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M D)radci šrálomč!, 1855.
Nhchlotisk JaUa Hoxst.Wofpjssila.

Rošmlomoánj
U!ezi

osadn.jl:cm a saráťrm

Qfad.

gceboo

PochwáleU BUď Ježjš KristUš!

Far.
Nž Ua wčkh. AmeU. Eo pak wáS dUeS ke
Umě wrde?
O fad.
Ležj mnč kámett Ua f:xdci, gegž toliko
Wassnost odwaliti může.

Far.

Že ktomU hotow gfem, můžete bc)ti Ubež:

pečeU; takěnli toho moccU gsem, to fe Ukáže. Medle,
Uic fe erstePchrPte, co wáš hnšte.

Osad.

Gá btyl wčeďa wečjjr š Umoba fonedh

w hostinci.
TU fe fášj. Uežlxcimý páU ža Uáš stůl, wh:
prange
mxwho o fwých cestách, a takčš že gedUoU chtčl
býti dUchown1m, že ale Uesmwsl trU, gemUž tU Učiti

fe měl u

odefťte, že slowa geho opářjm a

geg od toho

odwrátil.
Mh tU požnaxli, S kr)m co činiti máme, a
nechtčli ho7posloUchati. OU ale žačal mlUwiti o tom,
že třď w ijč
Uowá wjrra UtwořrUa bhla, a Ucpiecstal
se Usskljbati, až gfme wssickni š mržUtosti odefsli.

Far. Eož Uemohl žádný ž Wáš an slowa nato
promlUwiti?

4
Qfad.
Toť práwř teU kámeU, co mUš Ua stdci
ležj. Gá wžd:)ckp to Ucpossťwrnřttě početj Matkh Božj
Uočři!,takčš wer
fon
:Uodlermuse whžUcřwal, ale tU

w stawU Uerl, ťeč hchska toho wpwrátiti awjer fon
pťed Užm hágiti;

Far.

stdcchš mi toho l1to.

thyste

Uepťťssel, aUebo

alc podmchě do steǧných okoličnostj

pťissel.libpste

do Uich, fUadUěgi žUich

waášnUl, milerád S wámi o tom Učch promlijm.
Qfad.
Totč, žač bhch sUažUš Hrosil; šagistč kchch
po drUhč fon powinnost ǧako katolj.k lččpe whkonal, a
takč pro soUsrdP, gessto Ua tU Ucb onU wšc se U mUe

rádi w!)ptáwagj, odpowčdjti Umřl.

Far.

prchom

šlatčhorh Uestaw“eli,posl:)ssteprwč

cjrkewnj rožhodUUtj o tom Učcnj, gak ge fwatý
slawně prohlcřsil, kdxyžkaždč slowo toho rožhodnmj
skup:y Ua poradU

wžato

b!slo,

swšta kolem febe Šhromáždil.
„ijto

kterš

Qtec
š bi:
oU že wssech d1lú

Swatc) Qtec dj:

rožhoď:tř prohlassUǧeme, že to Učenjxkte:

rč ža gisto klade, že Uehswčtčgssj PaUUa Maria wp:xlp:
Ujm okamžikU fwěho početj ž obžwlásstxtj milosti wssr:
mohochho Boha, skrže to ohled beroch Ua žáslUhoJržj:
sse Krista, Spasitcle pokolch lidskšho, gj Udť!lenč!prim
wilegiUm, od wsselškč possťerP
hř1chU prwotUěho Ucho:
wáUa i žprosstčUa bhla u od Boha žgeweno, a Uásle:
dowUš od wssech oUdú Ežrkwc pewnč a stcřlefe wčťiti má.“

Osad.
TU to máme; EiščUec teU gistil, slowa
papežowa že žn“ela takto: „Maria mšla obšwlásst:lj
práwo pieednj, abc) bež prwotUěho hřjdchUpočata bhla.
J Hostjwal fe tomU, še prý wždPckP prohlassUgeme,

že Twňrci

milosti

Uaproti chř twor Ue o práwU, ale gen o
mlUwiti, a tU Hrý pťedstaweslo gest Učer,

6
že Uěkdo, geUž an gesstě počat Uebhl,
Uch, gčž priwileginm mcř.“

tedh

gesstě an

Far.
GeU to“lik podotan o tom, že kťiwcřpťxe:
ložeU1 od Učkte!xýchUowi:xáixň tomU mladij
welmi whod
pťifsla, abh Uám Uastrčťl kácmerl pťed Uohh, o Uěǧž fe
Uaražj ǧen ten, kdo Uechce widčti, aUcb kdo fe Uechce

wodit Uechatř. Než pťistUthe kǧedUotUým částkám to:
ho proť)lásseslj. Prawjť oUo, že Učch o Ueposskwrnť:
Učrm Hočctj Urhbťahoslaweněgssj PaUUh Marie
gest od

Boha žgeero.
Qfad.

Toť práwš ta čcřstkabhla, o kteroU hlatďnš

se oUssklebk:ytoho cižiUce otáčelt). KomU to žǧeero?
Gak to můžeme wřdč!ti? Proč to teď trprwa žgcwexw
bPlo? a g. To kchlh otáško, ktrrč Uám pťedklcřdal, a
Ua kterě mP k swěmU žahmtbsltj erčdčli odpowšdjti.

Far.

Tedh slhsste! Gak Hjsscfw. Pawrl,

krcřte a mUohýin

žpúfobh

mUobo:

a Ue:yxooslěžeskrže ǧedUorožc:

Učho SPUa swčbo mlUwil Bůčy klidem.
Wšdomo
wám gest, že teUto gedUorošcUý SPU Uebrskšhothe sobě
Uámčstkh wcywolil, kteťjdbh šqewrslj Božj lidem wssrch
čafů a Ua wssrch mjstech ožUamowali, a abP kporxxsse:
Uj Uepťifslo, Ueb Učco mU odqato nebhťo, Uad Ujm bc:

dlion

ďUkU drželi.

Dostř často slýcháte, že gim proto

DUcha fwatčho srslas, abh gc we wssccko Uwedl a při:
pomeUUl gim wssecko cožkoli oU (Ješjš KristUS) mllxwil
gim.
WP tať“ě wjte, žr tito Uámčstkowč foťxš žwolili
pomocnjkc) a UástUpce:w oUťaďš, a šim fwč!ponmocenstwj

odewždali, ab!) EwanǧrliUm,
w králowstwj

Božjm

t.

ǧ. radostnč pofelstwj

wssUdh a po wsseckw řcxst) rošssjjieo:

wáUo a žachowáxw bhlo. Tčž taǧUo wám Uer, žr ǧako
Petr mrži aposstolh mčl podstatnch přednost, takč i Uá:
ležitš zřjzenj UástUpcowě geho, papežowč, přednost stegš
UoU pťed nástčlpžrř aposstolůw

oďdržcli.
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Qfad.

Nrci, tomU wssemU UáB Učjdewátý článek

wjrh.

