspicionis habebant, ne congregatio baronum
assistentia tua callidague astutia contra Brunam ob
sidionem texeret. Ouam ob rem ego advertens et
guidem distincte et prudenter, me ex Italia in has
oras et ad exleras inde gentes venisse, non cum
gladiis sed cum verbo Dei, imprimis tuas scelestas
hereses tuosgue nefandissimos errores exstirpaturus,
non guod civitates illa Christianissime ac katholi
cissimee le tuosgue seguaces timuerint, negue time
ant, sed ut omne periculum omnegue damnum evi
tarent, institui pro tunc cedere et solus cum ignito
verbo veritatis, Contra guod nunguam prevaluisti,
negue pravalebis mecum, propius tibi occurrerem
usyue Bohemiam, sicut conspexisti, meum iter arri—
piens, expectavi tamen in Znoyma per dies guin
decim et cilra, nec unguam sensi minimum verbum
responsivum. Promiseram eliam jam diu, antleguamn
de Viena recesseram, magnilico Domino de Rosis
ad suam praesentiam me conferre, guod et feci, non
citius sed valde morose de civitate in civitatem per
dies plurimos pradicando; postguam applicui ad
presentiam dicti Domini in Crumlov, duorum baro
num literas suscepi, gui me videbantur accersire,
ut in festo Simouis et Jude coram te incompetente
judice comparere curarem. Ouanta convenientia in
hoc esset, ut pro tanto spalio deberem retrocedere
per lot viarum discrimina, si gua prudentia in te
est, ipse discerne. Memor esto Johannes verborum
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Christi Jesu Domini nostri suis infidelibus persecu
toribus asserentis: „Ouerilis me interficere, guia
sermo meus non capit in vobis. Ego guod vidi
apud Patrem meum loguor, et vos, guae vidistis
apud patrem vestrum, facitis“ Et infra: „Nunc
autem guaeritis me interficere, hominem, gui veri
tatem vobis locutus sum, guam audivi a Deo. Hoc
Abraham non fecit. Vos facitis opera patris vestri.“
Et infra: „Ouare loguelam meam non cognoscitis?
Ouia non polestis audire sermonem meum. Vos ex
patre diabolo estis et desideria patris vestri vultis
facere. llle homicida erat ab initio et in veritate
non stetit, guia veritas non est in eo. Cum logui
tur mendacium, ex propriis loguitur, guia mendax
est et pater ejus.“ Et infra: „Si veritatem dico
vobis, guare non creditis mihi? Oui ex Deo est,
verba Dei audit, proplerea vos non audilis, guia ex
Deo non estis.“ Non frustra dixit Apostolus: Here
ticum hominem post primam et secundam correctio
nem devita scicns, guod subversus est, gui ejus—
modi est et delinguit proprio judicio condempnatus.
Vide guid his verbis subnectit canon.: Subversi sunt
et a dyabolo captivi tenentur, gui rejecto crealore
suo dyaboli suffragia guaerunt. Sed utinam hi soli
in perfidia periissent el non multos secum ad infide—
litatis interitum prolraxissent, nam et innumera mul
titudo hac falsa opinione decepla haec vera esse
credunt et credendo a recta fide deviant.“ Et in
fra: „Si guidem ipse Suthanas, gui transfigurat se
in angelum lucis, cum mentem cujusguam ceperit
et hanc per infidelitatem sibi subjugaverit, illico
transformat se in diversarum personarum species
atgue similitudines, et mentem, guam captivam tenet
in somniis deludens, modo laeta modo tristia modo
congratas modo incongratas personas ostendens, per
guaelibet devia deducit.“ Lege Johannes, ubi haec
scripla sunt et diligenter attende, ne dyabolico man
des ministerio mentes tuorum seguacium caplivatas
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tenens, alienatas a fidei verilate per divina guaegue
deducas ad tartarceos cruciatus primum mancipium
et vexillifer eorumdem. Vellem Johannes te rem
nominis amplecti. Credis falsariis referentibus, guod
me jaclaverim ul dicis, et non vis patií me credere
fide dignis relatibus eorum katholicorum, gui sc
propriis auribus testantur audisse maledicta in me
congesta per tuum mendax et pollutum 0s, cum
tamen scriptum sit: Alieni erroris socium vel a sůt
voluntartio propostli tramile recedentem aut sacris
patrum regulis et constitutionibus non obedientem
suscipere non possumus, nec debemus, nec impetere
recte credentes vel sanctorum patrum sanctionibus
obtemperantes permillimus, guia infames omnes cen
semus esse, gui suam fidem aul Christianam legem
praevaricantur, aut apostolicam vel regularem liben—
ter postponunt auctorilatem. Et hoc guare? Ouia
non erga homines potest esse fidelis, gui Deo exi
stit infidus. Infirmari eguali ore C?) oportet eorum
testimonium, gui in fide falli docentur. Non eis
credendum est; gui verilatis a se fidem abjecerunt.
Pagani igitur vel heretlici sive judaci non possunt
accusare Christianos aut vocem infamalionis eis in
(erre. Lege, ubi haec scripta sunt in canonibus et
considera, guam fidem, guamgue credulitatem tuis
diclis aut scriplis debcam vel guisguam debeat ad
hibere fidelis, sicut nec adhibet, cum tui traclalus
pleni sunt heresibus et mendaciis et omní prorsus
vacui verilate, guta guum reprobantur auctores, simi
liter et opera reprobantur. De multis me accusas,
sed de primo: guicungue repcilendus es ab aliis
guibuscunguc, Suspeclus de calumina semper, nec
me tibi respondere deceret. Sed ne tibi sapiens
esse vidcaris, respondebo stulto secundum stultitiam
suam. Accusas me dicens: „Insuper est verbum
carens veritate, dum inguis: vis tuum ingenium guod
accutissimum et elegantissimum profitebaris“ elc. et
dicis: „nec seripto nec verbo unguam vivens guis
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hominum auris auditu me talia dixisse suscepit.“ —
Et cuncta seguentia negas, sed cito Spiritus sanctus
tuum compulit et calamum praeter tuam opinionem
intentum, ut in hac eadem tua invectiva contra te
metipsum perhibeas testimonium, et tibi ipsi eodem
contextu contradicere palam sit. Scribis enim: „ex
perientia, cum sit rerum magistra, edocuit plurimos;
doctissimi in multitudine dum aderant copiosa plu
rium universitalum magistri el doctores vario genere
scientiarum ornati et redimiti, non me pro sacri cali—
cis defensione in prospectu totius Basiliensis concilii
pertimuisse, et te jam pertimescere unum monachum
deberem?“ Et jaclas te mendacissine et falsissimeas
serens: „In guo denigue concilio habundantia pro sacri
calicis communione ad vulgus scripturarum aspecta;
putres et totum concilium Basiliense veritati prae-—
tacti calicis locum dedere et concenserunt.“ Oua
praesumptlione, gua temeritate, gua meretricis fronte
non erubescens audes talia proferre, cum et te
praesente tibi semper fuit contradictum, et omnes
tuae allegationes solemnissime confutatae et decla
ratae tam per piae memoriae magistrum Johannem
de Ragusio, guam per magistrum Johannem de Po
lomar, et plurimos atios excellentissimos doctores,
tam sacrae paginac, guam juris utriusgue canonici
et civilis, ceterarumgue facultatum, ut bene nosti.
Ouomodo audes dicere, guod locum dedere et con
sensere, cum decretum Basiliense videbas et tuis
etiam literis asseveras oppositum, guod dixisti sub
nectens: in processu suo concilium si observare
curavit id, guod in compactatis speciali ex cautela
curaverunt Bohem: et Moravi habere pro inserto:
bene si guidem placeret declazatio. Et sic videris
impingere contra concilium, guod promissa non ser
vaveril, guia secundum tuum sensum et intellectum
promissum judicem non admisit. Ex guo infers, guod
secundum compactata Bohemi et Moravi declarationi
praedictae tenentur minime subjacere. Dic mihi
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didascale, guomodo potest mea tacere conscientia
el non respondere stulto secundum stullitiam suam,
ne sibi sapiens esse videatur? dicas mihi, guos
debet determinare, si pradicta declaratio altigeret
praetactum judicem, le cum tuis urbatis fascinatis
gue per te credulis, an ipsum concilium Spiritu
sancto legilime congregalum ut pluries asseruisti ?
Et falsus es, si non vis concilii subjacere sententiae.
Ouam vim, guod robur, guod fundamentum, guam
gue slabilitatem in compactatis te jactas habere?
Ouare non confunditur facies tua, sicut fur depre
hensus in facinore, vel inoechus in adulterio, prius
guam unguam aperias os tuum ad nominandum com
pactata, cum contra compactata expresse vixeris at
gue gesseris in multis, guae infra subnectam. Nunc
vero ad ea, guae scripsi magnifico Domino Georgio
me convertam, sed video, sicut erronee capis verba
Christi: „nisi manducaverilis“ etc., ita erronee et
calumniose capis verba mea. Dixi et dico, guod
nunguam fuerunt aliter acceptata, negue confirmata,
negue approbáta per sanctae memoriae Eugenium,
vel per piae memoriae Dominum Julianum vel ipsum
Basiliense concilium nisi secundum declarationem, tunc
faciendam per ipsum sacrum concilium de commu
nione sub utrague specie ad populum laycalem, prout
et facta fuit; et iterum dico, si post dictam decla
rationem sive Eugenii, sive Juliani, sive ipstus sacri
concilii guidguam habetis, ostendite, cum sciam,
nunguam vere posse ostendi, sicut dicebam, dico,
cum sciam, €0 guod scio penes me habere aulen
ticas apostolicas literas tuarum heresum evulsivas.
Responde stulto, patere legem, guam ipse tuleris.
Toties me tuis literis tanguam monachum vilipendis
et guod sim fictor asscribis et mendax, guomodo et in
mei scripti ficli dejectionem in totius congregationis
baronum et militarium praesenlia legi disposuisti et
ordinasti. Iterum fateris, le principem esse prae—
sidemgue baronum, ceterorumgue tuorum eomplicum

32
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et seguacium, guod temen supra negasti. Legistine
magister errorum: Sicut canis, gui revertitur ad
vomilum suum, sic stultus gui iterat stultiliam suam,
et stultus in via ambulans, cum ipse insipiens sit,
omnes stullos aestimat, et labia insipientis prae
cipitabunt eum. Initium verborum ejus stultitia et
novissimum oris illius error pessimus. Stultus verba
multiplicat.“ Et: „labor stultorum affliget e0s, guia
nesciunt in urbem pergere. Vae libi terra cujus rex
puer est, el cujus principes comedunt mane.“ Parce
Johannes, parce si tui cordis medullas attingo, lege
ut discas, disce ul scias. Omnes homines natura
scire desiderant. Scire autem est res per causas
cognoscere, cognilio autem veritatis, est adeguatio
rei ad intellectum. Utínam velles effici discipulus
veritalis, non enim esses magister erroris. Superius
scripsisti, guod patres et totum Basiliense concilium
habundantia pro sacra communione calicis ad vulgus
scripturarum aspecta juxta tuam deductionem veritati
pretacti calicis locum dedere et consensere. Altamen
si in os luum reltroversum est tanguam vomitus
canis, ex decreto concilii Basiliensis considera.

Nunc aulem guasi le vacuum repulans omni
veritate sacrarum scriplurarum tanguam ad arundinem
vento agitatam pro tuorum errorum stabili fulcimento
ad compactata refugis et faleris, guod in compactalis
speciali ex caulela curaverunt Bohemi et Moravi
habere pro inserto. Fateris igitur callide processisse
cum cautelis compactatorum Bohemos et Moravos
tanguam considerantes, se talibus indigere cautelis
sacrarum scripturarum veritate carentes. Caulela et
enim a „caveo“ derivatur, guod est declinare, vitare,
inde cavea est idem ac spectaculi locus, inde etiam
dicitur cavillator gui mordens, deridens conviciose
jocatur, artificiose lergorisatur, caute perscrutalur.
Sic et tu fecisti Johannes, fodisti tibi foveam et
incidisti in eam. Oua impudica facie praesumis men
honem facere de compactatis, dum compactatorum
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exstiteris publicus inimicus, perversor et destructor.
Recordare Johannes, si tuarum literarum tenor ex
stitit directarum per te honorabili viro Domino Mar
tino rectori ecclesiae in Trebicz: „Amico sibi ir
Christo dilecto.“ Hac superscriplio tua. Principium
autem literae interius hoc est: „Viam mandatorum
Domini currere, dilecte in Christo. Scribítis mihi in
guirentes de communione parvulorum, utrum debea
lis ipsam communionem continuare, aut ab ea po
stergare: respondeo, guod nos, postguam prafatam
communionem incepimus practicare, practicavimus et
in futurum Deo propitio intendimus practicando per
durare, nisi fuerimus solidis doctorum scripturis in
oppositum informali, guod fieri minime speramus.
Ipsa enim praedicta communio est veritas evangelica
in lege Domini fundata, doclorum scriptis roborata,
in primitiva ecclesia tenta et dogmatisata. Ouare
vos hortor el peto incurstones et impugnationes ad
versuriorum non vobis pensate, sed cum auxilio
divino in sepe tacla communione feliciler perseve—
rate, eliamsi ob ipsam Sanctissimam communionem
multa dispendia sustinere debeatis. Nondum enim
usguc ad sanguinis effusionem reslilistis adversariis
nostris. Valete in Domino.

Datum Pragae feria IV. proxime ante festum
„exaltationis sanctae crucis.“ Subscriplio vero tua
haec est:

MagisterJohannes de Rokyczana,
in archiepiscopum Pragensem electus.

Considerastine Johannes mendaciorum pater et
inventor, guot mendacia in hac tua litera cumulasti?
Ubi habes, guod sit evangelica veritas in lege Do
mini fundata communio parvulorum, nisi in archivo
tui sathanici pectoris involuta? Ubi legisli, guod sit
katholicorum doclorum, non dico hereticorum, scriptis
roborata?“ Ubi habes, guod in primiliva Ecclesia a
sanctis Patribus tenta fuit et dogmatisata? In cauda
literae eliam dicis: „nondum enim usgue ad sangui—

32*
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nis profusionem“ etc. Utinam verum diceres et non
mentireris! Ouantum sanguinem innocenlium tuis dya
bolicis suggestionibus, perniciosisgue consiliis ac
tam dampnabilibus persuasionibus tui complices ef
fuderunt! Non pepercerunt episcopis, non abbatibus,
non prioribus, non praepositis, non plebanis, non
presbyteris, nec clericis, negue laycis, guum alios
ceciderunt, alios occiderunt, alios spoliaverunt, car
ceraverunt, vulneraverunt, et guidguid mali potuerunt,
fecerunt contra Christi oviculas innocentes perse
verare intendentes in katholica veritate. Ouot etiam
de tuis complicibus per te decepli mala morte per
icrunt, guanta sanguinis profusio de tuis etiam co
piosius habundat! Nondum tamen usgue ad tui pro
prii sanguinis profusionem devenisti. Sed judicium
Dei time, ne propius tibi sit, guam putas. Cave ne
in proximo divino judicio tuus sanguis effundatur et
a canibus elingatur. Non dico optando, negue pro
phetizando, ne me falsum, ut asserunt, prophetam
apelles, sed te instruendo, ut Dominum ores, ne hoc
tibi contingat. Et si acciderit, iterum ora Deum, ut
si non tanguam sanguis Naboth innocentis, saltem
tanguam sanguis Achab poenitentis cum tua aelerna
salute fundatur, et lingatur a canibus, non sicut
sanguis Jesabel iniguissime obstinatae. Oro et ego
Deum omnipotentein et Dominum nostrum Jesum, ut
sua pietate et misericordia infinita, gua semper punit
citra condignum, et semper praemiat ultra guod
dignum, de memetipso disponat, guod de te ipso
cupio adimpleri hodic. Namgue conversus esses ad
veram katholicam fidem et realem obedientiam sanc
tissimi Domini nostri Nicolai papae guinti, et sacro—
sanctae Romanae et universalis dcclesiae militantis,
a guo plenariam facultatem habeo te absolvendi et
recipiendi, si volueris abjurare. Veni ergo carissime,
revertere, revertere Sunamitis, revertere, revertere,
ut intueamur te. Convertere ad Dominum Deum
luum. Convertimini ad me, dicit Dominus in toto



749

corde vestro, in jejunio et fetu et planctu et scin=
dite corda vestra et non vestimenta vestra. Con
vertimini ad Dominum Dcum vestrum, guia benignus
et misericors est, paciens, longanimis et praestabilis
super malitia et nolite indurare corda vestra, sicut
Pharao, cujus exitum cum omni suo exercitu pulo
nosti. Scriplum est enim: cor durum male habebit
in die novissimo, et gui amat periculum, peribit in illo.

Dic et mi Johannes, an cum praedicta litera
per te destinata praedicto Domino Martino etiam in
fra scriptos articulos destinasti vidclicet:

Articuli editi per magistros et clerum pragen
sem ac Dominos consules civitaltum Pragensium.
Feria guarla ante festum sancti Vili.

Prinůs articulus, guod compactata cum ecele
sia facta ab omnibus eflicaciter' teneantur.

Secundus articulus, guod omnes praedicatorcs
afflirmentcommunionem ulriusgue speciei esse veram,
utilem et salutarem.

Tertiis, guod nemo audeat praedicare, guod
tantum sumitur sub una specic, guantum sub utra=
gue, guantum ad gratias concessas vel contenlas, cum
hoc sit contra communicationem sub utrague Specie.

Ouartus, guod nemo audeat porrigere sub una
specie publice vel oceulte.

Ouintus, guod omnes plebani manu propria
communicent sub utrague specie.

Sextus, guod sic communicantes nemo audeat
guovis modo diffamare, puta, herelicos, schismati=
cos, sed guod ab omnibus teneantur pro fidelibus
Christianis.

Septimus, guod omnes sacerdoles pragenses
et monachi sint sub obedientia magistri Přibram et
magistri Procopii, si autem guispiam ad hoc nollet
consentire, talis non debet foveri, sed videat, ne
ipsum damnum seguatur.“

Vides guomodo vos implicatis et vobis ipsis
eodem contextu eademgue sententia contradicitis. In
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primo articulo dicilis, guod compactata cum ecclesia
facta ab omnibus efiicaciter teneantur, et in aliis
totum oppositum praedicatis. Dicesne Johannes, guod
per incantationes demonum tuas subtraxerim has li
teras? Utinam tu nunguam esses demonum incanta
tor, sicut ego modo sum sed Christi Jesu fidelis
servus ac verus cultor et praedicator, guamguam 
si dixerimus, guod peccatum non habemus, ipsi nos
seducimus. In multis enim ofendimus omnes, sed
non omnes gui offendunt, hereticí negue schisma
tici. Obtulistisne etiam praedictos articulos reve
rendissimo Domino Cardinali Sancti Angeli ut vo
bis approbaret? (Ouod minime fecit negue facere
debuit. Considerastine Johannes, guod Dominus Aless
de Risenburg, gubernator et barones, nobiles milites,
clientes, Praga civitas et celerae civitates promise
runt in his verbis :, Imprimis recipimus, et facimus
unitatem ecelesiasticam realiter et cum effectu in
unitate fidei katholicae et conformitate ritus univer
salis Ecclesiae in omnibus aliis, praeterguam in usu,
communionis ulriusgue speciei, juxta dictorum capi—
tulorum seriem et lenorem, tenere, servare, de
fenderegue promittimus. “Notate verba, signate my
sloria el ponderate, guia vestri barones promiserunt,
realiter et cum effectu, non ergo seripto solo verbo
dicere: Suscipimus unitatem et ritus universalis ec
clesiae, facto autem obsistere; sed reguiritur, guod
realiter et cum effectu recipialur, accepletur et
fiat, nec scriplo recipere tantum sed oportet tenere,
salvare et defendere, guia sic promissum est. De
inde consideranda sunt etiam verba, guae secuntur
pro secundo articulo cum dicitur: Ouo dicti legatur
etc. Cum enim superius promiserint, pro omni
bus, gui sunt de parte ipsorum, guod recipient et
acceptabunt etc. Deinde dicitur: guo facto etc.
Unde claret, guod prius Bohemi et Moravi debent
adimplere realiter et cum effectu ac sine defectu,
guae in compactatis continentur, guam concilium
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dare licentiam communicandi sub utrague specie, sicut
dicimus in contractibus innominatis: Do ut des, facio
ut facias. Si tamen a 13, 14, 15 pluribus aut pau
cioribus annis a primo tractatu compactatorum ser
vaslis, guae in compactatis continentur, vos. ipsi
discernite; sed guia servata non fuerunt, negue
sacrum concilium talem licentiam debuit elargiri.
Inde post praefatum decretum declaratum utriusgue
speciei (etc.) licentiam aliguam non habetis. Nostis,
guia eliam in speciali capitulo, guod incipit: circa
materiam primi articuli etc. clarius exprimitur, guod
dictis Bohemis et Moravis suscipientibus ecclesiasti
cam unilatem et pacem realiter et cum effectu etc.
li et illae, gui talem usum habent communicabunt
etc. et in sacro concilio disculictur ad plenum guo
ad materiamde praecepto.“ Sic patet expressissime,
guuodsacrum concilium debeat esse judex ad decla
randam materiam utriusgue speciei et post declara—
tionem concedere licentiam. Inde in eodem capitulo
continetur, guod si post declaralionem, cum dicitur :
omnibus mature pertractatis nihilominus, si in desi
derio habendi dictam communionem perseveraverint
— guod verbum ennucio, ad praecedenlia refertur
scilicet guoad illos, gui talemn.usum habuerunt et
in annis discretionis tales personae constitutae re
verenter postulaverint, — sacrum concilium facul
tatem in Domino largietur. Vides guod de futuro
loguitur. Videas igitur, si post declaratum decretum
sive a Domino Juliano, sive a sacro concilio sub
autoritate et obedienlia Eugenii vel ab ipso Eugenio
aut a sanctissimo Domino nostro Nicolao papa guinto
licentiam aliguam habuistis, communicandi populum
sub ulrague specie, non dico infantulos, ut fecistis,
et universaliter, guibus potuistis per phas et nephas
cogendo, carcerando, verberando et violentando, sed
etiam guoad illos, gut talem usum habuerunt, ex
uuibus forte jam pauci supersuní. Si vere et reali
ter habuistis, ostendite, guam ut dixi, dico, nun
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guam in veritate ostendetis, nisi forte ad falsario
rum cautelam vos recurrere expediret.

Considerasli eliamne Johannes, guid etiam in
eodem vestro capitulo continetur: „Videlicet hoc
semper observato, guod sacerdotes sic communi
cantibus semper dicant, guod ipsi debent firmiter
credere, guod non sub specie panis caro tantum,
nec sub specie vini sanguis tantum, sed sub gua
libet specie est integer totus Christus ,“ guam clau
sulam si servatis, tua non erronea sed recta con
scientia judicet. Si ad rectum judicem veritatis re
ducere te intendis, nota verbum, „hoc semper ob
servato“ et considera, si per te tuosgue debacha
tos sacerdotes semper fuerit observatum, discute
conscientiam tuam et indica veritatem, si prima die
compactatorum in Iglavia, cum tres tuas pediseguas
mulierculas communicasti, praemonuisli eas, ut de
buisti, tua conscientia judicet. Nolite errare, Do
minus non irridetur. Ouae ením seminaverit homo,
haec et metet. Nec sufficit praedicatoribus haec ex
primere, sed hoc semper observato, duod sacerdotes
sic communicantibus semper dicant etc. Ait praetor:
pacta servato, et si non servaberis, frangenti fidem fides
frangetur eidem. Nam privilegium omnino meretur
amittere, gui concessa sibí abutitur polestate. Si autem
vos abusi estis promissa vobis licentia, non tamen pra
stita post prafatum decretum, ut dixi, judicate vos ipsi.
Si realiter et cum effectu tenuislis, servastis et defen
sastis ecclesiasticam unitatem, in unitate katholicae
fidei et conformitate ritus universalis Ecclesiae, si
tenuistis, servastis et defensastis doctrinam universalis
Ecclesiae, decreta ct decretales sanctae Romanae ec
clesiae ; si de excommunicationibus et dc ecclesiasticis
censuris guibuslibet timuistis; si de casibus sedi apo
stolicae reservatis curam egistis; si bona ecclesiastica
reslituislis; si habuistis vel habelis archiepiscopum
institutum et confirmatum per summum ponlificem
et sacrosanctam Romanam ecclesiam; si habetis ple—
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banos et curatos secundum institutionem sanctae Ro
manae ecclesiae; si servastis pacem cum universo po
pulo Christiano; si sacerdotes et populus de Cremsir
detinuerunt sacerdotes et seculáres de Radišt, guos
in regali et publica strata ad meam praesentiam
venire cupientes tui complices et iniguitatis filii tan=
guam raptores el praedones violenter ceperunt in
coniemptum et vilipendium katholicae verilatis Chri
sti Jesu Domini nostri, et in opprobrium romanae
ecelesiae ac detrimentum jusliliae, dignilatis et auto
ritatis sacrae regiae majestalis et in dedecus et con
tumeliam et despectum honoris olim inclili regni
Bohemiae? Considerasline praejudicium et dampna
tionem eorundem capientium atgue detinentium, cum
ipso facto sententiam majoris excommunicalionis in
ciderint cum omnibus consulentibus, foventibus, con
sentientibus, gui prohibere potuissent, et cum omni
bus auxiliantibus et parlicipantibus in crimine cum
eisdem, el sacerdotes, gui post tale vinculum se
divinis officiis dampnabiliter ingesserint, irregulari
tatis notam illico incurrerunt? Lege, ubi haec re
peries, et disce katholicam veritatem, guia in tuis
compactatis talia et similia negue promissa legeris
megue permissa, multo minus concessa.

Considera etiam, si ex vera fide sunt aligui,
gui episcopos, presbvleros vel clericos ferali crude
litate necaverunt, si gua obedientia, reverenlia, de
volio, caritas vel affectio perhibita fuerit per vestros
complices sacrosanctae Romanae Ecclesiae? Lege,
guod dixit beatus Gregorius: „Nulli fas estvelle vel
posse lransgredi apostolicae sedis praecepta vel no
strae disposilionis ministerium,“ guod vestram segui
oportet caritalem. „Sit ergo ruinae suae dolore
prostratus guisguis apostolicis voluit contraire de
cretis, nec locum inter sacerdoles habeat, sed ex
torris a sancto fiat minislerio, nec de ejus judicio
guisguam postmodum curam habeat, guia dampnatus
a sancta et apostolica ecclesia sua inobedientia
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atgue praesumplione a guocumgue esse non du
bitatur, sitgue extraneus a divinis et pontificalibus
officiis, gui noluit apostolicis obtemperare praeceplis.“
Considera Johannes si haec excommunicationis sen
tentia te tuosgue complices evidenter involvat? Pra
terit nos tempus, cuncta guae contra te sunt, per
singulas particulas enarrare. Habila itague declaralione
sacri concilii, guod fideles layci sive clerici communi
canles et non conficientes non astringuntur ex prae
cepto Domini ad suscipiendum sub utrague specie
eucharistiae sacramentum, et guod guis communicet
secundum ordinationem seu observalionem ecclesiae,
et guod sub gualibet specie esl integer lotus Christus,
et guod laudabilis consuetudo communicandi popu
lum laycalem sub una specie ab ecclesia et sanctis
patribus rationabiliter introducta et hactenus diutis
sime observata, a doctoribus ecclesiae, legis, sacra—
rum scripturarun algue canonum multam peritiam
habentibus, jam a longo tempore commendata pro
lege habenda est, nec alicui licítum est eam repro
bare aut sine autoritate ecclešiae eam aliter mutare.
Sic perorat et cantat cum jubilo veritatis sacri Ba
siliensis concilii solemne decretum. Vide igitur guid
tibi remanserit de tuis ad nostrum propositum com
pactatis. Vidisti guid in Constantia decretum fuerit
per sacrum concilium in decreto guod incipit: „Cum
in nonnullis mundi partibus,“ cui eliam Basiliense con
cilium se sanctissime katholicegue conformavit. In guo
Constantiensi decreto subdilur: „Ouapropler dicere,
guod hanc consuetudinem aut legem observare sit
sacrilegum, aut illicitum censeri debere erroneum
et pertinaciter asserentes opposilum praemissorum
scilicet omnium, guae dicto continentur in decreto,
tanguam berelici arcendi sunt et communiter puni
endi per dyocesanos aul inguisilores hereticae pra
vitatis juxta canonicas sanctiones contra hereticos
ct eorum faulores salubriter adinventas. Nosti etiarn,
guod sanclissimus Dominus noster Nicolaus papa
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buintus superioribus his proximisgue diebus per suum
specialem nuntium pro tua seguaciumgue tuorum cterna
salute et in voluntatis pia sua benignitate innatague
clementia manu propria et ex sua certa conscientia
destinavit sub his verbis videlicet bullam talem:<| NicolausepiscopusservusservorumDei.Dilecto
filio Johanni de Capistrano ordinis fratrum minorum
professori. Salutem et apostolicam benedictionem.

Cum intellexerimus, te in regno Bohemiae et
ducatu Moraviae ac partibus illis adjacentibus divino
tibi assistente spiritu sermonibus et praedicationibus
in populum vigilanter insudare et utiliter proficere,
ut universorum Christi fidelium, gui ad te pro au
diendo verbo Dei confluunt, augeatur devotio et
dono celestis graliae uberius conspiciant se refertos,
devotioni tuae, omnibus et singulis Christi fidelibus,
guos praedicationibus tuis, celebrationi missarum ac
divinis officiis pro tempore interesse contigerit, guo—
ties tibi videbitur expedire, de omnipotentis Dei mi
sericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum
atgue nostra auctoritate, vere peenitentibus atgue
confitentibus tres annos et totidem guadragenas de
injunctis eis poenilentiis misericorditer relaxandi illos—
gue eisdem concedendi et pronunciandi nec non ut
omnes et singulas utriusgue sexus personas, guae
sub utrague specie communicaverunt ac aliis errori—
bus, heresibus et' superstitione involuli a ritu et
unitate sanclae ecelesiae recesserunt, si apertis in
telligentiae oculis ac per sacram scripturam et doc
trinam tuam illuminati, de tenebris ad lucem veri
tatis praedictis erroribus, heresi et superstitione re
lictis et abjuratis coram te conciliari, reuniri et in
corporari voluerint ecclesiae romanae hujusmodi et
sedi apostolicae, a guibuscungue excommunicationum,
suspensionum et interdicti, aliisgue ecclesiasticis
sententiis, censuris* et penis etiam hercsis in cos
tam a jure guam ab homine promulgatis, guotics
opus fuerit in foro conscientiae duntaxat auctoritate
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nostra absolvendi in forma ecclesiae consueta, et
cum singulis personis eisdem el praeserlim spiritua—
libus vel regularibus super irregularitate, si guam
hujusmodi sentenliis et penis sic ligati celebrando
divina vel immiscendo se illis non tamen in con
temptum clavium contraxerunt, guodgue in susceptis
per eas ordinibus, ipsis tamen per te prius ad tem
pus, de auo libi videbitur, ab illorum executione
suspensis, ministrare libere et licite valeant, eadem
autoritate dispensandi, omnemgue ab cisdem perso
nis inhabilitatis et infamiae maculam sive notam per
ipsos praemissorum occasione contractam dicla auc=
toritate abolendi, nec non easdem personas ad ho
norem famam et statum pristinos, in guibus ante
guam praemissa contingerent, erant, plenarie et in
tegre restituendi et reponendi plenam et liberam
tenore praesentium concedimus facultatem. Datum etc.

Ouomodo te sentis Johannes? Si bene te senlis,
caveas a cacumine sentis. Ši vero male, memineris
discere vale. Adhibe medicos pro cura tui cordis
egri et fac tibi tangere pulsus et tempora ac intima
signa videri; si tuus forsitan morbus inficiens, con
tagiosus et serpens ut cancer, guo modo posses
medelam suscipere Ssanitalis. Si operam medica
menti expectas, oportet, ut vulnus detegas. Ouid

enim prosý infirmo, melius noscit medicus, guamegrotus. Submilte te ergo medicamento peritorum
medicorum, si non vis tuo languore perire. Et si
felidus in sepulchro vermibus scaturires adhuc vita
comite, si resipiscere volueris a somno mortis eterne,
pius et misericors Dominus noster Jesus Christus a
mortis te faucibus eruet: „Surge gui dormis et ex
surge a mortuis et illuminabit te Christus.“

Dixisli: nos intendimus et volumus omnia in
dictis compactatis contenta firmiter et efficaciter ob
servare. Ouantum verum dixeris, ratio praeteritorum
futura scire facil. Si hodie constat, hodie agatur,
si hodie vis incipere. hodie te submitte obedientiae
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et judicio sanctissimi Domini nostri Nicolai papae
V“ et sacrosanctac Romanae ecclesiae. Et vcni ad
me tangus.m ad generalem inguisitorem hereticae
pravitatis et verum ac Jegitimum commissarium ejus
dem sanctissimi Domini nostri, prout evidentissime
patet per autenticas el solennes literas apostolicus
et felicis recordationis Martini et Eugenii et Nicolai,
guas penes me teneo, propriis nunc manibus actu
veni ad abjurandum, humilia animam tuam, reco
gnosce tuos errores, age veraciler et cum effectu
magister verae religionis efficiaris et tu monachus
ac verus et katholicus regularis, guia omnia vera
consonant, falsa autem conjuncta dissonant. Veni
pro absolutione, guia si te verum conspexero peeni
tentem, absolutionis beneficium pie et misericorditer
impertiar libenlissime, guia sancla mater ecclesia
nunguam claudit gremium redeunti. Reconciliare cum
alma tua matre, ne sis filius viperae, matris viscera
vorantis, contra guam nunguam porlae inferi prae—
valebunt. Non curo me harum literarum verba re
pelere, guas ad te direxi, sed ad tua scripta respondeo.
Scripsisti namgue: „Sunt et alia, guae sunt ratione
et intellectu carentia. Utinam ergo intelligeres! Eligis
urbes famosas.“ Et infra: „Eligis judicem et papam.“
Increpas me, guia non attendo legi naturali: Ouod
ubi non vis comissum — puta cum ad abjurationem
sacrati calicis inducis. Ergo tua causa agatur. Jam
fassus es, guod fui in Moravia et in Bohemia, nec ta
men ad me venire curasti. Utinam venisses ad ab
jurandum, utinam et hodie venires ad abjurandum, et
suscipicndam unitalem ecclesiae, nempe pro carissimo
amico te susciperem cum pia benignague presentia.

Et eadem ratione saepe repetis ac si aliud un
guam nil videris: ulinam saperes, utinam intelligeres,
utinam novissima provideres! Et ego dico, guod
Spiritus sanctus edocuit: „Responde stulto secun
dum stultitiam suam, ne sibi sapiens esse videatur.“
Jbi dicitur: O non monache negue regularis! Dicis
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etiam: „papam eligis in judicem.“ Non aliud guáe
sivi, negue guaero, nisi unionem et concordiam
gentium sub debita obedientia et reverentia summi
praesulis ac sanctae matris ecclesiae tractare, con
servare, manu tenere, augere et amplificare juxta
sententiam salvatoris: fiet unum ovile et unus pastor.
Tu es ergo ille, gui dissidium et inconsutilis tunicae
Salvatoris conlinuam scissuram intenlas et nutris.
Jam dixi: guod guiccungue scribis, contra le est.
Allegas Urbanum papam, et infers guid apostolus
dixerit de dupplicis speciei communione. „Probet
autem se ipsum homo et sic de pane illo edat ct
de calice bibat.“ Et non perpendis, guomodo proprio
mucrone nasum de tua facie detruncas. Probaverunt
ne se ipsos infantuli, guos tua fallaci doctrina sub
dupplici specie communicare praescripsisti, et aliis
dampnatis tuis sacerdotibus communicandum insi
nuasti? Comminaris irsuper mihi de tertta serie tuae
salutationis: „Utinam novissima provideres.“ Haec
ipsa est, dum judicem legem divinam etc. pro vera
cissimo et indifferenti judice non vis acceptare.

Peto a le, guis tibi proposutt divinam legem
et celera guae dixisti, pro guanto vera sint, nisi
sancta mater ecclesia, sine cujus autoritate, accepta—
tione, confirmatione ac probatione, guidguid scribi
tur vel allegatur, eadem facililate contemnitur, dgua
probatur. Inde dixit Augustinus contra Faustum he
relicum: „nec evangelio crederem, nisi mihi ecclesta
comprobasset, vel nisi me auctorilas ecclesiae katho
licae commoveret.“ Interrogas me, si noví guod
autoritas scripturae est primum et radicale principium
et allegas decimum symboli: „Et resurrexit terlia
die secundum scripturas.“ Non tamen interrogas te,
guis autorisaverit symbolum, guis auctoritalem scrip
turae validaverit? Si veritatem faleri volueris, me
cum respondebis: „Ouod Spiritus sanctus ex Patre
Filiogue procedens Christi sponsae fidelissimac hanc
auctoritatem praeslitit.“ Etiam ipse Dominus Jesus
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suis discipulis eadem morte post ultimam cenam
Johannis 16. dixit: „Adhuc multa habeo vobis dicere,
sed non potestis portare modo. Cum autem venerit
ille Spiritus veritalis, docebit vos omnem veritalem.“
Lege ibi et in capitulo seguenti de unitale ecelesiae
et poleris bene perpendere, ubi et in guo statu
anima tua aberrando resistat. Dicas igitur humiliter:
„Erravi sicut ovis, guae perul, guaere servum tuum,“
dicas et cum tilio prodigo: guanti mercenarii in domo
patris mei habundant panibus, ego hic fame pereo.
Surgam el ibo ad patrem meum et dicam ei: Pater
peccavi in ceelum et coram te, jam non sum dignus
vocari filius tuus, fac me sicut unum de mercenariis
tuis, citogue occurret tibi pater misericordiarum et
Deus totius consolationis per ministrum suum ct
verum Jesu Christi vicarium ac Petri successorem,
amplexans collum tuum et osculans le per infusio
nem suae gratiae et expulsionem tuae culpae et in
duet te stolam primam katholicae veritalis et dabit
tibi annulum, ut veram fidem ad malrem rediens
tamguam legilimam et ralam sponsam toto tempore
vitae luae sincera pudicilia serves, et calceabis pedes
in praeparalione Evangelii pacis, ut non solum a
mortalibus, sed etiam a venialibus diligeuler te cu
stodias et epulaberis vitulum saginatum, ut humiliter
ad juslitiam corde rediens. Ore aulem tuo confessio
verilatis tibi sit ad salulem. Falearis, inguam, vitu—
lum saginatum Christum Jesum servantem pinguem
panem, regibus delicias praebentem, post suam re
surreclionem nunguam sine Sanguine consecratum.
Et ideo si veritatem fateri volueris, clara voce no
biscum asseres, totum Christum sub utrague specie
contineri. Mutastine in linguam bohemicam tui patris
autoritate scripturam, dguam sancla mater ecelesia
cantat: „Sub diversis specicbus, signis tantumn ct
non rebus, latent res eximiae. Panis cibus, sanguis
polus, manet tamen Christus totus, sub utrague
specie. A sumento non concisus, non confractus
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non divisus integer accipitur. Sumit unus, sumunt
mille, guantum isti, tantum ille, nec sumptus con
sumitur.“

Tertius autem vester articulus dicit: guod nul
lus audeat praedicare, guod tantum sub una specie
sumitur, guantum sub utrague. Vide guid seguitur:
„Sumunt boni, sumunt mali, sorle tamen ineguali,
vitae vel interitus. Mors est malis, vita bonis, vide
paris sumptionis, guam sit dispar exitus.“ Attende
Johannes et considera diligenter, ne tua et tuorum
sub utrague specie communicatio contra ritum et
observalionem et determinationem sacrosanctae Ro
manae et universalis ecclesiae in interitum vobis
cedat ad mortem et dampnationem eternam.

Lege guod seguitur: „Fracto demum sacramento,
ne vacilles sed memento, tantum esse sub fragmento,
guantum toto tegitur.“ Intelligitis clarissimam veri
tatem? Humiliamini ergo sub polenti manu Dei, ut
vos exaltet in tempore visitalionis per viscera mise
ricordiae Dei nostri, in guibus visitavit nos oriens ex
alto, illuminare his, gui in umbra morlis sedent ad
dirigendos pedes nostros in viam pacis.“ Et erit in
vobis verbum Domini dicentis: „Pacem meam do
vobis, pacem meam relinguo vobis, non guomodo
mundus dat concordiam tuam fictlam et coinguinatam ;
Dominus autem noster Jesus Christus dat nobis
pacem ordinatam, ut servetur cuilibet debita obedi
entia singula singulis referendo, veram secundum
katholicam veritatem et puram atgue sinceram. Ouia
sicut dicit Apostolus: Finis autem praecepti est caritas
de corde puro, et conscientia bona et fide non ficta.
Et idem ait: „Pax Dei gue exsuperat omnem sensum,
custodiat corda vestra et intelligentias vestras in
Christo Jesu Domino nostro.“ Et subdit: „de cetero
Íratres, guaecumgue sunt vera, guaecungue pudica,
guaecunguejusta, guaecumgue sancta, guaecungue ama—
bila, guaecungue bonce fame, si gua virtus, si gua
laus discipline, haec cogitate, et gue didicistis et
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accepislis et audistis ct vidislis in me, hoc agite ct
Deus pacis erit vobiscum.“ Hanc igitur pacem am
plectamini, hanc incamus, hanc observemus, ad hanc
revertimini, sub obedientia palernali ut filii epu
lemur, simulgue gaudeamus ex vestra conversione
ac vera et efficaci poenitentia dicente Domino: Gaudium
erit in coelis coram angelis Dei super uno peccatore
pocnitentiam agente, guamsuper nonaginta novemjuslis
gui non indigent poenitenlia. Ouod si nolueritis ita
facere, tibi imputabitur ad ruinam. Existimasne Johan

-nes in malo perseverare et obstinata rebellione et
judicium Dei effugere? an divitias bonitatis ejus et
pacientia*et longanimitatis contempnis? Ignoras, guo
niam benignitas Deiad poenitentiam le adducit? Secun
dum duritiam autem tuam et impoenitens cor the
saurisas libi iram in die ire et revelationis justi
judicii Dei, gui reddet unicuigue secundum opera ejus.

Glosare presumis: „Et resurrexit tertia die
secundum scripluras.“ Nec intelligis, secundum guas
scripturas, si preteritas vel presentes, si veleres
vel recentes, si forte ante compositlum symbolum
Nicenum alibi scripltum fuerit? Et si sic reperies,
gui autorisavit scripturas illas? Nonne Spiritus sanctus
per autoritatem sanctae ecclesiae praestitlam? Primus
enim dixerat Paulus: „Tradidi enim vobis imprimis guod
el accepi, guoniam Christus mortuus est pro peccatis
nostris secundum scripturas et guia sepultus est, et guia
resurrexit tertia dic secundum scripturas.“ Putasne
forte, guod Paulus suismet scripturis autoritatem per
hibuerit testimonii, an verius scripturas veteres in
testimonium adduxerit veritatis? Scrutamini scripluras
Johannes, scripturas inguam a Sancta Ecclesia recep
tas ct approbatas. Perdidisti jam tempus vitae tuae
usgue ad praesens membranas revolvens ct Spiritus
sancli sacrarum scriplurarum et katholicarum intellec—
tum pervertens ad fomentum heresum husilicarum. Uti
nam saperes et intelligeres ac novissima provideres!
Utinam nunguam literas cognovisses, ne tot animas
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rudiumetSsimplicum© personarumcatenadyaboli
vinculasses.

