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Pčkná powjdka,
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Prodáwá ťe za 4 čr. stř.

W Praze, 1840.

W knjžecj arcibisk:mské knibtlskárnč, U Wáclawa Špčnkye



čGčstémU ansteijkU, genž skrze,40 let w

lese BohU, pobožně slaUžil, připadlo gednaU, žeby

fe rád dowčděl, komUby se Ua záslUhy rownal.

uo Když tod i Ua hlaš pronesl, tU přistaUpil k

UčmU gedeU pocestný, lesem tjm gdaúcj a slowa

ťa slyssjcj, a přistaUpě k Udčme,.prawčl: „Pogď

šeu quU do města, a gá ti okáži gedUU děwrečťU,

která tě w žáslUhách před Bohem přewyssUge.“

eu Dossedsse do města, wyhledalč děwečkU,apod

gistaú šámjnkaU řeč š nj započali. u Mezi ře.čj

pxtál fe gj pocestný, gak by se w swaté Pobožno:

sti cwičila?mu Načež ona mU odpowěděla ř.kaUc:
1.

Když ráno wstanU,r modljm fe skrze záfiúhy

a Uml:čenj Kristowo, by mě Bůh zachránxil d.od

skUtků mých, a chrárckúfťmě ode wsscho žlého, a

sice následonšgně:



O, PaUe Ježjssi Kriste, SyUU Boha žiwého!

gá bjdná hřjssnice poraUčjm se dneš pod ochranU

a stráž twaU, a do hlUbokosti twého neskončeného

milosrdenstwj Ušrýwám a zawjrám se za twá

neyfwětěgssj bedra a za jtteočřgpěxeswarý křjž. Ten

bUď mým sstjtem, tak aby an widitelnj ani

erixdxirelnj nepčňátelé ke mUě od zadU Uemohli

pxřistaupiti. Ukrýwám a zawjrám se za twaU Ueyu

fwětěgssj hlawU a twaU dtonwaU korUnU,r aby mě

ochránila od wsselikého Uesstěstj, kteréž by se nau

hlawU maU Uwaliti mohlo. Ukrýwám a zawjrám se

do přefwaté rá,lty bokU twého, twé swaté kopj ať

mě hágj; aby žádný Uepřjtel se ke mně od přeďú

Uemohl přibljžiti. Ukrýwámazawjrám sedo twých

swatých bolestných ran a twých swatých hřébúž

ti ať mě ostřjhagj, aby ani po lewici ani po

prawici,něgaké zlé se mě Uedotklo. Gá fen po:

raUčjm dneš do wssech slowj, krerá se při wssčch

mssjch fwatých po celém swětě wyslongj, bych

skrze mocUost gegich posilněna byla. Gá seporaUčjm

do twého swatéť)o požehnánj, které ddUellšskrze celý

fwět wssichni kněžj twogi od pofwátUých oltáťú

twých UdělUgj; bych skrze rščšcmšstgegčch požchnána
byla. Gá fe poraučjm ,do pťúňtěněnj chleba w neye

swětěgssj tělo a krew PáUě, které se dneš po
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celém swětěu.we wssech kněžských ?UkaU whšc.x:náwá,

Bych skrze téhož Utocnost a sle jw milosti Božj

zachowána byla. Ox,Pane Ježjssi Kriste! gá po:

raUčjm dneš tobš dessi man, mé tělo i črew, méx

srdce i mysl, mxůg rozUm i wčili,d maU čest i gmxěnj

twšmU Ueymilegssij počogi a ostřjx.hxánj,twéchtu

člowěčenstwj a božstwj, též i Uezpytatelnémn

tagemstwj Neyswčtěgssi Trogice, byš mě dUrexšT

č wždy šastal, ostřjhal a oxchráUil oďe wssjx sskody

a Uexsstěstj, od strachU a aUzkostid,j a od leých ǧazykčieno,du

gakož i ode wsscho z:éhos kreréž bxy mxi Ua tělef

neb Ua dUssi, cka cti Ueb nda gměUj sskoditť Uwhlo.

O, Pane Ježjxssi Kči.ste! gá k toxbě. přicháxžjřmx

gako djrč k otxci lasǧkawémU; a žádám skrze twéx

fwaté umlčšnj„ přede Eššďilátemua errodesemx, a skrzex

posl.ednj slowa d!noájna křjži, a když gsi zwolatř

ráčil: Dočoxnáňo gest! u bysi wsseckyxaxUkladyx

Uepřátel mých odwrá:třl a zmaxřil, tak abych tobě

po wssecky dny žiwota mého, až do mého bla:

šenéxho skonášnjx wěrUě slaU.žiti mohla. Kterýž š,

Boxhem Ořcem a DUchem Swaxtým rowný .Bůhx

žiw gsi a kralUgeš po wssecky wěky Uoělščiw.lAmeU..