Far.

deerj

Božjw gak gsteotom poUčeUu

kážanjum aposstolů a UcřstUpců gcgich, tch

oUstUjm po:

dánjm rožhlassowáno, Uěco žtoho žǧewrllj ale takč strže
oposstolP

a Učrxanjjkh aposstolfkš

fepfčmo, Uy Udssak fwatč

spifh wždhckh žafc žoUstnjho podáUj w!)kládamš gsoU
bhlh.
Gestliže powstala wžhltxdem wlastnj„ho smPslU gi:
stčšho Učcnj Ušgaká pochhbnost; pať“lř blUdUč Učer skrže
žlowolnč lidi rozssj.ťowáno bhlo, tedP UástUpcowě apo:
sstolů UčiUili tak, gak fe od tčch lxxPlinaUčili: thxo:

máždť!li fe, ijleli

gedni drUhým, gak wždh tomUto Učch

w osadácch gegich fe rožUmčlo, a potom prohlásili slawně,
co w tom gako žgcwenj božskš přigato býti mcř. dehž

se dobromadp ng.ti Uemohli,

podali swúg UfUdeko

tom pjfemnř aUeb skrže wc)slance, papeži,

stUpci fwatěho Petra,

gakožto Uá:

a oU wc gmeUU obchč, thčU:

gjcj Ejrkwe wžhodUUl, čemU fc wžhlcdcm Učch w odpor
postawčUčho wčťitč má. Nwssak wssech:w tožUámo wám
gest, a takč! dobťe wjte, žc wPUčUgjcj Ejdrkrw pod žwlásstltj
ochranoU DUcha swatčho ermhlttěc gest w rošsUdcjch
swď)cho

Qsa d. Gá to sice slhssel Hťi wr)klaďU, co gest
kťefťaUskoukatolicky wšťit,
awssak takowš opakowá:tj
wdččUč pťigmU.

Far.

Tedh máte toho wědomost, že Ue wssecka

UaUčer wjrh hUed ža časU aposstolčl a Uehbližssjch Uá:
stUpcú gegich Určitř prohlásscna bhla, Uýbrž teprw po:
stUpUř, kdhž čafowč to žádali, že wssak ta Uowť: pťibxylá
Učenj cjrkrwnj., Ue Uowá žǧewer, ale geU wždcyžťetelnčgssj
w:šklad:y tšch prawd bhl:y, kterě Ježjš KristUď žgcwil.

Osa d. Zdá se mi, gakobhchtomU ďobťe rošUměl;
pťece ale prosim, Ušco dčle pťť tom fe pozastawiti.

7
Faď.

Srdečltč kád.

pťcd mým okUem stogjcj

Pčedle ždaji gabloň tato

takč! pťed 20

lexth tak whhlje

žela, gako Uhnj?

Qsad.

PamatUgi

dobťe, že tchdáž bcsla malý

strornek, ž kterčhož Uebožtjk pan farář
dost mčl.

Far.

obžw:ássUj ra:

Tcdh gest ta gabloň gesstčten samý strom,

genž bhl pťed dwarsti lcth, aUebo giUý?

Qfad.
Newjum, gak nálršj odpowčdjti; gest ta
fama gabloň, a pťec Ue ta fama.
Newhhljžjť che
gako dřjwe, žesilila se a whrostla, pťinrsla od tčš dobh
giž Uehpřknčgssj owoce; alc na gegj mjsto giUý žádný
strom Urpřisscxl; fama čjm dále Uowč wřtwe rožkládala,
a žwčtwj
tčch whť,xcřnřlh Uowč ratolestť, a teď pčkUč
tU stogj a dčlcř stjn.

Far.

Zdalť tP wčtwe a ratolesti žwenkU do toho

stromU se dostalh?

Osad.
wřdšl, že

WassUosti, žertUgrte. To ďhch fUad Ue:
stxeom fám, dokUd ždrawý

gest, Uxřtwe a ra:

tolesti rožkládá?
Far.

PamatUgte

co gste práwč sám ťekl. Nle ř

Ua ginoU otáku mč odpowčžtr. Wouli gste to teU gesstř,
který gste byl pťcd padesáti leth?

O sad.
Zafe bhch odpowšdjti mohl, NUo Ueb
Ne.
Gá gfem se tak žmčrtil, a to od tč dobh, ro
gfem bhl čthrh lcta starý a wcfelý chlapec; ale pťece
wjm, že gci to gsrm, a žádUý giný mjsto Ume; a že
ǧfem rok po roce fe tUžil a rostl.
Nwssak giž whšUati
mllsim, že se bogjm, abhchom Ua Učco giněho w ťeči
Uepřifslř.

Far.

Milý pťjtcli! octnUli gfme fe na prawčm

8
mj„stč.

Wh šUátc EwaUǧeliUtU, w kterč!mš Ježjš

lowstwj Bošj., t. g. son

cjrkew kšrm:

krcř:

horčičnčmU

pťirowUáwá, ž kterčho býwá weliký strom. Eož UeHo:
žncřwátr, še tam prawj, kterak Ejrkew ǧeho ta fama
sice u to famš žon horčičmš u žčcstáwá, ale wždhckh
roste, tak gako i žrno horčičUě Ue Ucpatrmým žrUeUt
žůstáwá, Uýbrž gako strom býwá. N gak sirom i pťi
wssem žrůstU wšdh teU samý žůstáwá, a še Uic žweUkU
do Uřho Uepťichážj) o tom gsme prcřwč giž mlUwili.
Kdož obch!ý, rošhodUUtcš článek wjrh žpoUcUáhla w ge:
dUotUých djlech sw:ých Uoždh gafnšgi wPstUpUge: tcdh
gest práwš tak, gakoťch že ždrawčč wťtwc wrchánčlp ra:
tolesti.
Gako kmeU že žrUa, wětwc ž kmcUe wPcháže:

gj, tak i ratolestř žwčtwj;
a Uch widjme tak strom
růsti a sr rožkládati u a patťjme to doccla stech)m
žpčlsobem pťi šdrawěm a bUgaršm stromU katolickš cjr:
kwc. Každč! od ťádnč! Uxxocicjrkewnj ža prade
wjrh
prohlássertč UččUj gestčcrstwá ratolest Ua stromč Ejrkwe,
a stogj

skrše wčtew

S kmeUem,

a skrze teU

B kořerch

w pewUč!xUfpoger, a pťigjmá Bdtad fon
sle a
potrawU, t. g. fon
hodUowšonst gakožto žgewen1
Božj. Natolrst, pakli bo ž weUkU k toxUU se pťiwážala,
UschUe; Učenj, co bh geU pťiwčsilo se a Ue š ginými
U intťUjm
spogrUj stcřlo, Uemčc šádUč moci a silh.

Qfad.

Tisjcerh djkh ža to pěkněpodobenstloj;

toť ďhlo, čemU igá
otážka, ždali takč th

rožUmřti Uth.

Zagistč ita

famý gfem, gako gscm přcd pa:

desácti letc) bhl, Ušco takowčho žnameUá?

Far.

Qwssem. Slpssrl gste giž chekrát, že Kri:

stUS fon Ejrkew Uažýwá tšlcm, gchož hlawa QU fám
gest, a žc fwatý Pawel ďj, še to tčlo dofáhUoUti má
dokanlosti wškU mUžskčho, abP fe S toU hlaon
sr.otw
Uáwalo.