Nosti guid est simbolum? Simbolon grece con
cilium vel signum vel consullum. Simbola ergo pro
prie dicuntur, guum conficitur in unum simbolum
collatio aut pactlum a diversis. Aut Signum aut indi
cium interpretalur. Discedentes enim apostoli ad
evangelisandum ob praedicationis Signum aut indi
cium posuerunt, ut dicit Papias intelligens de Simbolo
Apostolorum. Et subdit: Conlinel autem confessionem
trinitalis cť unitatem Ecclesiae ct omnis chrisliani
dogmatlis sacramentum. Tune Johannes Christianus
es, an paganus, katholicus vel hereticus et schisma
ticus, fidelis an infidelis? Utinam bonus, rectus, verus,
et fidelis Christianus efficiaris, et cognoscas aposto—
lorum Symbolum expresse, modoillo, guo ipsi compo—
suerunl, negue in novo negue in veteri leslamento
ordinata sic serie conlineri, licet ex variis et diversis
Jocis sacrae paginae ab ecclesia receptae excerpere
valeamus. Si fateris, te esse Christianum, fatere te
oportet unam sanctam katholicain et aposlolicam
ecelesiam. Si hoc fateris, ut obiigatus es, refatearis
te esse eliam membrum corporis mistici Domini nostri
Christi, sub uo celerorumgue Christianorum vero
capite visibili et ministeriali Nicolao papa V“ legi
timo et katholico, Singularissimo vicario Domini nostri
Jesu Christi principalissimi capitis mysterialis et invi
sibilis, famulari obseguigue debere et humiliter obc
dire, cum non liceat a capile membra discedere.
Forte dicere praesumis te caput esse heresis Roky
canistarum, Cum despicis, vilipendis, conculcas et
contempnis omnem veram katholicam potestatem.
Caput ergo tuum fol erroribus involutum marcidum
est, freneticum, epileplicum et a katholicorum cetutanguaminutiledesecatum.© Ouanlamilaguefidem
in Symbolis habere deberem, nisi mihi Ecclesia
tradidissct? Primo apostoli prout ecclesia tenet, 2“
Nicenum concilium, 3"“ Athanasius utrumgue clarius
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explanavit et 4“ Inocentius papa IIT. in lateranensi
concilio generali, ut habetur in capitulo firmiter de
Sancta trinitate et fide katholica. Lege ubi in. ...

Una vero cst fidelium universalis ecclesia, extra
guam nullus omnino salvatur. Sie ct Augustinus
etiam dixit: „Firmissime tene et nullatenus dubites,
omnem hereticum vel schismaticum cum dyabolo ct
angelis ejus cterni ignis incendio participandum, nisi
ante finem vita sue katholice veritati fucrit rcin
tegratus et incorporatus Ecclesie.“ Et post pauca:
„Omni homini, gui ecclesia katholice non tenet uni
tatem, nec baptismus, nec eleemosina guantumcumguc
copiosa, negue mors pro nomine Christi suscepta
proficere potest ad salutem ut in capitulo: firmissime.
Extr. de hereticis: Ad idem 13. 1. g. 4 capitulo:
firmissime, et capitulo: tencamus, cum omnibus ca
pitulis seguentibus usgue ad Capitulum: Extra eccle
siam katholicam, guia locus veri sacrificii non est.
Vide in cap. Manifestissimum est, per crudelissimam
immanissimamgue vesaniam in Alexandrina sede, ulinam
non in Pragensi ecclesia, omne celestium sacramen
torum lumen exslinctum, intercepta est sacrifici
oblatio, defecit chrismatis sanctificatio, parricidalibus
manibus impiorum omnia sese subtraxere misteria.“
Et Cyprianus, guem pro te guoguc allegabas, contra
te dicit: „Si guis de ecclesia herelica presumptione
exierit, a se ipso dampnatus est.“ Recipere igitur,
contra guem pro te elegisti recipere. Regula enim
juris est, ut guod guisguam juris in alterum statuit,
ipse codem jure utatur. Allegas Gregorium, allegas
Dionisium, allegas et Augustinum dicentem: „Solis
apostolis et prophetis est hic honor exhibendus, ut
guecunguc dixerint, hoc ipso vera esse credantur.“
Si ita stomachate et decorticate Auguslini verba
capis: Solum apostolis, prophetis etc.: ergo non
evangelistis, gui non fuerunt apostoli, uti Marcus et
Lucas, credendum est. Et sic eliam ore tuo tc ju
dico serve neguam. Si non teneris credere Luce,
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ubi reperies alibi in evangeliis: „hoc facite in meam
commemorationem?“ Et sic omnis tua ventosa algue
pulverosa machinatio dissipata est. Dicas mihi pro
terve et inflate superbia: (Gregorium lege, Augusti
num et Dyonisum et alios guoscungue canonisatos
katholicos doctores): sic ubi te doceant sacrosancla
romane ct universalis ecelesie judicium recusare in
cunctis pertinentibus ad decistonem katholice veritatis?

O presumptio neguissima! Verum creata es
cooperire abhominandam inalitiam et dolositatem illius.
Ex illis enim es, de guibus sanctus Thomas contra
genliles dixit: Sunt enim guidam hominum tantum
de suo ingenio prasumentes, ut totam rerum naturam
se putent de suo intellectu posse metiri, cxistimantes,
id solum esse verum, guod eis videtur et esse fal
sum, guod eis non videtur, ex guo tanto amore suas
amplectuntur sentenlias, opiniones et sectas, ut de
contrariis etiam nec cogitare velint, respicere vel
audire. De guibus Salomo ait: Non recipit stultus
verba prudentiae, nisi ea dixeris, guae versantur in
corde suo.“ Et Apostolus dicit: „Revelatur enim ira
Dei de celo super omnem impietatem et injustitiam
hominum eorum, gui veritatem Dei in injustitiam deti
nent.“ Et infra: „Sed evanucrunt in cogitatio
nibus suis et obscuratum est insipiens cor eorum.
Dicentes enim, se esse sapientes, stulti facti sunt,
gui commutaverunt veritatem Dei in mendacium.
Idco tanguam stulti et temerarii omnes tales sunt
merito puniendi. Unde leges contra tales insurgunt
ulciscentes injuriam veritatis ut in capitul. Vergentis.
Si adversus vos terra consurgeret. Et in capit: Ad
abolendam, eť in capit: Excommunicamus, primo ct
secundo. Extr. de heres. Et in capit: Cum ser. Et
in capit: Accusatus, et in capit: Ouaecumgue, el in
capit: Super eo et per totum eodem titulo in sexto.
Et: Jura imperii alia contra praedictos hereticos vi
riliter et constanter armantur ad judicium ultionis, ut
eradantur et exslinguantur a terra, si converti nolu—
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erint ad katholicam veritatem, ut in leg: Ouicungue
cap. de heres. Et in constitutionibus Friderici impe
raloris. An ignoras guod guoties fidei ratio venti
latur, non nisi ad Petrum i. €. sui nominis honorem
autoritatemgue referri debere? Scis etiam guod Augu
stinus dicit: Evangelio non crederem etc.? Nonneetiain
Jeronimus dixit: Haec est fides, guam in ecclesia
katholica didicimus, guamgue semper tenuimus; in
gua, si minus perite aut párum caute aliguid posttum
est, emendari cupimus etc., gui Petri et sedem tenes
et fidem? Si autem haec nostra confessio aposto—
latus tui judicio comprobatur, guicungue me culpare
voluerit, se imperitum aut malevolum vel etiam
non katholicum, sed herelicum comprobabit. Iterum:
Sancta Romana ecclesia, guae semper immaculata
permansit Domino providente et beato Petro opem
ferente, in futuro manebit sine ulla hereticorum in
Sultatione, scilicet praevalente, ut dicit glossa atgue
firma et immobilis omni tempore persistet, lege XXTIII
g. prima per totum et per totam causam et omnes
tres guaestiones. Vide ctiam guid Augustinus ad Bo
nifacium scribat et exemplificans, guod Maximus
episcopus magiorum (sic) auxilium petiit ab imperatore
Christiano contra hostes ecclesiae, guod si praeter
misisset, non ejus fuisset laudanda pacientia, sed
negligencia merito culpanda. Lege guid etiam scripsit
ad Heinricum: nostri christiani adversus illicitas et
privatas vestrorum violentias, guas et vos ipsi, gul
talia facilis, doletis et gemitis, a potestatibus ordi
nais ultiones petunt, non ut lomines proseguantur,
sed ut se defendant, dicit glossa, imo ctiam impu
gnari possunt heretici ut Ext. de her. cap. verg. Et
infra g. 5. cap.: Si audieris. Vide etiam, guid scripsit
contra Petilianum: pro membris Christi adversus €0s,
gui seviunt et vobis resistunt, guicungue in ecclesia
€0 animo sunt, guo tunc Petrus fuit, cum ferrum
pro Christi nomine strinxit. Et infra: „Vos adversus
ecclestam katholicam, i. e. adversus Christi corpus



766

armamini, isti aulem tales sunt, gualis Petrus gui pro
corpore Christi i. e. pro ecclesia et corporaliter pu
gnavit. Lege XXIII g. III cap.: Maximus, cum se
guentibus et g. III cap.: putes neminem; ubi etiam
verba Auguslini contra Vincentium Donatistam inve
nies. Lege eliam guid idem super Johannem dicat,
videlicel guum vult Deus concilare potestates ad
versus herelicos, adversus schismaticos, adversus
dissipatores ecclestae, adversus sufflatores Christi,
adversus blasphematores. Blasphemi non numerentur,
guia Deus vocilat, ut a Sara i. e. ecclesia verberetur
Agar. Nonne etiam contra Augustinus dixit: „Palam est,
guod in re dubia ad fidem valet aucloritas katholicae
ecclesiae, guae ab ipsis fundatissimis aposlolorum
sedibus, usgue ad hodicrnam diem succedentium
sibimet episcoporum serie et tot populorum consen
stone firmatur. UÚbiglossa super verbo: „Katholicae
ecclesiae“ dicit: „Romanae, ad guam recurritur in
dubiis.“ Et secundo de libello. Et sic servandae
leges apostolicae, sic leges Petri XIXdi. Sic omnes
intendunt dicere, guod autoritas papae ab autoritale
Christi Petro tradita descendit, sicut dicimus, guod
Christi et papae unum est tribunal, ut in cap. Non
putamus de consv. libro sexto. Et semper notat Ho
stiensis. In cap. Ouinto de transla. prael.

Ad omnia autem tua superius deducla, sive
sint autoritates Gregorii, sive Dionisii, sive Augu
stini, sive Jeronimi, sive Ambrosii aut aliorum guo
rumcungue, vel etiam apostoli dicentis: Ouaecungue
scripla sunt ad nostram doctrinam elc. jam tibi res
ponsum est, cum omnis valitudo et robur tam scrip—
turae sacrae, guam diclorum sacrorum doctorum ab
ipsius sanclae et universalis Romanae ecclesiae ac
ceplalione et confirmatione Spiritu sancto inspirante,autorisantealgueregenteprocedat.© Ouamobrem
violatores canonum Spiritum sanctum blasphemare
dicuntur, a guo canones sancli emanasse dicuntur.
Ipsa namgue Romana Ecclesia mater fidci nuncupalur
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XXII dis. cap. primo, ubi sic dicit: Omnes sive pa
triarchae cujuslibet apicem, sive metropoleon primatus
aut archiepiscopatuum cathedras, vel ecclesiarum
cujuscumgue ordinis dignitatem insliluit Romana ec
clesia. Iilam vero solus ipse fundavit et super petram
fide: mox nascentis erexit, gui Petro bealo, eternae
vitae clavigero, terrení simul et celestis imperii jura
commisit. Non enim guaelibet terrena sententia sed
ilius verbum, guo constructum est celum et terra,
per guod denigue condita sunt elementa, Romanam
fundavit ecelesiam. Ilius igitur privilegio fungitur,
cujus autoritate fulcitur. Unde non dubium est, guia
guisguis cuilibet ecclesiae jus suum detrahit, injustitiam
facit. Oui eliam Romanae ecclesiae privilegium, ab
ipso summo omnium ecclesiarum capite tradilum au
ferre conatur, hic procul dubio in heresim Iabitur, et
cum ille vocetur injustus, hic est dicendus herelicus,
fidem guippe violat, gui adversus eam agit, guae est
mater fidei, et ili conlumax invenilur, gui eam cunclisecclesiispraetulissecognosettur.“| Videigiturettu
ipse Johannes, causam tuam judica, si hereticus cen
sendus es, cum contra sanctam Romanam ecclesiam
calcitras. Ouod eliam in tuo apparenli signeto evi
denter ostendis, cum sub ferro egui stellam celicam
conculcasti. Signum est ergo, te sub tuis pedibus
tanguam superna luce privatum in exteniores tenebras
tuo visu celum suppresisse, sed le potius subversum
et dampnatun eternis cruliatibus infernorum. Sen
tentia est apostoli ad Titum I““ scribentis: Stultas
autem guaesliones et genealogias et contentiones et
pugnas legis devita. Sunt enim inutiles et vauae et
subdit: Herelicum hominem post primam et secun
dam correctionem devitu, sciens guod subversus est,
gui ejusmodi est et delinguit proprio judicio con
dempnatus.

Tu autem Johannes cum nedum semel, bis, sed dum
pluries et pluries multiplicatis vicibus et diebus annis et
mensibus a concilio Basilienst cum multa humanitate,



768

caritate, benignitale monitus, correctus, instructus et
doctus fueris, ut a tuis erroribus desisteres et ces
sares, tum in Basiliensi concilio, tum in aliis plerisgue
locis per legatos et commissarios apostolicos, et ad
ultimum jam per me ipsum repetitis vícibus, et si
nunc eliam tuas haereses recusaveris abjurare, nil
aliud superest, nisi ut tamguam heresiarcha, nedum
tanguam hereticus puniaris, et si non per homines,
a divino saltem — mucronis acie, fulminisgue sagitta
— judicio lanieris et in profundum demergaris. Sancta
guippe Romana ecclesia Spiritum sanctum judicem
non recusat, sed eodem regitur, ejusdemgue distinclu
discernitur. Tu vero Spiritum sanctum eandem eccle
siam guogue regentem abnegas, ideo amicus veritalis
esse non vales, guia teste Ambrosio omnis veritas,
a guocumgue dicatur, a Spiritu sancto est. Et ipse
Dominus ait: „Ego sum via, veritas et vita, nemo
venit at patrem nisi per me.“ Tu autem Johannes
negue ad palrem negue ad Filium, negue ad Spiritum
sanctum negue ad primam veritatem, guae Deus est,
u! asseris venire procuras, sed potius lue proterve
ac erronee conscientie innixus et obslinatus a clara
vcritatis luce obstinata mente recedis et cottidie
magis elongari salagis; idco a le divina salus elonga—
lur, guia justificationes Dei negue scripturis sanctis ne—
gue katholicorum doctorum doctrinis exguirere intemp—
tasti. Utinamet hodie velles acguiescere veritati, mecum
guippe unilus esses et incorporatus sacrosancle matri
romane et universali Ecclesie militanti, ad finem et
Jerusalem perhennis gloriae triumphantis. Basiliense
conciliumpretactum judicem acceptavit, ego etiam pari
modo semper accepto. Utinam et tu similifteracceptares,
acguiesceres eguidem decretis Constantiensis,Basiliensis
Conciliorum, legue summiteres humiliter et devote
mandalis et institutis sanctissimi Domini nostri Nicolai
pape V“ lamguam verus, obediensgue filius rcaliter
et cum efHfectu,et sic at abjurandum sponte venires,
sicgue intelligeres, guomodo scripture sacre de
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Christo testimonium perhibeant et guomodo fides ex
auditu, audilus autem per verbum Christi. Utinam sic
saperes, ulinam sic intelligeres, utinam sic novissima
provideres, sicut Christus te docet suam sic intel
ligere veritalem dicens: „Verba, gue ego locutus
sum, spiritus et vita sunt. At sunt guidam ex vobis,
gui non credunt.“ Oue verba Pelrus verus interpres
peroptime declaravit cum dixit: „Domine ad guem
ibimus? Verba vite elernae habes. Credimus et cog
novimus, guia tu es Christus filius Dei vivi.“ Ecce
igilur guod de formata fide dixit Christus: „Nisi
manducaveritis et nisi biberitis“ etc. Sic eliam dixib:
„Nisi credidcritis, guia ego sum, moriemini in pec—
catis vestris.“ Et sic de spirituali sumptione capi—
enda sunt ibi verba Christi, dum de sacramentali
proprie capi non possint, guia nec tunc, sed post
ultimam ceenam suam divinissimum eucharistie sa—
cramentum instituit, sub duabus speciebus, videlicet,
panis et vini, guae sunt guidem accidentia sacra—
mentalia, ex guibus non dependet efficacia tanti
sacramenti, sed ex re contenta, scilicet: Christo
Jesu, gui dum totus contineatur sub utrague specie,
non plus veritatis aut eflicacie, aut gratie confertur
per hoc sacramentum, guantum est de se sumenti
bus id sub duabus speciebus, guam sub una tantum.
Et ad hoc tendit auctoritas Ambrosii aliorumgue
doctorum attribuentium diversos effectus huic sacra—
mento sub diversis speciebus designato et non ad
hoc, guod minorsit efficacia hujus sacramenti sub una
specic, guam sub duabus. Ouod eliam ipse Dominus
notasse legitur Johann. VL, gui postguam dixit: „Oui
manducat meam carnem et bibit meum sanguinem,
habet vilam eternam;“ conseguenter adjecit: „Ouž
manducat hunc panem, vivet in eternum.“ Et sic:
„nisi manducaverilis et nisi biberitis,“ per incorpora—
tionem cum Christo per fidem et carilatem, oportet
intelligi. Nam sine fide impossibile est placere Deo,
ut dicit Apostolus ad Hebr. XI. Et sine carilate

33
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idem in adultis formante aclualiter, in parvulis au
tem habitualiter, salus nunguam esse potuit, negue
poterit eodem apostolo testante prima ad Cor. 13.:
„Si tradidero corpus meum ita ut ardeam, caritatem
nutem non habuero, nil mihi prodest.“ Verbum
„manducare“ respicit fidem, „bibere“ vero respicit
caritatem. Unde Hugo de sancto Victore in libro
onusculorum ait: „Deus noster cibus et potus est.
Cibus cum sumilur, per cognitionem scilicet fidet,
polus vero, guum sumitur, per dilectionem (sumitur).“
Ouod autem textus ille: „nisi manducaveritis et nisi
biberitis“ intelligendus sit principaliter de manduca
tione spirituali et non sacramentali, ex multis ratio
nibus et argumentis possumus intelligere manifeste,
gratia tamen brevitalis senario numero guesto (Sic).

Primo ex e0, guod tempore illo, guo Christus
dixit: „nisi manducaveritis et nisi biberitis,“ hoc
divinissimum sacramentum non inslilulum fuerat, nec
expresse predicatum, unde preceptum esse negui
bat, negue explicite negue implicite dicitur €0, guod
nondum erat, guia primo debet existere in vocis
natura id, de guo agitur. — Nec anlea juris ratio,
guam persona, est guerenda, capitlulo de jure
Codice I. Ouidam referunt. Primo sic. Et collegio
guod nondum est, non datur privilegium ex decr.
2. dis. c. ad audientiam , nec rescripltum datur
ad futuras lites, extr. de rescriptis capitulo ultimo,
nec potest dici verum, guod nunguam fuit, de pe.
di. HI. ca. in fine. Nec mortuum, guod nunguam
vixit 32. g. II. guod vero. Sicut etiam lilerarum et
teslium, guod nondum est, rumpi non potest. ff. de
jure justo et rupli. teste. |. Nam etsi sub conditione,
cum multis similibus.

Secundo patet non fuisse preceptum, ex e0,
guod multi sunt consecuti vitam gratie absgue sa
cramenti manducatione, priusguam Christus illa verba
dixit. Patet expressissime de latrone, gui ad dexteram
Christi pependit in cruce, gui nec communicavit sub
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utrague specie, nec eliam baptismo formali bapti
satus exslitit. Communicavit tamen spiritualiter, veri
talem credens de Christo Jesu flaminis baplismo re
nalus fuit, et salvus factus est, ore proferens ad
salutem, guod corde credidit ad justiliam, dicens:
„memento mei Domine, dum veneris in regnum tuum“
Luc. 23. Tibi autem similis Judas, gui sub utrague
specie communicavit sacramenlaliter tantum, et non
spiritualiter, nocle precedenli, postguam die innu
enle seguenli videns, guod dampnatus esset, inulili
peenitentia ductus rotulit JO argenleos sacerdotibus,
et abicns lagueo se saspendit. Math. 27. Et acluum
I"dixit Petrus de Juda: „Et hic guidem possedit
agrum de mercede iniguilatis el suspensus crepuit
medius et diffusa sunt omnia viscera ejus.“ Vide
ne tibi simile contingat, sallem pro eterna dampna-—
tione. Melius est enim latroni sociari, guam Jude.
Nam illi dixit Dominus: „Amen dico tibi, hodie
mecum eris in paradiso.“ Luc. 23. De illo autem
scilicel Juda, postguam sua praedicta verba: nisi man
ducaveritis et nisi biberitis, declaravit, et Petrus ka
tholice intellexit pro se et suis fidelibus, dixit eis
Jesus in monte: „Nonne ego vos 12 elegi et unus
ex vobis dyabolus est?“ Ouis autem sil ille unus,
stalim Johannes ipse declarat, expresse subdens:
„Dicebal autem de Juda Simonis Iscariothis. Hic
eum erat traditurus, cum esset unus de duodecim.“
Nota, Johannes, verba ct signa mysteria. Vere Jo
hannes tibi compatior luisgue seduclis a le, et Chri
sti doctrinam servo libenter dicentis: „Diligile ini—
hticos vestros, benefacile his, gui oderunt vos, et
orate pro perseguentibus et calumniautibus vos. Corde
diligo ad salutem aeternam, opere benefacio tibi,
calamo instruendo, ore autem uligue pro vobis oro
et mente et spiritu, ut divina sapientia vestras illu—
strel mentes ad cognitionem Jesu Christi et katho—
lice veritatis.“ Legisti etiam de sancta Emerenliana
virgine et martyre, gna fuit collactanea Agnelis

33*
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virginis, nec tamen erat formali baplismo renata,
nec sub aligua specie sacramenti communicavit, et
tamen saneta virgo et martyr Chrisli canonisata,
guia in opprobrium Christi lapidata fuit, de gua
solemnissimum festum celebratur in urbe. Sileo de
multis aliis sanctis martyribus, gui necdum baplisali
erant nec sacramentaliter communicaverunt, ut de
philosophis omnibus imperalore Porphyrio el sociis
suis ad spectaculum sancte Catharine vere con
versis et martyrisalis pro Christo. Sic eliam de
multis sanctis confessoribus, gui nunguam communi
caverunt sub ulrague specie. Sanctus Benedictus,
gui non fuil sacerdos et gloriosus Chrisli confessor
Seraphicus patriarcha noster Franciscus, gui ex hu
militate sua noluit prespilerari (presbylerari), nec
dum sub utrague specie communicare voluil, sed
sub una tanlum communicans pro reverentia sanclis
sími Christi sanguinis nolebat post communionem
os abluere puro vino cum calice, in guo Chrisli
sanguis consecratus, sed cum parliculari el speciali
calice, gui etiam hodie servatur in memoriam dicti
sancti cum religuiis et clinodiis in Ssacrislia sacri
conventus sancti Francisci de Assissio, guem calicem
multi summi Ponlifices, reverendissimi Dominí Car
dinales et magni pralati et principes devolissime
aspexerunt, inter guos eliam sanclissimus Dominus
noster Nicolaus papa V““ cum aliguibus suis cardi
nalibus, guorum unus exstitit Doininus Johannes car
dinalis Sancti Angeli, gui vos superioribus annis per
sonaliter visitavit et monuit, multisgue videntibus et
astantibus una tantum specie communicavit in Ec
clesia Pragensi. Et ipse idem mihi retulit ore suo,
de multis aliis transeo causa brevilatis.

Tertio patet ex sententie textu praefaticapituli
sexli, gui tolus non videtur recle posse intellivi de
manducalione sacramentali. Unde solemnis doctor
Zacharias Crisopolitanus in libr. gui dicitur unus ex
guatuor loguentibus de illo textu: „nisi manduca—
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veritis“ etc. dicit: „Nonnulli doctores aligua de pre
teritis incidenter ad altaris sacramentum referunt,
sed in continua expositione nullus.“ Hec úlle. Nihil
autem revera videtur esse causa hujus, nisi guia
decursus illius textus de sacramentali manducatione
non polest intelligenter intelligi. Ille autem dicen
dus est principalis intellectus liter, gui fini totius
capituli magis concors invenitur, cujusmodi est in
tellectus spiritualis. Inde dicit Apostolus I. ad Cor.
3.: „Fiduciam aulem talem habemus per Christum
ad Dcum, non guod sufficientes simus cogitari ali
guid a nobis guasi ex nobis, sed suflicientia nostra
ex Deo est, gui et ydoneos nos fecit ministros novi
testamenti, non litcra sed spiritu. Litera enim oc
cidit, spiritus autem vivificat.“ Et ipse Dominus in
declaratione horum suorum verborum: „Nisi man
ducaverilis“ etc. dixit: „Spiritus est, gui vivificat,
caro autem non prodest guicguam.“ Nam ut dicit
beatus Augustinus in libro 8. guest 69.: Solent
enim circumstanlie scripturarum illuminare substantiam
veritatis, guapropter in verbis Christi haec regula
diligenter nolanda est, guia per eam sepe perpen
dimus, an verba Christi proprie dicta sint an figura
tive, ut cum dixit: „Ego sum vilis vera el vos
palmites.“ Non enim propric sed similitudinarie lo
guebatur, unde subjunxit: „Oui manet in me, et
ego in co, hic fert fructum multum.“ Sic etiam ex
pracedentibus et seguentibus intelligimus, guod pro
prie locutus est, cum dixit: „hoc est corpus meum,
guod pro vobis tradetur, hoc facite in meam com
memorationem.“ Dixit (hoc) apostolis duodecim, guos
tunc sacerdotes instituit, ut communiter dicunt ka
tholici doctores et prolixe deduxi in tractatu de
sanguine Christi nalurali et sacramentali; et doctor
guatuor senlentiarum 17. et 18. distinctionibus.

Ouarto patet, guod expositiones et declaralio—
nes ipsius Domini nostri Jesu Christi, ut pratactum
est, supra gua (sic) nullus securior esse potest, gui,
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gualiter sua verba: „Nisi manducaverilis“ etc. in
telligenda forent, interpretans ct declarans ex pre
cedentibus et seguentibus ostendit. Cum enim (post)
miraculum de panibus super mare Siccis pedibus
ambulasset, turbis cum Sseguentibus dixit: „Amen,
amen dico vobis, guaritis me, non guia vidistis
signum, sed guia manducastis ex panibus ct saturati
estis. Operamini non cibum gui perit, sed gui per
manet in vilam »lernam, guam filius hominis vobis
dabit.“ Et infra: „Hoc est opus Dei, ut credatis in
cum, guem misit ille.“ Ecce ibi declarat, de guo
cibo loguebatur, scilicet de vera fide carilate for
mata. Et cum illi peterent signum allegantes manna,
guasi panem de celo prastitlum, respondit Jesus:
„Amen, amen dico vobis, non Moyses dedit vobis
panem de celo, sed paler meus dat vobis panem
de celo verum, panis enim verus est, gui descen
dit de celo et dat vitam mundo“ i. e. credentibus
ab initio usgue ad finem mundi. Et cum illi dixis
sent: „Domine semper da nobis panem hunc,“ re
spondit Jesus: „Ego sum panis vitae, dui venit ad
me, scilicet per fidem, non esuriet et gui credit in
me, non sitiet unguam. Sed dixi vobis, guod vidi
stis me et non credidistis.“ Et infra: „Haec est enim
voluntas patris mci, gui anisil me, ut omnis, gui
videt filium et credit in cum, habeat vitam «ternain
et ego resuscitabo cuin in novissimo dic.“ Et infra:
„Amen, amen dico vobis: Oui credit in me, habet
vitam aternam. Ego sum panis vile.“ Et infra:
„Hic est panis de celo descendens, ut si guis ex
ipso manducaverit, non moriatur. Ego sum panis
vivus, gui de celo descendi. Si guis manducaverit
ex hoc pane, vivet in clernum. Et panis, guem ego
dabo, caro mea est, pro mundi vita“ Et illis di
centtbus et litigantibus inter se, guomodo potest hic
nobis dare carnem suam ad manducandum etc. Vides
guoties in precedentibus lux veritatis expressit dicens
Dominus Jesus Christus mentem suain de fide et de
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pane commemorans, nulla prorsus mentione facta
de vino; et cum dixit: „Nisi manducaveritis et nisi
biberilis“ — communiter allenle, guod subjunxit
sua verba declarans videlicet: „Caro mea vere est
cibus, et sanguis meus vere est polus. Oui man
ducat mcam carnem „et bibit meum sanguinem, in
mc manet ct ego in illo.“ (Ouod aulem ista sit
Christi exposilio prefalorum verborum, teslatur Au
guslinus ibidem el glossa ord.naria ita dicens: „De-—
nigue jam exponit, gnomodo id fial, guod loguitur
el guid sit manducare corpus ejus et bibere sangui
nem: „Oui manducat meam carem et bibit ineum
sanguinem, in me manet et ego in illo.“ Hoc est
manducare illam escam et illum bibere polum: in
Christo manere et illum in se manentem habere. Ac
per hoc, gui non manet in Christo, el in guo non
manel Christus, procul dubio non manducat ejus
carnem, nec bibil ejus sanguincm, eliamsi lanta rei
sacramentum ad judicium sibi manducet et bibat.
Haec Auguslinus. Sic etiam intellexit Paulus I. ad
Cor. 11.: „Oui aulem manducat et bibit indigne,
judicium sibi manducat et bibit non dijudicans i. e.
discernens corpus Domini;“ et non dixit, non diju
dicans sanguinem, bene sentiens, guod sanguis Chri
sti minime valeat separari, ut prolixius etiam traclaví,
ul supra dixi.

Ouinto patel ibidern ex preallegata confessionc
et responsione Petri: „Domine ad guem ibimnus;“
ubi notandum, guod Petrus fidei veritatem agnoscens
et pro Ecclesia katholica conlitens non dixit: „Parali
sumus aut prompli, et voluntarii ad manducandam
luam carnem et bibendum luum sanguinem in (uo
sacramenlo per te ad ultimum instituendo, sed in
telligens Christum logui de spirituali manducatione,
guod est incorporari Christo per veram lidem cari—
tate formatam, uit: „Et nos credimus et cognovimus,
guia tu es Christus filius Dei vivi“ Ubi utramgue
naturam divinam scilicet et humanam pariter con
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fitetur, paritergue praedicat, et credendam ac con
fitendam eguanimiter insinuat tunc presentibus et
posteris credituris, guam eliam ipse Christus ante
Paulum praedicaverat in codem capitulo dicens: „Ego
sum panis vivus, gui de ceelo descendi.“ Inde bea
tus Augustinus responsionem Petri commendans et
admirans ait: „Ouam bene sapuit in ore Petri caro
Christi!“ Ecce Johannes, guam clara fides, guod
non tibi, sed Petro Spiritus sanctus revelavit katholicam
veritalem ac sanam inteligentiam verborum Christi,
guod non fuit hic locutus de sacramentali manducatione,
guae nondum instituta fuerat, sed de spirituali se
cundum rectam fidem, gua ab initio mundi omnibus
fuit necessaria electis, ct erit continuo usgue in
finem seculi, sine gua vera fide salus esse non po
test. Pari eliam modo Spiritus sanctus revelavit Pc
tro veritatis cognitionem de ipso Domino Jesu Chri
sto, Deo vero et hoinine, interrogante: „Ouem di
cunt homines esse filium hominis?“ Et apostolis
respondentibus: Alii Johannem Baptlistametc. subdit:
Yos autem, guem me csse dicilis: Respondens Si
mon Petrus dixit: „Tu es Christus filius Dei vivi.“
Respondens autem Jesus dixit ci: „Beatus es Simon
Bar Jona: guia caro et sanguis non revelavit tibi,
sed Pater meus, gui in celis est. Et ego dico libi,
guia tu cs Pclrus et super hanc petram dificabo
ecclesiam meam et porle inferi non prevalebuut ad
versus eam. Et tibi dabo claves regni celorum. Et
guodcungue ligaveris super terram, erit ligatum et
in celis el guodcungue solveris Super terram, erit
solutum et in celis.“ Non tibi sed Petro, Johannes,
dicta sunt hec. Tu non es ille, cui Spiritus sanctus
suam revelavit veritatem, cui Christus Jesus suam
tradidit potestatem, sed Petrus est ille dispensator
et distributor divinorum misteriorum in omnia mem
bra Christi mistica, Petrus a Christo pro ecclesia sc.,
ut ab ipso Petro omnis ecclesia informationem, in
structionemgue suscipiat, cui terreni simul et cele
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stis imperii jura commisit, ut alias dixi. Loco autem
Petri summi Pontifices sancte Romane Ecclesie suc
cesserunt, gui dignitates ecclesiasticas Spiritu sancto
regente et instruente solemnissime distinxerunt, ut
alii appellarentur simpliciter sacerdotes, alii archi
presbyteri, alii episcopi, alii archiepiscopi, seu me
trepolita, alii primates, alii patriarcha, ali summi
pontifices, gua distinctio etiam ab ipso (Christo
sumpsit exordium, gui duodecim apostolos tanguam
majores sacerdotes et 72. discipulos, guasi mínores
sacerdotes instituit. Petrum vero in summum sacer
dotem elegit, dum ci pre omnibus et pro omnibus
claves regní ceelorum tribuit et a se petra Petri
nomen sibi non imposuit, atgue pro ejus fide se
specialiter rogasse teslatus est, et ut ipse ceteros
confirmaret, Ssubjunxit dicens: Ego pro le rogavi
Petre, ut non deliciat fides tua, et tu aliguando
conversus confirma fratres tuos. Hanc eandem for
mam secuti apostoli in Ssingulis civitatibus epis
copos et presbyteros ordinaverunt. Levitas autem
ab apostolis ordinatos legimus, guorum maximus
fuit bcatus Stephanus, subdiaconos et acolytos pro
cedenti tempore ecclesia sibi coustituit. Lege ubi
hac scripta sunt et summitte caput tuum katholice
veritati, guam Spiritus sanctus insinuavit
successivis continuatisgue temporibus ecelesie sanc
te Dci.

Sexto: hoc idem scilicet guod „nisi manduca
verilis et nisi biberitis,“ — non includat praceptum
de communione sacramentali, sed intelligatur de
spirituali, patet et ostenditur autoritatibus fere omnium
doctorum sancta matris ecclesie et determinationibus
magistrorum sacra pagine, gui iu scolis theologorum
precipui reputantur, ut Jeronimus in epistola ad
epistolam ad Ephesios, Augustinus super Johannem,
Ambrosius libro de paradiso, Bernhardus in expo
siltione psalmi, guod magister in guatuor de omni
bus 8 et 9, ubi sanctus Thomas, Alexander de+
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Halis, Bonaventura, Richardus de media villa, Jo
hannes Scotus, Albertus Magnus, Petrus de Taran
tasia, Petrus de Padula, et communiter guasi omnes
katholici doctores hoc idem asserunt ct affirimant;
proplerca presupposito, non tamen concesso, guod
illa verba: nisi manducaverilis etc. incidenler tra
herentur ad intelligentiam de sacramentali manduca
tione, non tamen diserelissima sanctké Romane et
universalis ecclesia consuetudo communicandi po
pulum laycalem sub una tantum specie toletur, guia
dato, guod de sacramentali intelligerentur, non ergo
segueretur, guod praceptum sit, aut de necessitate
sahitis singulis fidelibus id dupplici specie sumere,
guoniam cum totus Christus contineatur sub utraguc
specie, et corpus non sil sine sanguine, sumens hoc
sacramentum Sub specie panis, sicut communicabit
corpori Christi, ila communicat et sanguini, ut dicit
beatus Thomas. Ymo plus dicit antliguus concellarius
in summa sua, guod talis communicans corpori, non
solum sanguini communicare sed etiam bibere di
cendus est. Hoc enim dixit Petrus de Tarantasia,
gvi fuit summus pontifex de ordine predicatorum et
Bertrandus de Thure ordinis minorum, gui fuit car
dinalis. Nec obslat violata et non sane intellecta
autoritas Innocentii papa JI“ in tractalu de officio
misse cum dixit: „guod non bibitur sanguis, dum
manducatur corpus, nec cejus manducatur corpus
dum bibilur sanguis, licet totum sumatur sub utra
gue specie.“ Nam ut dictum cst supra, circumslantiz
scripturarum illuminant substantiam veritatis. Cum ita
gue dicat: „licet totum sumatur sub utrague specie,“
et supra dixerit: „non bibilur sanguis et non mandu
catur corpus“ ete. oportet sane intelligere, juxta
mentem suam, guod cum Sacerdos sumit corpus,
non simul eliam sumil caliceimn, guia primo sumit
corpus ct postea sumit calicem, et ideo oporlet di
slingucre dicta verba, secundum guod ipse Petrus
dc Taranlasia dicit: „yuod manducare ct bibere de
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hoc sacramento contingit duo; videlicet aut re
et signo expresso, aut re tantum.“ Si intelligimus
primo modo, verum est, guod dicit Innocenlius in
primis verbis scilicel, guod re el signo expresso i. e.
apropriato ad sermonem ejus: „guod sumitur“ est per
se sumere corpus et per se bibere sanguinem in
calice sub specie vini. Si verba intelligimus secundo
modo scilicet re tantum bibere, sane dicendum cst,
guod sanguis etiam sub specie panis bibitur, cum
veraciter sub illa specie sanguis Christi contineatur,
gui potus est anima, ct noa species ipsa visibilis,
et sic intelligit Innocentlius seguentia verba cum dicit:
„licet totum sumatur sub utrague specie.“ Nec ab
illa autoritate fit aligua mentio de specie vini. Nec
etiam obstat, si objiciatur, guod Christus. dixit:
„Bibite ex eo omnes“ (Math. XXVI), guum posito,
guod hoc verbum praceplive leneretur, et non nar
rative, ad solos tune corpore Christi communicantes
referendum est, gui per Christi os adavisantur, ul
ita guilibel partem suam sumeret calicis, guod omnes
ex eo bibere possent. Unde Luc. 22. legimus, guod
Dominus dato calice dixit Apostolis: „Dividite inter
vos“ et Marci XIIIL legimus: „Et biberunt ex eo
omnes.“ Et 12 apostoli cum Christo communicantes,
pro guanto praceptun fuit, fideliter impleverunt,
fideliter dico, Juda excepto, guamguam communica
verit sacramentaliter, non tamen spiritualiter. Et sic
ad propositum contra ritum sancle matris ecclesie,
nil vobis prestat autoritas allegata, ymo dictus Do
minus Bertrandus in sua postilla super Evangelia
tractans autoritatem pradictam guerit: guare Do
minus magis ait: bibite ex hoc omnes, guam come
dite ex hoc omnes, cum tamen contrario modo di
cendum fuisse videatur, €e0 guod omnes seculares
sive Jayci sumunt corpus et non sanguinem propter
periculum effusionis? Et respondet, guod Dominus
praevidens a pluribus debere sumi hoc sacramenlum
sub una specie lantum, scilicet panis, in confusio
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nem hereticorum, ne crederetur, guod per hoc san—
guis minus sumerelur, guum non sumitur sub specie
vini, sed panis, uit: bibite ex hoc omnes, guia
omnes sumentes Christum sub specie panis, etiam
sanguinem bibunt, guia non est corpus sine sanguine.
Hoc autem, guod additur: „ex hoc“ non refertur
ad sanguinem lotum sumptum, sed ad calicem, de
guo omnes potaverunt. Hc ille. Hoc idem dicit
magister Nicolaus de Gora (Lyra), egregius postil
lator bibli, in exposilione prefate autoritatis Ma
thei 26“, nec obviat me consuetudiní illud Luc.
22“ hoc facite in meam commemorationem, ut in
alossa interlincari exprimitur, nec etiain ex iis in
nuitur, guod sub utrague specie sit Christi fidelibus
ceteris dispensandum. Dixit nimirum Christus illa
verba post consecrationem et tradilionem corporis
sui sacratissinu illis duodecim, in guibus, ut supra
dictum est, illos instituit sacerdotes. Et non dicit
Lucas, guod post traditionem calicis repelierit illa
verba: „hoe facite,“ ex hoc innuens, guod non
omnes Christi fideles indistincte sacerdoles esse de
bent. Paulus autem I. ad Cor. XI. repetit post ca
licem, negue tamen ex verbis ejus invenitur Christi
preeceptum, vel salutis necessitas communicandi po
pulum sub ulrague specie, cum negue Petrus, negue
Paulus, negue alius Apostolus, negue ulius katho
licus doctor hanc communionem prasumpserit con
firmare, guod ex precepto Christi et necessitate
salutis populus laycalis sub utrague specie com
municare leneatur. Et ideo guecungue tua tuorum
gue predecessorum, vel nunc tibi adherentium fru
stratoria argumenta minime obstare possunt katho
lice veritati et sancteeRomane et universalis ecelesie
autoritati, ritui et honestissime ac justissime? consue—
tudini, per tot annorum curricula katholice observata.

Subjungis denigue me despexisse Crumlov etc.
Tu pariter despicis Egram tanguam plebejum et ru
sticanum locum subdens: „Numguid ibí scola in omni
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genere scientiarum viget? Mirabile guid est, tuam
insaniam, temerariamgue prasumptionem attendere.
Judicium papa, cardinalium, omnium katholicorum
prelatorum ecclesia sancte Dei, regum et princi
pum et omnium universalium studiorum guarumcum
gue scientiarum effugis et renuis. Et Egre impingis,
guod non sit scola scientiarum, ubi sic publice vul—
gabatur, guod deberct fieri dicta in festo Barbara
sub presidentia reverendissimi Domini cardinalis sancti
Petri ad vincula dignissimi legati apostolici, cum
convenientia principum ct baronum etc. Ouid si ita
fuisset? Optime provisum erat etiam per mc, ut
habuisses ibi copiam venerandorum et reverendissi
morum magistrorum in Sacra pagina egregiorumgue
utriusgue juris doctorum et magistrorum in artibus
atgue bacalaureorum, ui tuas vanitates measgue
discernerent veritates.