Eyhlex křjxž xřj PáUě, Utjkeyte mxocUostid odx:ox

por!té, uUebrzwjtězil lew xz pokoxlenj Juda, kořenx

Djmoidůxwx.r AllélUja, AllelUja, Allelsza. AU:enp.



PožechUey mě xloNebeslčý PáUa ostřjhskeh; okaž

a roššafl!i obťsiexš swůg Uade UmaU, a smilUg sešš

ostťxjuťyey mi ode wsscho zlěho, a dey xjmi pokoxg

fwatý.

Mysl swaraU, srdce ččsté, a setrwalost UoěrUaU

Udšl mi xlxNeyswětšgssj HofpodčU.

Pak skončjm témčto slowy:

O, dUssexKristowa pofwěť Umč;

Tělo Kťristowo fpasiž mUe;

Krew Kristowa opog mne;

Woda z bokU Krřstowa obmyg mne ;

Utrpenj Kristowo posilUi mne;p

O, dobrotiwý a přesladčý Jčžjssi wyslyš mne;.

W raUách fwých schowey mUe;

Nčdeyž Umě od tebe odlaUčeUU býti;

Protčǧnesslechetném:t nšpřjtelř:zastaň Ume;

W hodinU sžmrtčpowoley mne,

A kaž Umě k foběžpřigjti,

Abych še wssemi Swatými chwálila tě po wsseckxy

.wčky wěkůw. Amen.

2.

Když ž lože ončUjpho wstanaUc fe j:„Uúýžwám:

prosjm Boha, by mě ohxmyl ode wssech hřjchů,

a očistil, poswětil a spasil krwj x.!šxči:istorř.mUl



:s.

Kťchš fe odblékám, wzpomjnám soběx:j gake

oxbléťlčKrčsta Pána w raUcho potUph.
4.

Když se opásám, mysljm: gak UkrUtnč swáx.xx

ďall Kkťsta Pána prowazy, řetěžy ax okowyz,

e 5.

ud Když střerojce obaerwám, mysljm: gak KristjUš:

Pán bosýmxa nohama chodixl, a hleďage ondečkyxk

ztt:ccce:xé,j gak mnohox krokůs za Uáš Učinilx.

s Ge

Když přikrýwám hlawy fwé,r..mysljum na kox:x

rUnU trnowa::..
7.

Když sielU lůxžko swé, připomjnám sobě:j gcckuj

ka.atanéporazčli Krista Pána Ua křjž.

8.x

Když gde ncrcj l:armjj mssi fwaxtaUx, mysljmx::

gak ochotUě ssel KristUš Pán na horU Qliwete

skaU, ukjďyza Uáš trpšlx; a kdyš wstaUpjmx do chráur:

mU uPáně, hned fe pokropjc swěcex:m.n.wodaUx, šnae:

menám se swatým křjžem, klean axprawjm: „Po:.

chwáťen bUď w Njeyswětxěgssj swátosti oltářnju pťejeex

lxxomný WylšUpitčšl,r od wčků ažx na wěky! Amem

Račižx mě,d Pane! očckstčti ode wssech: hřjžchxeiru
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mých, a chranž mšd od Uich moc kuxřjžexlofwatého

twého.“
9.

Při mssi fwaté mysljm: gak tato nekrwawá

oběť wyzUamenáwá a předstange občť krwawaU

Krista PáUa na kuřjži.
10.

Při poždwihowánjrswaté hosiie Utysljmd: gak

Kristnš Pán byl wyzdwižeU Ua křjži; a při po:

ždwihowá:tj kalicha rozgjmám, w gak welčkěm

m.nožstwj tekla za Uáš přeswatá krew gehoz ran

geho. U.
jPři Pater Uoster mysljm Ua poslednjch

sedm slow gcho; ax při Agmtš Dei Ua hořkaU

fmrt gcho, a prawjm: „BeránkU Božj, geUž snj:

mášjhřjchh scďěta, xsmilUgfe Uade mnaU!“
uU.

Při swatém přigjmánj mysljm Ua pohřeb

Kristůw a prawjm: „Pane negfem hodna, abyš
wessel pod střechU frdce mého, ale toliko rci slo:

wem, a Ušdrawena bUde “oUssemá.“
U.

