
Svatý

Alois z Gonzagy,
příklad pro každého.

Navedení ku ctěni tohoto svatého vůbec,
zvláště pak k vykonávání šestinedělní po

božnosti, s připojenou pobožnosti k svat.
Viktorína.

Lépe je Bohu aloušiti,
nežli nad celým avčtom
panovati.

Bv. Aloh.

V Litomyšli.
Tiskem Ant. Augusty 1861.



Svatý Alois jest překrásným příkla
dem \šem a každému zvlášť.

iobičům, !teeaťby fwě bitfy wycbowáwati měli;
Dětem, aby fe 3 gebo 3iwota učily, item! i

ony wčťem, moubrofti a milofti pčeb Bobemi
libmi ptofpiwati magi a moboa;
mlóbencům a pannam, gim3 lefi' a cenu na

winnofři 3nóti bówá;
bobóčům, ťteeě3fw. ziloio wyučuge, gafby fwčs

bo 3bo3i ťe cti páně u3iwati měli;
cbubobným, ge3 w3bu3uge,aby při fwč cbubo.

bě neycbubmbq je3m'e náaebowaii, Hei-ý ebu
bobu gegid) ui bobatftwi nefi'onaič obrátí;
3bcawým, gim3 na pamčř uwóbi, gat hrubo.

cenný ge čas, to něm3 o miioftí boy půfobiti
moai',
nemocným a trpícím, gim3 na cenu: nebefrě

tepěliwofti a Do wůle bo3iobew3banofii fwítf;
fpeawebliwým, ťtetčš fw. mois na anebo! bo:
ťonalofii webe;
břílTniťům,ge3 ! potáni pcobu3uge, aby pře.

btabó buffe gegid) ne3bynuia; an3to On fám
— newinný ten a co anbči čiftý miábenec w
přifnč ťagicnofti 3iwot fwůg teůwil! 2! ne.
niziiš newinnoft aneb pořáni ceftou bo nebe
webouci? fiemuftsii3 gcben ťa3bý 3 nás po
oné anebo po této ceftě fcáčeti a to! (mě
newinnoft buě ťagicnoft toboto mIábence ná:
fleboumti, paťii fwou buffu (peruti dne?!—
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ano, fw. Quote geft morem, gcft přitlabcm
wffcm, wsncffeným i fpcoftým, mlabým i fta:
tým! (_Dnmffať gen i mocným ocobownitem
přeb trunem bošim; o čem; přemnogi taboftně:
Ijo přtfwěbčení nabyli, tbošťoli fe"w potřebách
! něma-utkali a 30 gebo přimluwa wtoucně
šóbali. mnošl'twi 3á3raťů, ťtctěš Bůh na při
mlymufw. uloife učinil, wliťouf němuwgbu.:
pilo bůwčtu a papež Climént Xll., — _gfa o
tom „tamen 7 aby ctční gebo stvelcbil, ubělil
pjnomocnýcb'obpuftťů mffem pcwowčřícim tře:
(tančím cbom'bo voblawi, mšb?

1. na památťu 6 totů, ttetě fw. mois wc
(town čcbolntďěm attáwil, 6 Dní .nebčlnid) po
fobě gboucid; přigetím fmátofti poťónj a (má:
tofti oltářní fwětil, a

2. !fašběbo 3 těchto 6 nebělnfd; Dní pobošs
ně toggímc'mt, ouftm' moblitby a gině bobcč fťutn
!? wyťonal, —- ťtctýcbšto plnomocnýd) obpuft:
Ifa ble wýfíownčbo vítanou fwatčbo otce toš:
bčbo bne nebělníbo nabýti Ise!

(D ga! požehnaně geft ctšni fw. QIIoifm
:: ga! potřebné to bobód) nynčgm'd), on fe to!
fnabno a to! chtowájnč na praní a poacbni
cíl gapomínóa nepomeyífli: še ttomě mno:
wóni Boba :: wěcnébo gemu aoušeni
wffed'o na fwčtč .geft mocnoft; a že
gebnobo gcft gapottcbi, gat .giš anbčl páně w
eobomě lotowi byl potabilz. Bpaťiš buffi
fwou! _

__.- pročež, buffe cosmiló, !tccó tyto _wěc: čteš,
hubů čímsťoliw na fwčtě -—.upoflecbni mě taby,
ftctou ti bobcomyl'lně báwám: amo! (obě fw.
uloží: ga gwlófftníbo patrona, cti gcg, gat Nou:
bo na tomto fwětě pcoblěwati bubeě, ť němu
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'e wffaby o přímlumu utiťagíc, w ctnoftcd) gc:
» gcg náaebugfc. — : . .

. "U)yťonáwey !“ wětm'mu uctění gebo (fem
uebšínj pobošnoft ťašboročnč — a bogbeě pře:
Twčbčeni, že tato pobožnoft, ga? ;fc otom !!?
niloftnůčmpfani 3: nima obe bn; 7.1ch 1740.
nami, 'géft "pobošnol't bim'otwocná, an miloft
boží nh wffccl'y pracné ctitele fw. uloifia 363tašf
tě půfobi, šc'i po'fwčccnínabýwa í igijl'oty bug
>ouc'ibo fpa'fépi. '-'—Bbyš paf řafřnč gcbnqu
>oťo'nóě'a wc fpolcčnoft: toboto aawnčbq (was
tčbo'w nebi fé' obtneě, „a my oba, ty _a glypicb
trůncm božím fe ablebáme; wětu' še :t'nč.po! č;
mito flow? tabognč posbtawiě: nebo 'tmá, by
[a thoubrá; nebot mi sa fpafe'níbúú'g'poaoušila.

epafeni, butTctmě ——geftpdý ma mňa,
geftmoge šáboftamoge. aa tebe mobiitbog'oftats
ně bubiš wffeďo ! wčtffj cti :: flówč Bpši! „'7

Konání

pobožnosti k sv. Alóisi.

Modlitba ranní.

we gměnu Boba Gtcc 1- i Syna “[ i Du:
cba ewatébo ]“ 21mm. pocbwálcna, qucawc.
na bubiě nepfwčtěgmlttogicc Boží po wffcďy
wěťy wěťůw! '

eláwa Boba (Dtci, ftetý mě "mot—il;
Sláma Boba Gym., ťtccý mě wyťoupil;
Sláma'Bob'u Duchu €wat. ttcrý mě po:

fwětil. .- .=

m prachu poníšcnofti Nečín: přcb tebou
pane a Boše můglťyo “ničtéto noci na živu



webcam“ a ! nowčmu šiwotu probubiti ráčil,
abyd) pofwčeen milofti tmou fpafení bofdbl.

Diťy, wččne' biťyhmbáwám Cobě 30 wn'es
d'o ftwořiteli 'a 3acbowateli můg, :: o bůwčeou
bčtěnfl'ou tebe Šóbóm: pošebney' mě, abyd;
tento ben ! twe' cti a f(ówč 3teówil,_ (: mmm,
cořolíw myfliti, mlm_ití,činíti_a opomfgeti babu,
tebe! gen 3welebomaí'. Bab neyfmč'tčg-ffi
mute t'wé obe „měna 3emi, 'tať gařo ob

(mntěó'anbčlů w nebi wytonáwána!, " 'n'/e čim gfem a čím míóbnu,“_občtugu,
wetwm'l tobě! wffeďo —_ wffeďo bčg fe !
mřtm cti a aówč twogi! —- '

_ *,Cebe měřím, w tebe \boufómp tebe
neýebeyč milugi. - ' ' '
' um (won neoofonalou fpogngi o lófl'ou
nmčmčgmq "ušel—nim“fwýd),wolage ! (obě:
Lásky plným vzdechnu'tím sv. Ignacia z Loyoly:

O Bože, Ty “jsi láska má,
necht srdce mě jen Tebe zná!
Zadávám Tobě vůli sv'oú,
Opoutejž láskou duši mou.

Pamět mou vezmi, vyčíst ji,
' 'at “povždy jen o 'Tobě ví;

rózum' můj, vezmi, 'osvět jej,
svatou mně mysl uchovej!

) :“At vůle mini Tvé ro'zplyne,
fmé srdce Tvým se obvine;
“co mám a čím jen vládnul jó., 
to vše Ti dává duše má..

, Řadoži die _Ívůle„s_vé,.se mnou,
pomoz mi k síle silou svou.
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Miluj mě“Bože, dej milost;
'to jest má touha, má radost.“

Jsa můj, ve mně si libujéš,
& tím mé štěstí zvěčňuješ! Amen.

5wláfftě oÍc přigmi obe mě, o Bo3e, mi
Ioftmě tuto pobo3noft, ťtccou3fe cti mcněbo
flu3cbniťg tmčbo Gloifio tonutí obci :: povim,
aby mně byla 3iwfm ptamcncm tvé „malou,
to! abych milom' tou no ro3amu- omaku: :: na
vůli poftlnčnta! ;;goťoftp mou away,- mlat
mil,gcbnal a trpěl! tento [watý bmi M
mi přitlabcm, cbciř fe gcmu pobobati 3ouplna.
I? pat, fm. Wifi,- otobug 34 mě přcq trůncm
bo3ím :: wypcoo mi miloftí, ťtétýd; mi 3opotčc
bj, abych (obě pobobnč Bobo milqwati :: gc
mu flou3iti mobl!

Bw. uloifi, mlábmč; čiftoty anbčlfřc'! Já
nebobný 3abitóm fe w pobo3noft ! tobě, pob
ochranu přimlawy tmě pocoučím; čiftotu mě
Duff: &těla mčbo. pto ctnoft anbčlfl'ě tmě či:
ftoty tebe pcofím, abys mě nepofffwrnčnčmu
beránfu Sámi Btiftu a gebo neoblobofíawnčgs
m matce, panně thcd) panen, obpowčll a mě
přimluwou fwou pčcb mffcliťým břichem ubo
woL Ucbopoufftčg tomu, aby fc Duff: má ně:
gaťou nečiftotou pofftmcnila, nýbt3 wiba mě to
poťuchni aneb. neboycčenťtwi břichu, obwtař
ob (roce mčbo wffelttč nečiftč myfflcnťy a 31:
bofti; w3bu5 ve mně pomlelcni na wččnoft a
na Jc3i|Te utči3ooančbo, wti ni bluboťo bo
fcbcc mčbo bá3cň hoši, ro3nč to; mně Iófl'u
bo3i, abych tebe na .W náaebowal :: s tebou
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blabonawcnfhvi nebcačbo poznam: boom učí.
nčn byl fm: gcšm'c Rcifta Dám naffcbo um.