Subnectis, me inguisitorem herelice pravitatis
timcre debere, ne solus heresi perfundar, veritati
katholice resistendo. Lege Zachar. 2“* cap.: „Ol
O! O! fugite de terra aguilonis,“ dicit Dominus,
„guum in guatuor ventos ceeli dispersi vos,“ dicit
Dominus. O! o! ol slulta et insana vesania Roky
czani. Heresiarcha est, katholicae veritati resistendo,
dogma falsum, sacre scripture contrarium, pertina—
citer defensando, et me judicem suarum heresum
monere prasumit, ne solus heresi perfundar. Sic
siinearum imitaris inores, ut Cyprianus dicit in epistola
contra herelicos, apud guos spes nulla et fides falsa,
ubi omnia per mendacium geruntur, subdens: „nam
hereticus more simearum, dgue cum homines non
sint, formam humanam imitantur, vultum ecclesia
katholice et autoritatem sibi vendicat et veritatem,
cum ipse in ecclesia non sit; benedicit, cum a Deo
sit maledictus, vitam pollicetur, cum sit mortuus,
Dominum invocat blasphemus, sacerdotium ministrat
profanus, ponit altare sacrilegus. Ad hec omnia
accedit etiam illud malum, ut antistes dyaboli audeat
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eukaristiam facere. Hec ille. Lege contra te Jo
hannes, guia stulto respondeo secundam stultitiam,
ne sibi sapiens esse vidcatur. Denigue in me in
pingis, facere me unum proselytum filiun gehenne
etc. Primo de natura simee est: Ouod tuum est,
alteri conaris inferre, et guod alienum est, tibi
usurpare contendis. Tuum est facere filios gehenne,
meum est agere diligenter, ut stulti patris filios ab
ejus revocem pernicioso furorc, guos in ignem ar
dentem satagit injicere seva nece. Secundo facis
nimirum, guod proprium est herelicorum, dicit enim
gu*dam glossa in canticis, guod heretici solent com
minari de futuro et de gehenna, ut sibi credatur
XXIV. g. I. Scisma, ubi legisti proselitum ff. g.
Ibidem et ff. g. Et guod seguilur, contra te lege,
et contra lilios tuos, guos venenoso semine genuisti,
aspidumgue lacle nutris; guod precedit, contra te
est, el guod accedit, et succedit; pracedit eguidem:
ve vobis scribae, et pharisaei, ypocrile, gui clau—
ditis regnum celorum ante homines, vos enim non
intratis, nec introeuntes sinitis intrare.“ Hoc verum
est Johannes, propter hoc amplius accipielis judicium,
et proselytum facilis filium gehenne, duplo guam
vos. Ecce guod contra vos accedit, gui visitatis,
carceratis impia pielale, ut e0s a veritalis tramile
katholice fidei perverlatis, et exploratores vestros
circuire facitis mare et aridam, guorum copias lite
rarum ad te directarum penes me teneo. Crede mihi
Johannes, guod succedit: „Va vobis duces ceci.“
Et infra: „Va vobis pharisaei scilicet ypocrile, gui
decimatis“ etc. Et infra: „Religuistis, gua graviora
sunt legis, judicium et misericordiam et fidem. Duces
ceci excolanles culicem, camelum autem glucientes.
Ye vobis scribe et pharisei ypocrite, gui mundatis,
guod deforis est calicis et paropsidis, intus autem
pleni estis rapina et immundicia.“ Et infra: „Ve
wobis scribte, et pharisaei ypocrite, gui similes eslis
Sepuleris dealbatis.“ Et infra: „Intus autem pleni
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estis ypocrisi et iniguitate.“ Et infra: „Serpenles
progenies viperarum, guomodo fugielis a judicio
gehenne? — Ut veniat super vos omnis sanguis
justus.“ Et infra: „Ecce relinguetur vobis domus
vestra deserta.“ Tolum est verum, Johannes, totum
ad vos pertinet, totum capite, comedite et bibite in
ore veslro, guia tandem hospeti persolvelis. Con
gratularis ac asseris: cum diximus omne malum ad
versus vos. Congratulare, gaude et exulla, cum hanc
legeris verissimam confutalionem tuam. Conscientia
tua non est Auguslini, ut possis cum eo dicere:
guod in oculis Dci te sola conscienlia non accuset.
Despicis mniracula, asscribis anlichristo, secundum
operalionem sathane, ut in errorem inducantur, si
fieri poterit, etiam electi, guasi te cum tuis in electo—
rum numero compulare praesumas, celeros reprobos
asserens. Congratulare miser, si cecum miserum te
appello. Si ex alio non esses hereticus, per hoc
solum herelicus comprobareris, guia divina opera sa
thane vis attribuere. Et Magos Pharaonis et Si
mconem magum in tuos testes advocas, tibi similes
deceptores, sed eorum exitum considera pro te
ipso. Sapius dixi, compatior tibi, Johannes. Ubi
legisti in meis literis, guod ad dementandas mentles
hominum ad signa me exposuerim et miracula? Tui
patris vestigia imitaris, mendacia cumulans; totum,
guod in me vertis, tibi congruit. Miracula enim in
vera miraculi ratione solus Deus facit, triplici de
causa, videlicet aut ad demonstrandam suam sum
mam potestatem, aut suam Sapienliam, aut suam
clementiam, aut suam bonitatem. De prima dicit
glossa I. ad Cor. 1. in verbo: „Judei signa gue-—
runt“ scilicet polentie, de secundo dicit Augustinus
de operibus 6. dierum: non potentia temeraria, sed
sapientie veritate omnipotens est Deus. De tertio
dicit glossa supra illud psalmiste. „Mirabilia testi
monia tua Domine“: Perhibet testimonium Deo boni
talis et magnitudinis ejus celum et terra et omnia
visibilia opera ejus.
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Fiunt igitur miracula in consideratione cause
finalis ad finem vere fidci confirmande ct inpri—
mende, ut dicit glossa in verbis psalmiste: ut det
illis hereditatem gentium i. e. ut crederent gentes.
Et Marci ultimo dixit Dominus: „Signa autem cos,
gui crediderint, hc seguentur: in nomine mco de
monia ejicient, linguis loguentur novis, serpentes
tollent, et si mortiferum guid biberint, non cis no
cebit. Super egros manus imponent, et bene habe
bunt.“ Et infra: „ili autem profecti predicaverunt
ubigue, Domino cooperante et sermonem confirmante,
seguentibus signis.“ Et sic indistincte logui videris
Johannes et confuse, ut etiam Christi et apostolo—
rum ejus ceterorumguc sanctorum miracula dampnes.
Legisti Apostolum dicentem: „Factus sum insipiens,
vos me cocgistis. Ego debui enim a vobis com
mendari; nil cnim minus fui ab iis, gui sunt supra
modum Apostoli: tametsi nil sum: Signa tamen apo
stolatus mecifacta sunt super vos, in omni paticntia,
in signis, et prodigiis et virtutibus.“ Tu autem Jo
hannes mores corum geris, gui bona guelibet ct
dona Spiritus sancti pervetere nituntur in malum.
Contra guos Spiritus sanctus exclamat: „Ve gui
trahitis iniguitatem in funiculis vanilatis ct guasi
vinculum plaustri peccalum. Val gui dicitis malum
bonum et bonum malum, ponentes tencbras lucem
et lucem tenebras, ponentes amarum in dulce et
dulce in amarum. Ve gui sapientes estis in oculis
vestris et coram vobismet ipsis prudentes.“ Ecce
triplex vez tibi Johannes, guia funiculus triplex dif
ficile rumpitur. „Va, va, ve, habitantibus in terra.“
Apoc. 8, 13. Nostra autem conversatio in celis est,
unde et salvatorem exspectamus Dominum Jesum
Christum, gui reformabit corpus humililatis nostra
configuratum corpori clarilatis sue, secundum ope
rationem suam, gua eliam possit sibi subjicere
omnia.“ VYerbumDei non est alligatum, Johannes,
ut nunguam potuerit vel possit aliud dicere, guam
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tuo sensu perverso: „nisi manducaveritis et nisi
biberitis.“ Et ad tuum miserorumgue complicum tibi
hospitale refugis: tuorum compactatorum. Jam supe
rius tibi solenniter ostensum est, guae virtus, guse
autoritas, guod robur jam in tuis compactatis existat,
guave eorum sit intelligentia vera, si millena mil
lium sigillorum appensione frustrentur (sic). De no
stris salvis conductibus tanguam de vera katholico—
rum fide katholicis observanda Christicolis possunt
legatis confidere universi et vos firmissime, si ad
abjurandum et obedientiam sacrosancte Romane ec
clesie praslandam, realiter et cum eflectu pro vera
elerna salute disposuerilis venire.

Miror etiam, guod in calce tue litera non
confunderis iniguis labiis ac lingua dolosa Christia—
nissimos reges, et principes temerarie condempnare
dicens: „Ubi multitudo ibi confusio, et multi sunt
vocati, pauci electi.“ Et allegas arianam heresim tibi
comparare, gu2 lamen, negue alie hereses, gue
cungue fuerint, nunguam conira sacrosanctam Ro
manam ecclesiam potuerunt, negue poterunt pra
valere, sic promittente Domino, guod porte inferi
non pravalebunt adversus eam. Nunguid Leo papa,
guem allegasti, Arianus fuit? Nunguid Augustinus,
Jeronimus, Ambrosius et alii guam plurimi innume
rabiles, arianorum heresibus ceterisgue successivis
temporibus non viriliter restiterunt? Sed sicut de
leta fuit illa et aliorum pradecessorum heresis, ita
delebuntur et vestre, Domino propugnante feliciter.
Dico „et vestre“ pro complicibus, guos allegas
Gracos, Rutenos, Bulgaros, Armenos, Indos et simi
les tibi compares, guos etiam dicis divinee memoriee
Eugenium cum coimunione calicis saepe tacti in
gremio sanctae matris ecclesie kalholice voluisse
aggregatos. Penes me teneo decretum Eugenii bulla
plumbea communitum. Si forte copiam habes, re
volve diligenter et lege ubi sit aligua mentio de
communione utriusgue speciei ad populum laycalem.
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Nunguid reperies, guia verum non est? Sic igitur
a principio tue fabula cum mendaciis incepisti, cum
mendaciis prosecutus es, et cum mendaciis termi
nasli, guia mendax es et pater tuus. Et si pro
longate seribendo philacteria direxisti, ego prolixius
luas inercias confutando respondi. Et ecce descripsieamtibitripliciter,respondens| stullosecundum
suam stultitiam, ne de sua stultitia glorietur. Scri
bendo prolixitatem non accusabis, tum guia a juven
tute etiam in seculo existens contra hereticos de
certavi, lum, guia alta materia hac reguirit. Si
tamen hac non sufficiunt, me remitlo ad ea, gue
prolixe super hac materia in guodam tractatu scripsi.
Nunc aulem pauca hsec suscipe, calamo decurrente
velociter et festine, tu salutis et aliorum zelo fer
vente ad honorem, laudem et gloriam Domini nostri
Jesu Christi, gui cum Patre ct Spiritu sancto vivit
et regnat in secula seculorum. Amen.

Ex Egra 1452. incepta in vigilia nalivitatis
Domini et conclusa in sabbato post octavam epipha
nie pluribus aliis arduis negociis occupatus.

VIEHI.

Magnificis et spectatissimis Dominis, DominoMagistro
Civum, et Consulalui Civilalis Znojma, suis benefat
toribus et praeceploribus colendisstimisd. (destinata).

Magnilici et excellentes Domini ac benefactores
et preceplores mei colendissimi. Humillima ac de
bita commendalione prammnissacum omni prompli
tudine animi obseguendi, gratiam salutarein et pacein
in Domino sempiternam.

Ouantum vestra afflictionis molestiee compatior,
teslis est mihi imnensa illa et ut verius loguar in
dicibilis benevolentia caritatis, gua vos omnes am
plector; testis est etiam mihi ipse Deus, gui omnium
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corda scrutatur. Nam nihil post meum huc acces
sum vestris Magnificenliis scripsisse, non ob aliam
causam factum est, nisi guod vel parum vel nihil
se obtulerit scribendum; semper tamen non mediocri
spe tentus, ut aliguid grande argumentum sese ad
significandum deberet occurrere, guiccungue gue
acta sint. Nam Domino Benessio (Beneš) nuntia
verim, a guo omnia discere potuistis. Discedentibus
autem nobis ex Crumpnav (Krumlov) boemicali in
vitatorias literas ad praedictum illum hominem Roky
czanum dederam pariter et ad omnes Barones Bohe
mia, nec non ad civitatem Pragensem, ut deberent
Rokyczanum excilare et provocare ad proficiscendum
Egram, sed ita factum est, ut timore territus, gut
omni ratione caret, comparere non solum non ausus
fuerit, sed omnino recusaverit dicens: nolle venire
ad suos hostes. Et tanguam maximus heresiarcha
filiusgue perditionis et iniguilatis suo Spurcissimo,
feditissimo pollutogue ore in suis literis ad me de
stinatis inchoando a maximo Ponlifice, discurrendo
per omnes Pralatos Ecelesie sancte Dei, Reges et
Principes atgue omnes, gut katholicum nomen sibi
vendicant, omnes condempnans et hereticans appel
lansgue suos inimicos.

Reverendissimus Cardinalis sancti Petri ad Vin
cula hac conditione intendebat cum Boherinis dietam
celebrare, guod pollicerentur stare el assentire ejus
sententiae et declarationi, cum sit legatus apostolicus,
jpsi enim neguaguam id facere voluerunt tanguam
gui nullum Ssuperiorem recognoscere volunt et in
spiritu libertatis vivere. Fui tamen cum illustri Duce
Ludovico Bavarie et cum illustribus Marchionibus
Brandeburgensibus Johanune sc. et Alberto in Parze
chit (Baraiť) cum multis Baronibus congregatis. Et
inter multa tractata inslituimus cum Bohemis dielam
amicabilem celebrare IV. Dominica Ouadragesime,
habito tamen prius responso a Domino legalo, si
Bohemi acceptarc vellent. Responsum de hora in ho
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ram exspecto, guo habito reddam vos certiores per
primum nuntium occurrentem. Exspeclo prope diem
responsum ab illustri Duce Saxonie Friderico Seniore,
si placet, ul in sua civitate evangelisem, guam appel
Jant Pontem i. e. Brix. Si guidem acceplaverint, illuc
accedam perlibenti animo, ut gui dormiunt, excitentur
a sompno mortis; si autem recusaverint, guid agere
debeam nescio, nisi guod expectabo responsum aDominolegato.EtsicutAltissimo— placuerit,ita
meos gressus dirigam.

Bohemi vehementer, ut referlur, territi sunt
dicunigue: mágis timere linguam illius monachi fra
tris Johannis de Capistrano, guam si 30 millia egui
tum adversus e0s insurgerent. Fecerunt guidem in
Praga preconisari, sicut publica vox et fama est,
ut nullus audeat de me logui negue bonum, negue
malum. Id enim fecisse intelligatis ad evitandos
rumores et contentiones, exstinguendamgue famam
istorum operum Dei, gue cottidie fiunt, de guibus
rumor est magnus apud €0S, guamguam dicunt ea
fieri virtute dyabolica. Sed non dubitetis, guod
propius est €is judicium Domini guam existimeni.
Durum est enim contra stimulum calcitrare. Si gui
dem tardabit, non tamen deerit, guia ira Dei de
scendet super eos. Mali nesciunt logui nisi malum.
Ouod autem cantilenas decantent in Vestri con
temptum, nihil curandum est; arbilramini, cum totus
populus Christianus cos hereticos appellaret, et guum
maxime Christi Vicarius sanctissimus Dominus noster
Nicolaus Papa V. in guadam bulla plumbis nuper
ad me motu proprio deslinata, in gua appellaret e0s
erroneos, superstitiosos et herelicos propler practi
cam nominis utriusgue speciei. Hujus enim bulla
copiam Domino Benessio misi pra die, gui et Vobis,
Brunensibus et Olomucensibus tandem tradere debel.
Duo autem fratres mei nondum e Roma redierunt,
sed continue illos expecto.

Magnilicentias itague Vestras plurimum roga-—
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tas esse volo et obsecratas in visceribus caritatis,
ut eorum minas non timeatis, negue temporalia spi
ritualibus praponere velitis, sed semper stabiles et
firmi in fide katholica et in obedientia sancta matris
nostre Ecclesie silis, sicuti semper summa cum
laude et gloria consuevistis, cum reposita sit Vobis
corona justitie, guam reddet Vobis Dominus in illa
dic justus judex. Prope enim est Dominus, gui po
pulum suum a manibus Pharaonis liberabit, conso-—
labiturgue fideles suos, guos aliguando affligi a malis
permittit, ut majorem gloriam majoremgue trium
phum conseguantur.

Oue enim de adventu Ungarorum ad confines
et limites Moraviae scribitis, pergrata mihi exslite
runt, illudgue mihi jocundissimum fuit, guod Domi
nus Benessius significavit sc. de oplatissimis respon
sionibus ex parle Veslrae Civitatis, Brunensis, Olo
mucensis, Reverendissimi Episcopi Olomucensis arli—
culis Bohemorum datis, et guum altus Dominus Jo
hannes gubernalor Regni Ungarorum se mihi ob
tulit venire, guocungue vellem cum ornni sua potenlia
et facullate, superioribus diebus suae Dominationi
scripsi illam plurimum rogaus, ut Moravos noslros
katholicos suo brachio protegere tuerigue dignaretur
a faucibus Bohemorum. Spero, guod si unguam ne
cessarium fuerit, vobis omnibus subveniret et suc—
Curreret.

Finem dicendi faciam Vobis munus mearum
oralionum fidelissime offerens megue ipsum totum
dans algue tribuens ad omnia vestra beneplacita et
mandata ex toto corde, guod facile experiri po—
testis, si in aligua re mea opera uli noveritis, guam
gralan vobis et salutarem exislimetis. Valeant Ma
gnificentiae Vestrae cum tota Chrislianissima Civitate
Vestra, guam Christus sempiterno aevo tuealur.

Ex Egra 10 die Januarii 1452. manu festi—
nantissima Fratr. Minor. de Observ. humilis servulus
licet fidelis orator frater Johannes de Capistrano,
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manu propria subscripsi. CM.C. g. 10. p. 284—286
bibl. Olomuc.)

IX.

Johannes Borolin schismalicus ad presbysterum Jo
hannem de Capistrano.

Salutem et salutaria opera facere et docere.
Obsecro te frater religiose in Christo dilecte, gua
tenus scripta, guae hic scribo, in caritale suscipias,
in palienia sacra legas et menle sana prudenter
discutias, sicut decet sapientem. Non enim intendo
te corripere aut in benedictis tuis aut sanctlis offen
dere, sed volo ante oculos menlis tuae ponere ea,
guae de te dicunt in Bohemiu homines, gui tua
opera inspexerunt, tuas doctrinas audiverunt, ut si
dabitur intelligas, si ea guae dicis, doces vel as
seris, Sana Sint omnia, si scandalosa et perdilioni
tuae alivramgue adaptata. Cum nuper venissem in
districtum Grecensem, multa de te a viris eliam
gravibus audivi et scripta vidi plena dolore, guo
modo sc. tu omni timore Dei postposilo, tamguam
nlter insanae menlis melancholicus vulneras et vul
nerare non cessas dictis et gestis tuis venenosis
Bohemiam simul et Moraviam, cum dicis et asseris,
guod omnes gui communicant aut communicaverint
sub utrague specie, dampnati sunt et dampnabuntur,
guod necdum asserere vel dicere, sed et cogitarc
horrendum est et impium. Nam si illa subtilitas
vera esset, sedgueretur, guvd Christus Salvator no
ster hujus sacramenti instilutor, gui dixit: „Nisi
manducaveritis carnem Filii hominis et biberilis ejus
sanguinem, non habebitis vitam in vobis.“ Tu autem,
ut dicitur, velut alter antichristus dicis Christo con
trarium: „Si manducaveritis carnem Filii hominis,
et biberitis ejus sanguinem, dampnabimini.“ Et ec
clesia primitiva, gune utramgue speciem praclicavit,
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ut testatur concilium Constanliense et Paulus Apo
stolus, gui hanc communionem docuit Corinthios,
yuum dicit, se accepisse a Domino, guam epistolam
tota per orbem terrarum tenet et legit ecclesia, gui
etiam dicit: Si eliam Angelus de celo veniret et
aliter docuerit, non credatur ei. Bohemia guogue et
Graecia sub isto tuo anathemate caderel, guod tu,
ut dicitur praedicas atgue doces, cujus signum evi
dens est, guod plures jam ab illa Sacratissima com
munione, tamguam ipsa esset perdilion:s via, ut tu
videlicet asseris algue doces, sicut dicilur, abduxisli.
Ouid igilnr aliud est, nisi guod tu perdilioni homi
num viam paras, bella et odia inter homines sus
citas el carilatem, guae via est ad salutem, inter
homines rumpis. O si intelligeres, guid doces, guid
asseris, utigue apponeres in his digitum ori tuo et
taceres! An nescis aut forle scire te dissimulas,
guod concilium Basiliense in Spirilu sancto tunc con
gregalum, guod repraesentabat Ecclesiam, ut per
scripta dictague hujus concilii claruit toti mundo,
Coimmunionemhujusmodi sacratissimam sub utrague
specie auctoritate Christi et Ecelesiae, verae sponsae
cjus, donavit Boemis et Moravis? Mandavit insuper
dictum concilium Archiepiscopo Pragensi, Episcopo
Ulomucensi et Episcopo Lithomysslensi (Litomy
šlensi), gui pro tunc fuerunt, et omnibus curam
kabentibus animarum, in virtute sanclae obedientiae
districle praecipiens, guatenus communicent sic po
pulom habenlem usum communicandi, sub penis
elam gravissimis, ut habetur in Compactalis dicti
concilii cum Boemis simul et Moravis sigillo con
cilii sigillatis,. Dicere igilur el asserere contrarium
concilio in Spiritu sancto congregato est dicere
conirarium, ut creditur, Spiritui sancto, guod nullus
sanac menlis audebil attentare, nisi forte melancho—
Jicus, spiritu cujusdam melancholiae plenus. Nec mi
reris fraler, guod scribo „melancholiae,“ guod guerat
in problematibus suis Aristoteles: „Ouare omnes viri
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politici et heroici ut plurime fuerint melancholici?
Signa namgue cujusdam melancholiae in te apparent,
ut dicitur, guod soles guidem clamare et alios ad
ejusmodi clamores incitare. Dicitur etiam de te,
guod dixisti: Si probabitur mihi communio sub utra
gue specie, volo, ut comburar. Spero, guod suf
ficienter tibi probabitur, si voles. Nec optat aliguis
sapiens, ut comburaris, sed ut pocius vivas et pe
nitentiam agas pro falsa et perniciosa doctrina, si
facta est per te, ut emendes in melius, sicut decet.

Haec sunt et alia plura, guae de te dicunt
homines, guae pertranseo, guae ego tanguam vera
dete non accipio, sed audita ante oculos mentis
tuae pono. Audiens enim sapiens sapienlior erit,
optogue et rogo ex corde, ymmo et in virtute Dei
commoneo, ut sicut diligis honorem tuum et salu—
tem, gualenus super his omnibus mihi scripto re
spondeas, ut sciam de te loguentibus vel forte
menlientibus coram sapientibus et plebeis pro verilate
respondere et te in veritate defensare, cum scribat
Petrus Apostolus: „Omni poscenti te fidei tuae redde
rationem.“ Si guid scriptum extraneum, aurium offen—
Sivum, parcet vir religiosus el sensaltus.

Datum .
Magister suorum

Johannes Borotin.
(M. S. 2. VI. 6. bibl. Olomuc.)

X.

Epistola responsiva sancti Juhannis Capistrani ad
praefalam epislolam Johannis Borolini.

Frater Joannes de Capistrano ordinis minorum
minimus et indignus cum spiritu salutari graliam
luminis sempiterni. Conveni strenuis pugilibus suas
probitates (sic) ab altisimo sibi praeslitas humili ac
devota obedientia sub unico Deo et Domino nostro
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Jesu Christo, ejus unici summi pontificis, deinde
successive tam sub Ecelesiasticis guam sub tempora—
libus principibus militare, ut eorum spectabilia exer—
citia dirigantur in protectionem verae justitiae a
cunctis mortalibus exeguendae ita, ut eorum bono
rum laborum et operum fructus pacatissimos per
cipiant, retributionis immarcescibilem coronam gloriae
sempiternae, ad guam aspirare debent cuncta ingenia
ac intellectuales industriae et studia Christianorum,
ut cum ante tribunal judícis Jesu Christi ipsosgue
omnes oportuerit comparere, felices et lati susci—
piant cum justis et benedictis aterni regni trium
phos et gaudia beatorum, injustis et malignis cum
ipsius Domini nostri Jesu Christi horribili maledic—
tione impetuosa ruina descendentibus ad tartareos
cruciatus cum apostatis spiritibus dyabolicis, guibus
in hac vita caduca pocius guam clementissimo Do
mino nostro Jesu Christo obedire pariter et servire
dampnabiliter elegerunt. Oro te igitur, precor et
obtestor pro tua tuorumgue seguacium eterna salute:
Ista consideres, Deum pra oculis semper habeas et
tamguam veritatis amicus ac divinae justitiae, ipsam
veritatem diligas ipsamgue justitiam colas. Dixerim
haec tibi guamguam ignotus ignoto pro debita cari
tate servanda circa Deum et proximum omni dili
gentia oportuna. Variae sunt etenim hominum fan
tasiae ac diversa desideria, et multorum opiniones
erroneae, sicut etiam in antiguorum sententliis phi—
losophorum luculenter apparet, guorum aligui felici—
tatem constituerunt in virtute animi, i. €. in magna
nimitate, aligui in cognitione veritatis et virtutis,
aligui vero in voluptate carnali. Veri autem katho—
lici sanctigue doctores felicitatem et veram beati
tudinem recte et juste ponunt in aggregationem per—
fectam omnium bonorum et ipsius summí boni veris—
sima cognitione, felicissima apprehensione ac per
fectissima fruitione. Et sic beatus populus, cujus
est Dominus Deus ejus gloriosa possessio et the

d4
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saurus infinitus, inesimabilis et eternus. Haec autem
bona temporalia in subsidium nobis non tamguam
substantialia, sed tamguam accidentalia, transitoria
et instabilia Christianis veris sunt computanda. Solae
autem verae diviliae sunt, dguae nos divites virtuli—
bus faciunt, divinis gratiis exaltant, spiritualibus
donis ornant, ac divinis beneficiis decorant, efficiunt—
gue sublimes et ad ultimum efficiunt gloriosos stola
dupplici, subjecti animae sc. atgue corporis omnium
eieclorum, in guorum numero te, Magister, sicut
meam pusillitatem opto feliciter aggregari. Excilatus
(sum) nuperrime relatibus horum spectabilium civium
Olomucensium, gui per tuum nuncium asserunt su
periores literas praesentatas, easdem mihi consignan—
das, guarum autorem si chrislianus sit, si raliona
bilis homo, si modesta persona, Si circumspectus in
verbo, si gua praeditus honestale, Ipsarum suarumliterarumcontinenliapatefecit.Serpentino| guodam
more blandiri et adulari videtur in principio, post
modum guod gerebat in corde venenum evonsit, et
guod suum est, eructat, illud proferre neguiens guam
guod habet. Ego etsi indignus et immerilus altamen
nuntius et commissarius Apostolici ac generalis in
guisitor hereticae pravitatis ad has partes“adveniens,
guae vera, guae katholica, guae salubria sunt et
guae a sacrosancta romana Ecclesia docta, praedi
cata et observata jam per tot annorum curricula,
forte per mille et trecentos annos, infra guae tem
pora tot sancti et sanctae canonisati sunt, doceo,
tenea, observo et observanda pronunlio ab omni
katholico populo christiano. Si autem hi, gui contra
meam verissimam doctrinam oblalrare praesumunt,
aliguam reverentiam sacrosanctae romanae Ecclesiae,
sedi apostolicae et sanctissimo Domino nostro ex
hibere dignentur, ipsa eorum scripta evidenter osten
dunt. Nam, ut dixit Dominus Math. 10, 40: gui vos
recipit me recipil, et gui me recipit, recipil eum,
gui me misil.“ Et Luc. 10, 16.: „Oui vos audit,

a
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me audit, et gui vos spernit, me spernit, gui autem
spernit me, spernit eum, gui me misit.“ Haec autem
dixit Christus suis duodecim apostolis, cum
eos ad praedicandum misit. [sti autem detractores
mei tantam exhibent reverentiam papae et sacro-—
sanctae Romanae et universali Ecclesiae katholicae
suh obedientia ejusdem sanctissimi Domini nostri
papae Nicolai V., viventi et eternam salutem ex
spectanti, guanta honestate suis scriptis utuntur.
Dicit enim iste Johannes Borotin, guod ego omni
timore Dei postposito tamguam alter insanae men
tis melancholicus vulnero et vulnerare non cesso
dictis et gestis meis venenosis Bohemiam simul et
Moraviam, guasi suo judicio existimet, totam Bohe-—
miam et Moraviam meritorium ohedientiae jugum ab
jecisse et rebellasse contra sacrosanctam Ecclesiam,
cum tamen per Dei gratiam magna pars utrague
regione conservata sit, et perseveret suh obedientia
katholicae veritatis. Subjungit ille detractor, me
dixisse et asseruisse, guod omnes, gui communicant
vel communicaverint sub utrague specie, dampnati
sunt et dampnabuntur. Haec enim Sua Universalis
propositio, guam me asseruisse testatur, falsissima
est ct mendax et a me nunguam sic prolata. Dixi
enim et dico, testor et assero: katholicum, merito—
rium, salubre et necessarium esse credere et tenere
et observare, guidguid credit, praedicat, docet et
servat sacrosancta Romana Ecclesta, et universos
gui de sacramento corporis et sanguinis Domini
nostri Jesu Christi vel de baptismate seu peccato
rum coufessione, matrimonio vel religuis ecclesias
ticis sacramentis aliter sentire ac docere non me
tuunt, guam sacrosancta Romana Ecclesia praedicat
et observat, et generaliter guoscungue haereticos,
cxcommunicatos esse. Dixi etiam et dico cum beato
Augustino: „Firmissime tene et nullatenus dubites,
omnem hereticum vel schismaticum cum dyaholo et
angelis cijus eterni ignis incendium participandum,
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nisi ante finem vitae katholicae unitati fuerit incor—
poratus et integratus ecclesiae. Dixi eliam et dico
cum eodem beato Augustino, guod omní homini,
gui ecclesiae katholicae non tenet unitatem, nec
baptismus negue eleemosina guantumcungue copiosa,
nec mors pro nomine Christi suscepta proficere po
terit ad salutem. Dixi etiam et dico cum eo0dem
sancto Augustino ad Vincencium donatistam, guod
ex katholica ecclesia sunt omnia sacramenta dominica,
guae sic habetis et datis, sicut habebantur et dabantur
priusguam in decretis etc.: dicit de illis donatistis
hereticis gui pervertebant et turbabant ecclesiastica
sacramenta, de hoc est textus decreti 4. g. 1. 51.
Ex katholica. Intendit beatus Augustinus declarare,
donatistas non debuisse pervertere ritum et obser
vantiam sacramentorum communiter observatam ab
universa ecclesia katholica. Unde idem Augustinus
scribens ad Demetrium hereticum dixit: sacramenta,
guae non mutastis, sicut habetis, approbantur a no
bis, ne forte cum vestram pravitatem corrigere vo—
luerimus, illis sacramentis, guae in ministeriis vestris
vestra pravitate dampnata non sunt, sacrilegam faciamusinjuriam.| Dixictiametdicocumcodem
bcato Augustino de fide ad Petrum: firmissime tene
et nullatenus dubites, extra ecclesiam in baptisatis,
s1 ad ecclesiam non redeant, baptismo cumulari per—
miciem; tantum enim valet ecclesiasticae societalis
communio ad salutem, ut baptismo non salvetur,
cum ibi non datur, ubi oportet, ut detur. Dixi etiam
cum eodem; guod inutilia sunt dona, guae praeter
unitatem ecclesiae habentur, cum ipse dicit: „Tenca—
mus unitatem, fratres carissimi! Praeter unitatem,
gui facit miraculum, nihil est. In unitate erat popu
lus israeliticus et (non) faciebat miracula, praeter uni—
tatem erant magi Pharaonis et faciebant similia Moysi,
(populus israel ut dixi, non facicbat); gui erant
salvandi apud Deum, gui faciebant miíracula, an gui
non faciebant miracula? Petrus Apostolus resuscitavit
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mortuum, Šimon magus faciebat (similia). Multi erant
Christiani, gui non poterant facere, guae faciebat
Petrus, negue guod faciebat Simon, sed tamen inde
gaudebant, guod nomina eorum scripta erant in ceslo.“
Intendit Augustinus exprimere, guod guamvis sin
gularia Dei dona conferantur aliguibus electis, et
non tamen omnibus et singulis, attamen omnes et
singuli electi salvabuntur. Hinc dicit Apostolus ille
in I. ep. ad Cor. 12.: Notum vobis facio, guod
nemo in Spiritu De: loguens dicit anathema Jesu
Christo, et nemo potest dicere: Dominus Jesus, nisi in
Spiritu sancto. Divisiones vero gratiarum sunt, idem
autem Spiritus, et divisiones ministrationum sunt,
idem autem Dominus et divisiones operationum sunt,
idem vero Deus, gui operatur omnia in omnibus.
Unicuigue autem datur manifestatio Spiritus -ad uti
litatem. Alii guidem per spiritum datur sermo sa
pientiae, alii sermo scientiae secundum eundem
Spiritum. Alteri fides in eodem Spiritu, alii gratia
sanitatum in uno Spiritu, alii operatio virtutum, ali
prophetia, alii discretio spirituum, alii gratia lin
gGuarum, alii interpretatio sermonum. Haec autem
omnia operalur unus atgue idem Spiritus, dividens
singulis prouti vult. Sicut enim corpus unum est,
et membra habet multa, omnia autem membra cor
poris cum sint multa, unum tamen corpus sunt: ita
et Christus. Etenim in uno Spiritu oinnes nos in
unum corpus baptisati sumus, sive judaei, sive
gentiles, sive servi, sive liberi et omnes in uno
Spiritu potati sumus.“ Ecce guomodoApostolus
declarat unitatem totius populi Christiani in uno mi
stico corpore fidelium katholicorum; ex cujus verbis
etliamcum dicit: in uno Spiritu potati sumus,
clare innuitur, guod verba Christi Joh. 6.: „Nisi
manducaveritis carnem lit hominis, et nisi biberitis
ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis,“ spi
ritualiter intelligenda sunt et non carnaliter, sicut
cttiam Dominus ibidem declarat, cům dicit: „Verba,



198

guae ego locůtus sum vobis, spiritus et vita sunt.“
Hoc etiam sensu loguitur Apostolus ille I. Cor. 10.:
„Nolo autem vos ignorare, fratres carissimi, guod
patres nostri omnes sub nube fuerunt, et omnes
mare transierunt et omnes in Moyse baptisati sunt
in nube et in mari, et omnes eandem escam spiri
tualem manducaverunt et omnes eundem potum spi
ritualem biberunt (bibebant aulem de spirituali, guae
seguebatur e0s, petra; petra autem erat Christus);
sed non in pluribus eorum beneplacitum est Deo,
nam prostrati sunt in deserto. Haec autem in figura
facta sunt nostri, ut nimirum non simus concupiscen—
tes malorum sicut et illi concupicrunt.“ Et infra:
„Nec murmuraverilis sicut guidam eorum murmura
verunt et perierunt ab exterminatore. Haec autem
omnia in figura contingebantillis, scripta sunt autem
ad correptionem nostram, in guos fines seculorum
devenerunt.“ Et infra: „Calix benedictionis, cui
benedicimus, nonne communicatio sanguinis Christi
est? El panis, guem frangimus, nonne participatio
corporis Domini est? Ouoniam unus panis, unum
corpus multi sumus, omnes gui de uno pane parti
cipamus; patet enim expressissime secundum veram
intelligentiam omnium sanctorum Doctorum, verba
Apostoli sicut et verba Christi spiritualiter esse in
telligenda et non carnaliter: Nam ut ipse idem Apo—
stolus dixit II. ad Cor. 3.: „litera enim occidit, spi+
ritus vivificat.“ Dicit enim beatus Augustinus in
tractatu 8. 3'* guaestionum: „Solent enim circum=*
stantiae scripturarum illuminare substantiam veri
tatis.“ Et ideo tam in verbis Christi, guam in ver
bis apostoli considerandae sunt circumstantiae. Cum
enim satiasset guingue millia hominum ex guingue
panibus ordaceis et duobus piscibus et superfuissent
ex fragmentis duodecim pleni cophini et altera die
recusato applausu guum volebant eum regem facere
et turbae inguirerent eum, dixit Jesus Christus:
„Amen, amen dico vobis, guaeritis me, non guia vidi
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slis signa, Sed guia cx panibus manducaslis et sa
turati estis. Operamini non cibum gui perit, sed
gui permanct in vitam cternam, guam filios hominis
dabit vobis.“ Et cum iúlli interrogarent, guomodo
operarentur opera Dci, respondit Jesus Christus:
„Hoc est opus Dei, ut credatis in cum, guem misit
ille.“< Ii dixerunt ei: „Ouod ergo tu facis signum,
ut videamus ct credamus tibi?“ Ecce, guomodo
iniserabiles infideles suis se jaculis vulnerabant, suis
se verbis involvebant et lagucis cathenabant, cum
putabant, guac fidei sunt, videri posse oculis car
nalibus. Nam, ut dixit sanctus Augustinus: „de visi
bilibus non est fides; nam fides est credere, guod
non vides.“ Et Apostolus ad Hebr. II.: „fides est
sperandarum substantia rerum, argumentum non
apparentium.“ Subdunt miseri obcecati judaci: Ouid
operaris? Patres nostri manducaverunt mana in de
serto, sicut scriptum est: „Panem de celo dedit cis
manducare.“ Dixit ergo Jesus: „Amen, amen dico
vobis; non Moyses dedit vobis panem de celo, sed
pater meus dat vobis panem de celo verum. Panis
enim Dci cest, gui de celo desceudit, et dat vitam
mundo.“ Et iterum: „Ego sum panis vitac, gui venit
ad me, non esuriet; et gui credit in me, non sitict
unguam. Sed dixi vobis guia ct vidistis me, et non
creditis.“ Et iterum: „Hacc est autem voluntas
Patris meci, gui misit me, ut omnis, gui videt Filium
ct credit in cum, habcat vitam cternam et ego re
suscitabo eum in novissimo die.“| Videbant enim eum
tanguam hominem, et in hoc non erat fides, sed
cognitio. Oportet igitur cx fide credere, ipsum esse
Deum et ipsun filium Dei verum, sicut verus est
homo. Sic eliam Thomas, gui incredulus de sua
resurrectione voluit videre ct palpare, et dixit: „Do-—
minus meus et Deus meus.“ Dixit Jesůs: „Ouia
vidisti ine Thoma, credidisti. Beati, gui non viderunt
et crediderunt.“ Johannes ultimo. Ouid enim vidit
Thomas nisi Christi humanitatem ct recognovisse
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veramejusresurrechonem?© Ouumautemdixit:
„Deus meus,“ patefecit, se credere, ipsum esse verum
Deum, et sic fatelur suam divinitatem. Tali etiam
sensu fidei intelligenda sunt verba Christi. Cum
Judaeis murmurantibus dixerat: „Ego sum panis vi
vus, gui de celo descendi,“ dixit: „Amen, amen
dico vobis, gui credit in me, habet vitam eternam.
Ego sum panis vitae. Patres vestri manducaverunt
mana in deserlo, et mortui sunt. Hic est panis de
celo descendens, ut si guis ex ipso manducaverit,
non moriatur. Ego sum panis vivus, gui de celo
descendi; si guis manducaverit ex hoc pane, vivet
in eternům et panis, guem ego dabo, caro mea pst
pro mundi vita.“ Litigabant ergo Judaei ad invicem
dicentes: „Ouomodo potest hic nobis carnem suam
dare ad manducandum.“ Dicit ergo eis Jesus: „Amen,
amen dico vobis, nisi manducaveritis carnem filii
hominis et biberilis ejus sanguinem, non habebilis
vitam in vobis. Oui manducat meam carnem et bibit
meum sanguinem, in me mnanet et ego in illo. Sicut
me misil vivens pater, et ego vivo propter Patrem
et gui manducat me, et ipse vivet propter me. Hic
est panis, gui de celo descendit; non sicut patres
vestri manducaverunt mana in deserlo et mortui
sunt. Oui manducat hunc panem, vivet in eternum.“
Et cum multi etiam ex discipulis ejus dicerent:
„Durus est hic sermo, guis potest eum audire?“
respondit eis Jesus: „Spiritus est, gui vivificat, caro
non prodest guicguam, verba, guae ego loculus sum
vobis, Spiritus et vita sunt. Sed sunt guidam ex
vobis, gui non credunt Sciebat enim ab inilio Jesus,
gui essent non credentes.“ Et cum multi discipulo—
rum ejus abierunt retro scandalisati ex praedictis
verbis, dixit Jesus ad eos: „Numguid et vos vultis
abire?“ Respondit Simon Petrus: „Domine ad guem
ibimus? verba vitae eternae habes et nos credimus
et cognovimus, guia tu es Christus filius Dei.“ Ecce
guam clarissime Spiritus sanctus declarat verum in
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tellectum verborum Christi: „Nisi manducaveritis et
nisi biberitis,“ et iterum praecedentia, media et se
guentia ut sumantur pro veritate fidei, juxta guam
oportet credere, Christum Jesum ita esse verum
Deum ex Deo genitum sicut oportet, eum esse ve
rum hominem ex virgine natum. Ouod ctiam testa
tur clarissime Petrus cum dicit: „Et nos credimus
et ccgnovimus; guia tu es Christus filius Dei vivi.“
Nulli enim dubium debet esse, divinam scripturam
sanius intelligendam, intellectam et comprehensam
esse per omnem universalem et katholicam eccle
sian, guam per hereticos, guos etiam a tempore
Apostolorum constat esse confusos, et guolguot
ab unitate Romanac katholicae recesserunt, male
periisse. Hine etiam beatus Jeronimus super illud
Math. 16.: „Tibi dabo claves regni celorum et guod=
cungue solveris etc. et guodcungueligaveris“ etc. dixit:
„Ouod guicungue ab unitate fidei et sanctitate ee
clesiae se separaverunt, nec a peccatis solvi, nec
celum ingredi possunt“ Et beatus Beda ob idem
dicit: „Ouicungue ab unitate fidei vel societatis beati
Petri Apostoli guocungue modo semet ipsos segre
gaverint, tales nec a vinculis peccatorum absolvi,
nec januam ingredi possunt paradisi, ergo pocius
demergentur in interitum infernalem.“ Ouod pericu=
lum si Hussitae diligenter atlenderent, ab eorum
nempe erroribus declinarent; considerarent etiam,
guam innumerosam multitudinem fidelis et olim adeo
accepti regni Bohemiae per eorum fraudulentias, liber
tales, errores et mendacia praedicta ab ecclesiae
unitate diviserunt et in barathrum infernale retruse
runt et retrudere satagunt; gui tali modo etiam ho
die seguuntur errores obstinata mente perseverantes
et indůrata fronte sine pudore mala malis addendo,
tam inclitum regnum in schisma permiciosum et he
reses plurimas induxerunt et sub specie pietalis
multos etiam hodie fraudulenter inducunt, guasi ipsi
soli melius omnibus Christi fidelibus etiam tot sanctis*