Při požehnánj kněze :Uysljm:j gak KristUš

Pán přiu fwém na Uebe wstaUape„nj žjthal Učedl:

njků swých,a žehnám wraUcUě fcedš)e,rřkaUc: jŽe:
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hney mee Bůh Otec xlo, SyU xln, a Duch sx.oa:

tý alo, AmeU. u

14.

Když se domů jm,cxrmeacjm:mysljm Ua slaw:

né přjsstj Krista PáUa, a profjm, by mi Uedal

kleraUtč jw hřjch; gakož i KristUš Pán wstanq

ž mrtwých, che neUmjrá.
15.

Když ssaty prássjm, mysljm na bolestné rá:

wy a bičowáUj Krista PáUa.
16.

Když býwám sem tam posjláUa: mysljm na

bolestnaU chůzi KristowU, gak ,geg š anměsskem

a bitjm sem tam wodili a„wlékli.
17.

Když wymetám, mysljm: gak dobrotiwého

PáUa po zemi wláčeli, a konečnč do Uečistého ža:

láře hodili.
18.

deyž dělám oheň: prosjm PáUa„ Boha skrzex

láskU a gméUo Ježjssowo, by rozžžal we xmúě o:

uheň božské lásky.

19.

Kidyždxpřistangi krmč k ohni, mysljm: ǧakr

Pecr zapřel U ohně Pána swého.
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20.

Když nosjm dřjwj, mysljm: gak KristUš Pánx

na se wzal křjž a tjž hřjchů Uasstch, a gak často

klefalr pod njm k žemi.
:Uaeu

Kdykoli s.patťjm Uůž, neb gi,xUéostré Uářadj„

aneb kdykoli gich Užjwám, mysljm: gak byl pro:

d.odUUt bok Krista Pána, a gak z něho kUassemU

idUčlǧxs.dijUU:dobmytj tekla krew a woda.

22.

Kolikrátkoli kladU poxléUko dřjwj Ua ohUisstě,„.

mysljm: Bůh mě zachraň sčrze sw„é UmUčenj a

milosrdenstwj před ohUěm pekelnHm.

23.

Když nosjm pokrmy Uxa stůl, mysljm: gak

UasyrUge PáU dUssj Uassich tělem a kx:wju fxmaU Uč

N“eyfwštěgssj swátosti oltářnj.
21.

Mezi gjdlem mysljm na Krista Pána an jfe,

postil; a když pigi, připoijá:U sobě užlUčad ocet,.

kl:erýžr Spasitel Uáš Ua křjžix pčl.: a požjwám šx!

wděčnostj pokrmů i Uápoge. j

Když. widxjm giUé w tráp,enfd ax strastix, th!x

pxrosim Boha: b.y gich :zootšssllja posilnil;. chwáx:
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ljm dobrotiwost Božj ke mUě, a přegč zexfrdce,

bych mcšrhla wssem lidem pomoci a křjž gegich

nesti; myfljm na hořké trápenj Pána Ježjsse,

kteréž předce wětssj bylo, Uexžwsse Utrpenj Uasse.
26.

Když wečer fwlěkám ssaty swě, myftjm: gač

Uemilostdně Kristad Pxána ze ssatU dsmléčlř, když

dměl býtč Ukřižowán, tak že fe wssecky ráUy gcho

bolestxňš oťoUoU.)ilyt au ulPak klean a modljm fe

ná.sledoij maU wečerňj d:Uoř:dlith:

Q, Ueydobro„tiwčgssj Pane Jeežjssill!j račiž se

Uad Uámi wssem,ť.hřjssřtjčy snúťlúwaři, a Uám

Uasse přetěžké hřjchh eodpi:stčči! Ž,neysladssj Pane

Ježjssi, gediUké wssech zarmaUceUých potěssenj, ach,

potěš a posilni náš Ubohých lidj, we wssem tráe

per a pokUsseU.j,we wssj bolesti a aUškosti O,

UexymxilosrdněgssjPane Jšžjssil neračiž Uáš bdeých

čřesťanů nčkdy oanssrčrč; obzwlássrč pak, když

dbx.tďemekj smrti .pracowati. Ach, Pane Ježjssi!