Ejjrkcw

žrůst brala intť

katolická

i žchitť.

hned od

swčho

počátkU

Ta gegj UaUčer wjrh,

9
S počátkU toliko wúďec pogatcř a w ersser aposstolskčrm
whrčeltá, dál a dále žťetelUšgi a Určitšgi w!ystUpowala,
co žatjm žeintť počet geǧj S stoUpeUců sc žmcřhal. Wni:
terUč částkh tčla toho faUch Hro febe te.ytč!žžústalh,

žrúst wžaťh Ue ž weUkU, Uýbrž fkrže šion

roU PáU

Ježjš

KristUš, Hlalpa,

ale

silU, kte:

tělU tomU SdšlUge.

Kdožlch ťjci chtčl, žeto tčlo Hťjliš starč gest, abh gesstš

rostlo, ab:) sle Uoon že sebe poUsstťlo, aU Jržjš
hlawa i žiwot geho gest, TeU, který nide Uestáďne,
ale Ua wřkxy žiw gest ? N kdobh chtšlřjjcř, še dUch Bo:

žj erj,

co fe žintťkU

whwim:ge w erkcw

a že to sirže th ožUámitř Uemčršr, kterčšž Ustanwčl

gcho,
bi:

skUpP, abh šprawowali Ejrkcw Božj?
Osad.
wťdžti.

Giž bhch tomU cťžiUcichtčl giUáč odpo:

Far.
GeU fe Ueďomnjweote, že bhste k bogč dost
pewnš stál. Nž potUd bhla ťeč o tom, že Učch Ejr:
kwe katolickč wúbec Ue tak giž Užawťite gest, akch ž gee

dUč Ueb drcchč prade
grdno Učer tak Uohchážeti ne:
mohlo, gako ratolest ž wštwe, aby tak sice Uowč býtč
fe ždálo, awssak geU UUtUýlU následkrm

giUčho giž po:

žUalčho wřroUčenj býti mol)lo, a práwš
wenč od Boha prohlássmo brýtč meelo,

proto ža žge:
ale gak gfme
Ustanwil,
abh

ťckli, geU skrze th, kterěž DUch fwatý

žprawowali Ejrkew Božj.

Qfad.

ijť

to, že tjmto wýklademgiž khog:

Uč žUámosti gfem pťissel, awssak přeswšdče:t gfcm, že
Wassnost mUč i dácle fpomúže, abhch tU žUámost nále:
žitš obďátil Ua to Učer o Ucposskwrnč:tčm početj Uch.7

blahoslaweUčǧssj PaUnh.

Far.

Práwř

ablych toto obrácch

Ua pewnčm

žákladx: wždčlal, tak obssjrnč gfem mlUwil o prawč!m
žitj a žrústU Ejrkwe katolickč. Gižť pak kwčci famě.
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Ofad.

Prosim žafe fnašUš o strprnj a poShR

wěUj, podámoli

Far.

Pťir tomxginčš otážkh.

Posawad ždáťo se Učktcrým, itěm pobož:

Uým a co UrPlčpc fmýfslrǧjrjm,

to Učer o Ueposskwr:
Uťnč!mpočetj Maric býti ratolrst, ktrráž kwětwi wlast:

Ujť,w důsioǧenstwj Matk:,) Božj pečliwč a prtonč přiwcsk
žěma bhla, proto že tUdP celá wětew přknřgssjho pohledU
žjfká. Nhnj ale tť, křeťxj ktomU spononcUěUi byli,
Uwažek teU dokanle žkoUsscli a požUali, že Uer šádmž
Umšleckcž, alr, smjmeli tak ťjci, pťirožemý; že totiž

wniixslj Uwažek mrzi tjm Učerm,

grUstwj

P)čatkh Spasitele

a Učchm o důsto:

Uassčho Uoúbecse

nachážj.

Osad.

Widjum, že bljže kwěci

pťistUpUgcmc,

boť ťchch i hned Umot)šmU pťř tom dokonale UerošUměl.

SUadbh ten cižiUec ieekl: Qdkad to, že fe trprwa teď
odkrhlo, dťjwe se ale o tom Uic Urwčdčlo?

Far.

Práwě

Ua to

chci tčď odpowčďjti. Qd

poťátk“UČjrkwc katolickš bhla giž Marii žwlásstnj Ucta
od wčťjrjch prokažowěma.
N takčuli giUcik bc)ti mol)lo,
kdhž UžUáUa ďhla ža tU, ktcroU Bčch whwolil, abh ge7
dnorožeUý SPU geho šUj člowščenstwj Ua srďe wžal? To
Uctčlxj bPlo to, proč čaš po čase swátkh k obžwlcřsstnj:

mU HťipoijáUj

tčch Uchdůležitěgssjch Událostj žiwota

gegjho Uwrdetch gfoU, a že Uehradšgi Uyto swcřtkh oněm
fe Uapodobowalh,
gessto ke cti gegjho božskč!ho S!yna

žafwřccnh bhlt).

Prwn1 žtčch swútkú bhl oneU gegjho

Ua Uebe wžčtj, který giž Ua počcřtkU čtwrtčho stolrt1 ža

časU KoUstantina Welikčho se swětil, a wúbec Uchprw:
Ušgssj pťeswčdčenostt Uásledkem ťchl, že Bčch Ucdal, abP

bhlo porUsser třlo geǧj, ale oslawertčš do Ucbe wžal,
gak swatý NUgUstiU Hrawj: „Kdož bP fe ofmřlil čejci,
to pťeblažmě tčlo, w Uťmž Ježj„š KristUS Třlem UčiUěU
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gest, šc čerwčcm ža pokrm wcydcino gest? „Wssak o tom
slowo gesstš Hoždčgi. .u Giž od pátčk)o stoletj žačjjnagjc
Ualežáme památfh takč fwěrenj fwcřtkUgegjho Uarošenj,
až konrčUš Ua žáwšrek gedrncictšho stoletj obchoU slaw:
Uostj UčiUčU gest. Touli
wj.řc podoťmo, žc bh fe bhl
fwštil swátek gegsl)o Uarozer,
kdpbh fe bhlo Uahljžclo,

že Maria ď po sskeroU

hťjchU prwotUčho po:

čata bhla?
Qfad.

Toťbh mi se Ueždálo býti pť1čiUoUžawe:

drUj fwátť“U, ale fpjsse přjdčiUoU fmUtkU, že bP an

ta

whgmUta Ueb:šla, kteráž WPkUpitelr, Newaětějssjho, SP:
Ua Božjho porodila.

Far.

Proto takč o tom UekchložádUěrožepťe me:

ži wčixjcjmi, Uýbrž U wssech wšdp a wždP bhla pkrfwčd:
čenost, že Maria od hťjchU prwotxtčho lo!yfwobozena bh:

la, dťjweUež fe Uarodila.
Qsad.

Zagistč!, wrliká to xoťchost.

Far. Nle pťec Ue takowá pťchost, co ťch gi bh:
la pťede wssemi lidmi žUamenitčgssj Učinila. KU proro:
kU Jeremiássi ťekl HospodiU Bůh: „Dťjwenež gfem tč
žpč:sobil w žiwotť: matk:y, žnal gsem tebc: dťjwe nežliš

wessel žžiwotň, poswčtťl gsem tě.“ thž

archandčl Ga:

bricl žwšstowal Zachariássowi, že Nlžbšta porodj mU
st)na, grgž Uažwati má gmčnrm JaU, dj o tomto: Bm

deťweliký, a UaplUč:U DUchem fwathm gesste w
žiwote matkh swe“ Slowa ta žgrwenj Božjho
gfoU žáklaďem obchč pťeswedčenosti, že Jeremiaš

pťeď fwým Uaroženjm

a JaU

od possťwrnhhijchUprwo:

tUěho whfwoboželtč bpli še žwlásstltj miťostčBožj. Bhluli
giž pťedchůdce Ježjsse Krista, ano i prorok starožákoU:
UP od Boha

tak Uad gimř wPžUameUáU, což samo seboU

fe UerošUmj, že ža to mcřme, Matce Ježjsse Krista

meela gesstč

wčtssj

pťrdltost ža pod1l Býti?