/
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jam canonisatis intelligant legem Christi et per suum
perversum, depravatum ac dampnatum intellectum
volunt alios omnes docere et eorum erroribus im
plicare, guod posstbile nunguam erit; nec ipsa divina
veritas Christus Jesus id palictur, in evangelio cum
ita promiserit Petro et suis coapostolis Luc. 22.:
„Ecce salhanas expelivit vos ut cribraret tanguam
triticum. Ego autem pro te rogavi, Pelre, ut non
deliciat fides tua et tu aliguando conversus confirma
fratres tuos:“ — Hoc enim non solum Petro pro
se ipso, aut pro suo tempore diclum esse putamus,
sed etiam pro suis omnibus in sancta Romana ec
clesia successoribus. Hinc eliam (Math. c. ultimo)
post súam resurreclionem el ante suam ascensionem
suis Apostolis dixit: „Data est mihi omnis potestas
jn celo et in terra. Cunctos ergo docete etc. Do
cele eos observare omnia, guaecungue mandavi vobis.
Et ecce ego vobiscum sum omnibus dicbus usgue
ad consummationem seculi.“ (Cum igitur Christus
semper sit cum ecclesia: licuit sibi semper et perpetue
licebit sua secreta revelare fidelibus súis sub sancti
Petri successorum obedientia conviventibus, sicut
et dixit Petro et aliis Apostolis in suo ultimo ser
mone (Johann. 16. 12.): „Adhuc multa habeo vobis
dicere, sed non potestis portare modo. Cum autem
venerit ille Spiritus veritatis, ille docebit vos omnem
veritatem.“ Spiritus igitur veritalis, ipsius Domini
nostri Jesu Christi, successivis temporibus revelavit
sanclis concilis omnem ritum Circa usum sacramen
torum, guem hodie sancta Romaua ecclesia sic prae
dicat, docet et observat, sicut dicit Innocentius:
„Sane multa tam de verbis, guam de factis Domini
cis invenimus ab Evangelistis obmissa, guae Apo
stoli vel supplevisse verbo vel facto expressissime
leguntur.“ Paulus enim in actibus Apostolorum (cap.
20, 35.) sic ait: „Meminisse vos volo verbi Domini
nostri Jesu Christi, gui dixit: Bealius est magis dare,
guam accipere.“ Hoc nullus gualuor Evangelistarum
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scribit; nullus ctiam eorum expressit, guod Paulus
de Christo in I. Cor. 15. scribens ait: „Visus est
plus guam guingentis fratribus simul, deinde visus
est Jacob, novissime vero tanguam aborlivo visus
est eham mihi“ Hine dicit ibi glossa in verbo:
Sane multa servat Ecclesia, guae nec ab Apostolis
sunt tradita, guae tamen cum sint longa consuetu—
dine approbata, non sunt minoris auctoritatis sc.,
guam si ab Apostolis essent tradita. 11. d. c. Eccl.
42. d. Hla. Unde beatus Augustinus ex dictis Basilii
dicit: Ecelesiasticarum institutionum guasdam scriplis,
cuasdam vero apostolicis traditionibus per succes
sores in ministerio confirmatas accepimus, guasdau
vero consuetudine roboratas approbavit usus, guibus
par ritus et idem utriusgue pietatis debetur affeclus.
Et infra: „Ouae enim, ut inde ordiamur, scriplura
salutiferae crucis signaculo fideles docuit insigniri,
guae (sc. scriptura) vel triphariam (crucem), digesta
super panem et calicem prolixae orationis vel con
secralionis verba commendavit? Nam non solum
guod in evangelio continetur, vel ab Apostolo guo
modolibet insertum secretis didicimus, sed ctiam
alia plura didicimus magnam guasi vim commendantlia
ministeriis. Benedicimus fontem baptismatis oleo
unctionis, huc accedit, guod ter oleo inungimus,
guos baptisamus, verbis abrenuntiare sathanae et
angelis ejus informamus. Unde et haec et alia in
hunc modum non pauca, nonnisi tacita ac mistica
traditione a patribus ecelesiaslico more et reverentiis
et diligentia sunt in ministeriis observata magis si
lentio guam publicata scripto. — Et idem Augusti
nus ad Casulanum presbyterum scribens de ecclesia
sticis institutis dicit: „Consuetudinem laudamus, guae
tamen contra fidem katholicam nil usurpare dinosci
tur; in jis rebus, de guibus nil cerli slatuit divina
scriptura, mos populi Dei et inslituta majorum pro
lege tenenda sunt. Et sicut pracvaricatores legum
divinarum, ita contemptores ecelesiasticarum con
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sueludinum cohercendi sunt“ Et idem Augustinus
in eodem libro de fide Christiana dicit de katholica
ecclesia per orbem diffusa: Tribus modis probatur
exislere, guiccungue in ca tenelur, aut auctoritas
est scripturarum, aut traditio universalis, aut certae
propriae particularis instructio. — Sed sacra auctori—
tate sanctae scripturae tota constringitur ecclesia, uni
versali tradilione majorum nihilominus tota sc. con
stringitur; privatis vero institutionibus et propriis in—
formalionibus unaguaegue pro locorum varietate, pro—
ut cuigue visum est, subsistit et regitur.“ Diligen—
ter ruminanda sunt verba praedicta. Čum autem
firma auctoritale sacrac scripturae probari non possit,
populum laycalein ex praeceplo teneri ad communio
nem sub ulrague specie, et universali tradilione ma
jorum et conciliorum ct summorum pontificum uni
versalis ecclesia katholica per universum mundum
servavit ex diuturna et antiguissima Consuetudine
laudabili, et ab omni periculo et abusione libera,
per tot annorum Curricula populum laycalem com
municare debere sub una specie tantum: temerarium
satis esse dinoscilur et horrendum pracsumere con
trarium attemptare (attentare). Impingit cliam in me
false et mendose meus amicus, me dixisse: Si
manducaveritis carnem filii hominis et biberilis ejus
sanguinem, dampnabimini et sic veluti antichristus
dicam Christo contrarium. Haec etiam ejus falsissima
terminatio in me de Christi veritate nil abstulit, ne
gue unguam taliter (sum) locutus. Sed ut supra
dixi: Verba Christi et pio veridico intellectu capienda
sunt spiritualiter, ut ipse dominus declaravit, cum
dixit: „Spiritus et vita sunt“ Aliter autem impu
tandum videtur illis Judacis, guibus loguebatur tan
guam incredulis et perfidis ac obstinatissimis veri
tatis hostibus et hereticis reprobatis, si stalim au
ditis his verbis non dilacerassent, dilaniassent et
dentibus corrosissent naturalem Christi carnem, in
gua loguebatur et ejus proprium naturalem sangui
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nem hiatu draconico devorassent et tamguam terra
arida imbibens rorem celicum sitibundi absorbuissent.
Volunt enim illorum infidelium Judaeorum imitatores
et seguaces lamguam judaizantes inferre, guod sicut
verba Christi descripta (Joh. 3.) et dicta per Do
minum Nicodemo: „Nisi guis renatus fuerit ex agua
et Spiritu, non potest introire in regnum Dei,“ extunefuerint| obligatoriapronecessitate| salutis
universaliter cunctis mortalibus: ita etiam verba
Christi descripta Joh. 6.: „Nisi manducaverilis et
nisi biberitis“ etc., guod tamen ridiculum est et ab
surdum, absonum et temerarium. Patet etenim ex
pressissime, Dominum Jesum Christum sacramentum
baptismatis instituisse, guum dixit Nicodemo: „Nisi
guis renalus fuerit ex agua et Spirilu sancto“ etc.
Sed cum dixit: „Nisi manducaveritis et biberitis“
etc., sacramentum sui Corporis minime insliluerat.
Palam est etiam et notorium, praedicta verba Chrisli:
Nisi guis renatus fuerit ex agua et Spiritu sancto,
sano et katholico intellectu fore sumenda. Nam juxta
regulam logicalem ad verificationem copulativarum
reguirilur utramaue partem esse veram. Cum igitur ibi
sit copulativa conjunctio: ex agua et Spiritu sancto.
ergo videtur inferri, guod sine baptismo formali
elerna salůs esse non possit. Sed cum multi sint
a sacrosancta Romana ecclesia, nedum sancti repu
tati, sed etiam tamguam sancti canonisati, gui non
habuerunt baptismum formalem, ut omnes sancti In
nocentes et sancta Emerenliana collactanea sanctae
Agnetis et guam plures alii, ut philosophi et rhetores
conversi ad disputationem sanctae Catharinae: lucidis
sime claret, verba Christi intelligenda et resolvenda
esse secundům suum verissimum ritům et sensum et
intellectum. Sic etiam cum dicit Marci ultimo: Euntes
in mundum universum praedicale evangelium omni
creaturae, ergo formicis, muscis et pullicibus. Non
sic inguit, non sic, sed tamguam pulvis, guem pro
jicit ventus a facie terrae, ita delebuntur de libro
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viventium, gui sacram scripturam dampnare nituntur.
Nam omnis creatura homo, guia, ut dicit bealus
Gregorius, homo etiam habet esse cum lapidibus,
vivere cum arboribus, sentire cum animalibus et in
tellectum cum angelis beatisgue spiritlibus, nempe
satis habuissent sathagere undecim aposloli, guibus
tunc Christus logucbalur, si omni creaturae distinc—
tim ct singillatim oportuisset eos evangelium praedi
care. Expeditigitur praedictum verbum „omni“ guod
est signum universale, recto sanogue inlellectu et
katholico sumi, ut pro locorum tempore praeslita
audientia praedicetur et praedicata veritas voce
mutua referatur, ut impleatur sermo, gui scriptus
est in psalmo et per Apost. ad Rom. 10.: „In omnem
terram exivit sonus eorum et in fines orbis terrae
verba eorum.“ Subdit Jesus: „gui crediderit et bapti
satus fuerit, salvus erit; gui vero non crediderit,
condempnabitur.“ Eliciuntur enim ex verbis prae
dictis verissimae propositiones plurimae; verissima
est enim sententia Domini nostri Jesu Christi: Oui
crediderit et baptisatus fuerit salvus erit; verissima
eliam polet esse: gui crediderit et baplisatus fuerit,
condempnatus erit; potuit guogue guisguam credi
disse et baptisatus fuisse et a fidei veritate apo
stasse et male vixisse et in sceleribus vitam suam
finivisse, et tunc dampnatum fuisse et esse ex
sententia Domini nostri Jesu Christi Math. 7. di
centis: Non omnis, gui dicit mihi: Domine, Domine.
intrabit regnum celorum, sed gui fecerit volun
tatem patris mei, gui in celis est, intrabit reg
num celorum. Reguiritur ergo cum credulitate fidei
et baptismate exercitium operis virtuosi prout dixit
Jacobus 2. c. suae canonicae: „Fides si non habet
opera, mortua est in semetipsa.“ Et infra dicit:
„Sicut enim corpus sine spiritu mortuum est, ila ct
fides sine operibus mortua est“ Verissima etiam
est ista: Oui crediderit, postguam baptisatus non
fuerit sc. baptismo formali, salvus tamen erit virtute
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baptismi spiritualis, gui dicitur baptismus faminis.
Sic expresse patet ex delerminatlione sacrosanctae
Romanae Ecclesiae in cap.: Debitum et in capitulo:
„Majores, de baptismo et ejus effectu et noslri
sacri theologi tradunt in 4. sententiarum d. 4, 5 et
6. Distinguitur enim triplex baptisma sc. flaminis,
fluminis et sanguinis. Ergo verissima etiam est: Óui
crediderit, postguam baptisatus non fuerit baptismo
formali, salvus erit virtute flaminis et sanguinis.
Sicut de multis sanclis martyribus patet, gui mortem
pro Christo confidenter passi sunt etiam non bapli
sati baplismo formali. Verissima etiam est illa: gui
non crediderit, baptisatus tamen fuerit baplismo sc.
formali, salvus erit, sicut expressissime palet in
infantibus baplisatis, gui necdum, guid credant et
sed eliam, guod vident, ignorant, ut dicit Christia—
nissimus Justinianus in IV. c. de falsa mon. etc. Dc
his eliam dicit beatus Augustinus de baplismo par
vulorum: Ouid est parvulos habere fidem, nisi fidei
sacramentum; salvantur etenim parvuli baplisati ex
merilo Christi et fide sanctae ecclesiae katholicae.
Hinc etliam dicit Isidorus 2% de ofliciis: Parvuli
alio profitente baptizanlur, guia adhuc logui vel
credere nesciunt, sicut etiam egri, muli et surdi,
guorum vice alius prolitetur fidem et pro eis re
spondet, dum baptisantur. Et Dominus Jesus dixit:
„Sinite parvulos ad me venire et ne prohibuerilis
eos, talium enim est regnum Dei“ Marci 10. Se
guitur: „Amen dico vobis, dguisguis non receperit
regnumn Dci velut parvulus, non intrabit in illud. Et
complexans €0s, imponens manum super illos bene
dicebat eos. Verissima etliam potest esse illa: Ali
guis gui non crediderit, negue baptisalus fuerit
baptismo formali, passus tamen mortem in oppro
brium et ignominiam Christi, sicut fuerunt illi sancti
infantuli Innocentes Martyres (Math. 2.), salvus crit.
Ita enim dicit beatus Thomas de Aguino in 4. sen
tentiarum: Ouodsi hodie Saraceni vel alii infideles
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occuparent aliguam civitatem Christianorum, in gua
multos infantulos non baptisutos inter alios Christi
colas interficerent in opprobrium et vilipendium fidci
Christianae, pie credendum est, baplismum flaminis
et sanguinis supplevisse, et tales infantulos salvos
esse. Verissima eliam est sententia salvaloris ibi
dem sc. Math. ultimo: Oui vero non crediderit, con
dempnabitur.“ Oportet enim de adultis intelligere,
guia de parvulis supradictum est, guod baplisati sal
vabuntur in merito Christi et fide eeclesiae. Ad
vertendum est etiam verbum „condempnabitur“ cum
Joh. 3. dixerit: „Oui non credit, jam judicatus est
sc. apud Deum et homines cognoscentes eum in
fidelem, condempnabitur tamen in die judicii tam
in conspectu eorum, gui €um cognoverunt in hac
vita frágili, guam in conspectu eorum, gui nullo
modo de eo notitiam habuerunt. Verissima est eliam
ista: Oui non crediderit nec baptizatus fuerit aliguo
baptismate, condempnabitur, guamguam Christus non
repetat: „nec baptisatus fueril.“ — Patel igilur ex
pressissime verba Christi Spiritus sancti spiramine
esse intelligenda. Et ideo sic eliam oportet intelli
gere verba Christi (Joh. VI.): „nisi manducaveritis
et nisi biberilis“ ete., ul capiantur sensu spirituali
et non carnali, vel literali; sicut ibidem dixit: „Spi
ritus est, gui vivificat, caro aulem non prodest
guicguam.“ Ergo manducare carnem Christi et bibere
sanguinem in perfidia et obstinatione infidelitatis sive
heresis sive schismatis non prodest guicguam, ymo
pocius obest, guia mortaliter peccat, gui taliter
manducat et bibit juxtla sententiam Apostoli ad Cor.
11.: „Oui autem manducat et bibit indigne, judiciumn
sibi manducat et bibit, non dijudicans corpus Do
mini, id est non discernens ut dicit glossa sanclis
simum hoc sacramentum ab aliis cibis; potest etiam
intelligi: non discernens corpus Domini de corpore
mistico in unitate fidei ecelesiae katholicae, nam ut
dicit beatus Augustinus: Interrogo vos, fratres et so
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rores, dicite mihi, guid vobis plus esse videtur,
corpus Christi an verbum Christi? Si verum vults
respondere, hoc dicere debelis, guod non sit minus
verbum Christi, guam corpus Christi. Et ideo guanta
sollicitudine observamus, guando nobis corpus Chri
sti ministratur, tanta sollicitudine observemus ver
bum Dei, guod nobis erogatur, ne dum aliud aut
cogilamus aut loguimur, de puro corde depereat,
guia non minus reus erit, gui verbum Dei negligenter
audierit, guam ille gui corpus Christi sua negligentia
in terram cadere permiserit.“ Ouae sunt verba satis
formidanda sinistre et perversissime intelligentibus,
praedicantibus et docentibus scripturam sacram, cum
eorum audilores el seguaces in erroribus secum du
cunt in barathrum dampnationis elernae. Expedit
ergo scire distinctionem, guam faciunt nostri doctores
in 4“ sent. g. c.-de modo manducandi. Aligui su
munt Corpus et sanguinem Domini sacramentaliter
et spiritualiter, sicut omnes boni sacerdoles missam
celebrantes, eliam talibus est praeceptum ecclesiae
Communicare sub utrague specie, cum celebrant, ut
in 27“ comperimus de consecratione Domini, et non
minus etiam videtur, guod in die veneris sancta
secundum convententissinum ritum sacrosanctae Ro
manae ecclesiae praescribitur, missam cantans com
municat sub una specie tantum et summus pontifex,
guem papam dicimus, sive in die Jovis sancta, sive
in die resurrectionis Dominicae et Cardinales, Epi
scopos, presbyteros vel dyacones, nec non patri
archas et archiepiscopos, metropolitanos, episcopos,
abbates, praepostlos, priores, plebanos et gnoscungue
presbyteros assistentes et accedentes comnmunicat
sub una speeie lantum et propterea non sunt damp
nati sicut nostri amici volunt. Fuerunt forte millia
millum sanctorum utrtusgue generis, gui nunguam
communicaverunt sub ulrague specie et tamen sancti
sunt, inter guos beatus Benedictus, Franciscus, gui
ex humilitale nunguam voluerunt praesbyterari et
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nunguam communicaverunt sub ulrague specie „sedsub
una et tamen excellentissimi sancti sunt. Sacramenta
liter etiam et spiritualiter communicant omnes Christi
fideles, gui in statu graliae et sine mortali peccalo
et devole suscipiunt sanctissimum corpus sub unu
specie tantum secundum ritum et anliguam et lauda—
bilem consuetudinem sacrosanctae Romanae ecclesiae.

Aligui autem communicant sacramentaliler, sed
non spiritualiter, sicut communicavit Judas cum Apo
stolis. Tales sunt omnes, gui in peccato mortali
commuuicant, de guibus Apostolus ille ad Cor. 11.:
„Oui autem manducat et bibit indigne, judicium sibi
manducat et bibit“ elc. Aligui autem sumunt spiri
tualiter, licet non sacramentaliter, sicut sunt omnes
fideles vere credentes ií Dominum Jesum Christum
et sua verba salvifica: „nisi manducaveritis ct nisi
biberitis“ cte. spintualiter intelligentes et opere im
plentes. Hinc Augustinus de remedio peenitenliae:
Ut guid paras dentes et ventrem? non est cibus
dentibus et ventribus sed mentibus. Crede et man
ducasti. Crede tantum in eum; hoc est: panem
vivum manducare; gui credit in cum, manducat
eum. Distinguilur enim in hoc sacramento — species
vel forma panis aut viní ab ipsa substantia triplici
Domini nostri Jesu Christi, gui cum sit verus Deus
et homo conlinet in se substantiam divinalem, guia
Deus est, substantiam spiritualein, guia animnamra
tionalem habet et substantiam corporalem, guia verum
corpus humanum €©xvirgine sumpsit ct in coelis
glorificatum possidet. Assumpsit autem passibile, re—
sumpsit impassibile; assumpsit mortale, resumpsit
immortale. VYerumsicut in una cssentia vel sub
stantia sunt tres personae, tla in una persona con
tinentur tres substantiae; pari eliam modo in hoc
deifico sacramento fit triplex distinctio, una guod
verum est hoc sacramentum et non res; alia, guod
est sacramentum et res. Alia est res el non sacra
mentum. — Sacramentum et non res cest Specičs
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panis et vini, guae remanent accidentia sine sub
jecto, nam sacramentum dicitur sSacrae rei signum,
guod propter speciem, guam ingerit sensibus, ali
guid aliud facit ex se in cognitionem venire, dicit
Augustinus. Sacramentum et res est caro Christi
propria et sanguis. Res et non sacramentum est
mystica Christi caro i. e. unitas fidelium guasi de
multis granis unus panis confectus et de multis ra
cemis unum vinum coagulatum. Res igitur hujus
sacramenti genuina dicitur viní specie conlenta et
significata. Altera significata et non contenta. Res
contenta et significata est vera Christi caro, guam
de virgine traxit et verus Christi sanguis, guem
pro nobis efKfudit;non tamen cum passibilitate, pro
ut tunc, sed cum impassibilitate et gloria, prout nunc
in celis regnat et per graliam in hoc sacramento
operatur. Res autem signiflicata et non contenta est
unitas ecclesiae katholicae. Unde beatus Jeronimus
in epistola ad Ephesios: duppliciter nempe intelli
gitur caro Christi et sanguis, vel illa, guac cruci
fixa est et sepulta et sanguis, gui militis cfusus est
lancea, vel spiritualis illa atgue divina, de gua ipse
ait (Joh. 6.): Caro inea vcre cst cibus, et sanguis
meus vere est polus. Et Augustinus ait: guia passus
est Dominus pro nobis, coimendat nobis in isto
sacramenlo sanguinem suum et corpus guod ctiam
fecit nosmet ipsos. Nam et corpus ipsius nos facli
sumus et per misericordiam ejus, guod accipimus,
nos Sumus. Ad aguam venistis el conspersi estis
et panis Dominicus facti estis. Ecce guod accepi
stis; guomodo ergo unum videtis, sic unum estote
et vos diligentes, vos lenendo unam fidem, unám
spem et individuam charitatem. Heretici, guum hoc
accipiunt, testimonium contra se accipiunt, guia illi
guaerunt divisionem, cum panis iste indicet unitatem.
Sic et vínum in mullis racemis fuit et modo unum
est in sua nalivitate. Calix post pressuram torcularis
Cimpletur) et vos post illa jejunia, post labores, post
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humilitatem et contritionem in nomine Jesu Christi
jam tamguam ad calicem venistis et ibi vos estis,
in mensa et in calice nobiscum vos estis; simul
hoc enim sumimus, simul hoc bibimus, guia simul
vívimus. Hinc Augustinus ibidem el in sermone de
infantibus dicit: Ita Dominus noster Jesus Christus
nos significavit, et sicut nos ad se pertinere voluit,
mislertim pacis et unitatis nostrae in mensa conse
cravit; gui accipit mislerium unitatis et non tenet
vinculum pacis, non misterium accipit pro se, sed
testimonium contra se. Nulli est alíguatenus ambi
guendum, unumguemgue fidelium corporis et san
guinis Dominici lunc esse participem, guum in bap
tismate membrum efficitur Christi nec alienari ab illius
panis celeslis guogue consortio, etiamsi anteguam
panem illum comedal calicemgue bibat, de hoc se
culo migraverit in unitate corporis constitutus, Sacra
menli guippe illius participatione et beneficio non
privabilur, guum in se hoc guod illud sacramentum
significat, invenerit. Haec Augustinus. Contemplamini
igitur amici mei aurea verba ista, revertimini ad
cor, reminiscamini dies antiguos, (tunc devota Bo
hemia erat), el annos eternos in mente habele et
dulcissimum lac almae nostrae matris consortiumgue
sanctorum virorum in Christo Jesu nolite despicere,
nolite effugere, nolite recedere. Sed nobiscum re
integramini, nobiscum reincorporamini, ut secundum
apostolum ad Ephes. 3'* in carilale radicati et fun
dati, ut possitis comprchendere cum omnibus sanc
lis, guae sit latitudo et longitudo et sublimitas et
profundum,scire eliam supcreminentem scientiae cari
tatem Christi, ut impleamini in omnem plenitudinem
Dci. Ei autem, gui potens est omnia facere super
abundanter guam petimus aut intelligimus, secundum
virtutem, guae operatur in nobis, ipsi gloria in
ecclesia et in Christo Jesu in omnes generationes
seculi seculorum. Amen.

Haec sunt igilur, guae praedico; laec guac
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precor, haec guae oro; haec guae suadeo. Sumite
igitur, si placet, cum caritate nectar religuum, ange
lorum cibum, et praemium beatorum et nolite aemulari
in malignantibus, guia gui malignantur, extermina—
bunlur, exaltabit autem justos Dominus. Dicunt prae—
terea amici nostri, guod primitiva ecclesia, dguae
utramgue speciem practicavit, Bohemia simul et Grecia
sub analhemale caderet secundum guod ego praedico
et doceo. Hanc autem ypotheticam propositlionem
nunguam praedicavi, nec praedicare intendo videlicet,
guod primitiva ecclesia sub anathemate cecidisset.
Absit hoc dicere, nam primitiva ecclesia, guantum
ad katholicos, semper fuit cum Christo et ad nil aliud
vacabat, nisi ad docendum et praedicandum, Chri
stum Jesum esse verum Dei filium et sic verum
Deum et verum hominem, virginis gloriosissimae
filium, Spiritu sancto conceptum et omni tempore
virginitale servala ex virgine natum, denigue passum,
crucifixum, mortuum et sepultum et die terlia a mor—
tuis surrexisse, deinde 40"* die in coelos ascendisse
et postmodum a die ascensionis die decima super
apostolos suos Spiritum misisse et ad judicandum vi
vos et mortuos esse venturum. Et cum haec et alia
ad necessitalem fidei et salutis eternae pertinentia
docerent et praedicarent, guum multos contradictores
el persecutores habebant et pauci erant, semper erant
tamguam parati ad mortem, et ideo gui convertebantur
tamguam etiam ad mortem dispositi pro illa veritate
servanda, cum Petrus praedicaret, ipsam veritatem
audientes compuncti sunt corde, et dixerunt ad Pe
trum et ad religuos Apostolos: Ouid faciemus, viri
ratres? Petrus vero ait ad illos: Penitentiam agite
et baptizetur unusguisgue vestrum in nomine Jesu
Christi in remissionem peccatorum vestrorum, et ac
cipietis donum Spiritus saucti.“ Aliis etiam verbis
pluribus testificatus est et exhortabatur €0s dicens:
„Satvamini a generatione isla prava!l“ Oui ergo re
ceperunt sermones ejus, baptisati sunt. Et appositae
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sunt in illa die animae circiter tria millia. Erant
autem perseverantes in doctrina apostolorum et com
municatione fractionis panis et orationibus, ut scribit
beatus Lucas Act. Apost. 2. Videtur igitur guod bap
tisabant in nomine Christi, videtis etiam, guod ex
primit: „et communicatione fractionis panis,“ et non
dicit: absorbicione calicis. Subdit etiam Lucas in
eodem capitulo: Omnes etiam, gui credebant, erant
pariter et habebant omnia communia. Possessiones
guogue et substantias vendebant et dividebant illa
omnibus prout cuigue opus erat, guotidie perdurantes
in templo, et frangentes circa domos panem, sume
bant cibum cum exultatione et simplicitate cordis,
collaudantes Deum et habentes gratiam ad omnnemple
bem. Dominus autem augebat, gui salvi fierent guotidieinidipsum.“© Contemplandaigitursunthaec
verba et intellectus acumine ruminanda: guia tam
guam de die in diem et de hora in horam mortem
exspectantes omne eorum studium, omnem diligen
tliam et sollicitudinem apponebant, ut se sanctos et
ab omnibus bonis terrenis abstractos in vitae sanc
titate servarent, et ideo erant guotidie perdurantes
in templo et frangentes circa domos panem sc. con
secratum, ut communiter intelligunt doctores. Non
eliam ibi fit mentio de calice. Attendendum est igitur
verbum: „circa domos;“ tunc enim panem frangere
in templo non praesumebant, sed hinc inde latitando
circa domos conficiebant, et minislrabant in simpli
citate cordis sine aliguibus ornamenlis, sine solem
nitate, sine ordinatis horis canonicis et alio divino
officio, non igitur vacabant ornatibus sanctarum (sic)
guia nec tempus patiebalur, nex expediens erat certe,
nec etiam baptisabant nisi adultos, gui per se ipsos
baptisari. unda respergi postulabant. Erat namaue
ila primiliva Ecclesia tamguam tenella plantula, Ju
daeorum autem synagoga aemulabatur sibi maligne,
perseguebatur katholicos, insidiabatur eis, necabat,
Japidabat, interficiebat; ex alio eliam latere populus
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gentilis obnubilatus et insipiens insurgebat in eos,
gui nomen Domini nostri Jesu Christi invocabant et
praedicabant, et decoriabat eos, opprimebat e0s, in
terimebat, jugulabat et conterebat. Sub tantis igitur
et tot periculis constituti guum guotidie se morituros
rcputaňtes, praeparabant se ad bella coelestibus armis,
confitendo, communicando, orando et- alia virtuosa
exercitia et divina opera proseguendo , tamguam
sancti cupientes omnibus prodesse, nulli obesse et
polius humiliter subesse, guam superbiendo praeesse,
ct si concedebatur, guod aligui communicaverint sub
ulrague specie, nusguam tamen reperitur nec ex prae
cepto Domini, negue ex praecepto Apostolorum po
pulum laycalem teneri de necessitate salutis communicaresubutraguespecie.© Admitlebaturigitur
salubriler, sed numguam praecipiebatur, negue sub
praecepto habebatur, communicare sub una vel dua
bus speciebus semel in die, semel in hebdomade,
semel in anno, vel aliis distinctis temporibus. Haec
igitur omnia sub determinatione sacrosanctae univer
salis Ecclestiae, summorum Pontificum Petri, succes
sorum et sacrorum conciliorum omnibus scrupulis et
ambiguitatibus depulsis fide certissima remanserunt.
Eo igitur tempore guo primitiva Ecclesia ritum et ob
servanlias ecclestasticorum sacramentorum non aliter
ordinaverat, negue de ornatibus instituerat, gui com
municabant sub utrague specie et gui sub una in
statu gratiae, bene et salubriter sic agebant, sicut
etiam gui baptisabant et baptisabantur in pura agua. Et
aligui conficiebantsine ornamentis solummodo dando
purum vinum cum verbis consecrationis, sicut legitur
de prima missa sancti Petri in hystoria ecclesiaslica.
Postguam autem placuit Altissimo per ministerium
beati Silvestri, Judaea in sua perfidia remanente, ex
gentili populo ad Christianas veritates converso,
sanctam militantem Ecclesiam dilatare, ampliare et
magnilicare suffragantibus auxiliis, favoribus et prae—
sidiis Constantini Imperatoris, condecens fuit et ne
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cessarium sanctam Ecclesiam katholicam ex divina
inspiratione de ritu ecclesiasticorum sacramentorum
et de eorum ornamentis et observantiis aliter ordi
nare. Et ideo mandavit presbyteris tantum cele
brantibus communicare debere sub utrague specie,
ut in ocapitulo Relatuum et in capitulo: Comperimus
de etc. de consecratione. Mandavit etiam Fabianus
papa: Etsi non freguentius, saltem ter in anno ho
mines communicare, nisi forte guis majoribus guibus
libet criminibus impediatur, in pascha videlicet et
pentecosten et natale Domini. Sother etiam papa
addidit, ab omnibus fidelibus communicandum in
cena Domini. In concilio etiam Agathensi institutum
fuit, ut seculares, gui in natali Domini, pascha et
pentecostes non communicaverint, katholici non cre
dantur, nec inter katholicis habeantur. Postmodum
etiam guum homines seculares adhuc processu tem
poris negligenter se praeparabant ad communionem
Dominici corporis: ideo ad extremum reductum est
ad pascha, guia praecedit tempus praeparationis
guadragesimalis, ut dicit divus Bonaventura in 4" sent.
d. 42. Sic igilur ex institutione sanctae Romanae
Ecclesiae Innocentius III. in concilio generali man
davit, guod omnis utriusgue sexus fidelis, postguam
ad annos discretiunis pervenerit, omnia sua solus
peccata sallem semel in anno confileatur fideliter
proprio sacerdoti et injunctam sibi posnitentiam pro
priis viribus studeat adimplere, suscipiens reverenter
ad minus in pascha eukaristiae sacramentum, nisi
de proprii sacerdotis consilio ob aliguam rationalem
causam ab ejus perceplione ei sit abstinendum, (ut
plene p. in cap. omnis utriusgue sexus). Conside
rans etenim sancta et immaculata pia mater ecclesia
abominationes, abusus et pericula, guae plurimorum
relatibus intervenisse didicerat in communicatione
sub ulrague specie populi laycalis, cum guicungue
pueri sive infantuli, guicungue infirmi vel passione
vomaci molestati Christi sanguinem evomebant, gui
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cungue etiam barbati per pilos barbae spergebant,
vel cum pilis barba: segebant et irreverenter et im—
pudice guogue sumebant Christi sanguinem: dignum
et justum, katholicum et salubre fuitt et est, populum
laycalem in annis discretionis constitutum et in statu
gralie praparatum a communione cessasse et cessare
debere a communione utriusgue speciet, et saltem
semel in anno, scil. paschali tempore ad communto—
nem euchariste se disponere et preparare. Et hac
sancte Ecclesie universalis consuetudo sub obedientia
summi romani pontilicis successivis temporibus per tot
annorum centenaria laudabiliter observata, est etiam
hodie pro lege salubriter observanda. Et guis sub
una specie communicat, totum Christum (gloriosam
veritalem) suscipil, si katholice, si juste, st pie
vivit et recte ambulat in unitate, concordia et cari—
tate totius universalis ecclesie militantis et unici
Christi corporis mystici scil. et totius fidelis populi
Christiani, cum post resurrectionem Domini nostri
Jesu Christi nunguam fuit ejus gloriosissimum cor
pus absgue sanguine suo glorioso, negue sanguis
sine Ccorpore, nec corpus Sine anima, nec anima
sine corpore, nec anima negue corpus sine Deitate,
nedum post resurrectionem, sed eliam sane intel
lige guoad unionem divinitatis cum anima et cor
pore infra triduum mortis ejus. Unde Damascenus
inguit: Maledictus homo gui dixerit, humanam car
nem, guam verbum divinum semel assumpsit, um
guam religuisse. Doctor etiam irrefragabilis de Hall
(Hallesius) Alexander tractans predicta in suo 4“
dicit: Duo magna pericula potuisse et posse venire
in communicando populum laycalem sub utrague
specie, unum videlicet effustonis sanguinis, de guo
supra dictum est, et periculum infidelitatis, guod se
non immerito fidelium mentibus ingrueret (sic), si
semper sub speciebus panis et vini daretur omnibus;
possent enim credere, guod Christus non continetur
integre sub alterutra specie tantum, sicut duogue

35
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contigit aliguibus hereticis. Et recitat historiam de
aliguibus religiosis appetentibus et instantibus sub
utrague specie communicari, guamvis presbyteri non
essent, sacerdole guogue pie celebrante, et ut Deus
averteret illos a tali temptatione, instanter orante;
cum post consecrationem ad fractionem hostie per
lngens totum concavum hostie visum est repleri
sanguine, ad guod obstupcrunt omnes tam celebrans
guam astantes, gui eliam idem viderunt; sed cum
presbyter celebrans rejungeret parles hostie, totus
ille sanguis reintravit in hostiam et remansit hoslia
in sua pristina apparenlia, et sic illť bene edificati
a sua lemptalione liberi permanserunt, de sua pri
stina importunitate et superflua petitione veniam po—
stulantes, certissime credentes, guod sub utraguc
specie sc. panis ei vini, totus Christus integergue
sumatur per existentes in statu gralie juxta ritus,
consuctudinem et observantiam sacrosancte romane
Ecclesie militantis. Hoc tenent communiter omnes
doctores katholici sacre pagine, ut becatus Thomas
Bonaventura, vener. Richardus, Scotus, Franciscus,
de..... „ Petrus de Tharentasio et omnis fidelis
ecclesia katholica hoc tenet et servat sub obedienlia
summi culminis sedis apostolicee hodie et modernis
temporibus sub obedientia sanctissimi Domini nostri
Nicolai pape guinti, extra cujus obedientiam et uni
versalis ecelesie unitatem salus esse non polest, ut
supcrius dictum est.

Adducunt etiam amici nostri in eorum socie—
tatem et concurrentiam Greciam, orientalem eccle
siam, non attendentes guot erroribus, guotve super
stitonibus sit implicata, et non ex uno tantum sed
ex pluribus articulis et capitulis jam per tot anno
rum centenaria in scismate et diversis heresibus ab
unitate sacrosancte universalis Ecclesie et ab obe
dientia summi Romani Pontificis nec non et obser
vantia rituum et laudabilium consuetudinum salubrium
et justarum precisa et abstracta perseveravit damp
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nabiliter. Et nec etiam hodie unita est unico mystico
Christi corpori et fidelissime sponse sue Romane
et universali eccleste militanti. Et certe si amici
nostri orientalis ecclesie diligenter considerassent
errores, ad excusandam eorum (heresim) nunguam
ecclesam grecam allegassent. Novissent etenim,
guod multiplicare inconvenientia non est solvere sed
involvere. Cautius igitur egissent et agerent ora
člaudere manibus, guam in eorum refugium in erro—
ribus complices allegare. Ouamvis eliam graci, si
recte considerentur, infirmos sub una specie com
municant. Solent enim in die ceene Domini panem
consecrare et in sacramento Sanguinis immiltere et
pro viatico infirmorum pro aligua parte anni Sic re
servare, ut cum opus fuerit particulam desiccatam
panis infirmis prebeant et cum vino non consecrato
porrigant infirmanti. Et sic nec ipsi greci tenent,
negue tenere possunt de necessitate salutis esse et
sub precepto veritatis evangelice cadere, populum
laycalem communicare debere sub utrague specie,
cum eliam guogue parvulis abusive, non necessario,
sub una tantum vini Specie sanguis dominicus pre
beatur, et etiam úilli gui usum Gommunicandi sub
utrague Specie servaverunt, intendebant non esse
de necessitate salutis omnes indistincte sub utrague
specie communicare. Alie etiam et multe abusiones
circa usum hujus salutiferi sacramenti anliguis tem
poribus concurrerunt. Ouidam elenim pro sanguine
Christi lac in calice ministrabant. Ouidam intinclum
paniculum musto rubeo per totum annum servantes
cum illius lotione aguam pro sanguine ministrabaut.
Alii guoguec intinctam eukaristiam populis pro com
plemento communionis porrigere solebant. Alii etiam
de granis derivatum botrum ex manibus compressum
super calicem pro sanguine consecrabant et porri
gebant, gu omnia tamguam erronea reprobata fu
erunt et sunt, ut expresse patet de consecr. d. 2. c.
Hinc beatus Augustinus 2“ libro de unico baptismo

Jó *
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contra Donatistas dicit: Nec guisguam dicat, guod
accepimus ab anliguis, hoc seguimur etc., cum hodie
citam dicere possumus: guod ipsa dominica veritas
declaravit, hoc credimus, hoc teneinus, hoc fate
mur, hoc omni diligentia observamus, ut: „nisi man
ducaverilis et nisi biberitis“ etc., Spirilus sancti in
telligentia capiatur ex declaralione ipsius Domini
nostri Jesu Christi dicentis: Spiritus est, gui vivilicat,
caro non prodest guidguam. Verba, gue loculus
sum vobis, Spiritus el vita sunt. Sed sunt guidam
ex vobis, gui non credunt; sciebat enim ab initio
Jesus, gui eranl credenles ete. Circa hec plura ad
denda forent, guae lamen gralia brevitalis obmitto
proseguens ca, gu necessaria videntur, non alten
dens ad blasphemias emulorum amicorum meorum,
sed lantum ad hoc: ad sinceras verilatis declaratlio—
nes lam verborum Jesu Christi Domini nostri, guam
eliam sui gloriosi Apostoli Pauli, ut supra jam patuit.

Restat nunc ad vestra commpactaladescendere,
guibus totaliler vos innixos intueor. Compactatorum
autem copiam plurics jam revolvi, neguec nescire
dissimulavi, ut dicunt amici mei, ymo perlegi, et
bene consideravi. Vobis etenim guod magnumfuisse
videtur, mihi aulem nulla passione devicto clarat,
veslram conhidenliam in baculo arundineo remansisse.
Magis eliam miror vestras providenlias, peraslucias
talia presumere allegare, nisi forte tanguam ab inun
danlia violenti fluminis devexati sentes pro bombi
cibus amplectamini, ut dicitur in Italia, gui suffo—
catos (?) rubos manibus capit. Dicite mihi prccor,
guod speciale mandatum Plilibertus Constantia vobis
in Iglavia praesentavit, sive ex parte felicis recor
dationis Eugenii, sive ex parte recolendissimi me
mori Domini Juliani Romani tune dignissimi Car
dinalis sancli Angeli, missi primilus per felicis re
cordationis Martinum papam V. ad instiluendum Ba
siliense concilium et compactatorum tempore in e0—
dem Basiliensi concilio prasidentis nomine et auc
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toritate ipsius Eugenii papa IV.; etiam guod speciale
mandatum habuit ab inso concilio ad talia permitten
dum? (Certe nullum. Excessit enim fines mandati,
cum talis ac tanta causa katholice veritalis non per
solum Philibertum suosgue collegas, sed per summum
pontificem et per universalem sanctam ecclesiam ka
tholicam debuit terminari. Nec in tali causa sufficit
generale mandatum 11. d. huic sedi. Nam ut In
nocentius papa statuit: Ouoties fidei ratio ventilatur,
arbitror omnes fratres et conepiscopos nostros non
nisi ad Pelrum i. €. ad sui nominis et honoris auc
toritatem referri debere 24. g. 1. Ouoties. Ad hoc
enim beatus Jeronimus ad sanctum papam Damasum
— seribens dicit: Haec est fides, papa bealissime,
guam in katholica ecclesia didicímus, guamgue semper
tenuimus, in gua, Si minus perite aut parum caule
forte aliguid positum est, emendari cupimus auto
ritate tua, gui Petri et sedem tenes, ct fidem. Si
autem hac nostra confessio apostolatus tui judicio
comprobatur, guicungue me culpare voluerit, se im
peritum, aut malevolum, vel etiam non katholicum,
sed hereticun comprobabit. 24. g. I. Et subditur:
sacra Romana Ecclesia, gue semper immaculata per
mansit Domino providente, et beato Petro Apostolo
opem ferente, in futuro manebit sine ulla heretico
rum insultatione secura atgue firma ct immobilis
omni tempore persistet.“ Ad Papam igitur pertinet,
et ad apostolicam autoritatem causas fidei terminare,
ut palet eliam expressissime in c. Majores. Extr. de
baptismo et ejus eflectu, ubi Innocentius III. dicit:
Majores eccelesie causas, prasertim articulos fideicontingentesadPetrisedemreferendas.| Intelligit
(eum) gui guum guerenti Domino, guem discipuli
dicerent ipsum esse, respondisse notavit: „Tu cs
Christus filius Dei vivi, et pro e0 Dominum orasse,
ne deficiat fides ejus.“ — — — Augustinus: Scismit
siguidem ipsum, guod grecum nomen est, scissuram
sonal, sed in unilate scissura non potest esse; non
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ergo unitali communicat, gui scismaticis communi
cat; partes sibi ipsi fecerunt, et ab e0, guod unum
est, ut Apostoli, vide, jam verbis loguimur, semet
ipsos segregantes, spiritum non habent. Ouibus
omnibus illud eficitur, ut guia in unitate unum non
sunt, ut guia in parte esse volunt, ut guia Spiritum
non habent corporis Christi: sacrificium habere non
possunt. Ecce non ego a memet ipso loguor. Illu
strissimi etenim Augustini verba sunt hec. 24. g. I.
aperte, si aut pertinaciter et obstinate resistit et in
errore persistit, etiam dubius in fide hereticus judi
catur. Extr. de herelicis. c. 1. Nam guod papa
approbat, non licet alicui reprobare, negue guod
reprobat, approbare. — Et sanctus Gelasius papa
ait: Cuncta per mundum cognoscit ecclesia; guod
sacrosancta Romana ecclesia phas de omnibus habet
judicandi, negue enim de ejus liceat judicare judicio,
si guidem ad illam de gualibet mundi parte appellan
dum est, ab illa autem nemini est appellare permissum.
Et hoc nimirum, pro suo principatu, guem beatus
Petrus Apostolus domini voce lenuit et semper te
nebit. Non igitur potuit Philibertus concedere, guod
non habebat. Non tamen vos latere credo, guod
fertnr verbi, guod vulgariter sibi injunctum fuisse
et per Eugenium, et per Basiliense concilium, ut
secundum veram formam, guod ipse de facto con
cesserat, de facto etiam revocare deberet, guod vel
timore vel pudore abnuit adimplere, negue Basileam,
negue Constantiam ausus est remeare, guod tamen
pocius ejus ossa penes vos permansere coneussa,
cujus vita periit temporalis, utrum ejus anima ob
tinuerit salutem sempiternam? Puto vos non igno
rare varios et diversos errores Johannis Vikleph,
Job. Hus et Jeronimi eorumgue seguacium adheren
tium et complicum omnes dampnatos tamguam he
reticos in sacro Constantiensi concilio, eorumgue auc
tores scilicet Johannem et Jeronimum tanguam hereti
<os igne crematos. Fuerunt enim primo reperti errores
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45 vel citra, postmodum corum Sseguaces relictis
aliis remansecrunt in guatuor. Ad uliimum autem in
concilio Basiliensi etiam post vestra compactata re
manserunt solummodo in distinctione hujus unius
ultimi termini de communionc populi laycalis sub
utrague specie. Oro, precor et observo, ut gui jam
alios postergaverunt errores ct relinguerunt, acguies
cant etiam in hac dupplici specie sententie veritatis,
ut simus unanimiter pacilici, concordes et benevoli,
tamguam uniti atgue conjuncti et caritatis amplexu
invicem vinculati fratres in Christo Jesu, redempli
suo preciosissimo sanguine ad eternam gloriam ca
pescendam cum omnibus Dei electis sub obedientia
summi Presulis.