dobroto wěčná, pakliže tuy náš opUstjš, gistě dee

deme ode wssech opUsstěUi: kdo se Uadš Uámi slč:

thge? kďo nám p“xčispěgekU pomoci? Q, Uey:

milostšwěxgssj PaUe Ježjssr! chraň Uáš od wsselie

išéřhoumorU, hlčde a uwálkh, ǧakož i od náhlé a

nxxenadálésmďtř. O neymilegssj Pane Ježjssiu!, po
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mál)ey nám wssem ze wsseho pokUssenj ďábelského,

ostřjhey Uáš od wsselikého hřjchU fmxrtcxlUuého,od

Qxfatalra pekelňého,i od zatracenj wščného. O,

Ueydobrotiwěgssj Pane.Ježjssi, my wssickňi lidéx

hřjssnj k twým přeswatým Uohám padáme a po:

ijžčně prosjmo, Uačiž popřjtč nám i wssem wěřj:

cjm, obzwlásstně pak dneš upr:.!celém fwětě Umjra:

gujcjm hxodinšU ssťastnau, a po smrti u:xařdostwěčnaU.

Q, Ueymilosrdnčgssj a UeylitostiwěgssjPane Ježjssi,

axch, onsjme za wssecky dusse w očistšť, račiž fex i

Uad Uimi sljtowati, a gich wssech co Ueydřjwe z

trápenj gich wyfwoboditi. Ach, PaUe Ježxjssi!

raččž k Uim řjci: „Gessrě dneš bUdete še UmaUx

wsseckh w rági.“

Q neysladssj Pa:tea Ješjtsi! sťrže twé ney:

swětěgssj gméno, pro twé swaté ráUy, pro twéx

přehořké UmUčenj a bolestné Ua kšxjži skončer rač

námxto dátř, zač tebe přewraUcně a bez přestánxj:

žádáme. Stanž fe takt š UeylaskawěgssjPaUe

Jšžjssi, abychom twé Ueyswětěgssj gméno zde na

šxcmť,a pak w nebi še wssemi Swatými wxelebťli

a chxw.člili po wssecky wěky wčkůw. Amen.

QZ, Pane Ježjssi Kriste! skrze hořčost té

bolesti, kteraUž gsi na dřewě swatého křjže pro

mne trpěti ráčil, obzwlásstě když twá neyswětxěgssj;
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dnsse z twe?hod požchUaného těla wycházela: fmi:

lUg se Uad maU UbohaU dUssi, a přiweď ǧik žiwokU

wěčnémU. Amen.x uo Tak se domodljm:

Swatý Bože x!o,Swatý Silný ažo,Swatý a

Nesmrtelný xlx, smilUg se nadxnámi. AmeU.
27.

Když si na, lňžko lchám, mysljm na lože

twrdé Krista PáUa, Ua Uěžco hřeby byl přibir.
28.

j Neyposléze skládám rUce swé křjžem a my:

sljm: Ach! gak se bUde mjcč dUsse má, když

tělo mé w hrobš bUde ležeti, a prawjm: Ž Jeu

žjssi! skrze swatý křjž twůg a UmUčer twé smř:

kUg fe nad dUssj maU, i ňossech lidj, nynj i

tam na wěčnosti! TU přegi sobě, bych tak ssťastně

UfnUla, gak KristUš Pán na křjži ďlahoslaweně

sko:tal. A w takowém rozgjmánj Uan.

A takowxýmto způsobem„ řjdjm wsse gednánj,

trápenj, prosby a žádosti mé k Uctě hořkého Utrpenj

Uebesiého Pána.

Uslyssew to anstewnjk, wzdechl sám Use.be,a řekl:

„Ach můg Bože! Gá žigi w lese sám, a žádUý

mi nepřekážj, a předce Uemysljm na to wsse, co

tato děwečka dennč při práci swé sobě rozgjmá.
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O! gak :Unoho se mně nedostáwá, abych fe

gj w zá,slUhách wyrownal; gak mnoho w swarém

obcowánj gesstě se přičiniti mUsjm, bych ǧi gxen

dostjhlp!j Gak stogjm tU zahanen, že gsem tolič

dobrého o sobě my,slil; a gak giž w pokoře fe

cwičirč gest mi zapotřébj. uu J děkowal xpocest:

UěmU wřele, že ho zTpoblaUzenj gcho tak dlaskae

wč wywedl, aU cak swysoko o foť)š smýsslege, i

o swé spasenj se přiwestš Žmohl; a Učinil pewné

předsewzetj, předně w ýoťoře, pak w horlřwosti

a trpěliwosti,x aUčinUé lásce k bližUij, a w se:

trwalosti Ua icestě spasenj gesstě che se cwičiti;
a tak pokog dUsse swé ,wzděláwati, ssťastnaU smrt

sobě připrawowati, a wěčné lásky Božj w erkoe:x

sjch fe hodna Učiniti.
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Pťjťlad drUhý.