žc
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Qsad.
Far.

J to ǧe wěc doccla patrUcř.
Ctilolř se giž fwáxtek gegjho UarožrUj, famo

gde Ua xeošUm, žr takč! prwopočátek

žitjj gegjjbo, početj
gegj w lůUš fwatš NUUP fwčtiti fe žačalo. TU bcyloUá:

hlch rožličUč.GedUi

prawili:

Poněwadž Maria Ue

Uadpťirožcmšm žpčlfobem uugccko Ježjš, ž DUcha swa:
těho u počata gcst, tedh Sprwotrlým hřjchexUfe poča:
la, awsscckgesstě pťrd gegjm Uarožerm (gako Jcremi:
áš a JaU), ano“brž ihUrd pťed poťctjm ž obžwlásstltj
milosti Bošj od toho wwaobošeUa bpla. Pro tryto bh:
la slawnost početj Marie geU swátkem radostč Uad pr:
wopočátkem žitj matk!) Spasitrle, anť S Uj take wxp
koUper che Ua bljškU kchlo. Než ta radost pťi Uich
„nežkalená býti Uemohla, proto že pťed očima geǧich
Uebcyloto početj nož posskerřUě, tch takč ta, š Ujžto fe
Uaroditi mčl Spasitel swšta, pod klrtboU hťjchU prwo:
tUčho, bPť i Ue tak dloUho gako giUč djdtkh lidskč, stála

gcxst. Ginj
slawili teU fwátek, gfoUce pťefwčdče:ti, že
Dobrota Ueskončená Marii giž w prwnjm počet1 gegjš
ho okamšikU pro Tol,w, gegž mčla poroditi, od wsseli:
ké posskwrno stotUčho
hťjchU wogmUla, tak že hUed

S prwopočáth: Mťlosti plná, BohU obljbeUa b:sla. Zda:
li rowUč tjm pťefwšdčexxjmslaonst početj gegjho kgi:
UčmU, docela wšnersseUčgssij a radostnčgssjmx: wýštta:
mU Uepřifsia?

Qsad.

Mp gi wždh Uazýwámc fwátek Ueposskwre

UčUč!ho početj,

gmerwáU1

F ar.
Uideste

a wssak teď teprwa

mi gest wcřžUostpo7

Ueb ncižwU řoho, gak Uáležj patmá.

Nád to widjm, že gstemUe HorožUmřl. Než

Ueslpssel, aUeb cižiUec teU Uic o tom

Uepodo:

tanl, žc fei fwatj mUžowč, wroUcU1ctitelč Urpblahosla:
weUřgssjPaUUh, žegmčlta swatP Bernard, horlčwě proti
tomU Uáhlch poždwihli, co wám ždá se tak patrm)?
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Dfad.

Ba owsscm Hťitom rowněš fon

xnoU:

drost whkládal aHrawil: gak ti mUžowč!Uaprotč hoďli:
li, xa ktcrak i dUchownjci fpolU o to se hádali. N tU:
dh pčxichážj, že opčtUpokogeU Uegfem, ač bhch fe domUj:
wal, že gfem giž wssrmU gak náležj dobťe porožxxmčl.

Far.
hU. Eo

Donám že ižtčstram)

fe Uýče oUčch hádrk,

wáS Upokoǧitimo:

o Uichž gstc žmdekU UčiUil,

pťčpomeňte sobč wřcj tčch, kterě žwogxch otec wáš pťi:
Uesl a whprawowal.

Qfad.

Far.

Wassnost

mňže

wssccko doťxťeUpotřcbčti.

Wh fe pamatUgete na ǧeho Howjdkx:o ge:

dnom krátkošrakčm kamara,dU, grnš, co pťcxďUjstráž, Ue:
chal Ucpřjtele tUže bljžko přistoUpitť, a b!yl bh málem
o žiwot přissel, a gindh šafe do stromU stťelil, domUj:
wage fe, že bh tU žase bhl Uepťjtrl,

geUž geg obsko“ci:

ti chre. Takč wjte, ktrrak wpprawowal, žc w grho setni:
Uš (kompcmiť) tacj ťchli, kteřj frdnatost fon
Ua Uzdř
držeti UemohoUce bcšpotťebnš rwačkP žačjnali, tak že ž o:
patrnosti pod stráž dáUč býti UxUselř. Snad mčla celci
fetUina Ueb sám welčtel pro tP piechmath k odpowjdá:
Uj potadhowěm býti?
le,
tak sc to má i pťi fpoďU
tom, o Ušmž řeč gest. Ch!hbh Uřktcrých UcmohoU grsstš
celčmU stawU, čjm mčmš fwatčmU Otci fe pťičjtati; Ueboť

wžme, že papežowč Uapoťád tomU Učer oUeposskerť:

UčmpočrtjUadržowali, gakkoli kwaprtoU hor:
litoost Uefchwalowali.
Qsad.

Nle že pťece Swatý BerUaďd tak welmi

proti tomU bpl, ť“dhž teU swátek Ustanowen býti mřl!

Far. Q tom bPch foUdil tak, ǧako fwašý Řehoť
Weliký o erčře aposstola Tomáše.
!owa Nehoťowa
šfoU: „Newěra Tomássowa kUass1 wjjře che přispřla,
nežli wjra ostatnj.ch aposstolů;

Ueb kdpž oU toložiw prst
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swůg do raU Ježjssowršchkwjťe se anrátil,

rozUm Uáš

odstraUčUjm wssj pochhbrwsti U wjťe posilUčU gest.“ S!oa:

tý Brrmrd

horlj proti Uwederxj toho fwátkU, ddoka:

wadžbh od stolice papežskč schwáleU Uebhl;
tedh Uáš poUčUge, še dež

Uámřstck Kristů pďo

Učǧ

se prohlási, mh k geho prohlásselxj fe pťiwiUoUti
mame.

Qsad.

Gak ale možná, že tak weliký Swatrž,

od Učhož casto w kašan1ch

ta UePpcťnegssj čtenj o Ucte

Matky Bož1 slýcháme, Uc ihxled toto kxafne tagemstwj
pťigjti a ža pxawe mjtichtel co gj Uchšwlasstnegssjpťed
nost pťede wssemi lidmi dáwá?

Far.

Nožpaky geho, gako rošpakh oUšch,kteťj ždo:

brčho oUmPslU to Učenjaž posUd Ue ža rožhodUUtčr při:

gmoUti fc odbodlali, bhlhť owssem důlržitč!: Než Hráwř,
že Ua th powstalč rožpakh odpowčdjno, a že nic mčUř
bplo Učch to ša článck wer prohlássexw, gest hlawUř
so proč gfem čxckl, že rožpakh fwatčho BerUarda podo:
bUť: tak Uám wdřk pťifslh, gako Ucwčra Tomássowa.

Ofad.

Náď bhch pťcc o tčch rošpac1ch slpsscl.