7 Nostis eliam post compactata per annum et
menses super hoc articulo de communione populi
laycalis sub utraguc specie, multas disputationes
ventilatas hinc inde, ubi vestri oratores, magistri et
sacerdotes, tot, tantas et tales morosas, diuturnas,
pacilicas et guielas audientias habuerunt, guot, guan
tas et guales habere voluerunt; videntes aulem se
pravalere non posse super judicium verilatis, si
satis inde recesserunt hilares et contenti, ipsimet,
gui adhuc cx illis supersunt, judices sunt de sc
ipsis. Post recessum aulem corum, cum perniciali—
ter noluerunt acguiescere veritati, sacrum tunc Basi
liense concilium sub praesidentia prefate recolendis—
simae memorie Domini Juliani tunc Cardinalis Sancti
Angeli — ex cujus ore, cum mihi familiarissimus
fuisset, et socius in studio legali, per annos pluri
mos, cum de Basilea ad Italiam remeasset, me tune
predicante in civitate Veronensi, antigua nostra ami
cicia etliam censita, predicta et alia plurima veri
dica relatione percepi, — infra scripti tenoris decre—
tum condidit contra predictum articulum supradicte
communionis sub utrague spcecie:

„Sacrosancla synodus generalis Basiliensis in
Spiritu sancto legilime congregata universalem Ec



824

clesiam representans ad perpetuam rei memoriam,
ut lucidius videatur pro declaratione verilatis katho—
lice, guid circa perceplionem eucharistie tenendum
sit et agendum pro utilitate populi Christiani, post
diligentem perscrulalionem divinarum scriplurarum,
sacrorum canonum et doctrinarum a sanctis patribus
et doctoribus traditarum in hac sancta synodo longis
temporibus habita, consideratisgue omnibus, gue
pro declaratione hujus rei consideranda fuerunt, de
crevit et declaravit hec sacrosancta synodus: Ouod
fideles layci, sive clerici communicantes el non
conficientes, non astringantur ex pracepto Domini
ad suscipiendum sub ulrague specie, panis et vini
sacre encharistie sacramentum, sed ecclesia, gue
regitur Spfrilu verilatis secum manente in eternum
et cum gua Christus manct usgue ad consummatio—
nem seculi, sicut ait divina scriplura, ordinare habet,
guomodo istis non conficientibus ministretur pro re
verentia ipsius sacramenli et proutí saluti fidelium vi—
derit expedire; sive autem sub una specie, sive sub
dupplici secundum ordinationem seu observationem
ecclesie, proficit digne communicantibus ad salutem.
Nec ullatenus ambigendum est, guod non sub specie
panis caro tantum, nec sub spécie vini sanguis
tantum; sub specie panis est integer lotus Christus.
Laudabilis igitur consuetudo communicandi populum
sub una specie ab ecclesia et sanclis patribus racio—
nabiliter introducta et hactenus diutissime observata
et a doctoribus divine legis, sacrarum scripturarum
atgue canonum multam periliam habentibus, jam a
longo tempore commendata, gue pro lege habenda
est, nec alicui licilum est, eam reprobare, aut sine
auctoritate Ecclesie ipsam aliter immutare. Datum
Basiliae in sessione publica, hujus sanctae Synodi
solemniter celebrate 10 kalendas Januarii anno Do
mini 1437.

Videtis igitur, guam clarissime conclusa et de
Cisa his paucis verbis juslissima scntentia veritalis.
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Novi etiam, guod ad Pragam hoc decretum bulla
plumbea fuerit deslinatum, guod si lenelis, si lace
raslis, si combussislis, vos ipsi decernile, guia etiam
si penes vos bovina vel caprina pellis deperiit, al
tamen verilalis memoria permanet in eternum, sub
gua iterum algue iterum deprecor instanlissime no
lite erubescere negue vos tedeat Christo Domi
no militare.

Nec ignorate eciam, guod ipsum Basiliense con
cilium aliler juste et licite facere non poterat, guam
guod supra fecit, cum circa principium sub pra
sidentia supra dicti Domini Juliani acceptasset, ap
probasset, ratificasset, et confirmasset omnia et sin
gula decreta determinata, conclusa et ordinata algue
inslitula in sacro Conslantiensi Concilio et in eodem
Constantiensi Concilio dampnata fuerit memoria he
retici Johannis Wicleph, et omnia ejus venenosa
opuscula, nec non et Johannes Hus et Jeronimus
dampnali fuerint, et combusli tamguam heretici, ct
omnes eorum tractalus suorumgue seguacium ad
herentium, complicum et faulorum fuerint pariter
condempnati, tamguam hereses continenles et in
specie et sigillalim decretum fuerit, de communione
sub ulrague specie populuu: laycalem omnino debere
desistere, et gui essenl pertinaciter indurali, et de
sistere nollent, tamguam heretici punirenlur, ut patet
in determinalione facta Constantiae in ecclesia ma
jori, in publica sessione sub anno Domini 1415 in
ditione VIL die sabbati 15. Junii sub praesidentia
Serenissimi Sigismundi, ac Reverendissimi Domini
Johannis Cardinalis episcopi Hostiensis, tunc vice
cancellarii, praesentibus illustribus principibus domino
Ludovico duce Bavariae, Friderico duce Austriae et
Friderico Burgravio duce Norimbergensi, et comite
Bertoldo de Ursinis et guam plurimis aliis.

Concilium Basiliensc conformavit se cum prac
dicto Constantiensi concilio, contra guorum sacrorum
conciliorum determinationem et sententiam nulli ka+
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tholicorum licitlum est obsistere, aut indurato animo
conlraire, cum apostolica fuerint auclorilate inslituta,
Sine gua non concilium, sed conventiculum, aut con
ciliabulum judicatur, et guidguid in eo agitur, totum
irritum, et inane censelur 17. d. c. 1. cum 4. seg. Dixi
enim superius, guod Basiliense concilium bonum ha
buit principium, guia institutum auctoritate Martini,
et denigue ralum habiltum per Eugenium. Sed post
translationcm factam de Basilea ad Ferrariam per
ipsum Eugenium, et post recessum ipsius Domini
sancli angeli, guidguid actum exstitit, nullo jurisvigoresubsislensirritumetimprobum| judicatur.
Patet igitur ex vestris compactalis, vestram opinio—
nem subsistere non valere ex supra diclis rationibus
et decretis.

Praeterea ipsimet bene mostis, si guod pro
misistis in vestris compactalis, cum effectu et realiter
observatis, si tenuistis ecclesiaslicam unilatem in
unitate katholicae fidei et conformitale ritus univer
salis ecclesiae, si servastis decrela et decretales
sacrosanclae Romanae ecclesiae, si limuistis excom
municationes et censuras ecclesiasticas, si habuislis
recursum ad sanctam Romanam ecelesiam pro absn
luhonibus a casibus sedi apostlolicae reservatis; si
restituistis bona ecclesiastica, si habuistis vel habetis
archiepiscopum institutum et confirmatum per sum
mum pontificem et sanctam Romanam Ecclesiam, si
servastis pacem cum universo populo Christiano,
sive intra diclum regnum, sive extra, vos ipsi judi
cate. Et gui mortui sunt, gui oppressi, gui spoliali,
gui combusti, gui desolati coram omnipotenti Deo,
justissimo judice, censentur et clamant voce magna
dioentes: „Usgue guo Domine sanctus et verus non
judicas et vindicas sanguinem nostrum de his, gui
habitant in terra(Apoc. VI.2? Attendite eliam, si
vestri sacerdotes exhibuerunt, communionemsub utra
gue specie illis solum, gui usum habuerant, sic com
municari pro prius, vel si infantulis in dře baptismi,
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et primo anno, ct infantuli acetate exhibucrunt, vel
si ctiam adultis, sine aligua praeparatione, sine con
fcssione, cxeuntibus de thabernis ct forte de inho
nestioribus locis, indiscrete pracbuerunt, vel si guem
guam violenter carceribus ct verberibus ad cominu
nicandumnsub ulrague specie coegerunt, sicut a mullis
fide dignis referentihus jam percepi, ct in promptu
nunc est patens exemplum in Cremsyer, ubi detenti
sunt sacerdotes de Radisch (Hradišt) et coacti ud mi=
nistrandum populo laycali communionem sub utrague
specie, in dedecus, contumeliam, vilipendium, inju
riamn,et contemptum sacrosancte Romane Ecclesie
et universalis militantis, et in prejudicium, detri
mentum, dampnalionem corumdem detinentium et di
spendium salulis eternae, cum ipso facto in senten
liam majoris excommunicalionis inciderint, a gua non
nisi per auctoritatem apostolicam possunt absolvi, ut
palet in canone: Si guis suadente dyabolo 17. g. 4.
guo vinculo ligali sunt omnes, gui e0s ceperunt, et
gui detinuerunt et delinent, cu omnibus faventibus,
consulentibus, auxiliantibus et parlicipantibus atgue
consentientibus, gui prohibere poluissent et possent
juxta sententiam aposloli ad Rom I. dicentis: digni
sunt morte, scilicel elerna, nedum temporali, non
solum gui faciunt ca, sed etiam, gui consenliunt
facientibus. An ignoratis, guia privilegium meretur
amiltere, gui permissa sibi abulitur polestate? I. g.
3. Privilegium extr. de privil. excessibus cl privil.
c. Cum et plantare. Nam privilegium. Accedit nola
biliter decretum Gelasii papa, in guo episcopalis
dignitas civitati sublrahitur, gue suos prasules in
terimit. — Si autem ex vestra fide sunt aligui, gui
episcopos, gui presbyleros, aut clericos inlterfecerunt,
vos ipsi decernite. Mihi autem a pluribus jam per
latum est, ct episcopos ct presbyteros el in sacris
ordinibus constitutos per vestros satellites (erali
crudelitate necatos (fuisse). Nulla obedientia, nulla
reverentia, nullaguc devotio, nulla caritas vel affectio
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(pielatis) exhibita est per vestros sacrosancte Ro
mane et universali ecclesia militanti, nulla existi
matio facta est, nulla est habita consideratio de sta
tutis, de conslitutionibus, de praeceptis et ordinatio—
nibus ejusdem sanctae Romanne ecelesiae, cum tamen
ex decreto beati Gregorii 19. d. nulli phas est, aul
velle aut posse transgredi apostolicne sedis prae
cepta, vel nostrae dispositionis ministerium, guod
vestram segui oportet caritatem. Sit ergo ruinae
suae dolore prostratus, guisguis apostolicis voluerit
contraire decretis, nec locum deinceps inter sncer
dotes habeat, sed extraneus a sancto fiat ministerio,
nec de ejus judicio guisguam postea curam habeat,
guin jam dampnatus a sancta et apostolica ecclesia
sua inobedientin atgue praesumptione a guolibet esse
non dubitalur, guia majoris excommunicationis de
jectione est abjiciendus, cum sanctae ecclesiae com
missa fuerit disciplina, gua non solum praelatae
sauctac Ecclesiae jussionibus parere debuit, sed
elinm aliis, ne praelerirent, insinuare; silgue alienus
a divinis officiis et pontificalibus, gui noluerit prae
ceptis obtemperare apostolicis.“ Et beatus Augusti
nus lib. 2““ de doctrina Christinna dicit: in canonicis
scripturis ecclesinrum katholicarum guam plurimum
divinarum scripturarum solertissimus indagalor auto
ritatem seguatur, inter guas sane ille sunt, guas
apostolica sedes habere et ab en meruerunt alii ac
cipere epistolas. Tenebit igitur hunc modum in scrip—
turis canonicis, ut eas, gue ab omnibus recipiuntur
ecclesiis, praponat eis, guns guadam non accipiunt.
In €is vero, gue non accipiuntur ab omnibus, praponat
cis, guas plures gravioresgue accipiunt eis, guas pau
ciores minorisgue auctoritatis ecclesia tenent.“ Videte
guam preclarissime illustrissimus divus Augustinus nos
instruit, imitari ac segui debere sanctorum patrum
vestigia, apostolica documenta summi Romani pontificis
servare, pracepta nc ritus et Inudabiles consuctudinessacrosancteetuniversalisEcclesia| diligentissimc
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custodire ac unanimiter observare. Cum igitur ma
nifeste constet, universam ecclesiam katholicam po
pulum laycalem sub una lantum specie scilicet panis
commnunicare, non pudeat vos et non confundamini
servare unitatem totius mistici corporis sanctisstmi
Domini nostri Jesu Christi, generalemgue traditio—
nem et ritus totius ecclesie katholice militantis, ut
dicit sapiens, consiltum debila reverentlia suscipientes,
veritatis confessio et observatio tribuat vobis gloriam
sempiternam. Sicut enim scribitur eceli. 4“: Pro
anima tua non confundaris dicere verum. Est enim
confusio adducens peccatum, et est confusio ad
ducens gratiam et gloriam.“ Sunt enim nonnulli, gui
vane et dampnabiliter gloriantur in defensione men
dacii, et im excusalione peccatorum suorum et de
guibus dicit Salomon proverb. 47“: Fili mi, si te
Jactaverint peccatores, ne acguiescas eis. Si dixerint:
vení nobiscum, insidiemur sanguini, abscondamus
tendiculas contra insontem, frustra deglutiamus eum,
sicut infernus viventem et integrum guasi descen—
dentem in lacum. Omnem preliosam substantiam re
periemus, implebimus domos nostras spoliis. Sortem
mitle nobiscum, marsupium unum sit omnium no
strum. Fili mi, ne ambules cum eis, prohibe pedem
tuum a semitlis eorum. Pedes enim ilorum ad ma
Jum currunt, ct festinant, ut effundant sanguinem.
Et jta convertiminí ad correptionem meam. En pro
feram vobis spiritum mcum, et ostendam verba mea;
guta vocavi et renuislis; exlendi manum meam, et
non fuit, gui aspiceret; despexistis omne consilium
meum et increpationes meas neglexislis; ego guo
gue in interilu vestro ridebo, et subsanabo, cum
vobis id, uuod timebatis, advenerit, cum irruerit
repenlina calamitas et interitus guasi tempestas in
grueril, guum venerit super vos tribulatio et an
guslhia. Et in 2" cap. dicitur: Oui relinguunt iter
rectum et perambulant per vias tenebrosas, gui le
tantur cum malefecerint, et exultant in rebus pes
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simis, guorum vie perverse, el infames gressus
eorum. Et in fine dicit: Impii vero de terra per
dentur ct gui inigue ugunt, auferentur ex ea.“ No
lite carissimi mei, nolite cor vestrum indurare, tan
guam Pharao in Egyplo, guia decies a Domino fla
gellalus, guolidic magis induratus, ad ultimum cum
omni exercitu el seguela in mari rubro submersus
deperiil, nec unus superfuit ex cis. Exod. 14. No
lite pertinaciter sumino pontifici rebellare, et in
maculatam faciem sancte, vera inatris ecclesia Ro
manae pedibus conculcare pollulis, languam tribus
corde rebellans Moysi cjusgue pracepta contempnens
cum Dathan ct Abyron, guos nperiens terra os
suum devoravit cum omnibus tbabernaculis suis et
universa substantia, descenderunigue in infernum
viventes operti humo ct perierunt de medio multi
tudinis Nuin. 16. Reminiscamini de Zodoma et Go
morrha cum tribus adjacentibus civilalibus, gua
noluerunt converti ad pradicalionem Lolh, negue
Abraha. Pluit igitur Dominus super Zodomam et
Gomorrham sulphur ct ignem de celo, et subvertit
civilates has, el omnem circa regionem, universos
habitatores urbium et cuncia terra virenlia. Genes.
19. Pre oculis habete Balaath exitlum et Balaam,
gui noluerunt acguiescere sanis consiliis Moysi, sed
potius Balaam consuluit ct suggessit Balach, ut mu
Jieres ornalas mitteret ad exercitum filiorum Israel
ud peccatum cos invitantes, ut ex eorum peccalis
altissimus indignatus Suum judicium exercerci, ut
Nummer 24 et 25. Interfectus autem postmodum
exstitit Balaam propheta falsus, el Balaach el omnes
mares et mulieres Moab, et Madian, virginibus solum
reservalis numero 32,000 (Num. J1.), cx guo vir
ginum numero considerari polest, magnam fuisse
turbam interfectorum. Speculamini tribum Benyamyn,
gui tuamguamfilii Belal i. e. absgue jugo, ui ini
gue abutentes uxore viri levitis divinum judicium
perpessi sunt. Ad ultimum dauaimguamDeus pecca
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tores peccatorum etiam neguitiis castigasset adeo,
guod omnibus computatlis ex utrague parle bellan
tum interfecii sint citra 90,000 virorum (Judic. 19
et 20 c.). Sic deleta fuit tribus Benjamvn. — Con
templamini denigue magnum excidium tempore Ma
chabeorum, cum veritalis hostes lempla prophanas
sent et spurciciis et abhominationibus replevissent
et in stabula et prostibula converlissent. Interfecti
sunt citra 324000 personarum, ut in secundo Ma
chabeorum ab octavo capilulo usgue ad finem. Ad
vestram etiam memoriam revocate divinam pietatem,
misericordiam et clemenliam circa magnam Ninive civi=
tatem, gue ad pradicationem Jona prophete conversa
et ad penilentiam reducta, divinam sententiam me
ruit commutare Jonae 3. c. Et vos igilur peenitentiam
agile, appropinguabit enim vobis regnum celorum,
ut dixit Dominus Math. 4. c. Certe et ille idem
dixit Luc. 13.: „Nisi poenitentiam cgeritis, omnes
simul peribitis.“ Hac sunt igitur, gue predico, gue
scribo, gue dixi et dico.

Dixi et dico, supradicta proseguens, cum beato
Cipriano Martyre: Oui Ecclesie non tenet unitatem
guisgue ille fuerit, licet de se multum jactans et
plurimum sibi vendicans, prophanus est, alienus est,
foris est. — Dixi et iterum dico cum eodem sancto
Cypr. ad Papinianum, guod ecclesia katholica una
est, guae scissionem non patilur, negue divisionem,
tamguam inconsutilis tunica Domini nostri Jesu Christi
de gua Joh. 19. Unde subdit beatus Ciprianus:

Denigue guum sit inseparabile unitatis sacramentum,
et guum sine spe sint, et deperditionem sibi de in
dignatione Dei acguirant, gui scisma faciunt, et re
licto episcopo, ahum sibi foris pseudo constituunt,
declarat scriptura divina in libris Reg. s. 3. Reg.
12. c. ubi dc tribu Juda et Benyamyn decem tribus
scisse sunt, et relicto rege suo scilicet Roboam, al
terum sibi foris constituerunt sc. Jeroboam, et in
dignatus est, inguit, Dominus omni semini Israel et
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demollivit eos, et dedit eos in derisionem, donec ab
jiceret eos a facie sua. Notate verba, signate misteria,
guam periculosum est atlulisse maculam scismatis in
gloriam inclyti regni Bohcmie. Exemplificat etiam Ci
prianus et comparat scismalicos genlilibus et paganis.
Cum Dominus nosler Jesus Christus in prima missione
duodecim Apostolorum suorum ad predicandum pre
cepit eis dicens: In viam gentium ne abieritis, et in
civitates samaritanorum ne intraveritis, sed pocius ite
ad oves, gua perierunt domus Israel. Math. 10. Inde
dicit Cipriauus: Ad Judaeos prius mittens, centiles ad
huc preteriri jubet addendo: et civilatem Samaritano
rum debere omitti, ubi erant scismatici, ostendit scis
maticos gentilibus adeguari. Denigue hoc eliam dicit
beatus Jeronimus et habetur in decr. 2. et 4. g. I. ubi
seguitur: Puto me non temere dicere, alios ila esse
in domo Dei, ut ipsi eliam eadem sint domus Dei,
gue dicitur edificari supra firmam petram, gux
unica columpna appellatur, gu sponsa pulcra, sine
ruga el macula, et hortus conclusus et fons signa
tus et puteus ague vivenlis et paradisus cum fructu
pomorum;, gua domus et claves accepit et potesla—
tem ligandi et solvendi. Hane domum si guis cor
rigenlem contempserit, sit tibi, inguit, sicut ethnicus
et publicanus Math. 18.. Ubi dicit Christus: Et si
Ecclesiam non audierit etc. Subdit Jeronimus de
bac domo dicens: Domine dilexi decorem domus
tue et locum babilationis glore tue. Ne perdas
cum impiis animam meam cL Cum viris Sanguinum
vitam mean. De hac ctiam dicitur: Oui labitare
facit sterilem in domo. Et letatus sum in his, gue£
dicta sunt mihi: In domum Dornini ibimus. Et beali
gui habilant in domo tua Domine, in secula seculo
rum laudabunt te. Et Gregorius in moralibus ait,
guia ex sola ecclesia katholica verilas conspicitur,
apud se esse locum Dominus prohibet (sic), de guo
videatur. In petra Moyses ponitur, ut Dei faciem
contempletur, gmia nisi guis fidei soliditatenm tenu-—
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erit, divinam prasentiam non agnoscit, de gua so
Jiditate Dominus dicit: „Super hanc petram adificabo
ecclesiam meam. Sola guippe est, per guam sacri
ficium Dominus accipit libenter, solague pro erran
tibus intercedit fiducialiter. Unde et de agni hostia
Dominus precepit dicens: In una domo comedetis nec
deferatis de carnibus cjus extra fores. In una nam
gue domo comedetur, guia in una katholica ecclesia
vera hostia redemptoris ymolatur, dce cujus carnibus
divina lex efferi foras prohibet, guia dari sanctum
canibus vetat. Sola est, gue inter se positos va
lida caritatis compage custodit. Unde et agua di
luvii archam guidem ad sublimiora Sustulit, omnes
autem, guos extra archam invenit, exstinxit 24. g.
4. c. ex sola, ubi glossa dicit: probat multiplici
autorilate, guod salvari non possumus, nisi tenea—
mus ecclesie unitatem, ut 1. g. 4. Extra katholi—
cam etc. Si guis inguit. Ubi etiam sanctus Cipria
nus dicit: An debet guisguam dicere Ssacramentum
salutare, et graliam celestem communionis cum
hereticis esse posse, cum guibus non terrestris cibus,
nec secularis cultus debel esse communis? Con
stat autem oleum, guo baptisali ungunlur, sancti
ficari ct eucharistiam apud illos fieri non posse, sci
licet effectu salutis (dicit glossa), ubi spes nulla
est, et fides falsa, ubi omnia per mendacia gerun
tur. Nam hereticus more symearum, gue cum ho
mines non sunt, formam humanam imitatur, vultum
ecclesie katholice et auctoritatem sibi vendicat et
verilalem, cum ipse tn ecclesia non sit; benedicit
cum adeo sit maledictus; vitam pollicetur, cum sit
mortuus; Deum invocat blasphemus, sacerdotium administratprophanus,ponitaltareSsacrilegus.| Ad
haec omnia accedit etiam illud malum, ut anlistes
dyaboli audcat eucharistiam facere.“ Intendebat enim
Ciprianus se referre ad verba Christi Joh. VL di
centis: Post recessum illorum discipulorum, gui car
naliter intellexerant: „Nisí manducaveritis et nisi
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biberitis“ ——et post declarationem ipsius Domini
nostri Jesu Christi, et post responsionem ipsius
Petri dicentis: „Domine ad guem ibimus, verba
vite eterna: habes, et nos credimus et cognovimus,
guia tu es Christus filius Dei;“ respondit eis Jesus:
„Nonne ego vos duodecim elegi, et unus ex vobisdyabolusest?“| DicebatautemdeJudaSymonis
Scariot. Hic enim erat traditurus eum, cum esset
unus ex duodecim. Multa eliam alia ad hoc pro
positum adduci possent, gue tamen gratia brevitatis
omilto, firmissime tenens articulum esse fidei katho
lice in symbolo Niceno descriptum: Et unam sanc
tam katholicam et apostolicam ecclesiam. Satis enim
hanc senlentiam sufficientem esse cunctis viatoribus
firmiter credere et simpliciter confiteri ac fidelissime
et immobiliter observare deberet, cunctis proficien
tibus (sic) ad salulem eternam, extra guam unitatem
nullus omnino salvatur.

Dixi et dico, guod hereticus descendit ab
errore et rectitudine, guasi dicatlur errans a rect
tudine veritatis fidei katholice. Unde hereticus di
citur, gui etiam levi argumento a ritu katholice
fidei noscitur deviare, ut christianissimus Justinia
nus seribi jussit in 4. 2 in fine c. de heret. Dixi
etiam et dico, guod herelicus etiam dici potest ab
herciscor, — ci guod idem est, guod dtvido, dividis.
Inde hereticus idem guod divisus, et heresis id guod
divisio ab unitate fidei. Nam et judicium families
herciscende sumptum exponitur id guod fumilie seu
hereditatis dividenda et heremila i. e. divisim et
separatim orans ab aliis. Et ista fuit sententia in
summa c. de her. in principio, ad guod accedit 5.
g. 1 denigue et 4. g. I. guidam autem. Et guod
habetur in extravaganti Friderici Imperatoris, gue
incipit: Inconsutilem, ubi dicit, guod nomen here
tici denotat sectionem, vel divisionem et guod ali
gui heretici appellant se patarenos a patior, pateris,
guasi debeant pali mortem tamguam martyres pro
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ista eorum fide, gue est pocius perfidia appellanda.
Dixi etiam et dico, guod hereticus potest derivari
ab hereo, hercs, et tycon; tycos enim grece murex
dicitur et medium sonat, herelicus etenim proprie
non dicitur, nisi gui pertinaciler inheret errori et
instanter defendit seu defendere nititur falsum pro
veritate; elegit enim hereticus secundum Jeronimum
illam sibí opinionem, guam putat meliorem. Intendit
enim Jeronimus in epistola ad Galat. designare diffe
rentiam inter heresim et scisma dicens: Inter he
resim et scisma hoc esse arbitror, guod heresis
perversum dogma habcat, scisma post episcopalem
dissensionem ab ecclesia pariler separat, guod egui
dem in principio aligua ex parte intellici potest
diversum. (Ceterum nullum scisma, nisi sibi aliguam
heresim confingat, ut recte ab ecclesia recessisse
videatur. 24. g. 3. Inter heresim, ubi glossa dicit,
potest dici, gucd hec sit differentia inter scisma et
heresim, gue est inter dispositionem et habilum.
Primo enim dicilur scisma, sed cum post tempus
pertinaciter adheserit sue secte, dicitur heresis, vel
aliter dicas, guod omnis hereticus sit scismaticus,
sed non e converso, et sic est illa differentia, guae
est inter genus et speciem.“ 35. d. Relatum. Sic
cum dicimus: omnis homo est animal, sed non
omne animal est homo. Ex hoc enim sanctus papa
Clemens ita scripsit per orbem: Relatum est nobis,
guod guidam in vestris partibus commorantes sacris
doctrinis adversantur, et prout eis videtur, non se
cundum tradiliones patrum, sed juxla suum sensum
docere videntur. Multi enim guidem, ut audivimus,
vestrarum parlium ingeniosi homines ex his, gue
legunt, verisimilitudines capiunt, et ideo diligenter
observandum est, ut lex Dei, cum legitur, non se
cundum proprii ingenii virtutem vel intelligentiam
Jegatur, vel doceatur. Sunt enim multa verba in
scripturis divinis, gue possunt retrahi ad eum sen
sum, gucm sibi sponte unusguisgue presumit; sed



836

non oportel; non enim scnsum alicnum extrinsecus
et extraneum debetis guerere, ut guodammodo ipsum
et scripturarum auctorilate confirmetis, sed ex ipsis
scripturis sensum capere veritatis oportel. Et ideo
oportet ab eo scientiam addiscere scripturarum, gui
eam a majoribus secundum veritatem sibi traditam
serval, ut el ipse possit eam, guam recte suscepit,
competenler asserere. Cum enim ex divinis scrip
turis integram guisguam et firmam regulam veritatis
suscepit, absurdum non erit, si aliguid ex eruditione
communi ac liberalibus studiis, gue forte in pue
rilia attigit, ad assertionem veri dogmatis conferat,
ta tamen, ut ubi vera didicerit, falsa simulala de
clinet.“ Ecce guam pulcherrima verba, literis aureis
sculpenda sollemniter in silice vestra memorie, ad
vestram doctrinam et eternam Salulem, si vul
tis, audistis.

Dixi etiam et dico cum beato Jeronimo super
epistolam ad Galat., guod heresis grece ab eleclione
dicitur, scilicet, guod unusguisgue eligat disciplinam,
guam putat esse meliorem, et subdit: Ouicumgue
igitur sacram seripturam aliler intelligit, guai sensus
Spiritus sancti flagitat, a guo scriplura est, Jicet ab
ecelesia non recesserit, tamen hereticus apellari po
test, et de carnis operibus est, eligens, gue pejora
sunt 24. g. I. heresis.

Dixi et iterum dico cum beato Augustino, guod
herelicus est, gui alicujus temporalis commodí et
maxime glorie principalusgue sui gratia, falsas ac
novas Opiniones gignit, vel seguitur. Ile autem, gui
hujusmodi hominibus credit, ymaginatione guadam
veritatis illusus est. E. c. etc. her. Ouot hodie in
hoc articulo circa harum partium regiones inclu
duntur, cum multarum simplicium personarum sint
animabus laguei ac decipule guodam fraudulento
pallio sub pietalis specie praparati, guibus guia gua—
dam simplicitate et scripturarum sacrarum ignorantia
peccant, tanto magis compatiendum est, guanto sim
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plicius erranl et se forsan pulant opera meliora pro
segui, guam ceteri Chrisliani. Nec tamen dicere pos
sunt, sicut ille phariseus, gui in improperium cete
rorum cliam sibi presentem publicanum detestabatur
dicens: Deus gralias ago libi, guia non sum sicut
ceteri hominum: raptores, injusti, adulteri: velut eliam
hic publicanus. Jejuno bis in sabbato: decimas do
omnium, gu possideo ele. Luc. 18. Et si se Pha
riseus tle, gui se tamen jactabat, super ceteros ho—
mines benefacere, alios repulans raptores, injustos
et adulteros, se autem glorians de jejuniis et deci
mis persolutis, dampnatus exslitit eterne: guid ergo
expectare debent in morle, gui necdum jejunant,
nec decimas solvunt, sed etiam ipsas decimas Dei
ecclesiis et cultoribus persolvendas detinent, usurpant,
et guecumgue possunt, sive ecelesiaslica, sive pro
phana rapiunt, et pradantur, exterminant, comburunt,
devastant et gucecumgue mala possunt Christi pau
peribus innocentibus fidelisstmisgue katholicis inferunt
opprimendo. Filius guidem hominis venturus est in
gloria patris sui cum angelis suis, et tunc reddet
unicuigue secundum opera sua, dixit Dominus Jesus
Christus de se ipso venturo ad judicandum vivos et
mortuos. Math. 16. Et si illis, gui opera misericor
die temporalia sive corporalia non servaverint, tam
horribilem senlentiam dampnalionis ac maledictionem
eternam terribiliter comminatur ipse Dominus Jesus
Christus, et se indicat certitudinarie prolaturum, cum
dicit Math. 25: Tunc dicet vero his, gui a sinistris
ejus erunt: Discedite a me maledicti in ignem eter
num, gui paratus est dyabolo et angelis ejus:“ guid
igitur expectare debent hi, gui nedum opera miseri
cordie spiritualia, negue corporalia servarunt; sed
potius omni immanitate et crudelitate divina et ec
clesiastica praecepta conlempnentes pauperes Christi
jnnocentes persecuti sunt, spoliaverunt, verberarunt,
necaverunt, et m strages plurimas dederunt, de gui
bus Sapiens V. scribit: Stabunt justi in magna con
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slanlia adversus eos, gui se angusliaverunt, el gui
abstulerunt labores illorum. Videntes scilicet impit
turbabuntur timore horribili et mirabuntur in subi
tallone insperate salulis, inter guos omnes seguaces
dampnate memorie Origenis computabuntur, gui te
merarie dicere prasumpsit, guod in dic judicii nedum
cunclis viris et mulieribus guantumcumgue scelestis,
sed etiam ipsis demonibus parcet Dominus, plenarias
indulgenlias exhibendo, ad regna ceelorum egualiter
reducendo, guod est expressissime contrarium sen
tentie Domini nostri Jesu Christi Math. 25. cum
dicit: Et ibunt hi, scilicet impii et injusti, in suppli—
cium eternum, justi autem in vitam eternam. Sub
ditur in eodem libro Sapientie dictum post verbum:
insperate salutis „dicentes intra se, penitentiam agen
tes“ non ex perpetralis peccalis aut ex omissione
bonorum operum et negligenlia circa salutem, dum in
hac vita potuissent viam salutis reperire; sed propter
acerbissimas posnas, guas sibi paratas intelligunt, et
jam suslinere incipiunt in anima et in corpore. Scri
bitur: poenitentiam agentes, et pra angustia spiritus
gementes dicere: „Nos insensati, vitam illorum exi—
stimabamus insaniam et finem illorum Sine honore,
ecce guomodo computati sunt inter (ilios Dci et
inter sauctos sors illorum est.“ Videbunt elenim in
illa die benedictam ecclesiam ipsi dampnali, nedum
gloriam beatorum, sed etiam triumphalissimam glo
riam humanitatis ipsius Domini nostri Jesu Christi,
ut tractant nostri theologi in 4 sent. ullima d. et
Magister dicit, guod usgue ad illum diem boni malos
et mali bonos vident, post illum autem diem boni vi
debunt malos in penis et Iuetabitur justus, cum vi
derit vindictam. Mali autem bonos amplius videre
neguibunt, guorum gaudia post contemplari non pos
sunt, ut dicit beatus Gregorius super Lucam. Tunc
igitur dampnati suos recognoscent errores, inutiliter
tamen et infructuose, dicentgue: Ergo erravimus a
via veritalis, et justilie lumen non luxit nobis
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et sol intelligenlie non est orlus nobis, lassati
sumus in via iniguilatis et perdihonis et ambu
lavimus vias difficiles, viam autem Domini igno-—
ravimus. Ouid nobis profuit superbia? aut divitiarum
jaclantia guid contulit nobis? "Transierunt omnia illa
tamguam umbra et tamguam nuncius percurrens. Et
tamguam navis, gue pertransit fluctuantem agaam:
cujus cum preterierit, non est vestigium invenire.
Sic et nos nali continuo desivimus esse: et virtulis
guidem nullum signum valuimus ostendere: in mali
gnitute autem nostra consumpli sumus. Talia dixe
runt in inferno hi, gui peccaverunt. Ouoniam spes
inpii tamguam lanugo est, gue a vento tollitur.“
Et ita subditur: Accipiet armaluram zelus illus et
armabit creaturam ad ultionem inimicorum. Acuet
autem duram iram in lanceam, et pugnabit cum illo
orbis terrarum contra insensatos.“ Attendite igitur
et diligenter consideratle, vos Reges, principes et
barones, guia non salvalur rex per mullam virtutem
se. corporalem vcl temporalem, et gigas non salva
bitur in mullitudin©virtulis su in omni strenuitate,
non in proceritate corporea, non in armis, eguis, et
curribus, guia fallax eguus ad salutem, in habun
danlia autem virtulis sue non salvabitur.“ Audite
ergo et intelligite, preebete aures vos, gui continetis
multitudinem et placetis vobis in turbis nationum,
guoniam data est a Domino poteslas vobis et virtus
ab Allissimo, gui interrogabit opera vestra et cogi
taliones vestras scrutabitur, guoniam cum essetis
ministri regni illius, non recte judicaslis negue cu
stodistis legem juslitie, negue secundum voluntatem
Dei ambulastis, horrende et cito apparebit vobis,
guoniam judicium durissimum his, gui presunt, fiet.
Exiguo enim conceditur misericordia, potenles autem
polenter tormenta pacientur; non enim subtrahet
personam cujusguam Deus, nec verebitur magnilu
dinem cujusguam, guoniam pusillum et magnum ipse
fecit et egualiter cura est illi de omnibus; fortioribus
autem forlior instal crucialio.
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Divine guidem Ssapientie verba sunt hec de—
scripta. Sapiens VI. Et vos ergo reges et principes,
duces, Marchiones, comites ct barones, milites ct
nobiles cives ct honesti guigue plebei utriusguc
sexus et generis! Audite et intelligite ac diligenler
considerate et attendite verba hc. Erudimini, gui
judicatis terram. Servite Domino in limore et exul
tate ei cuin tremore. Apprehcndite disciplinam et
agite penitenliam, converlimimi ad veritalem, velite
magis declarationí ipstus Domini nostri Jesu Chiristi
et tot sanctorum ct sanctarum cjus doctrinis et ino
nitis et exemplis credere, guam unius solius vesligia
observare, gui dampnatus herelicus combustus fuit
in concilio Constantiensi. Johannes Huss mala auca
uit illa assala lardiata, gu suo venenoso liguore
tot et tantos per devia et abruta montium ct rupium
deduxit et deducere non cessat tamguam bubalos
per nares in baratrum infernale et dampnationem
supplícii et incendii eternalis.

Dixi ctiam et dico, guod non solum guicungue
non tenet id, guod docet, servat, tenet et seguitur
sacrosancta Romana et universalis Ecclesia, hereticus
est censendus, sed ctiam guicungue contcmpnit pre
cepta sumnmipontificis, decreta et decretales ejusdem
sancte Romane ecclesie, tanguam contempnens cla
ves Ecclesie, hereticus est censendus 19. d. Nulli. et
d. 4. d. c. Si gui sunt presbiteri, ubi beatus Gre
gorius scribens omnibus per regnum alicum et
theutonicum et per omnes fideles dicit de guibusdam
rebellibus, guod corum bened:ctio verlitur in male
dictionem, et oralio in peccatum, testante Domino

per prophetam Malach. „Maledicam,glam beucdictionibus vestris.“ Et seguitur: Oul“vero huic sa
luberrimo precepto obedire nolucrint, ydololatrie pec
catum incurrent Samuele teste, beato Gregorio in
struente: peccatum ariolandi est, non obedire, ct
scelus ydololatrie, non acguiescerc. Peccatum igitur
paganitatis incurrit. guisguis dum se Cbristianum esse
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asserit, sedi apostolicee obedire contempnit. Sic enim
dixit Samucl Sauli regi Israel I. Reg. XY. Cum non
obedisset voci ejus, ex potleslute Dei omnipotentis
ci ait Samuel: Numauid vult Dominus holocausta ct
victimas, et non pocius ut obediatur voci Domini?
Melior est enim obedientia, guam victima et auscul
tare magis, guam oflerre adipem arietum; guoniam
dguasi peccatum ariolandi est repugnare, et guasi
scelus ydololatriae, nolle acguiescere; pro €0 ergo,
aguod abjecisti sermonem Domini, abjecit te Dominus,
ne SiS rex.

Dico eliam et dixi, guod sicut ille, gui gignit
crrores et pertinaciter, guod erroneum est, defen
sare nilitur, nedum hcreticus, sed heresiarcha vo—
catur: ita ille, gui non gignit, negue ipse a se in
venit, sed ab aliis inventos defensat errores, heresi—
archa vocatur juxta 24. g. 3. c. dixit Apostolus et c.:
guid autem impius est, guam impia sapere, et sapi
entioribus doctoribus non credere et c. gui in ec
clesia, ubi referuntur verba Augustiní contra Mani
chaos dicentis: „Oui in ecclesia Christi morbidum
aliguid. impiumgue Ssapiunt, si correcti, ut sanumrectumguealiguidsapiant,resistunt| contumaciter,
suague postifera ct mortifera dogmata emendare no—
lunt, sed defensare persistunt, heretici sunt.“ Et in
c. „gui aliorum“ dicit sanctus papa Urbanus. „ÓOui
aliorum defendit errores, multo amplius est dampna-—
bilior illis gui errant, guia non solum ille errat, sed
etiam aliis offendicula erroris preparat et confirmat;
unde gui magister erroris est, non tantum hereticus
sed etiam heresiarcha dicendus est.