Gistá wdowa, málo mohowitá, tjm che ale

UábožUá a U wychowánj swých djtek horliwá ,

měla desjtiletaU dcerUsskU, kreráž Dorotka slaUla.

To djtě bylo bystré a kroztržitosti nakloněňé; pro:

čež obáwala se matka, žeby se mohla mezi swýe

mi drUžkami pokaziti; jcc že gj tolik časU Uezbý:

walo, coby k wychowáUj roho děwčátka bylo za:x

potřebj: dala ge, ačkolč chUdá, k gedUé UábožUé

Učitelkin Ua strawU, by tato k nábožnosti ge we:

dla a wychowala.

Dwč léta zůřstala malá Dorotka při swé U:

čitelkin, a mezi xjǧtjmčafem až k podiwer daťš:
ko w Uábožnosti to dpřiweidlcx. OUa sice wssecka

Učer swé laskawé čUčitelkyUědw fwém, srdci zachoe

wala: předewssjm ale zůstalo gj toxhlUbocewmy:

sli, že si máme Hři wssejch fwých gedUáUjch Krč:

sta Pána za přjklad wzjti.
Dorotka, tak Uábožnč wychowaná, k matce

fwé opěř domů fe anrátiwssi slaUžila ža přjklad

a k potěsser celémU domU. Byw2ssi trpěliwá, ti:
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chá, poslUssUá, nikdy sobě nad Uičjm Uestěžowa:

la; an mlUwila málo, přeďc alewždycky w čaš ;
wždy byla fpokogená; při wssj práci, při wssech

protiweňstwjch, gessto gi potkaly, zůstala wždy gex

dUoskegUé mhsli; čistá gfaUc, bhla Uepřjtelkynj

wssech marnostji kU každémU chowala se Uctiwě,

o žádném nemlUwila nic zlého, bxyla wssem k slUže

bám, a každéť)očan spogená š Bohem.

Toto achowánj„gegj způsobilo gi w krátkém

čase wážnost celčkdfarnj osxady; ale i šáwist fe k

tomU wyUalezssi powzkmdila proci Uj Uepřjrelkyně.

.Některé z gegjch towaryssek,šáwistj anedeUy, za:

č.aly gi zlehčowacřž a wyhrásičh gč za pochrebnčcč

a modličkU. Dorotka mlčeliwš sUršssela wssecko bo

ž lásky k PáUU Ježjssi, a Uepřestala še wssemi,

které gi tak zle x,pomlanaly, co Uxeypřjwětiwěgi

Uakllládati. K,posledU i lidé sežnali DorotčiUU Ue:

winUost; a pomlanačné řečiŽUepřjtelkyňpadalh

na Uě samé k neywětssx haně gegťch.

Dúchoij otec toho mjsta, který aUčiUky

mčlosti Pčině Ua tom děwčátkU š podiwexnjm widěk,

gakožidobré změny, kteréž wywedla an přčxossech

těch, gessto š nj chodily, promlUwil gedenkráce

k Uj: Upřjmě mi řekUi, Dorotko, gak celý
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den stráwjš, a gak se chowáš w obchodu še

swými towarysskami? uu Dororka mU odpowě:

děla: WelebUý PaUe, mně fe zdá, že welmi má:

lo čťnjm w přiroijáUj 8 tjm, cobych činiti

měla. Nikdy gsem UezapomUěla Ua radU, kteraUž

rnčr gedUaU, když gsem teprw gedenácte let sta:

rá byla, dobrá Uččtelkynčmá dala. Ona :Ui často
ťjkáwala, abych sobě při wssech gedUánjch fwých

a we wssech trápenjch sxwých,erista ,Pářřa ža přj:x

klad wzala. un A gak xto činxšoáš má dcerUssčo?

tázal se an fara“r.. Načež ona gemU w tato slox:

wa odpowěděla:

„Když procitnU a wstáwám, předstangi sobě

:Uxaiého Ježjsska, gak přčswém ka.ždokrátěm procčtUUkj

šuUebeskýmthem swýmfe objral. TUigá to, znar

menaǧjc se fwatýčřt křjžem, š pobožUým wždechnUtjm

ččnjm. nu Když se modljm, předstangč foběmo:

dljcjho fe PáUa Ježjsse, gak se modlil k, swéme

Uebeskémx.čthi: a fpogjm sewsrdci fwém š božu

skaxUpobožUostj geho. uu Při fwé práci sobě myx

sljm: gak KristUš Pán pro fpasenj dUsse mé tak

Umoho fe sUažil, tolik obtjžUé práce Ua se wxzšal:

a ani nepomhsljm, abych nařjkala fobč, spoxg.Ugťš

lásčaU a odewzdáUjm fwaU,práci š pracexm,xjrgeho.