Far.

Zdálo fe, gako bP dwč prawdh wjrh tomU

Učer odporowal:y, toliž 1. že hťjch prwotUr) Ua wxssc:
ckh lidř pťissel, proto že wssicknč od Ydama pochúžegj;
a 2. že w žádxlčm giUč!xU Uenj spafrnj lrč w KristU
Ježjssi, a še člowřk ǧett pišipogexxjm fobč žáslUh Ježjjsse
Krista

od hťxžchU prwotUěť)o

i tossech skUtečUých hřjchú

očjsstčrt a fryncm Božjm UčiUrU bc)ti může. Zdálo se tedh,
gaťo!.x skržť“to Učer tolik bPlo whřče:w, že bh čláUek
wjřh wžhledem prwotxtšho hťjchU Uemčl wsseobchě pla:
tUosti, a že lch Uebtu)lo tťcba j.chlo, abh SPU Božj fe
wtť!lil, trpčl a letťel, a žebP kdo i bež Ušho od hřjchU

prost, an

před tjmto docela žachránšxt kxýti mohl.

O sad.

Tcď mi tcprw š,ase oUško, aUť widjzm, gak
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srerť

ZUČcišiUecteU lidi pomásti, gežto práwč na thto

rošmk:ď š oUsmšchcm Ukašowal.

Far.

Pxxěcwčproto Uechtřl gscm tU o Uich poml:

čxeti, a donám,

še fe wasse pťefwť!dxc,enjd
tUdP ǧen pe:

wUčǧssjmaerýwratUým
prawidla

stane. ZUáte pťj„slowj: „Ner

bež wýǧjmk:).“

wúǧjjmkU
ale thrnge.

Mc práwš tUdP, žc Uťro ža

prohlassUgeme, prawidlo se erPždwihUge,
Gakož sem giž prawil, žUj to rjdrkcwnj

prohlássellj wšhlrdcm UččxUj,o Učmž rožpráwjme, w teU
špňfob, že Mmeia skrže žwlásstUi priwilcgiUm milosti Bo:
žj giž w prwnjlm okamžch početj gegjjho od wsselikč po:
sskwrm) prwotnčho hťjchU Uchowámabpla. au Na to pr oč

eršo ieečson

obrátjme. u

wilegxčUU!, žc

obc,dčeǧUš w tom

thčx šagistě, co gest pri:
žáležj„

že žákonodárce

prohlassrlge, teU Určitý rožkaž, grgž whdal; to, co ža
požádawek Uložil, že toho Urb oUoho se Uetýká, a že
šwlásstnj milostju od toho gest wPšmUt.

Osad.
ťanř

Neraxli prawda, U. p. debP od placenj

Ueb od slUžbh wogenskě ža swobodUčho bPl pxeo:

hlássčn?
Far.

Práwč

řak;

UU) Uossak mámc

w biblickč

ť,xistorii žwlásstlxj fcm Uálržcgjcj pťjjklad, totiž w žiwob!):

tU králownp Tštlxšr. W Prrssanech mřli žákoU,abh Uikdo,
ani sama králoan,
Uesmčl pťrd krále pťistoUpiti leť Bh
k:xl krcřl chtřl, a žegmčna geg gmerwal.
Kdo koli xlo
Ustanwer pťest,oUpil,Uřč!lihnrd žabit býti. Esther, chtč:
ǧjc

siďňǧ

lid Židowskt)

od lm)ť,xlašeřltjugeť)o ofwoboditi,

:xošnalr.x, še Ž tjm prodlč!wati Uefmj, a Uogqucqpolpolá:
U:, wefsia kU králi. Král kdhž Ušťcxlgi, obmčkčeno. ǧest
frdce ǧcho. J Š stoUpiw S trůUU swč!ho tšsstl gi a ťekl:
JčxčUmřeš; žákon teU dcřU gest pso wsseckh, grU pro te:

Ue. Slowa ta mohoU HřkUčUa prohlássenj erkwe
::ei:x.xilegiUm
UrposskerřUčho početj Marie Pannh ob:.
r:cčm b:šti. Prohlcřsse:xjto Uic giUčho Urprawj, Ueš toto:
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Pro wsseckh, kdož od Ndama pochášešjx má žákoU pla:
tUost, abP, poUšwadž w gednom otci QldamU swňg rod

magj, š posskeroU

hřjchU prwotrtčho se rodili, a do:

kUd bP od Uěho oťisstřUi Uebyli, fPUowč bhlihnťwU Bo7

žjho a frmxti podpadali; pro Marii žákoU tcn platUosti
Urmá, nýbrž od perjho
giž okamšikU b:)tj gegjho ža:
čžUagjc, gest BohU obljchá
a Ucřdoba milosti božj Učiǧ
UčUa. Eo tedp toU.li wýgjmkoxx od wsscobchčrho žcřko:
Ua, famčmU šákoUU Uěgak UgmUto gest?

Qfad.

Gak widjm, přichážj se opět kwsseobchč:

mU prawidlU, Hráwč ta wc)gj„mka to šthxžUge, že žá:
koU grst. Yle možUáuli Uočc, šc se na tU wýgjmk:: dťj:
we Uepomhslilo?

Far.
Mcřmeť owsscm giž od walrtč!hofněmU Tri:
dexxtskčho tčmito slowh o tom podanč prohlássen1: Text:
to fwatý fUčm oswčdčUge, „žc Uemá Ua mhsli, we wý:
rokU tom, kde fe gedUá o hťjchU prwotnčm, blcchoslawe:
UoU a UeposskwrnšnoU PaUUU a Bohorodici Marii ša:
brnoUti.“ KomU bh diwno bPlo, še po takowč!m prohlá:
sser wždh rožhodnřgi ta wýgjmka Uosseobecným šáko:
Uem žastoUpeUa bhla, až teU náhled giž oUponU po:
wcchU kťefťaUskčho Učer wjxrh obdršel?
Qfa ď. Tak ted:y Ua prw:tj řožxoakpťč tom Uče:
Uj odpowřděno; gistč i Ua drUhý rowUš tak Ucchá fe

odpowšdjti.
Far. Gáť Hrwč podotkUUl, w čem teU dr:ch:) rož:
pcck žálešel, totiž w tom, že kdhž Maria šobžwlásstnj
!Uilostř Božj

od prwotxt.čho hřjchU kchla ochrcřUť!Ua žůsta:

la, řšci lch fe mohlo: „tcdh Uwžno gest takč bež Jež1:
sse Krista, bež geho Utrpelxj a fmrti ofwobožrnU, po:
swšcemx a wřčnč! fpaseUU býti. Nemálo dúležitý to roš:
pak, ǧenš Ua článck o kaoUper
Uassem, tedh Ua wž:
PU Uassi w Urypodstat:třgssj částcr fc wštrchUge. Nle Ua
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rožpak teU giž odpowšdjxno, a sice tak odpowědjno, še
Uxřřjcj dUsse tUdh Upokogena gest, aUeskoUčeUá reUa wp:
k::pitelskě simetř tj„m gasnčgi wt)Uikcř. Máteoli w pamčtť,
co ša důwod prok)lllásser cjrkcwnj pťi tom priwilegixtm
klade, kterým UePblažeUřgssj PaUUa whšxtameUána gest?