Dixi et iterum dico, guod guicungue presumit
asserere, sacrosanctam Romanam Ecclesiam non esse
caput totius katholice et universalis Ecclesie, here—
ticus est censendus 22. d. Omnis. Ubi Nicolai papa
testis est textus: Omnes sive patriarche in cujuslibet
apice, sive Metropolion primatus, aut archiepiscopa—
tuum cathedras vel ecelesiarum cujuscumgue ordinis

36
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dignitalem instiluit Romana Ecclesia, illan. vero solus
ipse fundavit et supra petram fidci mox nascentis
erexit, gui bealo Petro, eternae vite clavigero, ter
reni simul et celeslis Imperii jura commisit. Non
ergo gualibet terrena sententia, sed slud verbum,
guo construclum est celum ct terra, per guod deni
gue omnia condita sunt elementa, Romanam fundavit
ecclesiam; ilius certe privilegio fungitur, cujus auc=
toritate fulcitur. Unde non dubium est, guia guis
guis cujuslibet ecelosie jus suum detrahit, injusti—
tiam facit. Oui aulem Romane ecclesie privilegium
ab ipso summo omnium ecelestarum capite traditum
auferre conatur, hic procul dubio in heresim labitur,
et cum ille vocetur injustus, hic est dicendus here
ticus, fidem guippe violat, gui adversus illam acgit,
gue est mater fidei et illi coulumax invenitur, gui
tam cunctis ecclesiis pretulisse agnoscitur.“

Dixi etiam et dico, guod omnis, gui non credit,
negue recipit, neguc observat ea, gue determinata
fuerunt in sanctis guatuor conciliis videlicet, Niceno,
Conslantinopolitano,Epbesino, et Chalcedonensi, gu
guatuor concilia venerari debemus, sicut gualuor
Evangelia (ul in c. post translationem Ext. de renuntiatione).| herelicusest.IndeChristianisstmus
Justinianus Imperator censuit et decrevit, ut gui
cungue non credunt ct tenent ea, gue in dictis gua
tuor Conciliis sunt statuta, tanguam heretici puni
antur, ul in lege: Ouicungue Codi. de hcret.

Dixi etiam et dico cum Hilario papa, guod nulli
phas est, sine status sui periculo, aut divinas con
stitutiones aut apostolice sedis decreta temerare, et
cum beato Damaso dico: Ouod violatores canonum
— dampnantur. — Talis enim presumplio manifeste
unum genus est blasphemantium Spirituin sanclum,
guia ut jam probatum est, conlra eum agunt, cujus
nisu, cujus et gralia sancti canones edili sunt.

Dixi eliam et dico cum beato Adriano papa:
Anathema sit aput Capud) Deum, gui censuram Ro
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manorum pontificum alias violat, dicit enim ste ipse
venerali decreto: Constituimus ut execrandus ana
thema fiat, et velul prevaricator fidci katholice sem
per aput Deum reus exislat, guicungue regum vel
episcoporum vel potentium, deniceps Romanorum
pontificum decretorum censuras in guocungue credi—
derit vel permiserit violandas 22. g. I. c. generali.
Hoc eliam roboratur auctoritate sancti Calixti papa
scribentis omnibus episcopis, cujus decretum descri—
bitur 12. d. ©. in his verbis: Non decet a capite
inembra discedere, sed juxla scriplure testimonia
omnia membra caput seguantur: nullum vero dubium
est, guod apostolica ecclesia mater sit omnium ec
clesiarum, a cujus vos regulis nullatenus convenit
deviare, et sicut filius venit facere voluntatem Pa
tris sui, sic et vos inplete voluntatem matris vestrae,
guae est ecclesia, cujus caput, ut dictum est, Ro
mana existit ecclesia, guiccumgue ergo sine discre—
tone juslitiae contra hujus disciplinam actum fuerit,
ratum habere nulla ratio permittet. Haec ibi. Hanc
sententiam etiam protulit s. Gregorius papa dicens
ibidem: Apostolicis praeceptis non dura superbia
resistatur, sed per obedientiam, guia sancta Romana
Ecclesia et apostolica auctoritate jussa sunt, saluli—
fere impleantur, si ejusdem sanctae Dei ecclesiae,
guae est caput, veram communionem habere deside—
ratis. — Hoc idem firmat Jeronimus ad Lucionum
scribens: Te breviter admonendum puto, traditiones
ecclestosticas ita observandas, ut a majoribus traditae
sunt, nec aliorum consuetudines contrario more sub
verti. Hoc eliam intendit Augustinus ad Januarium
scribens: „Illa guae non scripta, sed tradila sunt
custodibus, guae guidem toto orbe terrarum obser—
vantur, datur intelligi, vel ab ipsis apostolis, vel ex
plenariis conciliis, guorum est in Ecclesia saluber
rima auctoritas, commendata atgue statuta retineri,
sicut id, guod Domini passio, resurrectio, ascensio
in celum, el advenlus Spiritus sancti anniversaria

36 *
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solemnitate celebrantur, ct si guid tale aliud occur—
rerit, guod conservalur ab universis, guocumgue se
diffundit Ecclesia. Alia vero, guac per loca lerrarum
regionesguc variantur, sicut: est, guod alti jejunant
sabbato, alit vero guotidie communicant corpori et
sanguini Domini, alii certis diebus accipiunt, et si
guid aliud hujusmodi adverti potest, totumnhoc genusrerumliberashabetobservationes.— Ouodenim
negue contra fidem, negue contra bonos mores esse
convincitur, indifferenter est habendum, et pro eorum
inicr guos vivitur, societale servandum est hoc.“ —
Ouae verba prima facie videntur aligualiter pro no
strorum amicorum opinione sentire, sed si recte
considerenlur, guae scribuntur, non pro eis, sed pro
nobis est sententia vcritalis. Primo enimdicit Augu
stinus: „Illa, guae non scripta, sed tradila sunt
custodimus, guae guidein a toto orbe terrarum obser—
vantur clc.“ Ergo non senlil, sacra scriptura prace
ceptam, sed ecclesiae tradilione institutam cominuni—
onem populo laycali sub una tantum hodic, sed in
primitiva Ecclesia toleratant: sub utrague specie ut
supra salis dixi. Sacerdotibus autem. celebrantibus
praecipitur sub utragůe consecrare. Secundo consi
deranda sunt verba ejusderm cum dicit: „Ouae guidem
toto orbe terrarum observantur.“ Narn cum inter om
nes katholicos Christi fideles communionem sub una
tantum specie populo laycali ministrari toto orbe
terrarum observelur, nagna praesumnplioest, proterva
arroganlia, lalem universalem observantiam inmutare
et inniti suae erroneae conscienliae contra univer
salem ritum, et laudabilem consuetudinem approba
tam a sacrosancta Romana ct universali Ecclesia
praesumere irrilari, contra guos divina Sapientia
proclamat Eccli. 37. dicens: O praesumptio ne
guissina, unde creala es, cooperire aridam malitia
et dolositate illius? Et Salomo proverb. 3. dicit:
Habe fiduciam in Domino ex toto corde tuo et ne
innitaris prudentiae tuae. Et idem Salomo pr. 3.
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dicit: „Ne sis sapiens apudtemet ipsum, time Domi
num ct recede a malo.“ Et canlic. 1. dicit: Si ignoras
te, o pulchra inter mulieres, egredere ct abi post
vestigia gregum el pasce haedos tuos juxta thaberna—
cula paslorum. „Grex enim Christi populus Christianus
est, de guo ipse dicit Luc. 12. Nolite timere, pusil—
lus grex; complacuit enim patri meo, alias veslro,
dare vobis regnum.“ Pastores autem dicuntur praelati
6. g. 1.: Oves pastorem suum non reprehendant,
plebs episcopum non accersat, vulgus eum non ar
guat, guia non est discipulus supra magistrum. Pastor
autem pastorum el ovium ac tolius gregis et populi
Christiani Petrus exstitit a Domino constitutus, cui
tribus vicibus dixit: Pasce, pasce, pasce. Joh. ult.
Ter enim dixit: pasce, ut omne genus hominum sal
vandorum statu triplici comprehenderet, videlicet
virgines, continenles et conjugalos vel incipientes,
proficientes et perfectos. Ipse etiam Dominus Jesus
se pastorem principalissnnum et optimum apellavil
Joh. 10: „Ego sum pastor bonus et cognosco oves
meas et cognoscunt me meae.* Et infra: „Et alias
oves habeo, guae non sunt ex hoc ovili, ct illas opor
tet me adducere et vocem meam audient et fict
unum ovile el unus pastor.“ Ubi dicit beatus Augusti—
nus: „Siautem praepositi Ecclesiae, gui filiisunt, pasto—
res sunt, guomodo unus pastor est, nisi guia sunt illi
omnes unius membra pastoris et cuidem gui pastor
est, dedit membris suis. Nam et Petrus pastor et
ceteri apostoli pastores et omnes boni Episcopi.
Hostium (Oslium) vero nemo verum se dicit, hoc
sibi ipsi proprie tenuit; dicit enim super illa verba
Christus: Ego sum hostlium (ostium) ovium Joh. 10.
Et infra dicit: Omnes tantum pastores boni fuerunt,
non solum, gui sanguinem fuderunt, sed guia pro
ovibus fuderunt, non enim fuderunt elalione sed
caritate. Nam et herelici, gui propter iniguitates et
errores suos aliguid molestiarum perpessi fueruni,
nomine martyrii se jactant, ut hoc pallio dealbati
facilius [urcntur, cut Jupi sunt.“ Et infra idem Au
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gustinus in verbo: „Et fiet unum ovile,“ dicit: „Lo
guebatur cnim primo de ovili de genere carnis Israel,
erant enim alii de genere fidei ipsius israel, extra
erant adhuc in genlibus praedeslinati, nondum con
gregati. Et ibidem dicit Chrys.: Futuram eorum
scilicet credentium praeviderat unionem. Unde sub
dit: Et fiet unum ovile et unus pastor. Et Grego
rius: Ex duobus gregibus unum ovile cffecit, guia
judaicum et gentilem populum in sua fide conjunxit.
Et Theophilus dicit ibidem: Idem namguec omnibus
est baptismi signaculum, unus pastor, Verbum Dei.
AHendant ergo Manichei, guum unum ovile et unuspaslorestnovietveterisTestamenti.| Altcndant
igitur nunc et Bohemi, guia si extra curam unici
pastoris vagantur, scilicet papae, et extra hoc ovile
invenu fuerint, in luporum fauces seu demonum
corruent infallenler.

Tertio consideranda sunt ejusdem Augustini
verba cum dicit: guae guidem toto orbc terrarum
servantur, datur intelligi, vel ab ipsis apostolis vel
ex plenariis conciliis etc. Concordat Innocentius in
c. Cum Marthae. Nam licet in primitiva Ecclesia
guogue permissa et observata fuerit in guibusdam
ecclesiis communio populi laycalis sub utrague specie,
nunguam tamen fuit in aligua Ecclesia Christi prae—
ceptum vel apostolorum, ut supra salis ostensum
est, nec probari potest eficaciter, guod universali—
ter in tota ecclesia primitiva talis modus teneretur,
nec guod aliguis apostolus dederit communionem
sub ulrague specie populo laycali, guamvis Paulus
permisit Corinthiis (I. ad Cor. 11.) Sed cerlo prae
supposito sed non concesso, guod teinpore illo fuis
set universaliter observatum, non tamen ex €0 se
guerelur, guod etiam nunc teneremur universaliter
observare, cum multa fuerint in primitiva ecclesia
observata, guae negue erant negue sunt de neces
sitale salutis, negue Domini pracceplum, ut: guod
essent illis omnia communia Act. 4. Item, guod
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ventiles circumcidercntur, ut Petrus- permittebat,
volens complacere Judaeis. Et licet Paulus contra
dixerit, fecit tamen circumcidi Timotheum discipu
lum suum Act. 16. cujus pater gentilis fuerat, mater
vero fidelis. Dicit enim textus: et assumens circum
cidit eum, propter Judaeos, gui erant in ilis locis.
— Et gloriatur in faciem restitisse Petro guia re
prehensibilis erat. Prius enim cum venirent guidam
a Jacobo, cum gentibus edcbat, cum autem venis
sent, subtrahebat et segregabat se, limens eos, gut
ex circumcisione erant et simulationi ejus consen
serunt ceteri Judaei, ita ut et Barnabas duceretur
ab eis in illam simulalionem. Ad Gal. 2. Ipse tamen
prius circumciderat Timotheum, et sic reprehen
dendo Petrum, se ipsum etiam reprchendit, de guo
2. g. 1. Paulus Petrum reprehendit, ubi subditur:
hoc non de officio ecclesiasticae dignitatis, sed de
puritate vitae et sanctilate conversationis intelligitur,
solus enim Petrus inter apostolos primatum gerebat,
dicit enim glossa 11. d. c. finali super verbo: Petrus
apostolus: guod Petrus Paulo dedit licentiam prae
dicandi auctoritate Domini dicenlis: Separale mihi
Barnabam et Saulum in opus, ad guod assumpsi eos.
Act. 13. Cum itague idem Paulus interfuisset con
eilto celcbrato Jerosolimis per apostolos, et con
elnsioni ac decrelo ipsorum apostolorum contra he
resim phariseorum dicentium: oportere circumcidi
gentiles et servare legem Moysi Act. 15., postea
recedens a Barnaba cum Silla perambulans Syriam
et Ciliciam, confirmans ecclesias, praecipiens custo—
dire praecepla apostolorum et seniorum, et cum per
venisset in Derben et Lystram circumcidit Timotheum
agens contra decretum, et contra id, guod ipsc
praedicaverat, instinctu tamen ut credimus Spiritus
sancti ad evitandum scandalum Judaeorum. Sic
igitur sacrosancta Romana et universalis Ecclesia
Spiritu sancto inspirata non solum communionem
sub utraguc specie populo laycali deslituit, sed
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alia plurima ut infra dicam, post apostolorum tem
pora immulavit.

Ouarlo ejusdem Augustini verba consideranda
sunt cum dicit: „vel ex plenariis conciliis, guorum
est in Ecclesia saluberrima auctoritas commendata
atgue statuta relineri.“ Nam sicut ipse idem Augu
stinus dicit contra Faustum hereticum: „non crede
rem Evangelio, nisi me katholice ecclesia auctoritascommoveret“© CumigiturinsacroConstantiensi
concilio a sacrosancta universali Ecclesia katholica
decretum fuerit, guod nolentes desístere a com
munione sub utrague specie, lam presbyteri mini
strantes populo laycali guam ipsi layci tamguam
heretici punirentur: guanta igitur arrogantia, guanta
gue prolervia, et superbia temeraria in his regnat,guirebellibusviverepociuseligunt| singulariter.
guam sancte malris eeclesie jussa cum universo
katholico populo Christiano humili devotione servare.

Ouinto ejusdem Augustini verba, ubi Supra,
consideranda sunt — ubi dicit guod conservatur ab
universis gnocumgue se diffundit Ecclesia sc. ser
vandum est. Et subdit alio verbo: guae per loca
lerrarum regionesgue variantur, sicuti est, guod alii
jejunant sabbato, alii non, alii guotidie communicant
corpori et sanguini Domini, alii cerlis diebus ac
cipiunt. Et si guid aliud hujusmodi animadverti po
test, totum hoc genus rerum, liberas habel obser
vationes.“ Ecce guam clare determínat Augustinus
communionem sub utrague specie populo laycali non
esse necessariam, licet guogue permissam, ut in
ecclesia primiliva et in ordine Cisterciensi permis
sum fuit, ministros altaris communicare sub utraguc
specie usgue ad concilium Constantiense et Basili
ense, in guibus prohibitum fuit cis et ab inde in
posterum tamguam veri et legilimi obedientie filii
nunguam amplius usi sunt tali concessione. Non
possunt igitur amici nostri tantum festum agere, ac
celebre gaudium ostentarc neguc ex verbis Augu
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stini negue ex verbis beati Thoma Vilhelmi de Lau
duno vel guorumcungue aliorum doctorum dicen
tum, guod in primitliva Ecclesia vel eliam post
modum in aliguibus ecclesiis solitum sit ita facere.
Ex guo patel expressissime indifferenter habendum,
ut idem Augustinus dicit ibidem cum ait: guod enim
negue contra fidem, neguc contra bonos mores con
vincitur, indifferenter est habendum et pro eorum,
inter guos vivitur socictate, servandum est.“ — Ex
guibus verbis hodie patet expresse, contra fidem esse,
nolle obedire sacrosancte Romane et universali
Ecclesie. S. 4. d. Siguidem sunt presbyteri. Ubi
referuntur verba sct. Gregorii dicentis: „Peccalum
igitur paganitatis incurrit, guisguis dum Christianum
se esse asserit, sedi apostolice obedire contempnit.“
Referuntur enim ibidem verba Samuelis sacerdolis
Domini ad Saul regem dicentis: Numguid vult Do
minus holocausta et victimas, et non pocius, ut
obediatur voci Domini? Melior est enim obedientia,
guam viclimae et auscultare magis, guam offerre adi—
pem arietum, guoniam guasi peccalum anolandi est
repugnare et guasi scelus ydololatrie nolle acguie
scere; pro e0 ergo, guod abjecisli sermonem Do
mini, abjecit te Dominus, ne sis rex. Sic ergo ho
die dici polest Pragensibus et seguacibus inclili
regni Bohemie: pro €0, guod abjecistis suave jugum
obedientiae Domini nostri Jesu Christi dicentis: „Oui
vos audit, me audit, el gui vos spernit, me spernit,“
— abjecistis, inguam tamguam filii Belial jugum
obcdienliae sacrosanctae et universalis Ecclesiae
militantis omniumgue ecelesiasticorum praelatorum
atgue regum et principum temporalium: abjecit vos
Dominus, ut gloria olym laudabilis famae vestrae
guoad cultum katkolicae fidei, guoad cultum juslitiae,
guoad bonos mores et sanctas observaliones sacra
rum algue saluberrimarum traditionum sacrosanctae
Romanae et universalis katholicae militantis ecclesiae
jam evanucrit, ut tamguam oves sine pastore, ne2
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gue archicpiscopum, neguc cpiscopum, negue katho—
licum ecelesiasticum prelatum habcatis negue katho—
licum regem Ssuscipere velitis ac cidem katholicae
obedientiac, pron' ex debito, nedum propler timo
rem conscientiae obligamini. Ubi est progenies glo
riosa atguc laudabilisstma fama olim sacrae cuncto
rum studiorum universitatis, guot macistri in sacra
pagina, vel baccalaurei choruscant aut florent in
Praga, guot doctores juris canonici ct civilis? Sun
ne nunc in Praga, sicut olim 30 millia studentium
vel citra? Ecce ad guid cvenistis abjicientes jugum
Domini et sanctae umatris Ecclesiae, ut tanguam
oves erranles et evagantes a cura pastorum in spi
ritu libertalis vivere cupientes, tamguam illi pighardi
et beginae heretici explantati ct eradicati (in c. ad
normam de heret. in clementinis) in faucibus lupo
rum rapacium, demonum videlicet infernalium in
clusi et concalhenati subterna (infernali) perfidia te
ncamini, guia, ut dicit Salomo proverbiorum 5: Ini
guitates suae capiunt impium et (unibus peccatorum
suorum constringitur; ipse morietur, guia non habuit
disciplinam et in multitudine stultitiae suac decipietur.“
Et proverb. 18: Non recipit stultus verba prudentiae.
nisi ea dixeris, guae versantur in corde ejus. Impius.
cum in profundum venerit peccatorum, contempnit.
sed seguitur cum ignominia et opprobrium.

Resipiscite igitur et respirate tamguam filius
prodigus, converliminí ad Dominum tamguam ad
patrem orantes et dicentes: Pater peccavi in celum
et coram te Luc. 15. Discite, precor, orationem
dominicam dicentes: Pater noster, gui es in celis et
infra: Panem nostrum supersubstantialem (ut Math.
VI.) vel panem nostrum guotidianum (ut Luc. 11.)
da nobis hodie, guo supersubstantiali pane pro di
vina gratia sumplo magis indigemus, nam uaturali.
Dicit enim Jeronimus super illo verbo: „supeorsub—
stantialem“ : Onando crgo potimus, ut peculiarem,
vel praecipuum nobis Dcus. tribuat panem, illtm
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pelimus, gui dicit in Evang.: Ego sum panis vivus, gui
de celo descendi. Et Cypr. ibidem dicit: Nam panis
vitae Christus est, sed panis hic omnium non est,
sed noster est. Hunc autem panem dari nobis guo
tidie postulamus, ne gui in Christo sumus et eucha
risiam dguotidic accipimus, intellige spiritualiter, sci—
licet in statu salulis, ne intercedente aliguo graviori
delicto, dum a celesti pane prohibemur, a Christi
corpore separemur. Ouolidie igitur commanicandum
est spiritualiter tendentibus ad salutem, non tamen
sacramentaliler, nisi €0 modo, guo sancta mater
ecelesia declaravit consecr. d. 2. et Oinne c. guoad
populum laycalem postremo redacla sunt ad semel
in anno, ul in capilulo: Omnis utriusgue sexus fi
delis, dum dicit: Suscipiens reverenter ad minus in
pascha eucharistiae sacramentum, guod verbum piae
et sanctae memoriae Eugenius IV. scriptis aposto—
Jicis declaravit intelligendum esse, a die palmarum
inclusive usgue ad očtavam paschae etiam inclusive.
Hlud enim decretum et statutum edilum fuit in ge
nerali concilio Lateranensi per Innocentium III jam
elapsis annis 240 et citra. Nam licet Christus Jesus
in ulima sacra cena hoc saluberrimum institucrit
sui sanctissimi Corporis el sanguinis sacramentum.
suisgue 12 Apostolis dixerit: Hoc facile in meam
commemorationem Luc. 22., in guibus verbis secun—
dům communes theorias katholicorum doctorum €0s—
dem instituit sacerdotes: non tamen determinavit
diem, non locum, non modum, non personas layca
jes vel clericales citra sacerdotes, guibus hoc faci—
endum sit in ejus čommemorationem. Haec autem
omnia et alia plurima per Spirilum Sanctiun Suistenporibus| revelandain.Ecelesiae| sanetae— snae
sponsae fidelissimae ct immaculatae aucloritate re
liguit, cujus caput visibile temporale atgue ministe
riale Petrum instituit tribucns síbi plenitudinem po
testatis Cunr dixit: Onodcumgue. ligaveris ele. et
guodcumeue solveris ete. Math. 16. et: Pasce, pasce,
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pasce Joh. ullimo. Nam cum ceteri Episcopi in
partem sollicitudinis sunt vocati, papa solůs omnis
oblinet a Domino plenitudinem potestatis 2. g. 6.

Et ne in superfluis immoremur, obmissis va
rietalibus temporum et legalium veteris testamenti
interpretationibus et divinorum pracceptorum per
auctoritatem divinam traditam synacogae in ve
teri testamento a minori argumentando, respectu
synagogae, cum multo major sít auctoritas Ec
clesiae, guam fuerit auctorilas synagogae, nam per
auctorilatem synagogae anle Christi adventum num
guam potuit ab aliguo obtineri elerna vila, sicut
oblinetur per auctoritatem Ecclesiae traditam ab
ipso Domino nostro Jesu Christo, gui se continuo
assistentem cum plenitudine suae polentiae, sapien—
tiae pariler et clementiac suae sanclac ecelesiae re
promisit Math. ultimo: Data est mihi omnis potestas
in celo et in lerra. Euntes ergo docele omnes
gentes ele. Et ecce ego vobiscum sum omnibus
diebus, usgue ad consummationem seculi.“ Ne dicatur
difficile esse injunctum negotium, (addidit): ego
sum vobiscum, gui omnia facio levia, non autem
cum illis solum dixit se futurum esse, sed et cum
omnibus, gui post illos credent, non enim usgue
ad consummationem seculi apostoli mansuri erant, sed
sicut uni corpori fidelibus loguilur. Et Beda dicit:
guod autem dicit, usgue ad consummalionem seculi.
finitum pro infinito ponitur, nam gui in praesent;
seculo cum electis manet eos protegendo, ipse posi
finem cum €eismanebit, eos remunerando; non est
enim divina polentia lam stricte verbis evangelicis
alligata, guod ultra illa nil sibi remanserit potestatis
declarandi, interpretandi, supplendi, addendi vel iii
nuendi suo instinctu et auctoritale per ecclesiam
sanctam suam, Sicut ipse Dominus Jesus Christus
etiam eadem ultima nocle, gua suum venerabilissi
mum Ssacramentum instituit, suis apostolis dixit:
Haec locutus sum vobis apud vos manens. Paracli
tus autem Spiritus sanctus, guem mittet pater in nomine
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meo, ille vos docebit omnia et suggeret vobis etiam,
guaccumgue dixero vobis. Joh. 14. Eadem etiam
nocte dixit: „Mulla habeo vobis dicere, sed non
potestis porlare modo, cum autem venerit ille Spi
ritus veritatis, docebit vos omnem veritatem.“ Ecce
igitur, guomodo verbum Dci non est alligatum, guum
possit disponere et mulare algue mutari concedere
ecclesiae suae pro libitu suae sanctissimae ac justis
simac voluntatis. Hinc idem Innocenlius III. in eo
dem generali concilio scripsit: Non debct repre
hensibile judicari, si secundum. varielatem tem
porum statuta duogue varientur humana, prae
serlim cum urgens necessitas, vel evidens ulilitas
id exposcit, guoniam ipse Dcus cx iis, guae in ve
teri testamento statuta fuerant, nonnulla immutavit
in novo, ymo eliam in ipso veteri secundum varie—
talem temporum variatae sunt leges. Nam Adae
aliud praeceplum datum fuisse non legitur in suae
creationis primordio, nisi: comede et ne comedas.
Gen. 2., guo decedente cum vixisset nongentlis et
30 annis, nusaguam legitur sibi revelatum de di
luvio, negue alicui usgue ad Mathusalem, gui
vixit 969 annis Genes. 5. — Fuit autem post
modum revelatum Noc, cum guingentorum esset
annorum per 120 annos ante diluvium. Gen. 6. Et
sc fuit secunda etas post diluvium usgue ad Abra
ham, de cujus nativitale Gen. 11. Nec eliam fit
mentio expressa de sacerdolio usgue ad Mclchise
dech regem Salem, gui obtulit panem et vinum in
sacrificium Domino Gen. 14. Necdum aligua mentio
fuerat de circumcisione usgue ad illam tertiam ela
tem Abrahae post nativitatem Ismahel filii sui geniti
de Agar ancilla Saray Genes. 16. Nec aligua mentio
fuit de lege scripta divinorum moralium praecepto
rum usgue ad 4"" etatem scilicet Moysi, Exod. 20.
Negue aligua mentio habita est de instituendo rege
usgue ad 5"7 etatem scilicel Samuel, gui unxit
regem Saul et David, gui Saul tunc bonus erat I.



854

Reg. 9. Sed guia poslmodum recessit a Domino,
privatus est regno I. Reg. 10. et unctus est David
in regem tunc adoleseens, gui dictus cest communilercximiusprophetaruim.| Negue.ctiam| occurrit
transmigratio ysraelitici populi in Babylonem usgue
ad sextam etalem scilicel Nabuchodonosor et Da
nielis et aliorum prophetarum, negue verbum Do
mini incarnatum est usene ad seplimam etalem.
Juxta hanc computationem duasi in plenitudine tem
poris ut dicit Aposlolus ad Galatas 4.: „AU ubi
venit plenitudo lemporis, misit Deus filium suum“
etc., guae ullima etas duralura est in humano ge
nere morlali usgue ad finem mundi, ut ipse idem
Dominus dicit (Math. 24.): „Amen dico vohbis. guod
non praeteribit gencratio hacc, donce omnia fiant.“
Et Math. ullimo: „Ecce ego sum vobiscum semper,
usguc ad consummationem seruli.“ Et sic in septem
etates secundum praedictam computationem, distine—
tun est omne tempus duralionis mundi ab initio
usgue ad finem secundum numerum seplen dierum
creationis mundi Gen. 1. ct multorum aliorum sep
tenariorum iu velteri leslamento.

Ita omne tempus durationis ecclesiae mililantis
per seplem stalus distinguitur juxta seplem vistones
Johannis evangelistae in insula Palůmos per cundem
descriptas in libr. Apoc. Staluum primus. dicitur
justiliae ct sanctitalis. gui duravit per totum Iempus
vitae Christi el Apostolorum ejus; secundus: palien
tiae ct severitalis, gui duravit usguc ad tempus
Coustantini; tertius: prudentiae et sagacilalis, gui
duravit usguc ad tempus. chrislianissimi Jusliniání
unperatoris; guarlns: graliae el carilalis, gui dura
vit pro toto tempore viiae sancti Gregorii ct sub
seguilur in clectis usgue ad fincm mundi. Oninlus
penitentiae et communitatis. gui duravit in statu mo
nachorum ct canonicorum regularium usejue ad sane—tosDominicumetFranciscun.| Sextus:indigeuliae
ct paupertatis, gut duravit et durat nsguc adhuc in
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ordinibus mendicontium. Seplimus expericntiae et
finalilalis, gui erit tenpore ullimí anlichristi, et post
ejus morlem durahit usgue ad finem mundi. Has
distincliones desionavit beatus Johannes in seplem
visionibus snis in insula Pathmos, ubi habuit reve-—
Jationes sanclorum misteriorum el judiciorum divi—
norum usgue ad finem mundi. Primo enim ponil
numerum VIÍ ecclesiarum sub figura seplem cande
labrorum aureorum et in ipsis ecclesiis seplem prae
latos, guos vocal angelos, ex olřicio prius per sep
tem stellas figuratos, de dguibusApoc. 1, 2, 3“ c.
in prima visione declarans figuras dat intcIligentiam
subjectorum. Owarlo ponit numerum septem lampa
darum ardentium ante thronum Dci. guae sunt sep
tem sc. spiritus Dei, id est, seplem dona Spiritus
sancti. Apoc. 4“. Et continuans vistonem dicit sub
jungcendo, guod sedens super thronum habuit in
dexlera sua librum scriptum intus et foris signatum
sicillis septem Apoc. V. et Vl. et VIIL Tercio in
aperilione sepliní sigilli ponil numerun septém an
gelorum cum tubis septem Apoc. 8. et 9. capitulo
usgue ad 12. capit. Ouarto ponit numerum septem
capitum magni draconis Apoc. 12. Óui draco, i. e.
diabolus, parit bestiam i. ©. antichristum. Apoc. 13
et 14. Ouinto ponit numerum septem angelorutu
habenlium septem plagas novissimas in septemn tigellis
aureis plenis iracundiae Dei vivenlis. Apoc. 15 et16.Sextoponitdampnalionem| meretricis.magnae
sub nomine Babilonis habentis capita septein i. e.
septem montes, super guos sila est. Apoc. 17 et
18, 19 et 20. Septimo ponit renovationem celi et
terrac sibi oslensam per unum de seplem ange
lis habentibus fialas plenas septem plagis novissimis,
gui ostendit sibi plenitudinem gloriae excellentiam
gue decoris supernae civitatis Jerusalem in con
sortio omnium spirituum bcatorum frucntium Deo
et invicem in Deo Apoc. 21. et 22. et sic est finislibri.Juxktgueimsensnm| magnumetprolixum
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tractatum composui de futuro universali judicio,
guem sanctae memoriae papae Eugenio praesentavi
corrigendum, emendandum et guidguid suae Sanc
titati libuisset, disponendum, sicut et alia mea opus
cula etiam cum praesenti submisi et subinitto judi—
cio et correctioni sacrosanctae Romanae et univer
salis Ecelesiae katholicae militantis. De guibus opus
culis nedum per totam Italiam, sed etiam per Fran
ciam, per Hispaniam, per Angliam, per Flandriam,
per Alemaniam, et per alias mundi partes hinc ct
inde diffusa est copia et in Romana Ecclesia ex
emplata per venerabiles et sanctificos viros divinafaventegratiacumdevotionesalutifera© usguegua
gue. Et idco haec prosegui in praesenti opusculo
gratia brevitatis omitto. Intendo tamen ad nostrum
propositum demonstrare auctoritatem Ecclesiae, de
gua eliam utilein tractatum composui et sanclisstmo
Domino nostro Nicolao papae gůinto humili et de
bita reverentia féci pracsentari, gui laudavit opus
et diligenter servari facit in sua bibliotheca solemni,
Succincte igitur discurrendo sufficiat enarrare, sum
mum pontificem et sanctam Dei ecclesiam auctori
tatem a Christo accepisse, nedum pro tempore Apo-—
stolorum, sed etliam pro omni tempore durationis

mundi juxta verbum cjuslem Domini post inslitutionem Sui sacramenti (Joh. 14.): „Ainen, amen
dico vobis, gui credit in me, opera guae ego facio
et ipse faciet, et majora horum faciet, guia cgo
ad Patrem vado, et guiccumgue pelierilis in nomine
mco, haec faciet, ut glorificetur pater in filo. Si
diligitis me, mandata mea servate, et ego rogabo
Patrem et alium paraclitum dabit vobis, ut maneat
vobiscum in elernum, Spiritum veritatis, guem mun
dus non potest accipere, guia eum non videt nec
scit eum.“ Si igitur propterea, guia Spiritus verilatis
manet cum ecclesia in eternum, pro certo Deus nun
guam permiltet ecclesiam suam Spiritu sancto reclam
in suis ordinationibus et determinationibus oberrare,
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et si pro locorum et temporum varietate ex cerlis
rationalibus causis ipsam divinam legem veteris velnoviteslamentiinterpretalar,© declarat,Suspendit,
tollit, addit, minuit vel immutat: semper credendum
est, inslinctu et dictamine Spiritus sancti divinague
inspiratione doclam illud agere, cum in substantiam
et effectumn contra necessaria ad salutem Spiritus
sanctus nunguam ecclesiae revelaret.

Potuit igitur sacra mater Ecelesia ad nostrum
propositum concludendum Spiritu sancto ducta ulrius—
gue speciei Coimnmunionemguoad laycos immutare,
nedum guia numguam fuit de praccepto Chrisli, sed
etiam si fuisset, guod tamen nullo modo conceden
dum est, dguia verum non est. Sit enim Moyses po
tuit immulare divinum praeceptum de circumcisione,
cum per 40 annos nunguam fuerit aliguis circum—
cisus posl Iransitum maris rubri ut palet Josuae
cap. V.; ct si Machabaei potuerunt immutare cultum
sabbati, guod tamen tanta diligentia praeceplum fu
erat celebrari (Exodi 20 et in multis aliis locis) —
Machabaet: autem immutaverunt sebbatum bellantes,
cum pcr prius in sabbato se defendere abnuissent
I. Mach. 22. et 23. —: multo magis ergo sancta
mater Ecelesta communionem utriusgue speciet po
pulo laycali sublrahere et unius speciei statu
ere potuil, guod omnino convincit et superat ad
versarios, Si mentis oculos una nobiscum aperiant
ad cognitionem katholicae veritatis. Nam ut dicilur:
Ratio praeteritorum futura scire facit c. scribam,
et c. Mandala. Cum igilur inspcxerimus, guid eccle
sta voluil sua auclorilale agere in practerito, guidve
agit, guidvc slatuit, clarius eliam cognoscemus, guid
in praesenti, guidve agere valeat in futuro.

Prino namgue vetus testamentum fundamentum
et robur ab auctoritale synagogae accepit, repara
ttonem el renovationem Esdrae sacerdotis magni.
Secundo tota biblia Christianorum, guae est solidum
fundamentum omnis nostrae verae et katholicae fidei
et ecclosiasticae disciplinae, auctoritatem et valitu—
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dinem accepit ab approbatione, confirmalione et ac
ceptatione sacrosanctae Romanae et universalis Ec
vlesiae katholicae, cujus reverentia et devolione
eltam illos libros autenticos reputamus, guos Judaei
inter apocrifos computabant juxta reductionem et
translationem illustrissimi nostri doctoris Jeronimi
gloriosi. Nam cum multi Evangelia conscripserunt,
ut Bartholomeus, Nicodemus, Thadaeus, Thomas et
si gui ali fuerint, ab Ecclesia non recepla pro ni
hilo repulantur 45. d. imprimis. Aulentica autem
habentur 4 evangelia, videl. Mathei, Marci, Lucae
et Johannis non ob aliud, nisi gula ab ecclesia sunt
recepla et approbata, ut dicit bealus Auguslinus con
tra Faustum herelicum. Sic ctiam de epistolis Pauli.
cum ipsemet faciat memoriam de guadam epistola
sua ad Laodicenses, dicens ad Colossenses último :
Salutate fratres, gui sunt Lacdiceae et Nymphametguaeindomoejusestecclesiam.© Etcumlecta
fuerit apud vos epistola, facite eliam, ut in Laodi
censium legatur ecclesia, et ea, guae Laodicensium
est, vobis legalur,“ ac tamen, guia epistolam ad
Laodicenses ecclesia non approbavit, pro nihilo re
putatur. Praeterea, guta apud multos dubium erat,
an epistola ad Hebreos Pauli esset, apocripha re
putata exstilit, guoadusgue fuit per Ecelesiam ap
probata post translationem Jeronimi. Multae etiam
epistolae Pauli ad Senecam destinatae putantur, guae
tamen nullius obtinent roboris firmitalem, guia non
sunt ab ecclesia approbatae. Pari modo, cum solum-—
modo actus apostolorum per Luram conscriplos ec
clesia recepit, omnes alios refutavit, ut Andreae,
Philippi, Petri, Thomae, Thadei et Pauli 15. d. Im
primis. Pari modo etiam canones, gui dicuntur Apo-—
stolorum, ab hereticis sub Apostolorum nomine com
positi, fuerunt ab Ecclesia refutati 16. d. Canones.
Et sic totum volumen Bibliac per Jeronimum trans
latum ab Ecclesiae auctoritate vigorem oblinet, ct
solidum firmamentum, ex guo omnem noslram de
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fensionem haurimus ad refulandas hereses oc
currenies.