2??
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uu Když se mi co obtjžUého a těžkého nařjdj,

hned sobě mysljm: gak fe KristUš PáU z lásky ke

Pmně fmrti křjže podrobil; a pak .wssecko, cokost

se mi porauUčj, byťbyto sebe těžssj bylo, wolně

Ua sebe přigjmám.

Mlijli se zle o mně, Uebo řekUeli fexmi

hrUbé a důtkliwé slowo: nic Ua to erdpowjm;

mlčeliwč tox trpjm, a zpomeUU si Ua PáUa Ježj:

sse,. gakj oU :nlče lc: bez stšžowáUj wssecky falee

ssné žaloby, wssšcka trápenj, mUka a neyUkrUt:

UěgssjraUhánj přerrpěl; gá fimysljm,žePáU Je:.
žjš erinný byl, že toho UezaslaUžil, co se mU

stalo zlého: kde gá Uxaprori tomU gsem hřjssUice,

genž mnohem che zlého žaslUhUgi,a Uešli se mi

státi může.

Když Uěcopožjwám: přeďstangi fobě Kri:

sta Pána, š gakaU mrawopočost:wstj a střjdmostj

pokrmU požjwal. ChUtnáli mi sspatně při gjřole:l

wzpomenxU si na žlUč, kteraU KristUšu PáU na

křjžč okUsil, a občtUgi mU swaU mlsnost. Gsemťi

hladowá, Uebo nemámli, čjmbych spokogila hladU

fwého: Uegsem errlá Uad tjm, Uebo pamxatUgi

na to, že Ježjš KristUš čtyřidceti dnů a črhřidš

ceti Uocj fe postil, a že z lásky ke mně, a Ua
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zadostUčiUěUj za7 Uestřjdmost lidfkaU Ueyboxlestněgssj

hlarď přetrpěť.

Gsem:li při Uěgakém wyraženj, anebx we spo:

lečnosti: předstangi fobš Krista PáUxa,gak tisse,

gak přjwštiwš a„fwatě ržc:cházel š Aposstoly sn.dýnxci.l

S.cyssjmlč zlé řeči, aUeb spacřjmdlč cxo zrého: hned

xpďosjm B,ojha za odesstěUj toho; a předstawjm so:

bxě, gak bolestně Ueyfwěrěgssj frdce PáUa Ježjsse

fe tjm poranlo, když widšť, že se Urážj Uc!ťoesišýé

Qtec ǧcho.x ZpomenUlč soďě Ua nesčjslnš hřjchy,

ereréž.se páchagj we swěcč, a gak welmč Bůh

na žemi hUšwán býwá: žalostně siuUad tšm po:

řozdechnUa fpogjm fe š žalostj, giž KristUš Ježjš

Oocjtil, když k nebesišémr: Otci swšxUU šwolal:,

Neymilegssj Qtče! fwět tebe Uezná!

GdU“li k fwaté žpowědč: předstangi sobě

Krista Pána, gak byl trUchťiwý, když Uad JerUfa:

ťémem plcckal, a že w žahradě GetfemaUské tcckd

frnUrUý bylaž fe krwj potil, a Ua křiži kubožfkémU

thi fwémU boťestnš wolal. Slyssjmli mssř swa:

taU: fpogjm dUchccuswého a srdce fwé š Ueyswě:

rě.gssjm aUmyslem Pána Ježjsse, š kterýmž ke cti

a chwále Uebeského th.e swého, k smjťenj hřjchů

nassich a k fpasenj wssech lidj Ua oltáři sebe
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okxětUge. ijwámli pstičkU, Uebo slyssjmli pro:

zpšwowati chwálU Božj: zaradUgi fe w PáUU, a

předstawjm si oUU slawnaUx pjf;šňx, onen swqtý

chwalozpěm, gegž PáU Ježjš še swýmix Aposstoly

po žaťožerUeyswěrěgssjSwátosti ijwati ráčil.
GdUli Ua odpočinUtj: p“redstawjm si Kristax

PáUa, křerýž tělUswémUpřál odpočim:tj, aby Uowé sj:

ly Uabyl ke ctč achwáleUebeskšho Oštceswého; U“e:

bo si p.ředstawjm , gak Hostýlka má drozř)jlnci gest

od křjže, Ua nšgž se oU gako b„ejránek položil, a

thi fwému dUchasrwéhoa žčwořfwůg obětowal. Pak

w seU se Ubjragjc řjkám w sxcdcislowa Ukřjžowa:

Uěho PcčUa Ježjssš: Qtče! w rUce tmé poraUčjm

dUcha lUšl)o, i dUssi UmU! u“

Qrec dUchownj nad tak welkým oscherm

:Uladé a chudš djwkx)ž!:strna řekl k Uj:uxWiď, Do:

rotko! že„zp“ri:dwénaUábožUšm fmeysslenj a Hočjná:

Uj jweetice!.ssťeř.stnae.:se cjtjš? u. Ty w takowém

stawU zagisté weltxkéhopořěssenjokaUssjš? u Prawda

gest, odpoxoščxělaonrotča, gá cjtjm weliké pořě:

ssenj w slUžk:š Božjx: předxc ale Uexsmjm zatagirč

WáxU, welebUý PaUe,že i bolesti a boge k přetr:

pěnj mám. Gá k romU unoerčšš sxry HorřebUgč ae,

bh,ch wssecky potUpy těch, gšessto si ze mUe, aUsmč:
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ssky ďělagj, fnésti a fwé welmi hrUbé UárUžčwosti

přemoci mohla. Bůh mi arci UdělUgemilosti:

předc ale itaké doanssrj, by častá a obtjžUá po:

kUsser na mne fe přiwalila; poUěkUd gfexnr gakxo

pohřjžena w trpkosti, poUěkUd w sUchotě a wsta:

wU mrzUtosti, která gakoby !UUe žadUsiti .chtěla.

A co tU činwáš, ptal fe an farář, abrpšmr:

zUtost a pokUssenjpťemohla? u Dororka odpowč:

děla Upřijě: Kdyže gsem gako suchá, fmUt:

ná a Uefpokogená: předstawjm soďě mého skormaU.:

ceUého, stUtného a až k smrti trUchliwého Spa:

sitele Ua hořexQliwetfké; aneb si geg předstawjm

Ua křjžč opUsstěného beš wssj útěchy; a tU se spo:

gjm š Ujm, a opakUgi w srdci fwém ta slowa,

ktercčž oU sám w žahradě Qliwextj“ké opxakowal:

Qtče můg! Ue má, čxlefitwá wůle se staň!

W mých pokUsseUžchčinjm takto: Cjtjmťi w

fobě Uěgaqu Uákťonrwst gjtč do gistých spoťečňostj,

Uebo k wečerUjm schůzkám, k tachi, aneb k giným

nebezpečným wyraženjjm; widjmki, že i ctUodstUá

děwčata tačých přjležitostj se erarUgj; Uebo

pdžwaUli Ume, abych šnixmi ssťa; aUeb dorážegjli Ua

Uer prUdká pokUsser swoliti k hřjchxe a gednatř

podlš swé uwčile: tU si. hned předstawjm Krista
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PáUa gakobyuřekl ke mUě: „Což, dcerU.ssťomá!

coxžmne chceš opUstiti, b.yš fe poddaťa fwětU arado:

stem gehox? Zdaž mi twé srdce odeǧmaUti chceš,

byš ge odewzdala marnostem a UepjřjtelřžlémU?

ZDaž gich Uer giž,přjliš mUoho, kteřjž oansstě:

gj tnUe? Zdaž i ty fe k Ujm přidati, djcxže slUž:

by mé gjři chceš ?“ nu Gá pak hUed mU Ua to

ž cel“ého srdce odpowjm: Ne! mčig Bože! nikdy,x

Uik“dy tenřše nechcijopUstiři. WěrUáť tobě zůstaUU

až do smUti. Kam půgdU, čd Paxne můg! opUstjmli

rebe, ǧeUž gediUý slowa žiwořa wěčného Uxáš?xuu

A ta mysslénka mi hUed dodá szžilosti a sjly.

J tážal fe dáťe pan farář: Q čempak mlU:

ijáš š fwr)mi towarysskami, když se š xUčmise:

gdeš? a MlijUi š nimi rowněž o těch wěcech,

odpowědčla Dorotka, o,Uichž gste welebný Pqne

mne Uynj poslaUchari tak dobrotiwý byť. Gcčpgim

řžkáwárn, by sobě při gedUáUjch fwých za přjklad

wzaly Pána Ježjsse;by Ua modlčtbách, při stole,

při práci, w spoťečnosti a w saUžer tohoto žiwor

ta fe Upamatowaly „Ua Krista PáUa, gak on se

w takowých přjležitostech zachowal ; pak aby fpo:

gily se š Boužfčým aUmyslem geho. Gá gim pra:

wjm, že scxw těch fwatých wěcech bedliwšcwččjtú,
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a že fe přitom dobře wyUachášjm: žeUťcwštssjhoa

Uic slawněgssjho Uenj, nežli Boha Uásledowati, po

BohU ččnitčž, a Uic přjgemUěgssjho, gako slaUžťti

tak dobrotčwémU PáUU.