Gtčc náb. šotówae main. měřím w Boba.

K Panně Marii. .
vodní :: motto- má, Gobi gd fc ;ouóln'a

minimu a na bůra; mě oobcmofti gafwčcugi
tobě onto fwč oči, (nač MT., fwč una, (oč (co.
co ano febc bc; ugmy oclébo. Gfun mů; mat:
to image bobtotiwáyptočcš “odptaňug mě co
'wkftnoft, co matnou fwo'u! '

\ :K 'Dvatémů andělů strážci;
Ty můj Strážce, posle e“nebe,

nepouštěj mě a oči svých;
„, __ď _ , za vůdce si volím Tebe, \ _ „_

,'j— ' :" ' '," _bůdiž vsprůvcem kroků mých.

' Rádbychpři e'vémputování
“ *oc'hrany tvé -'hóden'- byl,
““E“" abych cestou k povolání
W=“ žádného dne nezmařil.

: "l

,: .- S ochranou svou při mě býveja
pakli pokušení zve; '

v smrtelném mi pak přispfvej
boji silné ráně tvé. ,. '

Ty můj matce, posle ! nebe,
w ' nepouštěj 'mč e—ečí'svých, .

" 'mw w'vůdce'ai volím Tebe, "
v w? », budiž'správoem kroků mých.
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po3cbneg mě, mtTeďy mcg; DfMuffnč ::
Maty libi na.-fwčtčBůh,Gte; JrBůh em tc
Sůl) Dad) Gamtý “( -.2(m;n .-*.:„

: Duff; mffcd)wěmydy 3cmřclýd)pro milo
fcbcnftwí 11631oř obdgčíwagi tb fa'mtěm potom.“mm.

Zivot sv., AloisewÍšQsteru ;i'ozjkíía'ní.

. :..'I1... ...... .

Alois co dítko v domě svýCb rodičů. ' '
(Na.první neděli pobožnosti av'ato-Aloimanské)

!

Qlloio“mobil (; on; 9. břqna' 1668to;
mčftč mlašfl'ěm Castiglione na3waném. Pčtbás
3clř3 ;ob'u tnišcc'íboa gebo om, ťni3; ; matt:
;abě Ferdinand,byl fpolumqvwyfmim welitvlnn
mla3fťébo, Ptdli [Tpančlfťe'munáležitého wonga.
' tmu-ťa gebo ria3y'wald (; marta Iana ::
pod)ó3;Ia 3 _tpčlmírmyébo tobu (a_wqgfi'ébo.

ptám; tato matťa mlejnawýgíš bo outrěóo(the; fwěbo bird; 3(infobcť omě (matení.
acboř ona, potlóbagi; bítfo (má 30 ba; bóší,
co ptawó ťřďřanfřé matťa a 3;na bběla ; pcčt

Iiwofti Iaďdwou na; zuoifem, aby g;,g _nětbyDům: a Bobo (mému obwěfti mobl _a. ,
„Bč3by paf přece. mffxcbni tobičowě bftťy

fm; 3a bary 3 ;uťou bošfd) pčigaté“ potlábqli
5; to! to Iófce mírou po3ebnano mpóompmau,
aby gebmťcót; na foubu ho3jm. na- otó3ťu; Bb;
gfou ty bufy, čtu; gf;m mám fwěšilů— —.—tá3ggi:
tímu [; 809x:afoubci (tvémumboftně ;bpquíř
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mew: ólc! óofpobinc! tu gfou wffcdmz,(mou minou negttatili'fgfme ani gcbin !
' (Bard tu raboft naftou: pat. tobňčům; než.

ai: .gaťfítcnahá bubc'to boleft, paťli še' 3ttátu
byl-i... ctu-“geonobogcbinčbo sawinnili! -

gařou tcby fwěbomitoftí magi tobičč
bitřy (tvé wycbowáwati, ne3apominagice niťby,

že být)? cgid) ob Boba gfou a laco Boba gfou!' bí 'pať magi tobičc fw „co nómčfta
ty faměbo Boba" milowati a ctíti, bětěns
[?ou pontiffnoftí gim přttěšťě powinnofti gegid)
fncfxtelnými činiti, ccftou ctnofti ga nimi ťráčctt,
a tať'gíš 'svc'na 3cmi tobičům ! potčfkni ata:
bofti, „na nebi po! gcgid) rotunou býti! Garou
to raboft mufeli 3 tobo bobří tobičowč aloifowi
míti, n\n' fc tašbým , hmm bobnčgmm :: pobož
nčgmm Ráwali ptofpiwagc netolil'o mčťcm, ný

_ btš'í moubtofti a análem přeb Bobem ipřeb
libmi. Gis bncb 30 mih: ncyoutlcgmbo wsňala
fc to nčm'tať wclil'ó láfl'a ? Boba a (*Dobeš:
nofh', še gcg-gcbo Haify, puftiwffe aloifc gen
na (bavili a oči, ibmb w Poutřu nčgalc'm na:
laty, tbc mag: ruce feviaté, o pobpatliwou ft:
mmm femoblil. » I'oř'to bftl'o utěh'cnč,půwas

gu plně: &: pobícgu naň pohnul a w3běíal (:ašč'. "— '
?Btccal' ge fpoččbčna moge létu ! Boba

a I' pobošnofti? -— sbališ po! i gó giným tu
w3bčlóni flouším? —

Bože a pan: můg! !? o mmm míč, ty
celý můg šiw'ot neylčpc 3nóč! (D ga! málo mis
Iowa! gfem tebe! I? gf! mě wččnou láfťou
milowal; bůťa3owč tmě !(:ny fe mně gfou ne:
fčitutclnif. mág Šimot, gm; gcff tvém sruťou
tvých, nabčgc mcbo fpafeni, ťtcťoiíš mi wyf'upis



tel můg 3gcbnal, ony wolagi že mně: „$k ta.!
milowal tě Bůb!— “ a 36 gfcm přece toliť but,
toliť let 3ttáwil (mu tam" lófly ď thč! (D
16110neumel-cné! .— 3wolal gcbnou fm. Watl
ftin — proč gfem (obc 903ml ta! po3bč, pcoč
gfcmu! 903% Cubemilowati3ačal! „, tte
ra! býd) těpcw gá molati měl, on m'cmMc
gig 3a wčťu oatlébo w Domětobičů (wird) i ve
(Rolep—o3nal_ mafia?přece mmm-al„m
gig.we wčťu bčta'x'mGabe ucóšcl! © gavúni:
mláffa! obaumoftgegí tim bromw gift, čím
více gfcmbarů lóíl'y hoši: (mého těla :: Wife
fwé fcvnímá (nami a schopnmnýccm M1.
tě; btnbocenněbo šatu pcopůgčmc mř-mm, +—
co tolifýdršMůwgů 1“Mauři břióů 09999!
:paffnč ušima“ " u *) ii

Bog: můg! ubčl (tbci.mm.;UCOŠÁnWl
ob Ducato & ťocunouanýmšahniftommlvšb? “
to_ů'abyvolná: Co mámna mobefió.amam
„gina 3cmiťtmč chc 0 80313!?!!ch “*“-'.Gc
„bcdni mlmti po celýwčť ťmůgbšf„

310le býwal g(cm i bli3nimurtu" 9,050?
"má a proto dni gama . .miloůintwowv QQ,
w3bu3onia 3wclcbcniMbýtiípí1ťhbJak kif?
! nmčmu životu mě ob bacilla Dubští..,bubm

d;ciř_(obě gata on aowořBtiítowo ! mami;gm3tatto 3ni: „atd)ř (with moc 9.flv/Hl
Přcb Iibmi, aby “patřili valců-(manny
Dobré, a wchbili Otce, 33.689.„9911vncbcfícb!

uno Soše,dni fc obaatutmbmawpm:
ob fmčta ! (obě, ob 316W ! „kč—und? UDW
(bu ! “není!-—

M3 amatici!-em WARgrabu;naio! :mmn.mě
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. »Alo'is%vnebezpečenství těla i; duše.