Tercio omnes glossac doctorum, tam super bi
bliam guam super jura, canonicum vel civile, et
ipsa jura et omnes scripturae in populo Christiano
tantum valent, guantum ab Ecclesia comprobantur
vel saltem sustinentur juxta nom. 15. d. in. c. sancta
Rom. Ecclesia. Et glossa in dicto capitulo: Ego solis
etc. In praccedentibus namgue aevis persecutione
fervente docendarum plebium minime dabatur facultas.
Unde etiam christianitas in diversas hereses scissa
est, guia non crat Episcopis licenlia conveniendi in
unum,' nisi (temporc) supra dicti Imperatoris. Ipse
enim dedit facultatem Christianis libere congregari.
Sub hoc etiam sancti patres in concilio Niceno de
omni orbe terrarum convenientes juxta fidem evan
celicam et apostolican secundum post Apostolossymbolumtradiderunt.© Ouantomagisergopotuit
Ecclesia communionem sub utrague specie laicis
amovere ct sub una tantum instituere juxta tradi
tonem concilii Antiochení dicentis: omnes, gui ad
versantur sacram susceptionem Dominici sacramenti
secundum aliguam propriam disciplinam, hos ab Ec
člesia abjici oportet. Ex hoc etliam sexta Constan
tinopolitana synodus prohibuit Jaicis communionem
calicis, tamaguamceremoniale transitorium, guam ta
men sacerdotibus velut memorialem faciendam in
Junxit d. Ita guippe accedimus ad benectioncs ar
chanas et sanctificamur participes effecti tam sanctae
carnis, guam pretiosi sanguinis, gua ratione in lece
veteri rudes arcana ecclesiae videre vetantur, scripturafiguraliterdicente:© „Noliteperderepopulum
Caatlh de medio Levitarum, sed hoc facite eis, ut
vivant et non moriantur, si tetigerint sancta sanetorum
CNumeor.IV.)“ Et infra: „Alii nulla curiositate vi
deant, guae sunt in sanctuario priusguam involvantur,
aliognin morientur.“ — Sic igitur cum Sacerdos
celebrat, populus videt speciem panis consecrati et
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transsubslantiati in verum corpus Christi rcaliter et
cum effectu, cum omni suae divinitatis plenitudine,
cum Lota anima, cum toto corpore et cum toto
sanguine glorificatis latentibus sub illa panis visibilis
specie, non tamen videt populus speciem vini, sed
colorem tantum calicis; credit tamen intus laterc
Christi sanguinem, sacerdos autem cclcbrans pluries
videl speciem vini in sanguinem transsubstanliali,
videt, inguam, et bibit, ltamguam dignior populo ar
chanurn Dci sacramentum conficere et pro sua tolius
gue salute credentis populi sacramentaliter et spiri
tualiter, cum fidelis astans populus spiritualiter etiam
sumere non vetetur. Unde tamguam ad tollendam
hanc ambiguitatem Toletanum concilium cliam in ne
cessitalis articulo communionem calicis Jaicis mini
strare omnino prohibuit. I. Thym. 2“ cap. Persecu
toribus: Omní hora mortem expectanlibus licebat
fervide laicis in provocalionem effundendi sanguinis
bibere de calice sanguinem. Ex guo bcalus Ciprianus
epist. 30. dixil: Et guum ad hoc fiat eucharistia, ut
possit accipienlibus esse lutela, guos igitur tutos
esse contra adversarios esse volumus, munimento
dominicae immunitatis armemus, nam guomodo do
cebimus aut provocabimus cos in confessione San
guinem suum fundere, Si eis militantibus sanguinein
Christi denegemus, aut guomodo ad martyrii poculum
ydoncos faciemus, si non eo0s prius ad bibendum in
Ecclesia Domini poculum nostra communicationis ad
mittimus.“ De guibus verbis amici nostri agunt hi
lariter dicm festum, non attendentes, guod ex his
verbis in eorum subsidium nihil ponilur, cum negue
praecepliye loguitur, negue praecipere valuisset sumn—
mus pontifex non existens negue concilii praesidens
alicujus. Erat enim caritatis hujusmodi fervor pri
vilegium Domini singulare, ut dicit Apostolus (ad
Philip. [): „Ouia vobis donalum est, pro Christo non
solum ut in eum credatis, sed ut etiam pro illo pa
ciamini: idem certamen habentes, guale vidislis in
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me, et nunc audistis de me.“ ——Privilegia vero
tamguam privaliva legis communis in conseguentia
trahi non debent, dicitur enim privaliva lex seu
beneficium a principio concessum non omnibus gene
raliter sed parliculariter aliguibus. Hinc Isidorus: Pri
vilegia sunt leges privatorum, nam privilegium inde
dictum est, guod in privalo feratur. Alexander III.
in concilio Lateranensi sic statuit dicens: Temera
riuni est et indignum aliguem sibi sua auclorifate
praesumere, guod Romana Ecclesia alicui cerla ra
itone inspecta stngularibus votuit bencficiis indulgere.
Ubi glossa dicit: Temerarium hoc ideo dicit, guia gue
per privilegia conceduntur, non debent trahi ab aliis
propria auctoritate in extremum, guia privilegia com
mnunemlegem non faciunt 26 g. 8., ubi ctiam allegan
tur verba Jeronimi dicentis: Privilegia singulariorum
communcim legem omnino facere non possunt.“ 8i
ergo amici nostri volunt imilari vesligia eeclesiae
primitivae, cui multa privilegia concessa fuerunt per
ipsum DominumJesun Christum, ut sua vera katho
lica fides divulgaretur ubigue, ut psalmista dicit: In
omnem terram exivit sonus eorum: el Paulus refert
ad Rom. 10; et ut sua sanc:a Ecclesia immaculata
sponsa plantaretur et dilataretur sua veritale diffusaper
orbem — ostendaní se habere talia privilegia, gualia
jih nostri sancli patres praedecessores habebant, et
convenicmus cum cis eliam in communione calicis
et sub utrague specie populo laycali, sanent infirmos
sua umbra sicut Petrus (Act. 5.) suscilent mortuos
sicut Petrus et Paulus, sicut Andreas, gui sua brevi
oratione obtinuit a Domino Jesu Christo resuscita
tionem 40 morluorum (V. contextu), sicut Jacobus,
sicut Johannes in haustu veneni, ul in sua historia,
sicu! Thomas resuscitationem fratris regis Indiae,
tandem sicut Symon, gui oblinuit simul cum suo
fratre Thadeo resuscitationem 30 mortuorum in uno
momenlo. — Sed cum talia privilegia sibi concessa
minime valeant ostenlare, humilient animas suas una
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nobiscum ct subinitlant colla suavi atgue Llulissimo
jugo sanctae obedientiae sacrosanctae Romanae Ec
clesiae, Sicut omnes alii katholici veri Christi fideles,
el fateantur una nobiscum, guod cessanle causa
cesset effectus. —

Sic ergo per conseguens Ilaycalis communio
sub ulrague specie concessa causis praedictis ipsis
cessantibus cessare debuit eliam et debel communio
saepe dicta. Nam ut supra dixi omne tempus ecele—
siae mililantis in seplem status distinguitur, videlicet
Aposlolorum, martyrum, doctorum, pastorum, inona
chorun, mendicantium et antichristianorum fidcles
Christi perseguentium, et sic unus status alteri suc
cessit, guod longum esset nunc prosegui ul dixi.
Sufficiat tamen brevibus verbis in aperilione 7. si
gillorum prout dicit Johannes Apoc. VI., guod in
aperitione primi sigilli apparuit eguus albus, in guo
signatur status Christi ct apostolorum. In aperitione
secundí apparuit eguus rufus, in guo signalur stalus
sanctorum nartyrům. In uperilione tercii apparuit
eguus niger, in gůo Sigralur status herelicorum et
sanclorum pastorum atgue doctorum eos debellan
uum; prout Iuerunt Ambrosius, Auguslinus, Grego
rius, Jeronimus. In aperilione 4" apparuit eguus
pallidus, in guo signatur status ypocritarum (hypo—
erilarum), per sanctos suminos ponlifices pariter et
doclores confusorum cum Suis erroribus simulatis—
gue moribus et doctrinis, cum communiter herelici
aliguos ypocrilas simulationesgue fucalosgue colores
oslendunt ac suos palliant errores cum aligua simí
litudine veritatis; dicitur tamen ibi, guod infernus
seguebatur eum. In aperilione autem guinti sigilli
apparuerunt auimae inlerfectorum propter verbum
Dci voce magna clamantes judicium sanguinis, in
guo Signalur status monachorum, guo lempore.....
fagellum Dci multa mala fecit contra sanguinem in—
nocentium katholicorum. In aperitione autem sexli
sigilli terrae motus factus est magnus et sol faclus
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est niger lamguamsaccus cilicius, guia in sexto statu
sc. mendicantium post Franciscum et Dominicum se
cula est magna persecutio per Fridericum Impera—
torem conlra sanctam Romanam Ecclesiam. Unde
divus Bonaventura ordinis minorum solomnissimus
doctor sacrae paginae, secundus Cardinalis sanctae
Romanae Ecelestae, in prologo ct in pluribus locis
Seraphici nostri palris sancti Francisci affirmat, bea—
tum Franciscum signatum fuisse illum angelum sexti
sigilli ascendentem ab ortu solis, habentem signum
Dci vivi, scilicet Domini nostri Jesu Christi sacra
stigmala in suis manibus et pedibus atgue dextero
latere divinitas impressa etc. In aperilione guogue
septimi sigilli factum est silentium in celo guasi
inedia hora, in guo designatur terribilis persecutio
antichristi, contra guem designantur septemn angeli
cum 7. lubis etc. Cum ilague alia sint hodic moderna
tempora, guan fuerint in ecclesia primiliva: alia
eliam ecclesiastica tradilio servanda est, guam fuerit
tunc servata. Nam in primiliva Ecclesia baplizabant
in nomine Jesu Christi Act. 2. et 19... communica
bant post prandium I. Cor. 11., circumcidebant gen
tiles, conficiebant indislincte sive in fermentato, sive
in azymo, servabant aligua legalia ut de ydololalicis
et suffocato ct sanguine et Similibus, guae tamen
hodie minime sunt servanda, ut supra dictum est.
Et etiam Apostolorum tempore multa sublata fuerunt
ut patet Act. 11, 13, et 15. Sic per conseguens
sancla mater Ecclesia subtrahere potuit communio
nem laycalem sub utrague specie illo eodem Spiritu
sanclo ipsam regente et consulente et gubernante
continuo, a guo Spiritu veritas katholica derivatur,
conlra guam agere non est aliud, guam se ipsum
tradere in sathanae poteslatem, sicut Judas, Christi
proditor, de guo scriptum est Johannis 13: „et post
buccellam tunc introivit in illum sathanas.“ — Hinc
possumus nos doceri, guam sit cavendum male ac
cipere bonum; si enim corripitur, gui non dijudicat,
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hoc est: non distinguit a ceteris cibis Domini cor
pus: guomodo dampnabitur, gui ad ejus mensam
fingens se amicum accedit inimicus? Ubi dicit Au
guslinus: Non ut putant guidam negligenter legen
tes, tunc Judas solus Christi corpus accepil; intel
ligendum est enim, guod jam €is omnibus distribu—
erat Dominus sacramentum corporis et sanguinis sui,
ubi el ipse Judas erat, sicut Lucas narral, ac de
inde ad hoc ventum, ubi secundum narrationem Joh.
Dominus per buccellam tinctam atgue porrectam
suum exprimit traditorem, fortasse per panis intinc—
lionem illius signans fictionem. — Ex his igitur
verbis Augustinus sentire videtur, buccellam intinc
tam per Christun Judae porrectam non fuisse con
secratam. Et de hoc est textus in c. Cum omne etc.
legi de consecralione d. 2. ex guo dicit: Ouod jam
omnibus distribuerat Dominus sacramentum corporis
et sanguinis sui, ubi et ipse Judas erat, ut Lucas
narrat. Non est enim verisimile bina vice Judam ore
instinctu (sic) communicasse, guod est contra pesti
ferum dogma adversariorum nostrorum intingentium
corpus Christi cum sanguine et lacte matris ad com
municandum infantulos in die baptismi exemplo buc
cellae intinctae etc. Nolunt enim faleri miserrimi,
totum Christum sub alterutrague specie contineri,
jdeo sub gualibet minima particula, ut dicit Hilarius
de consecralione d. 2. c.: ubi est pars corporis, est
totum; eadem enim ralio est in corpore Domini,
guae in manna, ejus figura, praecessit, de guo dici—
tur, guod gui plus collegerat, non habuit amplius,
negue gui minus paraverat, recepit minus; non
enim guanltitas vísibilis in hoc existimanda mnisterio,
sed virtus sacramenti spiritualis. Hacc Hilarius. Et
subdit ibidem: Corpus Christi guod sumitur de altari,
figura est Dominici panis et vinum extra videtur.
Veritas autem, Dominicum corpus et sanguis Christi,
in veritate interius credilur, et intellige dum dicit:
figura est sanctum sacrificium vel sacramentuin cor—
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poris Christi. Et Jeronimus dicit in sermone Domi
nicae guartae: „Corpus Christi in singulis porcio—
nibus totum accipiunt, singuli autem accipiunt Chri—
stum Dominum et in Singulis porcionibus totus est,
nec per singulos minuttur. sed integraliter se pre
bet singulis.“ Hoc eliam firmat Augustinus in ser
mone de verbis Domini in monte et habetur 2. de
consec. d. 2. cap. gui manducat, ibi dum dicit:
Noverunt fidelcs, gueinmadmodummanducent carnem
Christi; unusguisgue accipit partem suam. Per partes
manducalur (Christus) et manet integer totus. Per
parles manducatur in sacramento, et manet integer
totus in celo. Manet integer totus in corde tuo,
totus enim apud Patrem, guum venit in virginem,
implevit illam et non recessit ab illo, veniebat in
carnem, ut homines eum comederent et manebat
integer, ut palres, ut angelos pasceret.“ Et beatus
Gregorius in homilia paschali dicit: Haec victima
salutaris illam nobis mortem Unigeniti per misterium
repraesentat, gui licel resurgens a mortuis jam non
moritur, mors alli ultra non dominabitur: tamen in
se immortaliter et incorruptibiliter vivens. Iterum:
„In hoc misterio moritur“ dicit glossa: i. e. ejus
mors repulalur veritas e0, cum frangitur. Subdit
Gregorius: Ejus guogue ubigue corpus, ejus caro
in populi salutem palitur, i. €. passio repraesentatur
el mors, i. €. ejus Sanguis non jam in manus in
fidelium, sed in fidelium ora profunditur. De guo
verbo nostri adversarii diem lelitiae agere gratulan—
tur, eorum tamen festum illico cessat, si glossam
ibi aspiciant dicentem: sc. hominibus consecrantibus
vel digne vel indigne. Subdit Gregorius: Hinc ergo
pensemus, guale sit hoc sacrificium, guod pro so
lutione vestra passionem unigeniti Filii semper imi—
tatur, i. e. repraesentat. Ouis enim fidelium habere
dubium possit, in psa ymmolationis hora ad sacer—
dotis vocem celos aperirti et in illo Jesu Christimisterioangelorumchorosadesse?—| Seguitur:
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summa el yma sociari, unumguid cx invisibilibus ate
gue visibilibus fieri, uno, inguil, eodemgue tempore
ac momentlo el in cclo rapilur minislerio angelorum
corpus Christi consociandui, el ante oculos sacerdotisinaltarividetur.| TanlaestenimEcelesiae
unitas in Christo, ul unus ubicumgue sit panis Cor
poris Christi et unus sil calix sanguinis ejus. Calix
enim, guem sacerdos katholicus sacrificat, non ost
alius ipso, guem Dominus tradidit. Et infra: Divi—
nilas enun verbi replet id, guod ubigue est, et con
jungit ac facit, ut sicut ipsa una est, ita veritas
corporis Christi el unum cjus corpus sit in verilate.
Unde adverlendum est, guia sive plus sive minus
guis inde percipiat, omnes egualiler corpus Christi
inlegerrime sumunt et generaliter omnes eť speci
aliter unusguisgue.

Hac igitur verba caput draconis conterunt
heresiarche dicentis: Non lantum sumi sub una
specie, guantum sub ntrague specie, guod est par
ticularis heresis deteslanda, guam eliam confuudit
sanctus Thomas, gui corporis oficium Christi com
pilavit €x commissione Urbaní papae IV. -— VYerius
igitur dicimus, guod sacrosancta Romana Ecclesia
prefatam heresim abhominatur et destruit in cantu
seguenlie corporis Christi cum dicit: sůúb diversis
speciebus — signis tantum cetlnon rebus — latent
res eximie. UÚbieliam exslirpatur alia heresis Hu
sitarumn false asserentium: panis subslantiam rema-—
nere in hoslia consecrata el viní pariter in pleno
calice consecrato.— Seguitur in seguenlia:
Caro cibus, sanguis potus; — manct tamen Chri
slus totus — sub utrague specie. — A sumenle
non concisus, — non confractus, non divisus, —
inleger accipitur. — Sumil unus, sumunt mnille;—
guantum Isti, tantum ile; — nec sumplus consumi
tur. — Nulla rei fit scissura, — signí tantum fit
fractura, — gua nec status nec statura — signali
minuilur. —- Ecce panis angelornm, — factus cibus
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viatorum — non miltendus canibus etc. Adducit
verbum Christi dicenlis Cananee Math. 15.: Non
est bonum sumere panem filiorum et mittere canibus.
Et Apostolis suis dixit Math. %.: Nolile sanctum
dare canibus, negue mittatis margaritas vestras ante
porcos: ne forte conculcent eas pedibus suis et
conversi disrumpant vos. Čirca guod eliam dicit
Apostolus ad Hebr. 10.: Irritam guis facicns legem
Moysi, sine ulla miseratione sub duobus aut tribus
testibus morilur; guantomagis putatis deteriora me
reri supplicia, gui filum Dei conculcaverit et sangui
nem testamenti pollutum duxerit, in guo sanctifica—
tus est et spiritui gralie contumeliam fecerit?“ Oue
verba si mislice considerentur sumpta pro conse
crato sanguine, retundunt labia dolosa adversariorum
nostrorum Christi sanguinem consecratlum indistincte
conferencium infantulis, latronibus, homicidis et gui
buscunguec abominabilibus sceleratis peccatoribus et
peccatricibus. Dicit enim sanctus Johannes Chriso—
stomus super illis verbis: Nolile sanctum dare cani
bus — sanctum est sicut baplismus gralia corporis
Christi. Mysteria autem veritatis margarile sunt,
guia sicut margaritae inclusae cocleis positae sunt
in profundo maris, sic mysteria divina verbis inclusa
posila sunt in altitudine sensus sacrae seriplurae.“ Au
gustinus aulem ibidem canes intelligit scismaticos
et herelicos dicens: Čanes autem pro impugnatori
bus veritatis, porcos pro contemptoribus positos non
incongrue accipimus, guapropler, guia canes exi
liunt ad dilacerandum; guod autem dilacerant, in
tegrum esse non sinunt, guia, guantum in ipsis est,
si ficri posset, conantur perimere verilatem. Porci
aulem guamvis non ita ut canes morsu appetant,
passtm tamen calcando inguinant. Et ibid. Joh. Chr.
dicit: Canes puto intelligendos gentiles et hereticos.
Gentiles omnino immundos et propler actus et propler
perfidiam; porcos autem hereticos, guia nomen Do
mini tnvocare videntur. Et infra: vel porci non

31%



868

solum carnalibus actibus iargaritas conculcant, sed
etiam post modicum conversí per inobedientiam
rumpunt ..... carum freguenter autein et scandalizati
calurnpniantur cos guasi dogmalum novorum semi
natores; canes etiam conculcantes sancla sordidis
aclibus et disputalionibus rumpunt praedicatorumn
veritates.“ Et ibidem in omelia, in verbo: „con
versi“ dixit et bene dixit: converst fingunt enim
mansuetudinem, ut addiscant, dcinde cum didicerint,
detrahunt. Ex guo Augustinus de sermone Domini
in monte dicit: Cavendum est ergo, ne guid ape
rtalur ei, gut non capit; melius est cnim guod con
guaeritur, clausum esse, si id guod apcrlum cest,
aut infestat per odium ut canis, aut negligit per
contemptum ut porcus.“ Secreta igitur et excellen—
tissimi corporis sacramenti et sanguinis Domini no
stri Jesu Christi, cum negucant ad sensum demon
strari rudibus laycis, non sunt explicite disserenda,
cum sufficiat eis, implicite credere mysteria nostrae
fidei. C. firmiter etc. Et ideo non sunt sub utrague
specie cominunicandi, cum efficaciter sufficiat eis ad
eternam salutem juxta ordinationem et ritum sacro—
sanctae Romanae et universalis ecclesiae sub una tan
tum Specie communicare, sc. panis transsubstantiat
in verum corpus plenissime secundum suam veris
stmam gloriosissimamgue essentiam lam guoad divi
nitatem, guam guoad humanitatem, realiter et cum
effectu, anima, corpore et sanguine indivistbiliter et
inseparabiliter unitis in illo sustentifico divino verbi
Dei personaliter in eternum, juxta guod ipse tdem
Dominus Jesus Christus Joh. VI. dixit: „Ego sum
panis vivus, gui de celo descendi, si guis mandu
caverit ex hoc pane, vivet in eternum,“ nullam tbi
faciens mentionem de calice sanguinis, guia gui
sumunt corpus, sumunt cum corpore sanguinem et
omnes Christi perfectiones virtutum, gratiarum, pro
prietatum et operalionum necessartas ad salutem
Supposita digna disposilione sumentis. Ad hanc sen
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tentiam, nihil obstante pestifero impiorum dogmate
contra Christum asserente praeceptum de necessi
tate salulis, populum laycalem sub ulrague specie
conmunicare debere, guod falsissimum est et a Chri—
sti veritate prolinus alienum, concurrunt et redu-—
cendac sunt aliae sane intelligendae omnes auctori
tales guorumcungue katholicorum doctorum sive per
nostros, sive per adversarios allegatae. Sacerdotibus
autem tanguam peritioribus et capacioribus tanti mi
sterii congruum est et ralionabile atguc ex Christi
institutione. necessarium et conficere et communi
care sub utrague speciec, cum celebrant, non aliter
eliam, guam secundum ordinationem ipsius sanctae
matris ceclesiae, cujus auctoritatem a Christo collatam
et ad vigorem ct efficaciam omnibus sacramentis
et scriplurarum veritatibus necessariamdiximus.
Propter significationcm igitur duntaxat et sacramen
talem denominationem extrinsecam, non concernen
tem sacramenti substantiam aut efficaciam, sub utra—
auc specie Christus instituit hoc adnuirabile sacra—
mentum. Vide, dictum est supra: Sub diversis spe
ciebus, signis lantum et non rcbus etc. Usus enim
omnis sacramenti non est substantialis, sed acci
dentalis, ex e0 guod data consecralione corporis et
sanguinis Christi, ctiamsí nunguam snumeretur, pro
guanto durarent species languam accidentia sine sub
jecto remanentes, pro tanto omnis substanlialis ve
ritas et gratia Domini nostri Jesu Christi in eodem
sacramento subsistent, ut nostri doctores tradunt,
nam sicut in baptismo lotio aguae exlerior signum
est lotionis interioris per gratiam, sic in sumptione
eucharislica cibatio exterior consueta fieri per cele
brantes sub dupplici specie sc. panis et vini, (est
signum) plenae cibationis interioris, guae licet plene
el eficaciter et realiter ita sub una specie, sicut
sub duabus (fit), signo tamen sensibili et sacramen
tali non acgue plene exprimitur sensui sub una,
sicut sub duabus, prout dicit sc. Thomas, guae tamen
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significalio ct denominatio non. passimrudibus, sigil
Jatim intelligentibus sapientibus ct ingeniosis est po
cius indaganda, sicut de sacrac scriplurae dicimus
intellectu guadrupplici perscrutando videlicet histo—
riace, allegorice, tropologice et anagogice. De gui
bus plura dixt tractatu de fuluro universali judicio.
Ouantum aulem propositum vestrům altinet de dup
plici specic se. panis et viní consecrati; guantum
ad expressissimum signum illud juxta historiacum
intellectum, perfeclio exlerioris. cibationis sub dup
plici specie, sc. panis el vini, esl expressius signum
perfectae cibalionis animae per graliam venerabilis
sacramenli virtule causala sub dupplici specie non
rcaliter el effective, sed sicgnificative et deinonstra—
tve ad sensum, el ita textnaliter possunt capi verba
Christi: „Nist manducaverilis et nisi biberitis“ etc.
Joh. 6. „El accipite et comedite et bibite ex hoc
omnes.“ Malh. 26. „Et biberunt ex co omnes.“
Marc. 14.

Secundo allegorice, sic ex guo in creaturam
non cst major aproxnnalio sensibilis, guam per Ci
balionem unius in alterum conversio, sive Corpora
kter ut alimenti in alimentum extra, sive de anima,
gura Stcul panis comestus in carném convertilur ho—
mnis, et vínům potalum in sanouimnem: sic in hocsacramenloexpressefitsignificalio| sivespiritualiter
vel intellectualiler, ut sit conversio alili jn aliinen
tum, aliti dico guantum ad corpus, sed spirilualiter
dico, guanlum ad animam, prout dicit in 3“ dc
anima: „Anima magis est ubi amal, guam ubt animat.“
Et Dominus Jesus dicit: „Ubi est thesaurus tuus, ibi
et cor tuum erit.“ Sic in hoc sacramento digne su
mentibus advenit, Christo beato Augustino inspiranle,
dum dixit: „Non lu me mutlabis in te, sicut cibum
carnis tuae, sed tu mutaberis in me.“<EL communi
ter omnibus pronuntiative dicit Joh. VI.: „Oni man
ducat me ct ipse vivet propler mc, el gui manducat
meam carnem, et bibit mcum Ssanguinem, n me
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manet ct cgo in tllo.“ Ouae verba praemisil et
postea subjunxit: „Sicut misit me vivens Pater et
ego vivo propler patrem, et gui manducat me, et
ipse vivet propler me.“ Et hoc duppliciter vel ad
bonum, bene agendum vitam apostolicam per imila=
tioncm vilae mcae Ssignificatae per. convcrsionem
pánis in carnem; juxla guod dicit apostolus ad Eph.
V.: Estole imilalores Dei, sicut filii carissimi, et am
bulate in dilectione, sicut et Christus dilexit nos et
tradidit semet ipsum pro nobis oblationem et hosliam
Dco in odorem. suavilatis;“ — vel 2% a peccatis
abstinendo propler cffusionem mci singuinis in re
missionem peccatorum ac eorum deteslalionem Luc.
22. Et ad Eph. I"*: „habemus redemplionem per
sanguinem ejus remissionem peccatorum secundum
divilias graliae cjus, guae superhabundavit in nobis.“
Hoc igitur figuratur sacramento (mysterium) Christi
sangumis Iranssubstantiati sub specie viní; realiter
aulem et essenlialiter nostra redemptio peccalorum
gue remissito consummatu est in cíŤustone sut pre—
Ciosissimi sanguinis el morle in cruce, ex (uo Ipse
dixit: hic est sanguis meus, gui efundetur in re
missionecm peccatorum. EL Petrus dixit sua I ep.
canonica ["“ cap.: Scientes, guod non corroptibilibus
addendui rebus avro vel argento redempli estis devestravana.Conversalione| paternetraditionis,sed
prelioso sanguine guast agní immaculati Christi et
incontaminati. Et Apoc. I"9: Ouí redemit nos, el lavit
nos a peccatis noslris In sanguine suo etc.

Tercio tropologice sive mistice. Sic ab initio
mundi post casum primorum parentum cuilibet via
tori adulto pro elerna salute duo fuerunl, sunt et
usguc in finem seculi erunt necessaria credenda de
Christo Jesu, cjus videlicet mcarnatio olin multi
pliciler revelata et figurata, munc vero per sacra
mentum sui corporis sub specie panis representata
algne presenlanda usgue in fincm mundi, ejusgue
passio et mors cum sanguinis cffusionc represcnlata
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per sacramenlum sui sanguinis sub specie viní con
secrati, et guia sine isus duabus speciebus repre
sentantibus prafatam veritatem nemo, salvari
potuit, polest algue poterit, guia, ut dicit Apost.
ad Hebr. 11.: Sine fide impossibile est placere Deo;
et tbidem dicit: „Credere oporlet accedenlem ad
Deum, guia est et inguirentibus sc remunerator sit:“
guamobrem ad pradicta exprunendum salvator dixit
Joh. VI.: „Nisi manducaveritis carnem filii hominis
et nisi biberilis ejus sanguinem, non habebilis vitam
in vobis.“ Et Luc. 21.: „Hoc est corpus meum,
guod pro vobis tradelur. Hoc facite in meam com
memorationem. Et hic est calix noví testamenti in
meo sanguine, gui pro vobis effundetur,“ Malhcus
autem 26. dixit: Christum dixisse: „ex hoc omnes.“
Hic est enim sanguis meus novi testamenti, gui pro
multis effundetur in remissionem peceatorum.“ Marc.
14. exprimit: „Vespere aulem facto venit cum 12.“
Et infra: „Unus ex duodecim, gui intingit manum
mecum.“ Et infra: „Et accepto calice gratias agens
dedit eis, et biberunt ex illo omnes.“ Et ail: „Hic
est sanguis mcus N. T., gui pro multis effundetur.“
Vides igitur varietatem in prolatione verborum ct
serie textus evangelici. Una tamen est sententia
verilatis. ad hanc autem reprasentationem continue
medilandam et intellectualiter contemplandam monet
apostolus et cxhortalur, imo pro guanto est ne
cessarium preacipit I. Cor. 11. dicens: „Ouotiescun
gue enim manducabitis panem hunc el. calicem
bibetis, mortem Domini annunciabitis, donec venial.“
Et infra usaue ad finem capiluli ubí dicit: „Itague
fratres, cum convenilis ad manducandum, invicem
expectale. Si guis esurit, domi manducel, ut non
in judicium conveniatis. Celera auleim, cum venero,
disponam.“ Ecce igitur, guomodo apostolus non
praecipicndo, sed increpando pocius Corinthiorum po
pulum laycalem sub ulrague specic communicantem,
in sua testura (textura) pluries repetit in codem
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capitulo; pramitlit enim prius: „Si guis autem vide
tur contentiosus esse, nos lalem consucludinem non
habemus, negue Ecclesia Dei.“

Ex guo potest inferri: conlentiost contra de
terminationem Ecclesie, non sunt Ecclesie, sed
pocius de synagoga dyaboli. De guibus psalmista dicit:
„Odivi Ecelesiam wmalignantiuin.“ Et Salomo dicit:
Stuppa collecta synagoga peccantium.“ Secundo dicit
Apostolus: „Hoc autem pracipio: non laudans, guod
non in melius sed in deterius convenitis. Primum
guidem convenientibus vobis in Ecclesia audio scissu
ras esse inter vos, et ex parte credo, nam oportet
et hereses esse, ut el gui probali sunt, inanifesli
fiant in vobis.“ Videant ergo amici mci, gui me
exercitant in defensione kalholice verilatis, guomodo
scissuras in Ecclesia Dei hereses appellat. Tercio
increpat apostolus talis communionis abusum, ex
primens Christi intenlionem ab omni indiscreta sui
sacramenti perceptione remolam, cum dicit: Con
venientihbus ergo vobis in unum jam non est Domi
nicam cenam manducare.“ Defercbant namgue etiam
communia cibaria ad Ecclesiam et faciebant in ha
bundancia consecrari panem et vinum et alia cibaria
benedici et ita abhominabiliter et indiserete cum
famulis in ecclesiis comedebant et bibcbant, et gut
divites erant, crapulabantur et inebriabantur, pau
peres non habentes, guid deferrent ad Ecelesiam
nedum esuriebant et sitiebant commuonia cibaria et
potabilia, sed eliam ipsa communione sanctissima
privabantur. Hinc dicit apostolus post increpationes
predictas: „Numguid domos non habetis ad mandu
candum et bibendum? Aut Eccelesiam Dci contem
nilis et confunditis eos, gui non habent?“ — El
sic innuit Ecclesiam contempnendam non esse, sicut
contempnunt noslri amici, et increpans €os iterum
dicit: „Ouid dicam vobis? laudo vos? In hoc non
laudo, subaudi, potius detestor et vitupero. Ouarto
procedit apostolus ad relationem inslitulionis hujus

*h
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excellentissimi sacramenti, cum dicit: Ego enim ac
cepi a Domino, guod et tradidi vobis, guoniam Do
minus Jesus Christus in gua nocte tradebatur, accepit
panem, et gralias agens fregit el dixil: Accipile et
manducale: hoc est corpus meum, guod pro vobis
tradelur: hoc facile in meam commemoralionem. Simi
Jiter et calicem, postguam ceenavit dicens: „Hic calix
novum testamentum esl in meo sanguine. Hoc facite,
guoltiescungue bibetis, in mecamcommemoralionem.“
Et sic narrat faclum, non tamen precipit laycis sic
faciendum, cum layci non habeant potestalem con
ficiendi, non ergo dicilur eis: „hoc facite in meam
commemoralionem;“ negue etiam in conseeratione
serva Ecclesia apostoli verba referentis, Christum
dixisse, prout dixit: hoc est corpus meum, gunod
pro vobis tradetur, sed lanlum dicimus verba for
malia esse: „hoc est corpus meum.“ Ecclesia lamen
interponit affirmationem eam, guam gni obmilteret,
mortaliler peccaret, guamvis transsubslanliatio fieret.
Nullus autem evangelistarum, negue Apostolus dixit
eam, sed ecclesia tantum. Pari modo cham non
simpliciler Ecclesia servat verba Apostoli dicentis:
„Hic calix novum testamentum est in meo sanguine,
hocgue facite, guoliescungue bibelis, in neam com
memoralionem.“ Oue verba negue Lucas expressit,
sed solummodo dixit: „Hic est calix novum testa—
mnentumin sanguine meo, gui pro vobis fnndetur;“
nec dixit ibi: hocgue facile in mcam commemora
tonem, sed superius tantum in communione cor
poris, cum dixil: „hoc est corpus meum, guod pro
vobis tradetur, hocgue facite in meam cominemora
tionem,“ ut intelligant amici nostri, 12 apostolos
effectos fuisse sacerdotes prius guam sub vini specie
communicarent, cum sententlia communis sit katito—
licorum doctorum, apostolos effectos fuisse sacer
dotes in illis verbis: hoc facile in meam comme
moralicnem, gue verba solus inter evangelistas
Lucas exprinit, negue aliguis evangelislarum pro
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ferl formam consecratioms calicis e0 modo, guo
Ecclesia servat. Nam Matheus dicit: „Hic est enim
sanguis meus novi teslamenli, gni pro mullis effundeturinremissionempeccatorum.“© Marcusdicit:
„Hic est s'-nguis meus noví tcstamenti, gui pro
multis cfundetur, et non dicit: „in remissionem
peccatorum.“ Luc:.s vero dicit: „Hic est calix no
vum testamenlum in sanguine meo, gui pro vobis
fundetur,“ et non dicit: „pro multis,“ negue dicit:
„in remisstonem peccalorum.“ Paulus autem refert:
„Hic calix novi testamenli est in neo sanguine,
Hoc facite, guoliescunguc bibetis in meam comme
moratlionem.“ Et sic varietas magna videtur inter
eos in verborum serie. Ex guibus omnibus collegit
Ecclesia aliguam iúnmutationem et aligua superad
dendo universalem consecrandi formam sanguinis
preciosi Domini nostri Jesu Christi dicit: „Hic est
enim calix sanguinis mei, noví et eterni testamenli,
misterium fidei, gui pro vobis et pro multis effundetur
in remissionem peccatorum. Hoc guotiescumgue fece
ritis, in. meam memoriam facielis.“ Et guamguam
subslantialis et necessaria forma stet in 4 verbis
scilicet: „hic est sanguis meus,“ is tamen, gui
temcrarie presumeret istam Ecclesize debitam formam,
— debitam dico: ex instilutione Ecclesie, cum supra
dixerim, necessariam in guatuor verbis etc.; —
loties mortaliter peccaret, guolies aliguod verbum
ex pradictis scienter ommitteret, agens contra ritum
et ordinem Ecelesie. Et sic multa servat Ecclesia,
guae nec a Christo expressa fuerunt, negue tradita
ab Apostolis, gua tamen cum sint longa consuetu—
dine approbata, non sunt minoris auctoritatis, guam
si ab Apostolis tradita fuissent, prout dicil Augu
stinus. Et Ambrosius: Consecratio autem, guibus
verbis et guibus sermonibus fiat, est Domini Jesu.
Nam religua omnia, gue dicuntur in superioribus, a
sacerdote dicuntur, laus Deo offerlur, oratione peli
tur pro populo, pro regibus, pro celeris, ubi autem
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sacramenlum conficilur, jam non suis sermonibus
sacerdos utitur, sed Christi. Et infra dicit: Vide
singula. Out pridie guam pateretur ctc.

Ouinto doctrinam dat Apostolus perpetue me
morie nostra redemplionis, cum dicit: Ouoticscun
gue enim manducabitis panem hunc et calicem bibe
tis: mortem Domini annuntiabilis, donec vemat. Circa
guod dicit Eugenius de consecratione d. 2.: Et guia
corpus assumptum ablaturus erat ab oculis et illa—
turus sideribus, necessarium erat, ut die cene sa
cramentum nobis corporis el sanguinis consecraret,
ut coleretur jugiler per misterium, guod semel of
ferebalur in precium, ut guta guotidiana et indefessa
currebat pro hominum salute redemptio, perpetua
essel 'redemplionis oblatio, et perennis viclima illa
viveret in memoria el semper prasens esset in gra
tiam, vere unica et perfecta hostia fide cxistimanda,
non specie negue extleriori censenda visu sed in
teriori affectu.

Sexto indigne sumentes Jude comparat, cum
dicit: „Rague guicungue manducaverit panem hunc vel
biberit calicem Domini indigne: reus erit corporis
et sanguinis Domini.“ Ouasi dicat: lamguam si ven
deret sicut Judas, gui dixit: „Peccavi lradens san
guinem justum,“ et abiens lagueo se suspendit.

Septimo instruit aposlolus intendentes com
municare, ut se digne preparent formala contritione,
legitima confesstione et suficienti possibili satisfac—
tone. In guibus tribus consistit perfecla penilentia,
ut dicit Joh. Chrys. de penitentia. Hinc ibidem Apo
stolus: „Probet antem se ipsum homo: et sic de
pane illo edat et de calice bibat.“

Octavo comminatur dampnalionis eterne ju
dictum indigne sumentibus, cum dicit: „Oui enim
manducat et bibit indigne, judicium sibi manducat
et bibit, non dijudicans corpus Domini“ Ex guo
dicit sanclus Augustinus: Oui discordat a Christo,
non manducat carnem ejus, nec sanguinem bibit, ct
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sic lantee rei sacramentum ad judicium perditionis
guolidie accipit. Ubi dicit glossa: Id est, non in
corporalur corpori ejus, guod est Ecclesia, mandu
cando id esl: credendo.“ Et ibidem Augustinus di
cit: Et sancta malis possunt obesse, bonis semper
ad salutem, malis ad judicium, non duia
res mala est, sed guia malus male accipil, guod
bonum est.

Nono recte inluenti prohibet apostolus com
munionem infantium et omnium carentium rationis
usu, cum dicit: non dijudicans corpus Domini, i. e.
non discernens ab aliis cibariis. Sic faciebant Co
rinthii. Reguiritur enim in sumentibus discretio suf
ficiens ad fidem et devolionem tanti sacramenti, ut
dicit beatus Thomas 4“ sent. g. d. Attendilur tamen
in amentibus videlicel, an a nalivilale, an ex post
faclo amentia supervenerit et an habeal amens di
lucida intervalla et sit docibilis. Si a nativitate, non
detur, si ex post facto, teslimonium oporlet haberi
de vita prelerita, et si verisimile esl, guod fuerit
in stalu gratia tempore superventionis amenlie, dari
potest, nisi periculum timeatur de vomitu, vel de
alia indiscereta ejus abusione. Similiter etiam dari
potest tempore intervalli, si docibilis est. Ita decre
tum fuit in conc. Carthag. 26. — De parvulis autem
dicit Augustinus: Si vero parvuli sunt et ebeles
(hebetes) gui doctrinam non capiant, respondeant
pro illis, gui eos offerunt juxta morem baptisandi
el per manus imposilionem crismati communicalii.e.peruncticumeukaristie| misterisadmitlantur.
Dicit glossa: De adultis intelligitur. Parvulis non
dalur corpus Christi, ut infra: Eodem in Ecclesia.
Ubi ejusdem Auguslini verba contra hasresin Pela
gianorum ad. Bonifacium referuntur dicentis: Nec
ilud cogitetis, eos vitam habere non posse, gui sunt
expertes corporis et sanguinis Christi, dicente ipso
Domino: Nisi manducaveritis carnem etc., dicit glossa:
guasi dicat: Non dubitelis, ymmo certi sitis, guod
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habere non possunt si sunt expertes corporis et
sanguinis Christi id est: unitatis Ecclesiae.

Decimo improperat eis Apostolus mortem, in
firmitatem, imbecillitatemgue multorum Corinthiorum
propter abusum tanti Sacramenti, cum dicit: „ideo
inter vos multi infirimi, imbecilles el dormiunt multi“
guasi dicat: propter abusus et abhominationes vestras
circa tantum sacramentum hac et pejora meremini.
AUlendant et Pragenses, guia jam visitati sunt san
guine in fluminibus, gladio in cerlaminibus et poste
et ignibus; attendant ad flagella Egyptiorum, de
guibus supra dixiinus. Non indurent corda, sed hu
milient animas suas, dulcescant in cordibus eoruin,
resipiscant, judicent semet ipsos, servent ipsius Apo
stoli doctrinam dicentis ibidem: „Ouod si nosinet
jpsos dijudicaremus, non utigue judicaremur.“ Re
Cipiant correctionis flagella, sicut Nabuchodonosor.
Audiant veras prdicaliones sicut Ninivitae, et non
stcut Pharao et Herodes, gui flagella susceperunt
propter eorum duritiam et perfidam voluntatem ad
initiun cruciatus eterní. Exod. 14. de Pharaone et
exercitu suo. Et Act. 12 de Herode, gui percussus
ab angelo Domini consumplus a vermibus exspiravit.
Contemplentur Boemi cjusdem aposloli verba dicenlis
ibidem: Dum judicamur autem, a Domino corripimur,
ut non cum hoc mundo damnemur.“

Undecimo Apostolus exprimit suam inten—
lionem, guid de hoc Sacramento laycis conferendo
senttat, cum dicit: „ltague fralres mci, cum conve
nihs ad manducandum,“ iuvicem expectate. „Nota:
„manducandum,“ et non dixit: ad bibendum, innucns
populum laycalem non sub dupplici,sed sub una tan
tum specie communicandum scilicel panis, in guo
transsubslantiato in corpus Christi, est totus Chri—
stus vivus, Sanguis integer, et triumphans cum
omni plenitudine gratiarum et sublimitate gloriae sua.

Et guod Apostolus de manducatione Christi
corporis intendat, bene comprehendi valet per id,
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guod Sseguiturcum dicit: invicem expectate.
Jnvicem etenim convenire debent katholici in unitate
fidei et agnitionis filit Dei, ul dicit idem Apostolus
ad Ephes. 4“ Ad guod etiam significandum invicem
conveniunt in Ecclesia corporali ad suscipicndum Do
minici COrporis Sacramentum, in guo continetur et
representatur unitas fidelium, guoad spiritum et
guoad corpus misticum, ut dicit idem Apostolus ad
Ephes. 4%: Solliciti servare unitatem spiritus, in
vinculo pacis. Unum corpus el unus spiritus, sicut
vocali estis in una spe vocationis vestra.“ Et be
atus Auguslinus 3. de Trinitate dicit: „Commendavit
Christus in hoc sacramenlo corpus et sanguinem
suum, guod etiam fecit et nosinct ipsos. Nam et
nos corpus ejus facti sumus; hoc sacramenlum pie
talis est signum unitalis, vinculum caritatis; gui vult
vivere, avcedat et credat ete. Ad id eliam expri
mendum dicit Apostolus: Si guis esurit, domi man
ducet sc. communia cibaria; seguitur: ut non in
judicium convematis, sc. in Ecelesiam corporaliter
vel naturaliter ad manducandum corpus Domini.

Duodecimo ne forte sinistre sua verba ca
perent ex his, gue dixerat de corpore et sanguine
Domini, declarationem verborum suorum reservavit
sibi cumdixit: Cetera autem, cum venero
disponam.“ Sed guia poslinodum ilerum non venit,
guia Romam profectus ibidem exstitit decollatus: sic
ejus verba manserunt in Ecelesiae potestate scrutanda
et determinanda, prout etiam verba Christi guoad
populum laycalem, sicut supra dictum est.