J řekl Ua to Otec dUnchoij k Uj: NUše

Dorotko! Užjwey těch milostj dobře, Ua Uichž tť

Uešbašspodjl mjti dáwá! Tebe Qtec nebefký, pťn

smilowánj a swatosti wysoce milUge! uu ŠťeTstUeč

dUsse,kteráž Krista Pána rar Uásledtge! m

P j f e ň

k UmUčeUémUPánU Ježjssi.

ǧexxšxx:ššš
BBTTTTČTR u wxšTcku uTTxeTzýse
NU

Když w myssler Ufmr : ce : Uj Je : žj : sse
Bo: lest w frdci cj:tjmwždycky,A ža:lo:

x
si roz : gimám, Wi : dim Je : žj: ssemé : bo,
stj om:dlj:wám; Na kťj: ži roz:pia: tš: ho.

fiwxťšiuúuǧq u onx nxušs:
iǧšššššmššckTst:xUšžjšǧunTTTlš
Lj:bám gjiš fwatý kťjž, Na němž Umťeť PáU Ježjš.
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Sem, sem pogďte a pospěsste,
Wh wssickUi angelowé,

Z lásky k UěmU, KristU mémU
Gděte Serafjnowé;

Ať mé kamermé frdce
Nad Kristem UstrUe jse.

L,jk!ám gižjswatý křjž, atd.

W té pak době Ue:ná sobě
Kdeby hlawU upoložil,

Geho srdce w Uěm se třefe,
Bolestš fč Hrorněnil;

Nemá mjsta Bůh a uPcčn,
Na křjž tčžce UkowáU.

ijám gčž atd.
Nahý wisj,jú gač mUsj

HanU, pofměch fnásseti;
AU? sami AUgelowé

Zádagj Uaň patřiti.;
Wssak předc š lásky kučlowllškU.
Wydal fe gest k pofměchU.

ijám giž atde
Cel.ý, rossecken w krwi siropen
x Pro Ueprawosti moge,

Lá.sča čistá fama Krista
Na křjž zde podrobUZe;

Připrange Ua htawUd llx
Z tďnj welkaU korUnU.

ijám grižard.
Ach bolesti! patřte wssixckni

Žiwlowš pod oblakem
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Na Ježjsse, každá dUsse
SkaUmey rány w slxdci sieoém;

Gistš toho hned poznáš,
Koho milowatř máš.

ijám giž atd.
Swaté tělo Párřa mého

Na dřewš křjže wisj,
Tač zraněný, žkrwaweUý

Nemage žádné krásy;
Z rUkaU, ž Uoh i ze srřdrxe
Krew fe lige dost prUdcš.

ijám gčž atd.
To pro tebe hřjssnjče!

Twůg Bůh aočlowěk spolU
SstaUpil š Uebe, chtěge tebč,

ZaUechage aUgelů,
By mokckpřčwésti k chč
SwaU wykaUpeUaU owci.

.ijám giž atd.
RaU UkrUtUých a bolestňých

Na těle Krista Pána
Nau tifjce; ach což che juu

Wifj mezi lotrama!
Ga?kbo byl ten neyhoďssj

O, Bože wssemohach!
ijám giž atd

Těly drahé, tělo PáUš

z Weohljšj šohawené,
Wisj tkúže š těla tUže,

Ach gak gsi rxozedďcmé!
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Krew se lige še wssech žil,
Bych mohy mjti š njm podjlue

Ljhám giž swatý křjž atd.

rBšzponeň Ua mne w rági, Pane,
UmUčený Ježjssi!

W twoge rUce, ý můg Krřste!
Odewzdáwám fwaU dUssi;

Twoge hrozUá trápenj
Ať profpěgj k spaerj.

ijám giž atd.
Ach bolestUá, ý Maria,

Matko plná milosti,
Tč žádáme, Matko Páně,

Pro twých sedm bolestj:
Deyž Uám smrt SyUa twého
Rozgjmat dne každého!

ijám gillžatd.

BǦGSGRSZBU