,: uni! druha nicim ťpobounomsvato—Aloioínneké)

'_\'C'tcch; uhife, ttecý a pcoftřcb blučnčbo
'afwita “vychován“ byl,. mnoho (obě na - budm' n
'fl'ówč bdgoonč saťlábálw (Měli i 3 aloifc wo:
gim-Wbohmih lobówatba proto'gcmu,aby
inu-'Fúaibu 'wogonffčina dyuti' bobal, gbvaňv'a

:wogcn'ftč mutaci ga bcačťu'bówal. aby po! u:
“něm s_tvlón'tní.Nm: !- ftawu_ tomu: cognítil,
mága!903 m3: Submenu bo wogenftčbonlcšmí
o _feb'ouýl'OeŠtoaco';ncywyi'fm wclitcl- wog'ffo přes
WW mil,-'© Rudýmš mozna toga; tcálůw
.wttbnuti bo loupcšniďč gcmč a 'fnribo Cunifu
"wíůftíctmóftáwlo. = " ' *
-' _' "*.lD'chšqnitom alois mnoho mčňcůsttówíl;
hg!gaugm-„ťam i tělu i'bumncbqpáonftwi
basilo'! boga'om uftaoičnč chňapcnfv co"(yn
ncywyěm'bomlitcle obc mffcd) nav míru ctít,
mag; lcfi'aplnč gbc'ogeni'f'bq pbmšenf-pkb oči:
ina, “pt-wm tlačnýd) tabom' »unóffm,y gumě
Mďnťy'boibwběgmftón, J—Id)ga! tn'Qlioio
pobóšnčníw com-pam“ obwyťl, grafé tov-:mngns
W-p-ftbcč fam. uznala, gat fewtu int-má
"761550 “_sptýlowolah100?sz tu alois wi:
běljíaachl'JmPůfobilo gcmu 3ábawuatalíře," a:
neli-3 “bn to?!hhčfivtčšf fám =činiti 'cbtčl. Co: gcg
obgwlómč tčffulo, bylo ftřilcnf 3 běl; k? 3: fc
inne's'atbtřlo)“aby (: “mfněm marná poh-amo
Wolfe 005613111na mad), MBW ččlo “af tvy:
pálil gc; marfa! ta! ncn'řaftnč fr! tomu mys
Nékn'i-poftdubil,šc-by gag bylo »th con.
tonoucí ťolo málem to_gbctdo. % nab týmťďšis
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tvota nepe3pcčim blubocc 3tmul, 3ned)util (c mu
wogcnfťy nebc3pečj plný ftaw a to tim unce,
an mu učitel gebo i ncbc3pečcnftwi buffu bro3ící
na myf! natočí.: Glýóawal toti3 3ul't wogaťů
(Iowa bčiffqá, mffcobccnou pocbwalou opcowas
3cmi, tať 3e ge i fám, necbapaw ani oby3ony
mý3nam gegid), opaťowáwal. un mu ale učí:
tel ;obci3cm'pcacbu a opaťowóni onyd) flow 3a
tul'tubobný bicíchmmm; tu po3nalmamča:
bo fc byl bopuftil, nebe3pcči buffc wic: gcg po:
běfilo ne3 nebe3pečýtěla, 9:3 mu přiftawu wo:
gcnfťém bco3ilo, a proto na bobco ob fwčbo
wogenfl'c'bo 3amyau upuftil.

_ 8o3gímey nyni —- ťbo tyto čáofy čteš —
3ba3 není i íwčt pobobnym táboccm,ťoc3
toliťeto ncbc3ycčcnftwi těla i buffu bco3i! tlení
to fwět, w něm3 člowěť tělem i bum 3abynouti
mů3c." Gat čafto fe ftatpč, 3c to, co me fwětě
cvičíme, ayffime, čeho u3fwáme a nabýwamc,
'toliťo bum t tělu ť-3ábubě 11ou3i!©přcubo3í
fwětóci! ——být (: i bebwabim obývali a 3a
(totem labůol'amt poťtytěm 3afeoali, nmit aim
při tom opcambu bla3c; na bohatými btomaba
ném fcbice, 3amiběgi mnohému (bubofu bohatou
fpoťogcnoft gebo; fcbcc fwětaťomo plně gcft
nepoťogc, omc3elofti a bnufoty! --- ewčt fwym
bobatftwím člowěťa 3cbcači, fmrflnymi taboa'mi
gcg o. pravé a štítě taoofti oťcaoa a člowěťa
po'ftupnid) w3neffenofti po3cmft'c'? wččnčmu pabu

webe! —--pcočo3 o3ýma fc ! nám Po wffem tvý:
ftra3ný blaa bo3i: „acmilugteš, fwčt, ani
to co me fwčtě gcft! — Bwčt pomigí i o
to3řoffifwou! -—Co pcofpiwa člowčťu,
toyby wcm'cccn fwčt 3Ht'al, na ouffnpať
“roba trpěl? ——mě; to nabo affeďo „my.
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šaloftnčgm, že we fwčtč netolifo tělo ale i bun
ff: w sábubu přid)á5i! ——Daň:, ťtecoaš Sůl;
ble obragů fwčbo fhvořil, het-oui em boží 'te
wi fwou wyťoupil, řtetouš Duch Svatý miloflí
fwou na třtu fwafěm pofwčtil; ono to 3ábobu
přidym; buffc čáft to člowčťa ncyumccbtikgm,
ncyotabocenněgm' ——ono attacena gcbnou-a—
3traccna gm na wčřy! ptočcš notloň fund)
fwůg poucnčmu a mýfhašněmu blafu božímu,
gen; ! tobě nyni ipo celý Šiwot twůg woló:
„msbalug fc fwčta—afpaa buffi fwou!“

III.“

Alois odhodlal se k svrchované dokonalosti;
(Na třetí neděli pobožnosti ovnto-AloiaianakéJ

:! nabtčl zum woginem býti, 'byw ! to:
mu pm wůli otcowou upanowcn. Rnič: Sets
binanb boncm to na něm 3namcnal. Gfa want!
muž„ gcnš cenu wicho opmubbu bobtěboepogub
mal, bt3y fe úpol'ogii, cm mibčl, ťtccať celá by:
tof! fynowa wt'oucnou básní bog; Wwčlc-366,
wřcló pobošnoft gebo šiwlm 'ge, proftomilý mit
m'm wlóbne, 'a tiché famota ť'ncymilegfňm la
bůbl'ám gebo náleží. tčmlř fe „tim—tou na:
bigi, že 3 nčbo, neli woginn, přec bobnčbo- nás
ftupcc w l'nišeci wlóbč míti babe, Ptttý fc giftč
o blabo buboucid) pobbanýd) blabomyflnč po:
ftacá. m; ale myf! aloifowa 9 mm otcowou
fc ncfbobowala; wolilř alois nóacbowníťem bý
ti tobo, l'tmfr tašbébo, l'bo wčtnč ga m'm !cóčí,
! nepomigítelné myfofi—išiwota wěčnčbo wcoe
a ita-ý fe tatto 3anibil: „Roc gfcm_gá -+
tam babe—iučoblníť můgP' Mawčcltuloh
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pto Boba wffebo fe w3bóti, aby mu 11)1111313!
hoši nic w3emfi'ěbo nepřeťó3elo, u3awřelř on
.fnabou po bočonalofti fwcdwwaně fe 3abýwati.
B tomu cyíi3iwot pána Jc3u Erika, tento tv3ot
wmuré boťonalofti, t03gimal a čím wíce gdm:
po3nómal, tím mice gtg milowal a čím wíce gcg
milowal, tím pewněgi u fcbc u3awftal: 3:
celý 3iwot fwůg web!: přiťlabu Je3íffow'a fpo:
čábó.

Duff: přemilá, co3 mů3c nab ownyfl tento
unlccbtilegm'bo a w3ncchnčg1Tíbobýti! ytař 3is
wu byti goto 3316, gaťá to w3ncffm'á botas
naloft, an fám Otec nebeíl'ý o Synu fwěm bí:
„tento gcft (yn můg milý, w nčm3 fc mi
Dobře 3alíbiloi" — libo fc obbobtal 3a Bd:
ftem tráčcti, wyťonal wčc neymcóetnčgm a my:
w3ncffenčgm, l'tecó3 člowěťa na wtdwl boto
nalofti pow3nóm a 3alíbený 1303150i láfťy bo3í
oučaftným činí; ne3 ale obbobianoft ? šiwqtu,
Jc3iffowu 3iwotu pobobnčmu gefí: %wě'c n'cyz
fwětěgm, an Brittas tall fwatě 31'wbyl, 3: fc
fwýd) neyro3ttpčenčgmd) nepřátel tá3ati mobl:
Rbo 3 wás mě mů3c winiti 3 břidn'a? -- '

pčcbfcw3cti 30 Briftem háže“ ofwčbčugc
myf! nab pomymcni ne3ifftnou a brbina'ou, tte:
có botowa gcft, -— 3a přitlabem Bciftowým -—
tc cti a tláwě boši wffcbo fe w3báti, wffeďo
obětowati! —-—

přcbfcw3cti taťowé geft i naše neypo3cbna:
něng, an ta3by the 6 je3m'cm 3íw gen, ncbcrťč
gebo welcbnofti a flówy fpoluouťaftcn geft! -—
Bučte nófhbowníci !oboťoliw ginébo na fwčtč,
bubc mám 3 tob-o obměna wclmi [Prownóz
babe wóm fstab 3 tobe cbwála, awffať ta fc
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gafo 3muť w powětři 3tcácí; aneb pří3eň, oman?
ta na Peátťo tcwó; a:seb bůftogenftmi, awffať
ono 3a beob o wómi neťeáčí; aneb gaťásťobi
magetnotl', amffal' ona to (obě tn 3aloft cbowá,
3e fe % n; gebenťeáte naw3by loučiti máte! Ga!
přebíbnou obměnu pofťytug; nám Iibe'34 to, 3e
gfme mírnými gegicb nónebownjťy byli! a ob:
měna tato tim bibnčgm, tim nu3něgm'geft, pob
l; 3e o n; obměnu potownáme, ťtecou Ješib
(mýmnánebowniťům cbyftářřa: Bbe gá gf em,
tam bubei učenniť můg! -—-a' byř-&nebe
&3emč pominuly, toto 3ambeni gebo nepomine;
nýbc3 be3pečnčbo naplnění bogbel- Bbe Bei
ftuo ob wčl'ů natužky přebýmá, tam gefti ftáneť
wěrnycb učenniťů gebo; tteč; po wffeďy wěťy
wčťůw bla3enými oučaftniťy bubon gebo cti a
nám?, gebo tabofti, gebo bobatftwi i gebo ne.
bea'ě welebnoftí! —

803gimeypo? to maléflomíčťo: tla wčťy!
tla mě!? panowati bubc o 3e3iffem, ťbo o je:
3;'1Tem na ťtátťý čna fe poťočil; —--na mě??
wffebo bobatftw; nebefťe'bo po3iwati babe, ťbo
3be na 3emi febee (mě 3bo3;'pomig:gicímu ne3abal;
-- na wčl'y a je3ín'em w čim neflnttclnoftioflas
wen babe, fbo fe ani pompou a powtbowánim,
ani pronóflebowánim :: nótifi'y fwčtálů ? nemec:
nom fwčfti 'n ob Ješm'c obloučiti nebal! 
* mečnč t_v3ne1_';'eným,— mečnč bobo:
tym ——wečně bla3cnym 3ůftámá -—lbo po
!tčtťou tu bobu 3iwota 3a Je3;';'femtenčí
“a geg náflebuge! -—
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IV.