Osad. Qwssem; mám ša to, že tccktošUčlo: že o:
hlchc na žáslUhP1;ršjsiř Krista, kaUpitele siďeta ta w!ě:
gjmka fčxže šwlásstďj milostBoha wssemohochho Uaslrdx
kem fsla Pťitom, ať se hncd pťižUam uo qedno mi fwee
tle Ua rožUm Uegde, totiš, gak žcřslUhh Jcžjjsse Klista
Ušco giž žpůfobitř mohoU, kdhž gesstš anř UebPl naro:
šen, Ue:xcili abp Ua kixjži bPl Umťel?

Far.
šražUge,

tliti;

Práwš gste odpowčdšl; ale otážka wasse pro:

že Ušco, ač Ua bťjjškxxtgest, dobťe gskextepochopil.

Ofad. Gá si to Uchslil; ale račte mi to wPstoť:
to fe mi ždá šwlásstř dňležitč býtť.
F ar.

Wh gstc hUed š pťedU w katechišmU fe UaUčil,

že Bčch wsschwhox:cj gest, še tedy Uossecko wj, miUUlě,
pčxjtomrtč ib:tdoUc1wčci, tcdh že Hťed očťma geho wsse:
cko pťjdtomně gcst, a on wsse Uažjrá gak to ǧest, bpť

pak ipřed tifjci leth fe bplo stalo, Ueb že potisiucjuch le:
tech teprw festaUe. Eo tedh odpowjdte, šdaž takčškrwa:

UxoUobčt fmrti Ješjsse Krista ǧako dokanUoU eridčl,
třeba že pro lidigesstš tak mUoho lct až ktš dobš pťe:

gjti mšlo?
Ofa d. PoUřwadž pťed Ujm
šagistč i gi famU widšl.

wsse pťitomUš gest,

Far.
NU dále fe „táži. Zdali Bčch prwxrjxmlidšm
Ueťckl: „W kterýkoli deU b!)stc gedli ž owocr siromU,

f:nrtj Umixete“
:ro:tesl,

? Snad

Bčch gew ǧaloon

Uebo gak přichcřšj, že Ndam a Ewa,

xckš.š,xoťece gesstš mUoho,

Umollho let

hrošbU

ǧakkoli žhř“c:

Ua žiwš

2

žčtstali?
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Ofad.

Newjm lčpe odpowčdjti, leč takto:

„Zů:

stali Ua žiwě proto že se Bňh Uad nimi slitowal a gim
kaUpčtcle sljbčl.
donst

Far.
Máře skUtečUěžato, že sw!xchowamřfprawe:
bošj giž tUdP fmsieeUa ťchla, že Wňč) fám pťč:

slibUgc

wcykupitelr,kdyb!) UebPlObčt kaUpitclr

toho,

gfa wssewťdoxlcj,giž gako dokanUoU Uažskal? Hle, Ydam
a Ewa, a š Uimi celčšpokolcltj lidské, tUdP grU od smrti
w!yswoboželli leli, že Bčch šásl:chh Ješjsse Krista, grž
fobš žxako Bůk,)člowšk žjsial, pišrdwšdšl, če žá žadostUči:
UšUju pťiǧal. Kdt)ž tedc) žcislUhP KristowP giž pro ponUj
rodičc

Uasse řcckow!) oUčiUek mčxl!), což Uelchlp w stawU,

Hieeď ořima Božjma pro Marii žwlásstxtj pťedUost„ w:š:
tečUoU UxxiťosttU, alch alespoú tato dcrra Ndamowa,
w Ujžto On, SPU Wošjj fe wtšliti chtčl, w šádUčm oka:
UtžikU geg1ho šitj Uebhla toU, w Ujžbp sc žUeljbilo Bo:

hU?

O fad.

Wclmi gfem tomU rád, že i toto fpoge:

Uj Uahljžjm.

Far.

Nno, gestiť UxčcpohUUtUá, to Učer o Ue:

posskwačnem pořetj M aric w tom fpoquj fwem Sežáx
slUheUUčUchkUpitele Uasseho

Ježjsse

Kxista

mjti

Ua žře:

tcli QUoťpxawj: Člowť!če, obdinq fwxchowanoxlspxa:
wrdlnost a dobxotU Božj Žadxch potomcxkNdamU n an
ta w!)wojextrř Umtka Ux:)klxpitele fwčta wUrmohl

žáslUh

bež

toho SPUa Božjho a Bohočlowěka od wixw

hťjdchUNdamowa

ixtáslčďkU gcho wš)swobožext býtč. Tať

tonm chtčla fwrchowcmá fprawedlnost božská. Než práwč
pro Uyto žácslUhP bhla Matka

Toho,

kter:ýž gich sobř

wc)eoolďxhl,od tš Uoimy a Uásledkú geǧj ochráUšna,
gi.ž pťi
fwčm Hečw:tjm wstUpU ďo šiwota, alch Uec)fwť!tčgssj swč:

ta Spasitrl w Uj swúg pťjbtytek mjti mohl k fpasrUj
Uassch. Tak to:UU chtěla milost a milosidenstwj Bošj.
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Ofad.

O, kterak w Uáďošexxstwjnassem wsseckotak

:xť!kUěgest, dobťeoli to chápáme. Neš ǧakkoli předUcerčš
meade dobťc mi Ua rožUm gdoU, pťcdce fobč UctroU:
fám toho dokážati, aťchch i gimým ge Uohlošil. Čož bych

fmčl ťjci gim:
co fe

děge

„S

S Uámi

Marij dálo se pťi gegjm početj to,
Hťi swatčm

kťtU, ǧegž

Uaš:)wcřme

koUpelčm drUhšho Uaroženj“?

Faď.

Na tU wassi wjxtanU otážkU odpowjm Nrto

re Ne. Owssem Ua křtU swatčm potomrk Ndamň od
kxřjchUprwotnšho očifstčxt, stynem a milářkem Bož1m a
ťřdicem žiwota wěčUěho UčiUšU b!ýwá. Yle gakož sUšm
Trichtfký
Učj, takčš wHokřtěUčm člowčkU žůstúwcř ǧcxsstš
šaťoft (čili podnřt) hťjchU, kterěcž sice fama šádný t,xřjch
::čxxť, ale

ž hťjchU

:!č Maria
:ta, ted!,y an

pochčcžj a k hřjchU Uakloňxcge.

nikdh hťjchrm prwotným
ten

Ucřsledek geho,

ta

YUť

Ueb!)la possťwrnč:
ž hřjuchU pochcřžegjcj

šš“roň w Uj Uebhla, a gakož snšm TridrUtfký Učj, š tč
:::š:ostč šwlcřsstrxj se radowala,
še itšch
každodr:txx1ch
křcxč,xkostjpťirošenosti

lidskčšw wsscdsljch hťjchú se wmeo:

Uxatč mohla. Totš řen walUý roždjl mežč Učposskwrxtč:
Uostj ǧeǧj a meži očisstšnjm slrše kťcst. Pám UcPwePš
čwat!ý, ǧeUž wssrcko šlčUeUáwidj, mšjlťžaǧistšd sobšdthj
fráUrk Učiniti. Zdali teU piijt,)tck bc)l bh dňstogllým bhl
:xro Uřl,xo, kd!)kch Uásledck
prwotltč!ho hřjchU uw Uáklolt:

nost k hixjchUu geg kcht Hossťeril.