Ouarto anagogice considerando inslilutionem
Christi sub utrague specie sc. panis algue vini, sicut
preliguravit Melchisedech sacerdos Dei Altissimi pa
nem et vinum offerens ex decimatione Abrahee.
Genes. 14. Possumus ita contemplari: panis cor
hominis conlirmat et vinum laetificat, sed firmitas
nostra in hac vita peregrina non est nisi per fidem
et spem, guta fides est sperandarum rerum sub
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stantia, argumentum non apparentium. Ad Hebr. 11.
Spes aulem est certa exspectatio future beatitudinis
ex divino adjutorio et meritis propriis proveniens;
prout dicit August: lelilia autem nostra mentis in
hac peregrinatione ex caritate procedit, ut dicit apo
stolus ad Gal. V.; (ructus aulem Spiritus est: carilas,
gaudium, pax, patientia, longanimitas, bonitas, bcni
gnitas, mansuetudo, fides, modeslia, continentia, ca
stitas. Adversus hujusmodi non est lex; gui autem
sůnt Christi, carnem suam crucifixerunt cum viliis
et concupiscentiis.“ — Caritas autem est dilectio,
gua diligitur Deus propler se et proximus propter
Deum. De guibus tribus virtutibus Apostolus dicit
1 Cor. 13: Nunc aulem manent fides, spes et ca
ritas, tria hac, major autem horum est caritas.
Anagogice igitur, cum fidei successura sit clara
visto divine essentie ac perfecta cognilio pure ve
ritatis, ex gua resultat ipsa beatitudo omnium sanc
torum, guia, ut dicit Augustinus, visio est tota
merces, el Dominus Jesus dixit (Joh. 17): Hac est
vita eterna, ut cognoscant te, solum Deum verum,
et guem misisti Jesum Christum, filium tuum.“ Ubi
Augustinus dicit: „Ordo verborum est, ut le ct
guem misisti Jesum Christum cognoscant solum ve
rum Deum.“ Conseguenter etiam Spiritus sanctus
intelligitur, guia Spiritus est Patris et Filii, tamguam
caritas consubstantialis amborum, carilati igitur suc
cedit fruitio, guia ut dicit magister sententiarum I. d. 1.
fruitio est alicui rei amore inherecre propter semet
ipsam, ex guo eliam scguitur apprchensio successiva
spei, in guibus tribus anime dotibus omnis perfecta
beatitudo consistit. Et sic institutio Christi sub dup
plici specie figurat in via beatitudinem patri, ergo
etiam anagogico sensu capi possunt verba Christi
dicentis: Nisi manducaverilis et nisi biberilis etc..
guia sine fide, spe et carilate elerna salus esse non
potest. Sed guia layci et rudes populi ista nesciunt
sic explicite contemplari, neguc eis est necessariumu,
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cum sufficiat cís tmplicite crederc, ut dictum est:
etiam sufficit cis, fidem haberc de institutione ct
veritale hujus sacramentli, et secundum ordinationem
Ecclesiac sacramentaliter ac spiritualiler in statu gratia
sub una tantum specie semel in anno communicare
údeliter ct devote cum dobita reverentia, absgue
relativa speculalione signorum propler eorum rudi
taltem, ut dicit Apostolus ad Hebr. V.: Et guidem
cum esset filius Dei, didicit ex €is, gue passus est,
obedientiam, appellatus a Deo pontifex juxta ordinem
Melchisedech, de duo nobis grandis sermo ct inin
terpretabilis ad dicendum, guoniam imbecilles facti
estis ad audicndum. Etenim cum deberetis magistri
esse propler tempus: rursum indigctis, ut vos doce
amrni, gu sint elementa exordii sermonum Dci et
facti estis guibns lacte opus sit, non solido cibo.
Omnis enim, gui lactis est particeps, expers est ser
monis justitic: parvulus enim est. Perfectorum autem
est solidus cibus; corum, gui pro consuetudine exer
citatos habent sensus ad discretionem boni ac mali.“
Non mirum est igilur, si in Ecclesia primitiva layca
libus populis sub utrague specie communicare per
mittebant, dguasi pro guodam applausu tamguam te
nellis in fide, guibus lac potus esset, sicut infantulis
in exordio a nativitale per annum et ultra, guam
vis ad tricnnium magis indigeant materno solalio,
guam palerno juxla sententiam humanarum legum,
naturalem aptitudinem contemplantium. Hinc et Apo
stolus ad Cor. scribens sua I. epislola, guam stmul
totam deslinavit intendens eos arguere de abusu com
munionis sub utraguc specic, pramisit in I capite:
Obsecro autem vos fralres per nomen Domini nostri
Jesu Christi, ut id ipsum dicatis omnes et non sint
jn vobis scissure.“ Etinfra: „Hoc aulem dico, guia
unusguisgue veslrum dicit: Ego guidem sum Pauli:
ego autem Apollo: ego vero Cephe: ego autem
Christi. Divisus est Christus? Numguid Paulus cru
Cifixus est pro vobis? aut in nomine Pauli baptizati
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eslis?“ Et in 2“ capite dicit: Non enim judicavi
me scire alignid inter vos nisi Jesum Christum, et
hunc crucifixum.“ Hec erat igitur solliciludo et in
dustria Ecelesie primilive notificare videlicet Do
minun nostrum Jesum Christum verum Deum et
hominem pro noslra salute passum et mortuum, al
guc die lerlia surrexisse a mortuis et celera misteria
sua. Unde subdit: „Ut fides nostra non sit in sa
pientia hominum, sed in virtute Dei. Sapientiam
autem loguimur inter perfectos.“ Et infra: „Oua
abscondila erat.“ Et infra: „Nobís aulem revclavit
Deus per spiritlum suum. Spiritus eniin omnia seru
tatur eliam profunda Det.“ Sic et infra: „Carnalis
homo non percipil ca, guze sunt Spiritus Dei; spirilu
alis autem judical omnia, et ipse a nemine judicalur.“
Et in 3“ capite dicit: „Et ego fratres non pclui vobis
logui guasí spiritualibus sed guasi carnalibus. Tamguam
parvulis in Christo lac vobis potum dedi, non escam,
nondum enim poleralis: sed nec nunc guidem po
testis, adhuc enim carnales estis.“ Ecce icgilurguam
půlehre pramonet cos, guod dummodo crederent in
Dominum Jesum Cbristumn, eis celera permiltebat
sub futurae declarationis tolerancia sicut etian in I
ad Cor. 11. dixil: „Cetera cum vcnero disponam.“
Digne igitur et juste sancta mater Ecelesia sic in
stituit el ordinavit, ut sacerdoles celebrantes lamguam
spirilnales sub utrague specie conficerent el com
nunicarent, populus autem laycalis sůb una tantum
propter mulla pericula el inconvenientia ovitanda, de
guibus infra dicemus. Pie eliam primitiva Ecclesia
tamguam infantulis periisit guosdam sub ulrague
spccie commumicare juxia eorum devotionem, gui
sic petebant, ne in fide novellorum, gui dicuntur
neophili, abdenegata utriusguc specici commnunione
scandalum orirelur. Multa enim neophiis permittun
tur, gna in fide provectis pocius deneganlur, ut
dicit Innocentins HI. in cap.: Deus, gni Ecelesiam
suam cte.: UÚbiconceditur neophitis judeis, ul in
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malrimoniis. conlractis ante baplismum valcanl re
mancre, gutbus tamen „post baptismum cun talibus
contrahere prohibelur 33. g. 3.

Denigne ultra predicta guot et guanta circa
fidei veritatem sacrosancta Romana et universalis pia
maler Ecclesia kathol disposutt, ordinavit et gue
ab omnibus kalholicis inconcusse tenenda, credenda
et observanda suul: liguide patere valet recte in
tuentihus ex infra scriplis.

Primo namgue, licet ex scripluris Sacris in
divinis trinitatem esse constet, tamen guod singule
in lrinitate exislentes persona nominentur, Eccle
stu katholica declaravit.

Secundo, guod in Christo non sunt due
personae, ul guidam herclici posuecrunt, cutn ex
sacris seripluris manifeste non haberclur, per suos
doetores Ecclesia declaravil.

Tertlio guod mater Christi mater Dei dicatur,
ab Ecclesiae auctoritate recipimus cnm dicímus: Ave
maris stehHa,Dei maler alma. — Ouia Christus Jesus
verus Deus et homo inseparabilis est, ergo hic
homo Deus de virgine natus Itius est vírginis et
per consegucns, Deushomo filins est virginis. Hoc
eham dixit Angeius beatae. virgini Mariae in sua
annuntialione: „Ecce concipies in utero.“ El infra:
„Hic erit magnus et hlius allissimi.“ Et infra: „Ouod
nascelur ex le sanetum, vocabitur filius Dei.“ Sed
flius Dei est de Virgine natus, ergo virgo bene
dicta Maria Dei maler est contra heresim Carpocra
tianorum, gui dicebant Christum hominem fuisse
tanlun et de útrogue sexu progenitumn 24. g. 3. et
contra herestim eliam Valentinianorum, gni dixerunt
Christum de Vírgine nihil corporis assumpsisse; item
contra heresim Nestorfanorum, gui bealam Virginem
non Dei sed hominis tantum malrem asserebant.

Onarlo guod infantuli nedum in die nalivi—
talis ex utero matris post intevrum egressunr, sed
eliam, si solummodo vivens caput apparcat, bapli
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sentur pro clerna salute, hoc in sacris scripturis
expressum minime reperilur.

Ouarto guod infantuli cx doclorum auctorilale
et Ecclesiae sanetac consueludine diulius obscrvata,
vigorem sumunt et katholicam verilatemn, contra
guam assercre perlinaciter hereticum judicalur, utdicitAuguslinusdebaplismoparvulorum| contra
Pelagianos seribens: „Nonnisi ex consueludine an
tigua canonica et fundatissima parvuli baplizali fide
les vocantur.“ Patet hoc etiam de conser. d. 4. c.:
„Parvuli fideles recte vocantur, gui fidem per verba
gestantium guodammodo confitentur ct per corun
dem verba dyabolo eliain. vivendo abrenunliant, et
hoc fit sacramenti et Dci gratia, guam Deus dedit
Ecelesiae.“ Et in codem libro de baplismo parvn
lorum: „Inter credenles igitur baplizatos parvulos
numerabís, nec judicare ullo modo aliter audebis,
Si non vis apertus esse hercticus.“

Ouinlo. Ecelesia sola statuit, ut compatres
vel commalres pro parvulis Ecclesiae loco respon
deant ct síc infantuli per compatrum pedes ad bap
tismi fontem veniant, per aliorum corda credant,
per aliorum ora respondeant, per aliorum fidem,
spem et carilalem vitam obtineant sempilernam, ut
plene palet de consecratione d. 4. c.: Parvulum.
Úbi ejusdem Auguslini verba referuntur dicenlis:
„Sicut nullus est prohibendus a baptismo, ita nullus
est, gui non peccato moriatur in baplismo, sed par
vuli tantum originali, majores autem omnibus.“ Et
jn guodam sermone post Pascha dicit idem Augu
stinus: „Vos ante omnia tam viros gham imulicres,
gui filios in baptismo suscepistis, moneo, ut vos
cognoscalis fideijussures apud Deum exslilisse pro
lis, guos jussi eslis de sacro fonte suscipere. Idco
e0s semper admonele, ut castilatem custodiant, di
kigant caritatem, teneant ante omnia symbolum ct
orationem Dominicam; cL vos ipsi lenete et illos
guos accepistis de sacro fonte, instruile.“
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Sexto nonnisi per Ecclesiae auctoritatem in con
cilio Niceno lencmus symbolum Apostolorum atguc
majorum, in guo cliam post Nicenuin concilium Ecclesis
arliculum de processione Spiritus sancti a Patre el
Filio solemniter declaravit. Et (idem faclum) in Floren
lino concilio grecis astantibus et tunc acceptantibus
ctiam ipsis Constautinopolitano impcralore cum suv
patriarcha Inlariter consentientibus, sicut ex Ephe
stino concilio prius habilum fucral, guamguaimneliam
ipsi Greci post obitum ipsorum, Imperatoris et pa
triarchae, pro majori parte ad vomilum sunt reversi.
Amici tamen nostri Bohemi ad floridum illud Floren
linum concilium, per sancté memone Eugenium
celebralum post translationem per eundem factam
de concilio Basiliensi ad Ferrariam et de Ferraria
ad Florenciam accedere noluerunt, cum elhiamnolu
erint acguiescere decreto Basiliensis concilii dictitante
consueludinem Ecelesie laudabilem, communicandí
populum laycalem sub una tantum specie, pro lege
servandam, nec eliam Rokyczana tale decretum vo
luit expectare, cum bene cogitaret, guod si Bohe
miam vel Moraviam exiisset, aut ipsum oportuisset
in Florentino concilo suas hercses abjurare „aut
secutus fuisset finem Hus et Jeronimi atgue Vikleph,
guorum vesligia dampnabililer imilatur“ etc.

Seplimo guot et guantas hereses inexpugna
bilibus armis aucloritas Ecclesie vicorosa, trium
phans ac semper invicla magnanimiter exstirpavit,
cui porte inferi prevalere nunguam potuerunt ne
gue per hereses, negue per scismata! Oui noverunl
Jiteras discere, legant 22. cap. per tolum ct de no
minibus heresum g. 3. c.: „Ouidam autem heretici.“

Octavo. guamvis in sacra scriptura, de yma
ginibus Domini nostri Jesu Christi, sive beate vir
ginis, sive guorumcumgue sauctorum venerandis ex
pressa intentio (menlio) necubi (nullibi) habeatur,
guin pocius in veteri testamento divina lege pro
hibitum (Exod. 20.) sic legimus: „Non habebis deos
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alienos coram me, non facies tibi sculptile etc. —
Non adorabis ca, negue coles“: nec tamen hanc
prohibitionein in novo testamento legimus esse sub
latam: sed Ecclesie aucloritas nedum permiltit sed
jubet. Dicit Hadrianus papa: Verunr igilur agnum
Dominum nostrum Jesum Christum secundum hu“
manam ymaginein Vverisymaginibus pro veleri agno
depingi jubemus. In veterí eliam (eslamento post
illud divinum praeceptum prohibilivun precepit Do
minus Moysi, ut faceret duos Cherub.m aurcos (Ex.
25). flem precepit, ut facerel archam in gua ser
varelur manna, virga Aaronis et tabule divine Ic
gis (Ex. 25. et 3%.) Ultuno. capile precepit eliam
Moysi serpentem eneum facere, ul in allo ligno sus
penderet, ut morsi a serpenlibus in desertlo proremedioSsanilat:saspicerentinserpentem© encum
et non morerentur. (Num.21)...... Salomonetiam
fecit sculpliri in templo Domini imagines et Cheru
bim in tabulis ferrcis 3. Ree. VII Jose etiam Sa
lomo Canlico canlicorum ullimo c. scripsit voce di
vina dicenle: Pone me ut signaculum Super Cor
tuum, ut signaculum super brachium tuum, guia
forlis est ut mors dilectio tua, dura sicut infernus
emulalio. Ex tis prophelizans memoriam habendam
de morte nostri Redemptoris, sicut eliain Apostolus
dicit 4. ad Cor. 11.: „Ouoliescungue cnin man
ducabitis panem hunc et calicen bibetis, mortem
Domini annuntiabilis donec veniat.“ Et ad Philip. II.
„Hoc enim sentite in vobis guod et in Christo Jesu.“
Et infra: „Factus obediens usgue ad morlicm, mor=
tem autem crucis.“ Ex hoc eliam sancta mater Ecclesia
mandat dura puniri sententia ultrice cos, gut irre
verenler el indevote sancle crucis, beate Virginis,
aliorumgue Sanclorum ymagines, ausi temere per
tractare ut in c. si canonica. Sunt enim tales yma
gines memoraliva signa gestorum Christi Sanctorum
gue suorum ad excitlandas menles intuenliuin, ad
devotionem et imitationem laudabilium operum, guo
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ad bonos mores necessarios ad salulem , et ad im
pelranda suffragia prafatorum, ut dicit bcatus Grce
gorius. Nam gued legentibus seriptura, hoc. idiolis
preslat p'clura cernentibus, guia in ipsa etiam igno
ranles vičent, dguidsegui debcant; in tpsa legunt,
gui literas nesciunt. “

Nono. De cultu sabbati strichun preceplum
datum est Moysi pro se ct omni populo (Exd. 20),
guia reguievit Dominus dte septino ab universo opere,
guod patraverat et benedixit dici septimo el sancti
ficavit ilum Gen. 2. Et gui pravaricabantur cullum
diei sabbati, inandato divino morti tradebantur (Num.
15.3) ac lamen pro reverentia dici Dominice resu
rectionis cultus sabbati Eceleste auctorilate sublalus
est et diet Dominice. cullus est introduclus. — —

Decimo cum mandalum (uisset pascha cele
brari debere die 14 primi mensis videlicet martii
in pactum lecilimum sempiternum (Exod. 12), auclo
rilate tarnen sancie matlris Ecclesie unmutatum cst
guoad diem, ut pascha nostrum cum pascha Jude
orum nunguam coincidat el pascha noslrum semper
dic Dominico celebretur.

Undecimo cum in divina lege sub mortis poena
imposila (uerit circumncisio in (o-dus eternum ut patet
Gen. 17., elam gui non erant de stirpe Judeorum
ut ibt scribitur: Omne masculinum in generationibus
vestris, lam vernaculus, guam emplicius circumcidelur,
ct guicumgue non (uerit de stirpe vestra: erilgue
pactum meum in carne veslra in (e-dus eternum.
Masculus, cujus prepucii caro circumcisa non fuerit,
delebitur anima illa de populo suo, guia paclummeunirrilumfecil.“| Ipsatamencircumcisiodata
futt non in testimonium salutis elerne, sed in sig
num [oderis inter me ct vos, guod signum Moysis
declaravit Deuteron. 10., cin dixit: EUnunc Isracl,
guid Dominus Deus luus potit a le, nisi ut timcas
Dominum Deum luum, et ambules in viis ejus, et
diligas eum ac servias Domino Dco tuo in tolo
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corde tuo ct in tota anima lua.“ Et infra: Circum=
cidite igitur prapucium cordis vestri, et cervicem
vestram ne induretis amplius: Ouia Dominus Deus
vester, ipse est Deus dcorum, et Dominus dominan
tum, Dcus magnus et polens, et terribilis, gui per
sonam non accipit, nec muncra.“ El sic per conli—
nuos 40. annos, guibus deducli sunt per deserlum,
nunguam fuit aliguis circumcisus, uegue de circum
Cisis, exceplis Caleph et Josue, aliguis terram pro
misstonis intravit. — Josuae autem post ingressum
terra promissionis el post transitlumJordanis ex Dei
revelatione dicitur: (ac tibi cultros lapideos et cir
cumcide filios Israel.. Fecit ut jusserat Dominus
Josue V. Ecce igitur guomodo eliam tempore Moysis
Circumcisionis lex fuil suspensa el ctiam tempore
Josue, done ad campestria Jericho civitalis magna
devenerint. Sic el successive post nativitatem Christi,
circumcisus est Christus octava die (Luc. 2“), cir
cumcisi fucrunt et Apostoli ct nonulli ex gentilibus.
Ipsi tamen Apostoli in 1"* Hierosolymitano concilio
circumcisionem totaliter prohibuerunt ut p. Act. 13.,
ibi pro lege scfipserunt epistolam Antiochenis di
centes: Visum est Spiritui sancto et nobis nil ultra
vobis imponere onerum cte. Et Paulus in ep. ad
Gal.5: Ecce ego Paulus dico vobis, guoniam si
circumcidamini, Christus nihil vobis proderit. Et in
fra: Nam in Christo Jesu negue circumcisio aliguid
valet, negue praeputium, sed fides, gue per caritatemoperalur.“| Ecceigitur,guomodoEcclesia
totaliter sustulit eircumcisionem et annulavit in ka
tholicis, ut sive prius fucrit circumcisus, sive non ad
baptismum veniens, non in circumcisione, sed in
baplismi gratia ex misterio fidei et caritale formata
beatam spem el adventum glorie magni Dci fidenter
expectet. Palet igilur auctoritatem Ecclesie amplam
esse salis ultra ea, gue in evangeliis continentur, ut
Christi auctoritale immutaripossit, addere vel resecare
declarationem et interpretalionem secundum instinc—
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tum Spiritus sancti occultis nobis multoties rationibus,
efficacibus tamen et utilibus ad salutem etiam praeter
ipsa Christi verba in Evangeliis comprobata et ab
Ecclesia immulata.

Duodecimo cum Christus in die sue triumpha—
lissima ascensionis (ormalem dederit legem sacra—
menti baptismi Math. ult. c. d.: Data est mihi omnis
potestas in ceelo ct in terra: eunles ergo docele
omnes gentes, baplizantes €os in nomine Patris et
Filii et Spiritus sancti: docentes eos servare omnia,
guecunguc mandavi vobis: et ecce ego vobiscum
sum omnibusdiebus usgue ad consummationemseculi.“
Patet enim, ut nostri doctores et sancti palres tra—
dunt, guod baptismus Christi cum multo majori effi
cacia incomparabilis circumcisioni successit. Praetla—
xatam nihilominus formam baptizandi Spiritus sancti
instinetu et ipsi apostoli mutaverunt, ut patet
Act. 27 c. ubi Petrus dixit: baplizelur unusguisgue
vestrum in nomine Jesu Nazarení in remissionem
peccalorum vestrorum ct accipietis donum Spiritus
sancti. Et c. 8. seribitur: Cum vero credidissent
Philippo evangelizanti de regno Dei, in nomine Jesu
Christi baptizabantur viri ac mulieres. Et infra eodem
c.: oraverunt pro ipsis, ut acciperent Spiritum sanc=
tum, nondum enim in guemguam illorum venerat,
sed baptizati tantum erant in nomine Domini Jesu.
Et c. 11: Cum Petrus convertisset Cornelium et
familiam suam, gui erant gentiles, dixit Petrus: Num
guid aguam prohibere potest guis, ut non baplizentur
hi, gui Spiritum sanctum acceperunt sicut et nos?
Et jussit cos in nomine Domini Jesu Christi bapti
sari.“ Hoc aulem Spiritus sancti instinctu Apostolos
fecisse, nostri doctores tradunt (in 4" sententiarum)
eo, guod tunc temporis nomen Jesu satis erat exo—
sum infidelibus ct paganis. Unde ad hoc, ut effi
ceretur amabile baplisatis, licuit Apostolis baplisare
in nomine Jesu licentia Spiritus sancti. Hodic autem
sic facientes, non essct baptizatus ut dicit s. Thomas:

38
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sicut et si baptizarelur in nomine Trinitalis, vel in
nomine Genitoris et Geniti et Procedenlis ab ulrogue,
guia sicut in nomine Trinitalis non exprimuntur per
sone, sed numerus: ita in nomine geniloris et genili
et procedentis ab ulrogue non Sumuntur persona
per modum hypostasis subsistenles, sed tantummodo
per modum actus. Et ideo, non est eadem signi
ficatio, ergo nec baptismus ut palet in c. 1 extr. de
baplisino et ejus effeclu, glossa tamen ibidem et in
c. aliter g. de consec. d. 4.: sentiunt, guod ctiam
hodie, licet non debcat guis baplizari in nomine
Christi, si tamen baptizelur, valet baptismus illorum,
sed Christi est, et sic est differenlia inter theologos
et canonistas. Ego autem dico ad salvandos utrosgue,
guod hodie servanda est forma tradila per Christum
Ecclesie, ut patet per mulla jura in ipsis glossis
allegata. Si guis eodem Spiritus sancti instinctu,
guo ipsi Apostoli baptisabant in nomine Jesu Christi,
baptisaret, sicut tunc ita et nunc dicerem esse bap
tismum. In Ecclesia autem greca dicitur: baplizetur
servus Christi in nomine Patris et Filii et Spiritus
sancti Amen. Et non exprimitur persona ministri,
guia ut dicit noster doctor subtilis, concessum (hoc)
fuit ad evitandum scisma; 1 ad Cor. 3. Gloriabantur
enim de nominibus ministrorum dicenles: Ego sum
Pauli, ego Apollo, ego aulem Cephe. Ex hoc igitur
concludunt doctores theologi, guod hodic de bapli
salis in nomine Christi tenenda esset regula c. s.
de baplismo et ejus effectu videlicet, guod si bapli—
zarentur his verbis: Si baplizatus es, non te baptizo
sed: st non es baptizatus, ego te baplizo in nomine
Patris et Filit et Spiritus sancti Amen.

Tredecimo, cum in primitivaEcclesia bap
tizarentur tantummodo per se ipsos, postmodum tamen
sancta mater Ecclesia Spiritu sancto docente ritum
sumpsit baplizandi parvulos in die nativilalis, licet non
perfecte, si caput appareat, tamen expedit ad salutem.

Ouartodecimo tenuit et staluit Ecclesia
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prius, guod preter vigilas pascha et pentecostes
nullomodo solemnis baptismus celebretur et prater
necessitatis articulum baptismus differretur usgue ad
pradicias festivitates. Postinodum tamen guia cau
tius est, ecclesia consueludinem induxit omni tem
pore baptizandi.

Decimoguinto, nec Christi nec Apostolorum
doctrina expresse potest haberi, alios baptisandi of
ficiuin exegui debere, guam presbyteros et clericos
succedentes loco Apostolorum —, cum talibus dixerit
Dominus: „Baptisantes e0s in nomine“ etc. (Math.
ultimo). Postmodum tamen Ecclesia in necessitatis
articulo sua instituit auctoritate: mares et feminas,
clericos et laycos, fideles et infideles, katholicos et
hereticos, servantes formam, materiam et intentio—
nem Christi et Ecclesie, baptisare posse.

Decimosexto plurimas commutationesde
matrimoniis contrahendis et contractis, tam secun
dum vetus guam secundum novum testamentum per
Ecclesiam factas legimus etc. Primo namgue omni
potens Deus creavit Adam de limo terra ad yma
ginem et similitudinem suam secundum animam (Gen.
1.). Ouem posuit in paradiso voluptatis et ibi im
misit soporem in Adam et tult unam de coslis ejus
ct crcavit Evam, et sic instiluil matrimonium inter
e0s, cum adduxil Evam de coste Ade, gui re
spondens dixit: „Hoc nunc os ex ossibus meis et
caro de carne mea, hec vocabilur virago, guia de
viro sumpta est. Ouamobrem relinguet homo patrem
et matrem et adherebit uxori su et erunt duo in
carne una (Gen. 2.).“ Et sic una uni ab origine
mundi exislitit desponsata. Denigue Cayn accepit in
uxorem Sororem Suam, guia alia mulier prater ma
trem et sororem non reperiebatur et genuit Enoch.
Postmodum filiis. multiplicatis Lamech accepit duas
uxores, nec tunc reperitur prohibitio expressa de
gradibus consanguinitatis vel affinitatis usgue ad
ctalem Moysi, gui descripsit (Levit. 18.): „Omnis
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homo ad proximam sanguinis sui non accedet, ut
revelet lurpiludinem ejus.“ Et ibi prohibelur de
matre, de matertera sive noverca, de sorore car
nali, de nepte ex filio vel filia, de sorore palris
vel matris, de uxorc patrui, de nuru, de uxore fratris
viventis, de sorore uxoris proprie et filie ejus filii
vel filie etc. Deinde concessum fuit repudium inter
virum et uxorem, ne interficerentur uxores non
grate viris, cum tamen matrimonium dicatur indis
solubile vinculum, ct gui non servabant, mortem
subibant (Levit. 20.): Si mechatus fucrit cum uxore
alterius et adulterium perpetraverit cum conjuge
proximi sui, morle moriatur mechus et adultera.“

Postmodum etiam per Moysen institutum fuit,
guod guum habitarent fralres simul et unus cx eis
absgue liheris mortuus fucrit, uxor defuncti non nu
bet alteri, sed accipiet eam fraler ejus ct suscitabit
semen fralris sui (Deut. 25.). De consanguinitate
et affinitate et multa similia circu matrimonia in lege
veteri permittebantur, guae tamen Christi doctrina
sunt resecala, gui cum interrogaretur a Phariscis,
si licet homini dimmiltere uxorem suam guacungue
ex causa, respondit: „Non legistis, guia, gui fecit
ab inicio hominem, masculum et feminam fecit eos,
et dixit: Propter hoc relinguet homo patrem ct
matrem, et adherebit uxori, et erunt duo in carne
una. Iague jam non sunt duo, sed una caro, guod
ergo Deus conjunxit, homo non separet (Mat. 19.)“
Et cum insisterent pro libello repudii, ait illis: „Ouo=
niam Moyses ad duriciam cordis veslri permisit, ab
initio autem non fuit sic.“ Nec tamen in evange
lica vel apostolica lege in Biblia descripta de prohibitione© matrimoniipropterconsanguinitalemvel
affinitatem legimus. guamvis formicaliones et adul
teria in multis locis arguantur et sint vehemen
cius detestata.

Sancta vero mater Ecclesia auctoritate sibi
tradita, tam circa matrimonia contralenda guam con
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tracta, multa immutavit. Primo eciam circa matri
monia contrahenda ultra gradus divina lege pro
hibitos tam in ascendentibus et descendentibus, guam
in collateralibus prohibuit ct prohibet matrimonium
contrahi. Prohibet eliam, ne fraler in uxorem fra
tris sui ducat uxorem, etiam absgue prole defuncti.
Statuit eciam circa matrimonia jam contracta se
guendo doctrinam Christi, neguis excepta fornicalionis
causa uxorem dimittal. Ymo eciam ultra doctrinam
Chrisu statuil, guod si utergue conjugum cominiserit
adulterium, non possit fieri separatio, guia delictum
compensari debet cum delicto et paria delicta mu
tua compensatione tolluntur. Et lcet alter eorum
non commisisset adullerium, sed post thori separa
tionem committeret, statuit eliam ultra ipsius Christi
doctrinam, guod matrimonium reintegretur. Multa
eham alia tam circa matrimonia contrahenda guam
contracla statuit Ecclesia, ut palet 27. c. usgue ad
36. et in toto 4“ lib. decretalium, super gua ma
leria se. malrimoniorum ego pulcrum tractatum com
posui. Et ideo ad praesens non intendo prosegui
hanc materiam etc.

Decimo septimo, multa etiammutata sunt
de sacramenlo peenitenlie, gu etiam in primis paren-—
tibus in paradiso terrestri ab Adam incepit et Eva,
cum fecit eis Dominus tunicas pelliceas et ejecit eos
de paradiso (Gen. 3.), gue fuit guedam initialis
forma solemnis poenitenlia.

Sic eliam sancta Ecclesia determinavit tres fore
actiones penitenlie, unam scilicet ante baptismum in
adultis interiorem scilicet, guia post baptismum ad
exteriorem peenitentiam non tenentur, ut dicunt doc
tores. Secunda actio peenitentie est post baptismum
de mortalibus, tertia de venialibus peccatis.

Sic eliam sancta mater Ecclesia ultra sacram
scriplturam Sacras unctiones ordinavit in Sacramento
baptismi, in sacramento confirmationis per Episcopumy
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in sacramento exlremae unclionis et in sacramento
sacerdotali.

Ordinavit etiam sancta mater Ecclesia sacras
benedictiones, cum signo crucis in omnibus prediclis
sacramentis pluries repetitas, ut in sacramento baptis—
mi benedicatur agua, precedat catechismus, immita
tur sal in os elc. similia secundum ordinem sancte
Romane Ecclesie (de consec. d. 4“ c. sive parvuli).
Ubi Ceelestinus papa dicit: Sive parvuli sive juvenes
ad regeneralionis veniant sacramentum, non fontem
vite prius adhibeat (sacerdos), guam exorcismis ct
exsulfHationibus clericorum spiritus immundus ab €is
abigatur.“ Et in c.: sicut nostis. Ubi referuntur
verba Augustini de symbolo dicentlis: Sicut nostis
fratres carissimi, parvuli exsufllantur et exorcizantur,
ut pellatur ab cis dyaboli potestas inimica, gue de
cipit hominem ut possideat homines; non ergo cre
atura in infantibus exorcizatur aut exsufflatur, sed
ille sub guo sunt, gui sub peccato nascuntur. Et in
c* seguenti referuntur verba Rabani de instilulione
clericorum dicentis: Postea signatur baplizandus signa—
culo sancte crucis tam in corde, guam in fronte,
ut aposlala diabolus in vase suo prislino sua inte
ritionis cognoscens signum, jam sibi deinceps illud
sciat esse alienum. Ex hinc jam dicuntur super eum
orationes, ut fiat catechumenus, tunc datur bapti
zando sal benedictum in os, ut per sal lipicum sa
pienlie sale conditum fetore careat eguitalis (sic),
ne a vermibus peccatorum ultra putrefiat, sed magis
illesus servelur ad meliorem gratiam proseguendam.
— Et in seguenti c* idem Rabanus dicit: Postea
tanguntur ei narcs et aures de saliva et dicitur ei
verbum evangelicum, guod Jesus guum mulum et
surdum sanavit tangens cum sputo linguam ejus, et
miltens digitos in auriculam ejus dixit: Epheta, guodestadaperire.© AmbrosiusdeSacramenlisdicit:
propter gloriam muneris ct operis non 08s tangit
Episcopus, intellige: cum saliva, sed tantum tangit
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cum sale. Seguitur Gregorii: „sed nares ut bonum
odorem accipiat pietatis elerne, ubi dicit glossa:
propter gloriam muneris i e. propter gloriosum mu
nus Eukaristiae i. gloriosum opus predicationis. Unde
Ovidius: „Pronague cum spectent animalia singula
terram, os homini sublime dedit, celumgue videre
jussit ct erectos ad sidera tollere vultus. Et in
seguenti capite idem Rabanus dicit: Deinde a sa
cerdote — — —

(MS. 2. VI. 6. bibl. Olomuc.)

—B

Poananenání. Wíjefny lifliny tyto jfon ob profeé.

Matěje Prodázťy buď ze flarých rnfopifů neb opifů čerpány

a tuto přiložený:

Spifowatel.
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Stanown
jDšťdictmt sud. Eorisln U Metljodiu.

potwrzené c. k. mor. mistodržitelstwim.

ď. l. jlěel Dčdictwi sw. Chrčlla a Metbodia.

Dčdictwi pečnje olckwedcnilidU Morawskčho„ jalšho náččaď požaduje; o zwede wssesi,ramte, awssak na zč:kladewlry
latolickě B wyloučenim wsselile politily.

ď. 2. Proslťedkh k dosaženť účele toboto.
1. Spisowáni a wydáwášli knčh, a sicc netolilo wýhradně

nčrboženských, nébrž wůbcc wzdǧlcilšoacišh a r duchownžm potřebám
wťtu nassehoprohlčdajtclch,zwlasste d ejep isu, zemeplf u, poe
znáni wlasii, pťtrodhd, řen,tǧ!fel a orbh a. t. d“.J w
zábawných spi.sech obsašen,abhša má buď obrana, bUď Utwr:
zowémi prawdd nekteré katolžcke, ji;to se odpor časowú horúká.

tháwati se bUdou Dedicl,wřmtuiby we troji řade:
n) Obssimé šišoqropisy Swawch.
b) Spisy poUcne.,
o) Spšsd šúbawnee , ru , .

2. Casopisy a wsselijalc lisřď beznc. u Qrganem Dedictwl
sw. Cyrisla a Mewodjajesi: „Hlaš jedǧlotd,lato lickč.“

Z. Břrdmcty umelecké,k.p.obrazy, zemewidy cjli mapy a.t.dr

š. 3. Setřem zakom:w tiskowych.
Bťi wddčxwáni časopisůw, lnčb, bčžnýšb listň, obrašč: ccjt. dd

budoU se stáwajčci zčxkoňy tijkowč zewrubUe žachowciwati.

š. 4. Zřizeni Dťdčctwi.
l. SpoluoUdrem Dťdic:wi stčxtise může lašdý, tdož za

sebc jedenkrčltc za wzdh položi 10 zl. frť. f r
2. Kdo wssal témuš ústawu to0 zle stř. weUUje, plšwazorz!áu

bude za spolušalladatele, a obdr.ši4 wýtisky weci Dedio
ctwkm whdauých zdarma. d

3. Kdo jednoU na wždď dá 40 Zl. sřť., bUde téboz ústawu
spoluoudem 1. tixido, a obdržt Z wýtisky:,m Kdo 20 zl.siř.
dč:, stane fe sppluolldem 2. tťldy, a oťddrzkššwýtisky.úuskdo
10 žl. skť.pološi„bnde spoonUdem 3. tkidy, aobdrži lwýé
tťsk zdarma.

Kdyby bhlq za polřebl drUbčho neb tťetiho roydčmlUě:
lteré jiš whdane rnihd, spolǧ:údowé ji dostáwati nedUdoU, nébrš
bnder c prodáwati we prospech pokladnťcc Dědictwi, abd se ná:
lladnrjssixdčla w!,ddúrpati mohla. r

4. Neholc. detanftwi(wylariaw)e osadp, knehárno,

sslold, rodind, spolko, brařršwa atd. wstupuji dwojmiusobným pťifpšwkcmdo spolu;a adatelstwiaw Uadkečenělxťťdp



Spojtali pak sc manžel a manželkou swou w jeden
toliko základ o 10 zle stť., whdúwaji se jim !Uiby jeU do
úmrň prwnido z nich.
7 Bbh úmrti spolUúda pťifsloúflawn tomnto we námost,
zádaji se wclcrb. p. p. dUchownt pastýiowč, aby úmrti t owč po:
kladUstowi Dediclwi, tťebat i pťimo posstou oznčxmiti ráčili.

, Bǧdobl,lčbo oznámednl pisenmčbo zapotixebi jcst, tdpkoliw spoo
lxzud nektety buď k whďsst důstoonsti wpnitl, nrb se janm přc:
s!el,hownlj a

Boznameni. 1. Rodiua sc ť:čťc, polUd jmčno se Uctrati.
Dcery.prowdanč, shnůulineUi, odbirati budou knibh,
pokud žlji; dťtly pak jejjch, jinč již jmčno Uesoch, nemajč
prároa toboto.

Boznamermini. 2. Bosilexlikdo prwni polowici wsladU
do Dedic:wi, dostanc hncd listel a tnihy w tom rocc wy:
dcmé. Kdybh wssar do rolu drubá polowice složena neo
bylar UebudoU se knihh wpdáwati, lrč až talo sc složi, kdy
serleprw diplom wybotownuš odcssle. u Rodimp, ťcbole,
delanstwi, osadp. lnibšrny, fskoly, spolky, bralrstwa ajednot:
liwt spolUúdpwč, jenz celý zčxrlad swňj Uajcdnou učixň, do:
f!qqoq zminený diplom hncd ů listcm a a lnihami jim pan
mcum.

5. Každčmnwolno, dgplnčnlm základu u whšssitťidu
p oskoupiti.fZgsslenli tUdyzk.p. spoluúd 3. tťidy kprwnťm
10 zl. stř. oprtue 10 zl. stť., stache spoluúdcm 2. tixidh, a t. d.

Awssa!spoluúdstwl pqstoUpili jinčmnncdowolqjese.
6. KaZdýdpťistupnjicirači; ?jmréuo a misto přebhwáni

swého, jatoz ibisrupstwi a dekuustwl (witariat) a pox
sledni pofstl,l zewšubnčeudati. , j

7. Kapdy kne , rlrrý jcst údcm Dedictwi sw. Eyrlkla.a
Metbodia, čťc na u,seše powinnosk, buď we slawnost, bnď wi Uea
ktcrý den w oštawc swatých apostolů Čhrisla aWetbopia lazdoa,
ročnč slouzi!i mssi swatou za wsseckyziwe i mršwe
spolnúdy dotcenébo Dčdiclwi; a bndealllido a mozno,
ijinou mssj swalou za oh!:čaccnlrnčx,rodůwSlowaqu
fkých od jednotp cirkc!dnl odlonccUhch, ktcroUZtopohoz:
nos! jistč laždý spoluúd co w eršwý ka t o lik spoltš konatť nedcžppmme.

8. Zemťelt, za kreré neldo wtladšk t Dedictwi ncunl, tgk
jako ti, jižto Ua smrtelné posteli chlťtém: 10 zl. stie. za sebf Dcf
dictwi odkázali, stápwajise účasl,nymi dUchownich mllostt
lo pťedesilém (7) cisle jmenowanpch. , U

Kašdý, jenž bpl wllader ncinil za mrtweho pokUp z,mǧ
jest, knihp bez ohledn Ua uu:elikosc wtlcxdnj u,owsiem nexmene
10 zl. stř. po jednomfwytiskx: dostáwanjma. l

9. Sprčwa Dediclwi sw Epdrllla a Methodxq
wede wýbor sestč:wajici z kUezl“, kteri bnčxw Brne. ďnd
na blizkn pťcbýwaji.



10. U jinýcb osob a u úřadů zastoupáDčdictwlsw.C .
,rilla aMetb,odia staros:a, q w jebo zamčstUántjeden.z jednalel

11. Wybor schč:zišoč:se ctšdrtlctnč, a ua rphzwáni starop

siowo i čaš:čji warnc, aby„ ccho zapotťcbi, w poradu bral. awčtňinoU lasů prřtomnúch whbornikůw o Uálezich pro xcelč

Dčdictwi pla,tlťých rozhodowal.u Wýbor má práwoazwčetúdůw swých odchazencichdǧplniti Uebor i roanožiti, awss neu
djinaknež katoljckými knežim i, a kazdoročneuweťejňuje zprčudn
o čiUnosti swč. , r ,

12. Kašdý ,sp,oluud Dcdictwi mú fpx:čuxdo,pisemne núwťhd
swč činiti a pťanǧ jwčxprojcjowaň dotc.enčmu rwýbolǧžl, kterýzto
dťi swých shromáždťnich zawázčm jest, ǧich swcdomite w úwahn
brč:ti, a dle nich, pokud porťebno, prospessno a možno jest, se zaa
chowáwati. s

13. We sporech z pomerU spo!kowniho snešd wzniklúch
odwoláwú se k slaroslowi, a w domele ncdostatecnčm wphou
wčni k pťislUsiicimfc. !. úřc:dům.7

14. Kdo tčmUzDcdictwi obetuje práce swč literni Ueb
umčlccké, obdržsna wďslownou žádost honorar podlč
wúbornosii, obssirnosti a důležitos!i spisU swčho, o čemž whbor

Usudck pronesc. 9 5

! Nozesiláni kněh a whtworůw nmělcckhch.
Q rozesiláni knčh, spisůw a jiných pťedmťlůnZDťdictwinš

whdaných postalci se wýbor. Každú pixistUpUjicik Dedictwť tačiz
ihned oznámiti, jakǧu ccstou se mu rtniby maji posilati, aneb w
tterém pobližkčm knchkllpectwi je sobc bráti zamýsslt. u

Poznamcnújni. 1. dBrawidlem U wčci tčto ostešne,co na
listlu tissteno jest, zc na poU!ázáni listkU swčho kazdý fpolUx
ond w hlawni komišsipnpp. Nitsche aGroďse, knťh!up:
ců w BUtť, knihh sobe wybirati nšú. u Kdobo wssak chtčl
posstoU knihy swč dostǧlwati, račiz se obrňtiti fraukowaným
liftcm na jmcnowané knehťupectwi. f

P oznam cnúni 2. Wsielikčddopisyw zálezitoftechDťdictwiswe
Chrilla a Metbodia bUďteš posiláud pod adreďsou na Frant.
Snssila, starostU Pčdictwi,optolsešso ra boho:
slowi; zásilly pencz pak buďtezčincny w lřstechfra:to
kowaných pod adrešsoU na Ednarda jsřfexrllllle:,kaplaUǧa
u sw. Magdalenp, p okladnika Dedjctwi w BrUc.

š. 6.

Poměr k wládnimu ieizenir
1. Wládnimu řizrni se ponechčxwčxnahlidari wjednčmi spolku,

bditi uad zachowántm naťřzeni U propůjčeném pptwržcni daných,
aneb wsseobecnými předpish sianowených, a uznauli a potřebu,
pťidaň spolkU od pťislufsiciho úťadu Určeného cijařskčšo komisara.



2 .skdybhse spolek rozeri mčl rohodne wýbor o jměni w
duchu Dčdicewk fw Eyrťlla a Methodra a poda o tom dředo

:rtjnon čprawu wysotemu c l mtstodržuclstwi. a swemu B Tdůflojnějsitmn pám: biskupúwi

šr rantissek Sussllp profeesortheologiew Brnč, starosřadaard Karlčk, taplan Usw MagdalenywBrnč. p otladnřt.
Nobert Šnderlap biskupskýceremoniařw Brne, jeduatel
Bmeš Method Rnldap dnchowuispráwcew mor slez

ochranicelučpro zťmedbalonmládcš w Brně, jeduatel

Us Zm!skGw Bilý, duchownisprawccw PřcdtlássteřiTisfUow em.

l)r UBedel Dudik, profeďsorwe Widniab !aplan w Žirlochowicich
l:dr ch Ge sil ern fpjritual w bobosloweckémsemiuaťč břf!upx

ském w Brnť
Guntber eskaliwoda, pra,lata opat w Rajhradě

š:etmtissek Mmšssowský, administrator farp Ořechowskč
e?lrm derzalekp !aplau w Bustomčři.FraU ssekPočmon, redattor„HlasU jednoto latolické„
kaplan U sw Tomasse w

Gmamlrl bcabč Pďttjnge kanownlkOlomUcký,delan a
farať wc Swabenicich

Nakell!ťgdProchaskap ghmnasialni proseďsor w BrnčTomaš Proebázk ae kaplanw Jwančicicb

ťnSlota, gymnasialniprofeďsorw BaňskéBustřician Sonkup,r qplanw Sloupč
dUard Stuchlye duchowaisprawccw Masiůw!achBedrich brabr Stlwa Taronca, c r, !onferwatorpro

Morawu, lněz cřrkewniw Brně
Tomáš imbcra, dUchownisprawcew Kominš
Ur Frantiňek Škorpiťp duchownifprawce w Bobdalicich
Tnton Šnhert, farařw Lulči

osef, Tťssik, dnchownčsprawce w Nosislawe
waik Tidl, kouststomirada w Olomouci i w Brně dětan

a farař wúješdč
Ufef Worač, kaplanw Jedownici
gnac Wnrme laplan w Dčdictňd
arel Zelinkap farař w Krrisaé

Č. 1217d

Bťedesslč stanowh potwrznjť je od c. k. m.mistodržitelstwi.
W Brnče ďnr 18z :ťUo:xlZ54.

fle. 8.) Mlstodržčeex:

Bažanský, w. r.