Liska sv. Aloise k 'Marii Panně.
(Na čtvrtou neděli pobožnosti Svato—AloioianskéJ

alois towfmnl šiwot pána Bema ; tlečie
walř přeb obra3em uťřišowanébo bognč flge po;
bošnofti ptolěwage. ID šiwotč pa! pána- gew
Bema pomoh marží, pomal w'ni motřu, čtení
pro (wort utoncnóu Iófťu welil'č moci bofóbla,
to! že (won přimluwou'u eynafwčbo wffccťomůše.
Cato nihtl'u ctil o-bčtěnfl'ou přítulnofti pó celý-Ši:
mot fwňg, 3a to paf “ibiwotwoenou “beanu gegi
powšby wffaby fám nafobě slouffei. -—-—

pomymloli-na-matiipannu, aneb ganecblnli
gengmčno gegiwajfčilzlina g_egfobcaganeb ! ujali fe
mobm; to3nitila fe paf po ťašoě nowá na něm a
wtoucnčgm I&fřa! matce neypošebnančgm. -

uni naccftód), ani todwcawofti, ani me3inep
bůlešitěgmm gaměftnánímpobožnoft fmatii ne3as
nebbówal. '

v 'ewátťowč cgi byli mu bnowč eaboftni, geš
:! uc'tiwofl'f bčtčn ou fwčtil. pow3nčfti fe až,!“gcgím
ctnon'em, to bylo gebo fnabou; gwldfftěpo! galibiz
!g'femu na marží“panně čiftota a newinnoft.
Ciůotou :: nevinnou-í matic panny byl to! weliee
ptog'at, še lleče gcbenťráte, to boeliwou pobožnoft.
sehrán, přeo obtagem gegfm, flib čiftoty f(ošibgegš
po celýŠiwot fwůg wčtnč gaóowówal. 2!wěcu nep:
Ptá.něm? :: neyfl'woftněgm o3oobou'maeie panny
ge 'gegí činota :: newínnoft! Ctnofti tyto gi gn
_ťtófownu wffed) panen powýfftly, o níš 3ouplna
plati f(owo pifma:',',CeIó 'ťráfm'z 511 a po:
“Horny není na tobě!“-- ano čiftotoua ne
Im'mtofh'fwou' powýffenc geft sa hálownu ans
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bčlů, fmatyd) a celého nebe! — Cti po! i ty co
bitťo, mocii matťufwou!— bubi3gi ojtčtemwčt.
ným!-——Oblibni fe na ty, Eteři w cícťwiťotolicťé
fwatofti oofóbli a fblebáě, 3e wffacťni gi3 bnco
oo čaíů apon'tolfl'ycb borliwě Jc3im fe flaněli,
autom pat i botliwýmictitclimaie 'panmvbyli.
Šc po! ctěný matic panny pošcbnónj přinám,
to nám bofwěočugi gmcna, ťtetě ťčefřonč oo gat:
3iwa matce Páně přiťlábali a fuce: 1135133wa
nemocných, potěfťcni 3otmouccnýd) ou
točifftě bčiffniťů, pomocní" ťčcf ani,
bráno nebe“-á! štolántčoleči(ubuntu
3: to wčc ncnýcbaná, aby byla maria toy tobo
oflyffela, tvo fc ť ni utiťol; a fw.-pctcc Domu
onftý wolá ! panně macii: tobě o mma
bána gcft wffcliťámoc na nebi i no3emi,
nic tobě nemošnčbo není! an, gat fw. Bos
"omentum ooťlábá: Heymocnčgm Pán při
ní gc, 11:3: nčbo3 a o njm3 gi wffccl'omošné!

Cti taby Wadi, cti gi fa3bobcnnč,itaťč ty
biwotmomon macii ogbtonuapomoc fám na (obě
3131116.uwn'ať cti gi taťě náflebowónim gcgid;
ctnofh'l— Bubi3gi pooobcn wcwíře, ťtuou ona
wn'cd'o 3o prawč- měla, co gi Bůh 3gewil; tc3ív
gcgi nepoowtatné naočgi, ťtecóš gi nitby ani tp
neytu3md) ýoufffád) neopoufftčla; i těž,w gcgi
lófcc, ťtccá3 gi ! wůli cti a námi bo3í,gato3 ! ugis
Rčni fpofcmlioaěbo těd).ueywětmd) oběti,[tbognou
učinila; —ttáčcg 30 ní i ccftou poťoty, neboš ona
fc, gfouc 3 tobu l'cůlowfťc'bo,toliťo biwťou
páně na3ywala a wůli hoši mc wffcmNDW!
bila; uč fc oo ni, Etna! čiftotu buffa a nepoffťwcs
něnoft tělo 3od)owati, nebot ona w ticbčťomůcccofo:
mčlá w Ua3otctu 3iwagfouc,tam fcté3moowaa
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gignoo3,9:me fc anočlocelápoběffcnímmmm
-—uteč fc pob ochranu matic panny, (obě giga
mtm gwol; wčnug gf í těloi bum (woumooli fc
Pašoooennč a wtoucnou f'pobošnoftf, pogotawcni
zngclfl'ě ; a mohlo fc 3pomíney na gegi ctnofti, fwčt
3ch fwótťy pčigímánímtěla páně, bobošnofttů.
imcowou wyl'onáwep bocliwč, an tě pobožnoft to,
to“potošoé o matii pannou blišepřáteliwo pog.
btawenl angclftěm ráno a tvořit náflcbugícy'mob;
[itbou ť'matcc neberu fe přibloft'ug:„paní ::motto
má, fob'č-gd fc 30:14:občtugu a na bůra; mě obou.
nofti aafwěcugl' tobě fwč oči, (mě um, fwč_uRa,—fwč
'tocc, 3afwěcugi (obecelého. an teoy, motíčto pře
mtlá,tobě někym, opotvug mě,odnaňug měgaťo
rwou magetnoft, goto fwč gmční! " -- 

V.

Svatý Alois volí sobě stav.
(Na »pbtouneděli pobožnosti Svato-Aloiaianaké)

:! přibjišil fc čas, aby fc alois ! nčgatčmu
Mam obboolai. Q)go! on fe tcnhátc ťbobumohli.
mal šóbagc, aby gcgímilolt bošiofmftila a-pofilnila,
rat aby wůli boy po3nal :: poymnou, oěg (ocoočg,
všoy wětně plnil.

21gat “topné bylo obboolánf gebo! -- 5wo=
til fobč zum- 1'tow ťnčšífý a Do fwatčbo řáou to:
oatym'ttm jejin'owa wůoupil, obtásam pw (mě
ranu-wibtatru fwčmu aubolfowt a pobnutv'obo'ou
mgicfm ;ftoccm fwěbo otce profttcoťo'm neví—ctu
ittc'šaloftnč moolitby, aš přecepotíž; otce, neobagc
více no 'cttšóooft-n čafnč oblohy, ? 34mm fynowč
bčifwčbčil. -— \ '

' samými otomna to wow, tuoiž.toy:
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šnati munmc, še_2(loiotentxóte mnobo, přemnobg
občtowal; wšbalt fe ťnišccitommy a wffebo bobab
(iwi i wffed) tabowáncť fwčta; nnš ptcpmc fe fc fm.
aloifcm: Co pcofpimá & wcčnofti b ý ti
b o [) ntý m? on to, co člowěťu fwět p_ofťytlaneb
gefftč pofťytu :, a febou na wcčnoft wšitincmůšc;
nn nn wcěno ' flowo Rciftowo naplněno hub_c:
Bašběmu, ťbo pro mě Domem, b_catta aneb
(caru, otce aneb matťu, šerm, bitů? aneb
„tele opnfti, babe nabcašeno ftonálobně ši;
wotcm wččným! an (c nám na wěčnoftiše
tašbou 3 láíl'y ! Boba wyťonnnou občř,ncaonalé
obplaty boftanc!-—- _ _ . .

pomymenim na věčnou němé ,fe inšbó
občř fnabnou, wffcliťě přičinění a nemalými fu.“
fitclným! '

pročeš tošwašugcěoli ťřefřnnc fwůg šiwot,
fwě myl'flem',mluwcnj a gebnáni, na wěčnoft při
tom pomeyffleg.

uno při ťnšbc'mpobniťnutí taš fe fám :: febc:
Co mi to ptofpěge ! wcčnofti? Co mi to
pcofpčgc, an mffecťo pošcmffé opuftit,_ s celým
fwčtcm fe rošloučiti a pčcb fonbnou Rolici hoši fe
poftawiti mnňm; 0:th paf foubcůwtošbobnc nnb
mou celou wěčnom ! -—a čeho (: bubo ao tcnťcátc
přáti? — (Dšagiftě še na mečnofti babu fobčocclou
roštoušenofti tatto přáti: Q) ťěšbyd) byl mnobo
bobcčbo mytonal, milonů hoši monbřc nšimnl,fwn=
„tě(mátofti tpofwěccnj (mému bocliwě pčigimnl; o
!ěš bych byl wšby gen fpmwcbliwč gcbnal a [)!-id).:
fc macowal; ťéš brd) fc nebyl ! wůli Boba, nebi-a
měmnfpal'mi nišábnč občtčbcošíl! Bicfřnnc! gol
(obě gcbenřcót na wěčnofti =přáti buben aby:
byl ším býwnl, tať bubiš šiw giš nyni!- -—;giš
nyni, an t_občginnť-„fwčoomitmogc mnobou wěc
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:ytýtá -—to 'pal' má tobě pobhtittou ! mou:
vře ' a života býti, abyfco. gebnpu, 'aš noc
mvt 'naftan'e 'a ráno wěčnom fe r03b'tcrl'ne,
a;,frofti' nemufel cbwěti přeb trůnem wěčněbo
cubce! '

Mime? tety tužby tu otá3ťu ng mym: Co
ni to profpěge ! mřčnoůi? Cao šiwota
nšby & wččnoftí porownáwey a powaš:

she wff'ťcl'o pomégitelňě gc — tam
m! nepomngitelně; — tu na fwčtš geft
na primární, tam čaa' oťli3cní; 30: na
.cmi gápao — tam na wyfofti witě3oflá;
na; nyní ge boba gtouffťy —,tam pat
»bmčnv — 3cmě gcfbciýnď— ticb po!
nawý bomow; čafnoft přinám' mo3ols
lou práci — wččnoft tčptw bobováni!