Osad

Swčtlýť arci w!ýklad teU, alossakpieecexte:

mohU šp otážkoU fe dále tagiti,
fto ;amřstkUcixwala.

kteráš Ume samého ča:

Eož UržteUčUge se tUdP

Ucta k žcř:

xťUbám pťrblahoslawettč Matkh Božj, pieipUstjmenli, že
ncmčla tU S žádm)m pokUsschm žcřpasiti, a žc tak wla:
xřUč:toliko milostj Božj

F ar.

spafeřta ťwla?

Nb!)ch Ua to dokanle odpowčdšl, mřlďe.)chwla:

xšx xw:xfwčtliti, w čem prawá lcřskak Bohlt, swobodUost č“lo:
::T:.e:, kxčreolise w Uchwžácnšgfslm meslU, žáležj. Než tr:
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wám, giUoU cestoU pťigdome tU chchleǧi a bešpečnčgi k rjli.

Medle, ždaž Ewa, Uasseperj

matka S prwotltým hťj:

chrm stwoťeUa lchla?

Osaxd.
ti,

MUsilť bc)ch tU otážkU ža žert Howašowa:

kd!yťchcheršděl,

že š Ujd oUmPsl fpogeU gest, abhch

gak Uáležj fe Hťeswřdčil. J wjme to, že Ewa dokanlá
žrUkP Božj whssla, gak ch Božská wssemohoUcUost,
moUdrost a doubrota člowčka stwoťiti chtšla a mohla.
Faď.

nj, že perj

Dobťe gstc odpowčdčl. Gcstiť to Učer cjlrkew:

lťďčYdam a Ewa fwatostj a fprawcdlnostj

od Boha opatťčtti ťchli.Zdaž ale pťece Ewa šhťessiti mohla ?
Ofad.

UčiUila tctckwucož dčckažcm gest, že to Uči:

Uiti mohla.

Far.
matka

thž

teďh djme, žcMaria tato drUhá pra:

člowščenstwa,

l)Ued od perjho

Ue ď hťjchrm

Hočata gest, U:ýbrž

okamžikU, gako perj

Ewa, od Bo:

ha fwatostj a fprawedlrwstj oždobelta bhla; ždali tjxm
prawjmc, že bP 91 UemožUš
b:slo býwalo žť)ťessitč?
N gessto pťece Uežhťessilm, žtratjli
bUá p,ťxedořima Uassima?

Osad.

čeho geeǧjušáslxcha ofo:

Z tčr straUP owssem Uežtratj.

F ar. ch)chom si tU wčc žťetelUěgi mhslitř mohli,
Učiňme dokonalegssj pťirow:táUj perj
Ewh S drlchoU
(Marij).
Mkolč žUala wýstrcchU a pohrxčtžkx:Božj, ge:
dla perj
Ewa že stromU žapowšžeUčho; Ueb chtčla

b:ýti gako

Bůh.

Marii šwšstowal Nndřl Pánč, že

bUde MatkoU Netywhšssjho, a sice UadpťirožeUým půso:

berdm DUcha fwatěho; tedh že RodičkoU ShUa Božj:
ho, NcwšstoU DUcha swatčho bUde ncc an prawj fe
bcšti ǧeU djwkoU PáUě. Perj
Ewa Uposlechla wábeU1
žawršexxěho

aUdčla,

a Ua žkoUsskU wšatá

kljposlUssUostř

Ucdostcřla. Ewa dwchá Uposlechla poselstwj YrchaUděla
we wssj pokoťe„ a whkonala poslUsscUstwjk fwěmUan:
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ssemU fpafenj.

N od tč! chwjle pťichážj k Uowč důstog:

nosti, ktcroUž ona EwU pťed gegjm pádem (ano ifa:
mě aUdělP) daleko pťewýssila. Ewa mřla geU člúwěčext:

stwa matkoU býti. Maria ale matkoU Božj. Ewa ďhla
žc žebrh prw.UjhonNdama wždšlám; drUh!) Ndam, Ješ
žjš KristUš, wžal ž Marče řlowěčenstwj Ua febe. Pro:
řež dj an w fwěm slawUčm chwaložpčwU: „Od tčto
chwjle ďlčchoslawenoxc mUe Uašýwati

bUdoU wssickUi Uá:

rodowé.“ Welelmá a wžUrsseUá stogj tU Maria pťed
Uámi pro th erb!yččgUč darh milostť Bošj, ale krásUá
i milostUá takč pro grgj š milostj toU půfobeltj.
Zdaž
tcdo gste gesstě Ua rožpacjch,

aUebo máte gesstě, proč

ťxeosteotážkh kladl?

Ofad.

Nemámť, Uač bhch fe che

co gsem dťjwe,

dále o tom

tážal;

Uebo

Uic Urpťem:ýfsleǧe, tUssil,

Uďnj mám ganš přcď očima. NrmohU dosti děkowati
;x trpťliwost,kteroct gste semUoU měl pcme faráťi. Než
rřť;Uáwám fe, gakož mUsim, welmimilč ǧfoUlUUš Wa:
sič w!,ikladh, a wjm, že bh gste gesstč ž Urgednč stranh o tč

r:xřci rozmloUwatř mohl. Prosimtedh fUažUě, pokUd ťan
máte, b!,xste dcřle gesstč we thčowánj
tom pokraťowal.

Far.
wáš.

Nád

ČhUť po dalssxjmpanUčer
bhch Ua Uřco UpošorUik,

ljbj se mi pťi
co wáš

U wjťe

w teU čláUekposilUiti může, ačjm geg i fonedům fwým
ǧakožto wěc, gežto Uoždhža praon
držěma gest, pocho:

riteonU Uči:titi mňžete.
O fad.

Welice se tšssjm tomU, co teď Uowč!homi

č?dčljte!

Far.
Sl:hssel?liste kdp, še bh Uěkde ostatkh fwm
:čho Tčla Uehblahoslawe:těgssj PaUUy se Ualěžalh?

Qsad.
Far.

Neslhssel Uikdh.
SUad mhsljte, še Uěkde Umťela, kdebh fwaš

:e ǧeǧj tčlo Uebhlo k Ualešenj?

22
Qfad.

D, dobťe wj.m, žc an

teU wžácný odkaž

bc)la, geǧž KristUS fwým aposstolúm kU potčsser požň:
stawil, aše Pcřn okxžwlásstnčrswatšmcc JUUU, gesstš kdhž
Ua křjži pUčl, gi ža matkU odewždal. Došagista, co do:

dřý sPU o takoon

Far.

matkU pěči mšl a gi erpUstil.

Dobťe ǧste odpowšděl. Nproč fe pťece osta:

tkP geǧjl,w fwatčho tčla Uikde UeUalešagj?

Of ad.
Marče

Zx wždhť Wasslwst Ua ch

PUUUP fám gste o tom kážal,

Pťipomjml, kterak Maria
wšata bPla.

Far.