Q) čaonofti! - Q) wěčnói'ti!

V .

Svatého Aloise utrpení a smrt.
(Na šestou neděli pobožnonti avato-Aloisianské.)

notu 1587. flošit ?lloia řcbotnf (“by a to!;
r'o fc w co3ťwčtu fwčbo šiwota; 'mbyw gcfftč

koupit:? 20 let (hit, aušbč boží na wšbyďy wč:mam .
, w tichu 'Hófftetni ofamčlofti bylo alořfowi

newyflowně bíag'c __. boftalř fe na mífto fwěbo
miru-. to! gate pm, než byl bo řcbolc naftou,
pil, w pořáni „co "cypřifnčgfffm trávil“ tu Ši:
mot fwňgytimto paf ttnfm logicnofti netolifo
Podol (hříchů 110qu byl, anobrš i twitťo bon

%m'milýd)ctnofti wmiťalo, toftlo :: gatwitazo. -— '



Go! bodimč on fe moblil, o Boba o hož-.
[Pýcb wěeed) rosgimol; ga! měenč on powin:
nofti powoláni (mého 3aftáwol; o gořou to po
tocou fu fošoému fe měl o go! neunawenč po
ooťonoloftí bycbtil! — Cotto fe ftol mois giš
3 gata fwěbo šiwoto miláčťem božím, gemuš fe
tě smlófftni milofti boftalo, še 3áby ! fwatým
nebefťým náležel. _

liofu 1590 powolán geťt .2aoia oo nima,
aby tam ewičeni bobongluwecťč boťonol. áneo
toť na to panowal m nimž moc :: mesineyboes
Iiwěgffimi obftubowoteli moeowou ranou pom:
šenýd) byl i náš uloifwe. (Dn nemocné wyučos
nm! a napomjnol, tomu polem, giněmu. le'ťy po:
očami, gine'bo safe těm! a opět giné umýwol,
loše gim ueownáwol aneb ! fmrti ge připeawo
mol. w flašbu Iáfl'y celý ;oníeen, godnvácen
byw moeowou mnou, Dne 2. bčegno 1591 na
Iušťo cbotobni položiti fe mufel. — flem'oc to :;
toťowou ptubťofti fe oennč eo3mábalo, še fe a
ou5řoftj be5fl'č fl'onáni fwatěbo mláoence pm;
wioolo. _

Be3e wffebo průtahu, o cooofti newyfiows
nou počal fe alois ! fmeti připeowowoti a 3_o
ubčleni fwotýd) fwátofti úpěnliwč peofil. Britt
to peówě febmý ben, co fe geft eoyuemoblo (pos
lu ben gebo eosenin, on pln pobnutliwě, nebes
Rčyobošnofti gaopotěen byl. Kolem lože gebo
wffecto fe w asód) gen 3tápělo !_-— aa obličegi
gebo to_glošil fe nebem; mít, po němž toužil;
noo fwčt pom3nefen, pčólďobč w nebefl'č mio:
(ti fe octnouti. Líbilo fe wffoť Boba, aby bile
tnpčl; nebol nemoc gebo fe to Seawou 3inmici
obedtilo.

Po celé tři měfice alois » bolefted; ležet,



Elopcolešmč bylo (ená boků; on nafta! (obě
Mal; ;čiwčtiwoftp mlíbnoftgegpeopuftila;
išóbný Ie'ť,fe mu neprotiwil; nebot, Heco!
m mohlo obpocným býti, co fe ta!
Boba líbilo?

Dimage fe c03gimawě na obra; uťčišowaf
včbo. fpafatele, a pláčem pohnutliwým fwate
“(myJešm'owy líbal. — zin ben obe one wíce
. wíce nóbl, boblali lčťačowé, še (etwa 8 Dní
aytcwá. nomen: to, celý to3wefelcn obrátil fe
lloio !“ gebnomu' 3e fpolubratři čia:

„Slyš, gatou mi to caboanou nowi:
m powibagi, ga 8 Dní mám umřít.“

Beige! fwůg voleji! fi na ptfa a tal“ po:
lební oni fwébo šiwota to toužebne'm očeťówós
uj fmrtelne' fwč bobinťy gtcáwil.

21 ona nebola na febe bloubo čeťati;
>fme'bo bne po božím těle [Třaftnč mu obbila.
iny; fe giš ? wečetu-acbylowalo, tu pumu (was
ou šábofti pcofd, aby fe mu gefftě gebnou
bleba anbčlfťčbo na ceftu počalo. —-B games
rm pa! přebftawene'mu fwč čebole taboftně peca
mluwil:„Ctibobný Otče! gá fe giš ubís
(tm. — 2! tam? won't, fam? tásal (e mnid).
- Do neb e! obwčtil alois. e naftalou na:
i, naftalo i nebo omítání. Lešelř, mage oči !
:ebefům obeáceny, fe fwatou wroucnofti obca3
ďčišowane'bo ! pcfoum tim, -—wgbydnge o
učta opět; „Diegu fi rostoučenu a o
lešin'em býti! pane! to wee tmě ;: os
oučim budu mého!

Syní paf wíce pcomluwiti nemobl, obličeg
rm ;hlebl, ftabený pot geg polil, blisťou (met
vpowibage!

2111na minutu přeb famou fmcti wrátila



mu [MPa-f ! "l—fpant'eli,::Wa u'moenčgfw nešli:
(mtr, “gweenou .čeč; lblafem'rowq'fem.bynoucým
otvírat přec frosumiteiným tvym-gente nčtoiiťtúa'
tezgešíffi! jemu! —'-=-a to! blaženě “ono! to
pánu, -r—vogmenowaw gefftč tobo, s nímž tao
buge “fe nynitna wči'y! -—

Bylo to 21. června 1591 -- mei 1050
11. bobmou w noci, Pbyš tento angeift' mlábe;
nee, gfa % let, 3“ i_něffte o'3 bni ft :, fwůg
fwntý'šiwot na 3emi boi'onoi, aby na nebefid)
biašeněgi šitou býti počal. _—

Q) ga! ťrófná .a Rwoftná geft fmrt (prac
webliwěbo!-- (Beil-iito flowntgawitáni
bo nebe—přidyob bo bomuřotcowfťěbo!
:! taťé tobě ťi—efřane,:: tall i těš fašběmu, babe
tou fomou cenou-3šafnofti této bránou btobowou
na wěčnoftgiti. „Bašbémn člowčťu uvče
no geft: gebnou 3emřiti!“—

zlč tobě wřbomo „není,“tb? a Pbe 3emřeč,
to přecegiftotnč wíě: že gebnou be3e wfn'
pochybnofti! — 2! Hera! fi oa 3emčiti přes
geh? fleníliž, pcawba, še byo tomu byl r&b,
abys umítage ťpotčffení těd), ge; bubeě. opona
thěti, o fobč ! upotogení ;moiati mpbi: „© bu
bo nebe ! otci, a-byd) s nim přebýval
n a wčťyE" — Gotě to iTtčfti: přigiti ! otci a
na věty a nebo býti! 2! není naproti tomu nez
thčftí wětmbo, nešli: pťigíti ! otci a ob nčbo
na wčty sawcšenu býti! -—

pcwm'bo boftonc fe mmm, l'bo goto !(Ioio
bobtými bitťy bošimibyli; —'btubčbo paf těm,
tbo fi gmina biteť nesbócnýcb goaoušili!

(Dbbobley—fetebý ob nyní-Wo, še Bobo,
co neyiepm' o otce fwčbo milownti, gebo neys
fwčtčgm to li no semi-ta! goto onbčie'w nebi



»lniti, foócbanýd) běicbů optambu šdcti, 33 h!
»ořáni činiti :: w zbo náfili užívati bnbcb, abys
'rálowftwí nebe!? uchvátil. Babiš tcby sim gas
o fw. alois, aby fc šimot tmůg Boba libil a
Pončmi tmě blaženě bylo! abys gfa Šiw co bitte
básně, umftagc ! otci fwčmu ! věčnému snim
vřcbýwóní obcbáseí! _- 21mm.

Hodinky k sv. Aloisi z Gonzagy.

Připrava.
1. Shledni na nás Bože s nebe,

kterak my za svítání
v Aloisiu ctíme Tebe

při pobožném zpívání.
Aloisovu mysl čistou

milost boží zplodila;
nevinnost jej cestou jistou

k slávě doprovodila.

2. Příklad jeho kam zasvítí,
tam již nikdo neklesá;

čistoty kdo rozkoš cití.
celým srdcem zaplesá.

Taktě milost květ mladosti
Aloisovi zahřála,

že i zrnka krásných ctností
každoročně dozrála. —

Modlitba. _
wn'cmobouci, milofrbný Bešt! oblcbni na

do co otec lofťawý a přiglui nulol'tiwč toto
off: pobošnoft, ttccouš t tmě cti .: (lůně, !
:tčni ncyfwčtčgm'o nepoůmmčnc' matic pam

2



ny i te'3 twčbo fwate'bo flu3_ebni£a Aloise !onati
chceme. přebegbú milofti fwou moblitbu naffi,
fpcowa3eg gi pomoci fmou, aby & Iebou počala
i s tebou fe ffonáwala. moblitbu tuto obětu:
gem tobě na pobčťowáni 3a ugffeďa přigató bo:
bcobini, 3wláfftč pať 3.1 wffeďy milofti, ťtete'3

fm. uloifowi a na gebo pčimluwu iacbowam
cum gebo ubčliti ráčil; peofime i té3 w neyblub:
ffi potoře 3a to, abychom, bobeotiwý a fftčbcý
Bo3e, fl'r3e weliťě sóflnby toboto fwatčbo těd)
miloftí oučaftni byli, gaťýcb nám a giným 3333305
třebí geft, abydwm mffzcbni tebe milugíce 3iwi
byli i umicali :: ta! tebe 3ácoweň owywolenýz
mi mými wěčnč cbwáliti awelebiti mobli. 21mm.

Na úsvitě.
Obliba v nepoškvrněnosti.

V. Gtewřiš o pane! ufta moge.
R. 21b? cbwólily tebe.
V. Bo3e tu pomoci mě w3e3ři.
R. pane tu pomoci mně přifpěg.

Sláma Boba (Dtci i eynu i Ducbu ewa:
temu. Jaťo3 byla na počátťu, to! bubi3 nyn; i
wšbyďy 03 na wčl'y wčťůw. 21mm.

Chvalozpěv.
8. Pozastav se nebes ráji!

v těle lidském přebývá
duše čistá. co květ v máji,

líbou vůni rozsívá.
Skutek i řeč Aloisova

nevinnosti zakvítá.
jakoby v nem angelova

duše byla ukryta.



4.-Lilium je krásné sice
slunečkem ozářeno: '

Aloisu však v oči, v líce
čisté nebe vloženo.

Čisté způsoby & mravy
s bázlivostí panenskou

nevinnosti význam pravý,
rozkoš nebeštanů jsou.

Slovo na poučenou.
© got ťtófnč gcft poťoleni čiftč to gafnčm

lcfl'u ctnofti fwýdý nefmctelnó 3agiftě gcft po:
motto gebo; neboř i \: Bobo 3nanuí gcft i u li
bi. (Bníba moubtofíí Cap. 4.

V. Blabofíommí číftébo frbcc (mat. 5, B.)
B. Ueboř oni Boba wíbětí babou.
V. pros 3a nás fw. ziloífí.
R. abychom boční učinění byli 3ambcnj

Btíftowyd).
©tčc míč zc. 5btáwao zc. elánu: 'Bobu

Dtcí zc. zc.

Modlitba.

© Bože čiftyd) bum milowni'cc, gcbošto mís
[ofti fw. uloío paníďou čífiotu fwčbo frbcc aš
bo fl'onóni Šíwota fwčbo bc3 pomwťny 3od)of
mal; ptopůgč, abychom i my milofh' tmou po:
Flnční :: příťlobcm anbčlffčbo mlábcncc pow3bu:
;cní, to! bcabocennč ctnofíí fobč noo: mffoďo
wášílí a oni tobo ncymcnffibo fc ncbopuftíli,čim
by pocuffcno býti molylc, bychom ouplnou tělo
iouffc nepoffťwrnčnofti, tmě láfl'y a wččnčbo
potření na bo3fťou twogí twáč boční učinění
byli. 21mm.



Rodinka prvni.
Pokání : kázeň.

V. Bože fu pomoci mě mysi—i.
R. pane tu pomoci mně přifpčg.

elánu! Boba thi zc.

Chvalozpěv.
5. Nač ty rány, bolu místu,

z nŠÉž diíitxšvprgudálln tatikkproč _ o co č ys
'_comá znit hříšníka? -—

Hřichů nov jej vnadn.,
zlomyslnost nehněte;

». přec smyslnosti hada
tepe ruka dítěte.

6. Sabáš-li ty nevinnosti!
k takovému ohání:

jaké jů své sp nosti
uchystám potrestáni ?

Ditko s nevinnosti vnadou
sjednotilo kázně bol:

Muito! ty se svou vadou
doživotně .kini zvoli --

Slovo na poučenou.

mais pa! mu mmm, ti ?do (měum.
gowau o beim u a inbound. (Galan 5, .24.)

v. bud,;frcoufrmý mi 9sz Bobamilá.
R. erbem! íhonffcným a potomým Baše

mama. (Salm ao, m.)
V. Pros sa mio fw. mom.



R. abychom bobni učinění byli :,ambeni
Bciftowýd).

thče náb zc. 5beówao zc. elánu: Boba
Gtci zc.

Modlitba.

ó daeliťý Baše! nebube nám přítlab neo
winnčbo a přec l'agicibo uloife gebentcóte tna:
Wemu3awc3enl? uni (tin břichu geg ne3aftibl a
přec celý šiwot fmůg w neypřifnčgm ťagicnofti
3tcówil; my paf, hříchy tššťe' pócbagice, o poté:
nj ani "( ffeti nechceme. Q) weyni nám (chce to!
3atwc3ele a Dey, nám bucba ochotně tagícnofti,
abydwm, an gfme ceftu newinnofti cpuftili, ale:
(poň po ceftč poťáni ttobč pěigiti mobli. 21mm.

Hodinka třetí.
Pohrdání světem.

V. Bože tu pomoci mé .w3e3či.
R. pane to pomocí mně pofpčb.

Sláma Boba (Dtci ec.

ChvaIOZpěv.
7. Své—tákv náruč světa letí,

klamný svět má za svůj ráj:
nebudou mu záviděti,

kdo v svém srdci Pána maj;
snadno! jim je pohrdnouti

trůnem, kmentem, korunou;
ztráta těch je nezarmontí, .

s vírou jinam k trůnu jdou.

8. Pro záchmu nevinnosti
světuhluknt,"od .. m



opouští a ve svatosti
v klášteře chce trávit čas.

Odstup světe se svou pýchou,
jinému svou přízeň dej!

chci já kráčet cestou'tichou
o samotě jedinej! -—

Slovo na poučenou.
Uemilugtc fmčta ani těd) wčci, řtccéš na

fwčtč gfou. milugcli too fwčt, není 16ny otcos
tvy m něm. (1. Jan. 2, 15.)

V. ewčt fc fwou rosťoffi pomi i.
R. Boo ale činí wůli hoši, 3111?má na mě:

ty (1. Jan. 2, 17.)
V. ptoo 3a nás fwntý aloifí!
R. abychom bobni učinění byli 3ofíibcni

Bciftowýdp _ \
Gtčc náě zc. šotówoo zc. Sláma Boba

Gtci zc.

Modlitba.

Q) Bože, ftctý flabc' :: fwčtu oooanc' (roce
! ncbcfl'ým šáhoftcm powmáfiíě, 3přcttbcy (way
ty, gimiš ! tomuto fwčtu poutonigfmc, ochotny
nás pčcb wchlil'ou nófttabou fwobněbo fwčta;
nauč nóo 3aacpugícim Iefl'cm matnčbo 3boší pos
bohatí, gcou plne tabofti fwčta ncnówtoěti a
víte, co nám fwčt odmolugc, Jejím ! wůli 3a
ničcmnoft potlábati. Hcmobouc'c30 přitlabcm fw.
moifc fwčt souplna opuftčti a €ch w ofamě
Iofti blcbati, šóOámc vroucně, abychom gfoucc
šiwi na fwčtč, fwčta fc 3balowali ašábóniitou;
šení (mě tam ; obtátili, obrub nám Rott? nepos
migcgicí a ptamc' cooofti tynon. 21mm.



Hodinka šestá.

Láska k Bohu.

V. Bože ťu' pomoci mě w3c3ři.
R. pane Pu pomoci mně pofpčě.

Sláma Boba Gtci zc.

Chvalozpěv.
9. Plápolem mu láska žhavá.

téměř srdce ztrávila ,
plápolat však neustává,

an se Bohem sytila.
Vzplaňte touhy, vzplaňte přání

jedním lásky zánětem;
neznát mezí milování,

jehož Bůh jest předmětem! -—

10. Serafmi s nebe spějte
ve váš sbor at usedne:

aneb rač tam potrvejte,
sámt on k vám se pozvedne! 

Duše! hled již výhost dáti
světu, rozdrť pouta své,

nad Boha-li můžeš znáti
hodnějšího lásky tvé? —

Slovo na poučenou.
milowati bubeě pána Boba fwe'bo 3 celé

ho (chce fwč o, a 3: mm buffa (wi, a 3: mm
mym (mě. to get? ncywětm :: ptamhčil'áúnf.
(mat. 22, 57.)

V. Bůb gel? Iéna.
R. Bbo 3ůftčwá w láťcc, w Boba 351145045.

(l.30n.4,16.)



V. Geoong 3a nás fwatý Mom.
R. 2!byd;om [)ooni učinění byli 3n|1jbenj

Btiftowýd).
(Dtče náš ze. Sbrówno ze. elówa Boba

Gtei ze. . .
Modlitba.

Bože, ty půwobe wffebo bobee'bo, obfabn
wffelil'č ooťonalofti, ťrófo peabówná a přec wšoy
!wčtoucil Co geft nám nebe be3tebe, čebonám
možno na fwčtč přóti, nemámesli tebe? ?! ble!
gat chlaonč mělo fe a; bopofawab (roce naffe !
tobě! Ja! čafto gfme fe probřeffnliproti tobě!
weliťý Bože! obpufř nám netTřoftným, go to Cč
peofime peówč pro tu famu lófl'n, rteeouš ne'
bobnč oitl'y fwč milowati nepřet'tówáb. prome,
ne neyčiftm lóíl'y! eogněř (roce noffe tím nebe,
fťým plamenem, gímš febee anbčlfťčbo mlóbenee
uloife 3alyořelo; tento fwatý 3ópal nedň to nás
ma'elil'on nóťlonnoft ! fwčtn :: ! břichu steówí ;
naplň nás šóboftmi nebefl'ými, abychom fe, po
eeftč pčiťásnni tmf'd) wčenč ťeóčegiee,€ebe neo;
3iti báli, a ničeboš wíce nešábali, leč tobě fe
hbití :: o tebou mččne'blaženofti pošiwnti. amen.

Hodinka devátá.
Pobožnost k ukřižovanému Ježíši : ]: nejsvě

tější svátosti oltářní.
V. Bože fn pomoci me' w3e3ři.

.R pane fn pomoci mně přifpčg.
Sláma Boba Gtei. ze.