Dobťe;

Ua Nrbewžetj

že Uám teU den

S oslawem)m tělcm do Uebš

teď gfme Ua prawčm Utjstě. Teďh

Maria UežakUsila hoixkosti fmrti, ale Umrtj gegj bhlo
toliko promšnčnjm fwatčšho tčla gcgjrho. TUdh gj fe ta
wžácllá čústka dostallla, geUž ťchla lidem UstanweUa, kdh:
b!š ťchli Uešhixessili. J

můžeme

žase Ua Ui obrcřtiti slo:

wa, gimiž promlUwil král k Estť,xer: „T:y UeUmťeš;
žčcko:t tčn pro wsseckh dáU gest, ǧcU pro tebe Ue.“ Wj:
me pak, že skrše hiejch pťifsla fmrt Ua tento fwčt; tc:

dP Ušawřjti mUsjme: poUčwadž Maria
w

tom

meslU

a S tčmč

Uásledkh,

ostatnj děti Ydamowi Umjragj u
Ua fmrti

UrUmťela u

S kterými

wssickUi

tedh an ta piejči:

Ua Ui Ucpi?ifsla, t. g. bh!a od prwot:těho

hťjchU ngmUta.
Mcřš fUad ža to, še aposstolě, kd:yž
mčli bešpečný důkaž o tom promčněnj UePblažeUěǧssj

Pamw, rowněž tak UefoUdili? W prawdě, kdhbh toho
pso Uř potťe“bjďhlo, teU skUtek famý bhl bh gim
oUU pr.ade o Ueposskwrrršrtč!mpočetj Marie šge wil.
Gak pšknř teU fwátek Ua Nebcwžetj Marie
fwčdectwj wjťe Uass1 w Ueposskwrttšxtč Početj

dáwll

gegj!

O sad. Tak mi to pťichážj, že bh toto fwšdrctwj
mělo poUčitix kažďčho, a proto

mUsjm opřt ixjcČ, žc Ue:

chápcřm, gak se kdxy o tom pochhbowaxťxi mohlo,

a že te:

prw UM to UčeU1ša člčmek wjrh bhlo prohlásser.
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Far. Gá gfcm“ wám giž Ukázal, že pťi Uemalých
wzparjch, gakč tU bhlx,y, opatrnosti potťeba bylo; gak
nilč wssak wjra ta dál adálc U wssech pťjstUp Ualežla,
a tp rožpakh geU katomU sloUžilh, ubh Uám oUplnč Upo:
kogcnj pixincsly, še cjrkewnj pwhlássenj tU Uehdrkonalege
ssx zkonsikU přestáloš

Blrciť ždálo bh fe podino,
hlássch

že tcď tcprwa. .to pro:

Uásledowalo, Uež podiwj se tomU gen teU, kdo

nesiončrně moUdrosti a dobrow Božj pamřtliw Uer.
Bůh to Uehwzácnřgssj pokladh .do žemě fchowal, a pťj:

de

podiwnými fjlami opatřil. Eož Uám totak dino,

žc thto pokladh a silh Ue pogednoU odkrhth, a od gak
žiwa Upotřebenh UegsoU? N pakli w po.dobUý žpúfob

ťinj Bůh pťi člách„chswčho swatčho zgewer, a požUc:
xáhlU gc dál a dále gasnťgi Ua fwřtlo whchážeti Ue:
cdáwá, w tomeliž mčUč moUdrost a cesth prožřetelnosti

gtbo welebiti bUdeme?
Qsad.

Toť bh w skUtkU bylo UestegUoU mčroU

uřřiti.
kwta

Far. N ble, gak siawUě wonikcř moUdrost a do:
geho, kďhž powážjme, čeho wěkuU UassemU

třeba, a kterak práwč toto cjrkeij

prohlásseňj a ta

rřjpadnost, že teď :oP)sslo, lčkaťstwjm proti UedUhůmuča:
sů Uasslch býti může.

O fad.

Far.
na cjrkrij

Giž žafe UapUUt gest žwťdochtiwý slUchmůge

Welmi ďoďře Uahljžjte, že lidč dnň Uassjch,
hlaS UehrUbč dbagjce welmi tě w1rh žapo:

lčtlej magj, žc Uenj giněho gmčna,

skržr kte:

rež Uchom měli spaseUi býti, leč skrze gmě:
:r

Ježjsse

Krista,

a gak UUžUčtakě při swč žmčkčilo:

ii k dobrčmU pťátelskh a wljdně whžtšwá:ti býti mU:
itš.
Gižť pak Ejrkrw skržc UjehwhšssjuhoPastýťr swčho

U.xilř a srozUmitelUělnlij,

gak Uebhla dáwno mlUwila,

ůlčkť m!kžomila, kdeťchrožhodUUtj owěcech wjrh fe tý:
ť:ašcjch blcdati mř.li. J slawUť!xfc Orobláfťla. če šáixnei
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aUť Ta,

geUž oid Uj gako králoan

wPch.walowána

gcst,

NUdšlů a Swatýck,

od hťjchU a fmrti

Uchowčm žůstatx

Uemúže, leč skrže Ježjssc Krista.
Čjrkew tč!ž Marij
co šwlásstUj UadobU 1Uilosti Božj, ža TU onhlasila, kte
xaž od pxthjho okamžikU žitj gegjho, BohU obljbeUá,

foawedliwa afwatá

kchlapťed ocima qeho. J ptám fe:

Pťi

Ua tak Uxilostle

tom

lidskcho,

ždcxliž ř to šUUtwšle

UrUUxsid?

erábj

poUťašánj
Eož

i toho

kUwášer

hij.ssrxjka

dccUc pokolextř

skdce Uegak qjmano
počad

be.štt

UebUřUd a žUowU

gegjho pťxjkladU?J trn, geǧž ta Uch:

fslčxnka na trest
ǧeU k“ šlosti popichUge, časttšm wž“bU:
žowáUjm, abh tak lúskp plnoU MatkU o pťjmlUwU ž“á:
dal, což Uemxxsi polnalU pro lepssj fmhsl žssčěm bt)ti?
N ždaž Ustawičnrř dňwčra w mocUoU pťjmlUwU grgý
UemUsi w Uáš procitUoUtč a fe Udržcti, aUť wesskčrč
Čjrkew S Hťefwčďčextjm pxeohlasieUge: Nenj okamžikx: Ua:
lešti w žitjd gegjm, kďešb!y Maria
Ua žwlásstUj žpůfok
UebPla Boť)x.: obljďextáau?
Wšk Uácš takěho lčrť“aťstw
UUžUoU potťeb:x

swčm

toho

Uxěl. Bčch w UeskorxčeUěxU milosrdexxstw:

lč!kU podal,

a tnámeli

tak ťj„ci, pro Uáč

gcg fchowal; Smjmeoli se tážatiǧesstč: Proč

wč tcď?

Hrá

Ofad.
Ncmok)U Uež tolik od:xowšdjti: BohU jojkl
i chwúla. QU wsseckPtořcidobčxeUčiUilquxssak
iWa
ssUosti UemohU fe dost wděčmým Hrokášati.
Ucta mog
k Uehblahoslaweltegssj Patmč bUdiž slowrm i katke:U pro
kašowaUa, abcych i to ofwšdcil, že gste darmo ke Um
Uemlxxwil Gesste ǧrdUoU žcclčho sxdce: Zaplať Pa

BUh!
Far.
Ga toťik geU UčiUil, co kašdP Hastcšr dU
choUon š posdixmosti ciUiti ma;
ale gfrm welmř rář
žc gstc š toho wdšcert. Pochwcřlen bUď Ježjš KristUc

Ofado
J PšdPckP Uepossčwrxxxena
Pamta
Far. Nš na loškšy. AUUU.

Maria