_ Chvalozpěv.
11. V tmách Krista ponořený

nsty, srdcem, očima,.



pobožnosti rosnícený
' muka Jeho rozjímú.
V pláči úlevném se ztápí,

bol svůj chce vyplakati;
a pak roztouženě kvapí

tělem Pane okřáti.

12. Jakým blahem duše čistí,
jakým štěstím Oplýva,

když př'úala tělo Krista,
sám Bůh když v ní přebývá!

S pláčem i my požehnaně
ku kříži pohlížejme,

nasycení tělem Páně '
k nebesům pospícheimel —

Slovo na poučenou.

€ Bríftcm ntřížowón gfcm. Síto gfcní
pat gíš nc gd, ale ším gcft wc, mně Rríftno.
(Galat. 2, 19. 20.) '

unbělfťým poťrmcm ftmíl gfí Iíb fwůg pa:
ne a pofilale gím bc_t,gcgíd) práce dylcb o nebe
botowý. (Bn. monbt. 16, 20.)

V. wcgmčtc a gc3tc. —
R. to get? tělo mě! (lítat. 26. BB.)
V. 9:05 $a nás fw. uloífí.
R. abychom boční učinění byli 3am'bcní

Brífiowýó. _
(Dtčc náb zc. 5btáwas zc. Glówa Dobu

Gtcí zc.

Modlitba.

Bošíl'ý fpafítclí nás! ťbcš by měli třcfřanč
čnftčgí a taboftnčgí pcoblčwatí, ne:" u tříšc, na
něm; 96, wyťupítclí náš, pto fpofcní líbíl'č přes



O4

trpce boronal; nesli při tčcb fl'woftnýd) bobed),
ťteečš nám twá Iáfl'a' připcawíía. innfať ba.
nebnó geft Iboftegnoft nafi'e! Bříš twůg a očj
fwýd) poufftíme, aneb necitelně _naň poblišime;
C? nás ! ftolu fwčmu wolób, fwé fwatě tělo ::
fwatou trew fwou nám pobówáb, my mffať ne:
přicbá3ime. gabanbeni ftogime pčeb tebou, při
pomínagiee (obě přiťlnb outlčbo mlóbenee, fteeý
fwěta touslem obťIOpen, toliťo přeb ťřišemtwým
utčdn poblebówal a gen tenťcáte taboftné (139
peolčwal, ťbyš tebe w neyfwčtčgm fwótoftípři
gmougi mobl. Bošfi'ý fpofeteli nótě! wgbub, ó
w3bub tuto pobgšnoft, tutg fwatou šáboft w
febei wffed) řřeftanů, wgbub pal“ gi 3wláfftě na
nás! Babiš to pomocí tmou ob bneffťa neybou
liwčgffí fnabou naffi, abychom čaftčgi bobtobini
twčbo břiše :: milofti negfwčtčgm tmě fwátofti
:: meouenč pobožnofti oučaftnými býwali a paf,
na tebe w nebefpd) w plně welebnofti tmě pa;
tříce, 's tebou fe na wčl'y rabowali. 21mm.

Podvečer.
Pobožnost k Marii Panně.

V. Bože l'u pomoci me' w3e3ři.
R. pane fu pomoci mně přifpčg.

Sláma Boba Gtei ze.

Chvalozpěv.
13. Dítko tvé i tvého Syna

tebe matka miluje;
netíží je hříchu vina,

v čistotě si libuje.
Sotva že své neta robě

k řeči poodemknulo,



Maria! hned z lásky k tobě
slib panenství vyřknulo.

14. Pomoc tvoje div0plodná
v dítko hrdinství vlila;

tak že Aloisu je svodnó.
světa rozkoš nemilá.

Kdo se vroucnou horlivostí
Ježíšovi věnuje,

ten podobnou horoucností
Jeho matku miluje! 

' Slovo na poučenou.

Já gfem motta t_eófnčbomilowčnj abósnč
bojí :: pománi a (mate naočge. přiftupte l'e mnč
wmdjni, ťtečiš mne šóboftiwi gfte :: oo plooů
mýd) naplňte fe. (Efles. 24, 24. 26.)

V. Ježiš řcťl matce fwč: ále (yn můg!
R. učennjťowjpo! ptawil: ále motta má!
V. peoe ga nás (watý mom.
R. abychom bobni učinění byli 3afljbenj

Btiftowýd).
Gtče náš zc. abtówae ze. 615mm Bobo

Gtci zc.

Modlitba.

Q) Boje, ttecý gf! w ftbee fw. uloží e to!
outlou lóffu ! mam panně wljti :: gemu na
přímluvu této neymiloftnčgm motiv přemnobo
3wláfftnjd) miloftj uočlíti táčil; beyš i nám a:
všimnou a bětčnfl'ou láfl'u ť matce nepofjl'wts
nčnofti, abycbom $a kárným přitlabem gegjm
wčcnč l'eóčeli, gegi ochrany bobnými fe Roli, a
na 9er mocné otobowónlpčeb wn'eíitým bčjdyem



i thcliEí—m nemenim gat na těle toť na bum
ucbowáni byli. amen.

' Doplněk.

Odplata, které sl! sv. Moisi pro svatost jeho
dostává.

V. Bože tu pomoci mě w3c3ři.
R. pane to pomocí mně přifpčg.

elówa Boba Otci zc.

Chvalozpěv.
.15.-Ejhle! vOnný kvítek ctnosti,

sotva že se rozvi'í,
v jaro-krásné spa 'osti

vadne, v hrobě pomíjí!
Díky T_obě,vládce světů!

, _ žes mu zvadnouti nedal;
že _jsi ve plném mu květu

v nebes ráji kvísti přál!

16. Korunou jdi, svatý _boží,
čelo svoje ověnčit;

kdo se takto v hrob položí,
nemůž blaženějším být.

Procházej se v nebes kráse,
' již Tč Pán Bůh ozdobil;
neboť ty jsi v krátkém čase

mnoho, mnoho působil! —

Slovo na poučenou.

etocoa 3605135ctibooná gen nc oloubowč
_ťá oni Qoětcm kt 3cčtena; nybcš ťtccá mouotoft



3?

3a wlofy ffebiwe' o newinnoft 3a bloubý wčťpo:
Hébé. (Bu. moubc. 4, B.)

V. Doťonal pouř fwou.
R. w ťeátťu wyplm! bufy mnobč. (Bn.

moubc. 4, IS.) '
V. pros 3a nás fw. moifu.
R. ubycbom bobni učinění byli 3ambeni

Briftowýd).

Modlitba.

Bo3e! co3 geft hlouby wčl' líbí!? ginčbo
leč Din, t_tetý pomigi, gifťca, tteeá fe we w3bu:
cbu 3teóci? Colito peoto gfou ti nemno3í bnos
we' 3iwota naffebo toť brabocenní, 3e fe na nid)
wččný ofub náš 3uťlábó.©tčew1TeboIibu! pro:
půgč nám tu miloft, abychom řa3bčbo ofum3eni
! fwěmu fpafeni bebluvě u3iwali, fe febcem či:
mm a nepom'wcnčným přeo twóřj tmou putos
wuli,aatepěliwoftj fwou w utrpení i ftálofti w
Dobrém ťoruuu nefmetelnofti fobč 3aflou3ili. 50
tu miloft profime tebe fl'e3e 3óauby onobo fma
těbo, geg3 gf: w ťwčtoucim wčtu 3e fmčta pto
to povolal, 3e gi3 byl pro nebe bo3cál u tebe
bobným učiněn geft. amen.

Závěrek.

17. Vzhůru dítky! vzhůru muži!
obraz jeho krášliti!

volte lilii & růži,
fialinku ze kvítí:

z pokory a nevinnosti,
z lásky věnec svinujte; '

že trn význam kajicnosti,
vše pak trníln lemnjte!



18. K vítězství že chvdtal směle,
korunujte hrdinu,

korunou to trpítele .
z olivy a vavřínu! — 

Nyní pak mu s důvěrnosti
svoje srdce věnujte;

jej pro jeho stkvělé ctnosti
ctete, proste, milujte! —

19. Uděl svého požehnání
domům služebníků svých,

chraň & ved až do skonání
nás vždy cestou ctnosti tvých!

Pomoz, bychom zde na zemi
k nebesům pospíchali,

podobní ti skutky všemi,
smrtí tvou umírali! Amen.

Letauye k uctění sv Aloise.

pane, fmilug fe nab námi!
Brifte, fmilug fc nab námi!
pane, fmilug fc mtb mimi!
Bcifte nflyě nás! .
Rciftc wyayě nás!
(Dtče, o nebes Bože! emilug fe mio námi!
Gym:, myfupitcli fwčta, Boje! emilug fc nab

námi!
Duffc ewatý! Boje! emilug fe noo námi!
emaó Ctogicc, gcben wččný Boje! emiluq fc

nab námi!
ewatá maria! Gcobugje nás!



Gwotá boši tobičťo!
ewatá ponno panen!
ewat' ?lloift!
wěrny f(nšebniťň marie panny,
wtělený nnběli,
áotliteli we fwěm powolóni,
přitlabe mlóbeše,
©3bobo towaeym'twa ješm'owo,
Gbčti lófťy ! bližnímu,
weliťý biwotwotce, _
3 Iófťy ? Boba mučenníťu tagný,
příteli dmboby, _
5ccnblo panenfťe' čiftoty,

egwčlý přítlabe pcawé nábošnofti a bá3nčoy,
přiťlpbe ťá3nč o poťotnofti,
weliřomyflný pobcbateli macnoftmi fwětfťými,
Geeaňne Iófťou ! Boba sanicený,
aosgimateli utřišowane'bo JešíiTť: , ,
neunawený ctiteli negfwčtčgffi fwntofh,
563eoťů tasně a febe sapitaoni,
Bagicl — be3e wffebo břichu,
pro tmou geoinč ? nebi obcacenoo mm,
pro tmě ! přebftaweným pofluffmffwh
pro tmou při cbwóle potom,
Deo twou w bolefted) a utwmí “9559005
Deo tmou : bližnímu 16170 a wlibnom
Swatý enom, příteli Boží, _
Deo tmě potření na tvář bošl; _
Deo tmou čeft a flétnu na nebi : na 3emi,
lbycbom a milofti boší sa tebou ftáčeli,
lbycbom co bobte' být!? Boba f? báli,
lbydwm m ťčefřanfl'čopattnoth abeoumofti

profpiwali, _
lbydwm na moblitbád) bOtÍtwi byli,

otobug30nás!



40

abychom w powolc'mi fwčm 'wčmč fen-malí,
abychom fc w febcytpicóni, poťořc a ttpčlis

wofti wycwičili,
abychom Boba oprawbu milovali“
abychom ! mat—ii panně Iófťou fynowfl'ou

3abořcli,
abychom blišnibo [Puttem milowali, _
abychom a milofti boží fwčt, tělo a bábla

přcmóbali, \
abychom to bobtěm fcttwali,
w bobád) wffclil'čbo pořuffmi,
m bobód), ťbyš fe ? giftěmu povolání obbo:

blówóme,
m to3manitýd) gálcšitoftcd) a potřebách šiwota,
w bobód) wcliťěbo a tčšťěbo utrpení,
při nam mblobě :: neftatcčnofti,
při nam dwcamofti a nemoci,
při naffcm fťonáwáni,
ewatý uloifi, mocný oroboumíčc wffcd), tbo

otobugganás!

tě m3ýwagí,
Bcrónl'u hoši, !terý fnimáě břídn fwčta,

R. wyfwobob mw pam!
Beninu boží, ťtccý fnimáě břícbyfwčta, R. wp:

“yb nás pam!
Betánřu hoši, rtu—ýfniunáě břidw fwčta, R. Gmi

Iug “fc nab námi!
Briftc, uflyb nás!
Briftc, wyůyě nás!
vane, fmilug fc nab námi!
lim'tc, fm'iluq fe nab námi!

Gtčc u_ač zc.
V. 2! ncuweb nás to potuffcni
R. wc 3baw nás ob 3lěbo! amen.

„__-_—
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Žalm ! 18.

]. Blaboaowcni nepom'wtnční na ccftč šiwota:
ťtcři wcblc aáťona bofpobinowa ťcáčegi.

2. Blaboaawenl, ťteří Roumam' fwčbcctwí gebo:
a ťteří celým fcbccm blebagj bo.

5. neboř ťtcři pam nepravom
'md)obi po ccftód) gebo.

4. C? gft, ó Pane přiťá3al,
aby pilně bylo oftříbáno přňťásaní hvizd).

5. © byř byl? gptaweny ccftp mě,
! oftčfbáni tosťqů twýcb!

6. Cebbóš nebubu sabanbcn,
ťbyš blcběti babu na pčiťá3ani tmě.

7. Gaawowati tě bubo w upřímnofti (dm,
3 tobo še gfcm fc naučil foubům fpmwcbb

nofti twč.
8. Sóťonů twýd) oftříbati babu,

mapoufftčg mě boccla. .
Sláma Boba (Dtci i Synu i Duchu ewa:

tému: jal'oš byla na pořátťu. to! bubiš nyní i
wšbyďy až na zvěř? wěťůw. amen.

V. jat tvárně gcft poťolcnj nepom'wmčnč
» lefl'u fwýd) ctnofh',

„', _R. Gptawebliwč gcft přcb Bobem ipřcb: nn.
V. Roumen witčsúwi wčnčmo bnbc na

věty. .
R. 21 wcgmc obměnu ga bog: ncpofftwmčc

té ncwinnol'tč.
V. Blaboflaweni čiftc'bo (chce;
R. acboř oni Boba wibčti bubon.
V. Bubouř v nebi o onbčlí božími,
R. Dómbugou bctónfa, tomtoliw abc.
V. wm co mnobow3ácnčgcft naymi,
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b R. 3 bum 3otšcnlimou nemůš porownánoýtí!
V. acmilugtc fwčt oni wčci, ťtccč w něm

gfou. 
R. Boo milugc fwčt, není? Iáfl'y otcowy

av něm.
V. ewčt pomigi o to3l'o | fwou,
R. Roo plní wůli božnynftówó na věty.

Modleme se :

© Bože ťtccý gf: w anbčlfťčm mlóbcnci
uloifowi pobiwuboonou šiwota newinnoft o com:
nou Pogicnofti fgcb'notiti ráčil, pcopůgč nám flv:
3: 3ófluby a přimluwu gcbombydwmďtcří gfmc
ncwinnčbo nmófleoowali, 3a přitlabcm ťam'cibo
hóčcli. Sh.—3:Jcšiffc Brifta, eyna twěbo, pána
naffcbo. 21mm.

V. (Dtobug 30 nás fwatý uíoifi,
R. abychom bobni učinění. byli gaaibcní

Rdftowýdy.
ewatý onom: gcmuš w ptůwobu mooc

"Pwntěnčbo betónťa onen ncfmttclný cbwalo.
gpčw gpiwoti báno, gimš toliko těm bumm čís
(tým 13: progpčwowati, ťtccčš tobě townč čiftoc
tu Duff: a newinnoft těla bc3c wm poffl'wcny
uóowaly. welebimc 3 to!;o Bobo,3e miloftit'wou
to! wclitou flétnu na tobě fwčtu ggmiti ráčil,
wolagícc ! tobě: Ugmifc nás, cm_oopofuo :!
ou3ťofl1' mnobou o gaóomóni tě přcw3ácně ctnos
Ri pcčowati mufimc, ťtctouš při tobě Bůh giš
věčnou adwou totunowati táčil.

Iwěmu ocooowóni fc ooporoučimc, oůwěcs
ně (a' pob twou ocbtanu utitómc; abychomťptas
mým ctitelům twým připočtena být! 3aaoušili.

tvypcoo nám na Boba tu milou, abychom
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»o celý běl; 3iwota fwe'bo pcawými tvých etno:
ti nófíebowniťy byli “ 3ůftali. € bůwěrou tom
o 3aflibugcme fe přeb tebou o fwaty mail?, 3e
wůg newínný a l'agíeí 3iwot, 3óbne'bo tě3ťčbo
Webů fe nebopoufťtěgiee, náaebomati bubeme;
e ani myfliti, ani mluwiti aneb činiti necbeeme,
0 by fe a nepomweněnoftí neobobowolo, 3e &
ě3 oftříbóni fmyflů, waeowáni fe fwobnýd) při:
e3it'ofti _afna3eni po wyfm'í bořonalofti ulobou
iwota a neypilněgm práci nam nám býwati
ube.—

Gdnaně twe' obpoeoučime fwč tělo i bum
mou, fwůg 3iwot i fmrt fwou fe mtTemiDuchem;
imi i tělefnými 3ále3itoftmi a potřebnoftmi fwýz
mi.Ueuftáwey btobowati 3a nás, boťub buffe
affe nepčiwebeě na ta bIa3ená mifta, ťbe tebe
> tmě flówč wiběti a !oeunou nefmttelnofti fo:
unowáni bubeme, abydwm o tebou troggebine':
o Boba na wěťy wěfůw milowati a Jemu fe
laněti mobli. 30 to tebe peofime pro twou !
Dobu boeouci láfl'u, pro tu gemnou Iófl'u, fte.
ou gft ? uťři3owane'mu je3iffu a neyfwčtěgm
vótofti oltářní “(ale tu febei eoflwal, ťonečnč i
co tu boeliwou lófťu, ťteeou gf! ! nepomwrs
čně mat-ii panně 3abořel, fterou3 gfí i fpafeni
um wyblebówal. 21mm.

5ťeát Gtče nóě a -—5brówao matic.

(Píseň k nejsvětější svátosti oltářní.)



Píseň k uctění sv. Aloisia.
(Nbpěv jako: Tvůrce mocný.)

1. Pozdraven buď nebeěťane,
Aloisi náš milený! .

Tobě zápal úcty plane,
ctnosti vzore vznešený! 

Kterak Tebe Hospodina
milost přiozdobila;

nikdy že Tě hříchu vina,
Jemu noodcizila! —

2. Čistě! věru anděl není,
který Tebe vodíval;

poklesek, blud, pochybení
zločinem jsi nazýval.

Hořký pláč tvůj věe žaloval
- zpovědnílm lítostně,

znovu věrnost přísliboval
Panu Bohu žalostně.

3. Jako Seraf láskou zůatý
]: stolu Páně zasedals,

života chleb z nebe vzatý,
tělo Krista přijímala. —

Jaka plala touha v Tobě,
být života u zdroje,

Boha zřlti ve spůsobě
svátostního závoje.

4. Boháčovo radování
míval jsi za marný klam;

k nebi pnulo se tvé přání,
touha tvá byl Pán Bůh sam.



“
„Nedej mi to v světskdm hluku“ —

prosila -——„Otěel dlouho být;
Chcit ji. k andělskému pluku,

do své vlasti odejítl“ -

5. Nakloniit se k tomu chtění
dobrotivý nebes Pán,

hrryt tvému zmnožení
mír & poklid rajský dán.

P0zdnvon buď v nebes záři
mlúdeaeěkn milostný,

s krásnou nevinnosti tváří,
příkladě náš přeskvostný! _—

6. Rozum-li nám ve mladosti
svodů kreje záslona,

Nedej, by tím nevinnosti
stávala se ouhoaa!

Pomoz, bychom v srdci měli
Boha, hříchu se báli;

nad chybou vždy zaželeli,
rodem božím zůstali. Amon.

Modan večerní.

tDččný Bože :: otče můg! fc ftbccm pohnu

tfm při dunět-fu bncffnlbo bnc ! tobě přitbác5m a O! ugi tobě, 30 wffcd'a bobtobini, Herni
511ml bnca prořěsati ráčil. pohmu i nápogc
fi ml počal bobrotiwou rutou fwou, též i o

ofcni mě buffc gognč 9“sz poftacal. (to foběpřipomíncy wffdi č tčlcfnči Duchovní bobcobi
ni, řtccčbo fc ti ob famčbo rána aš bo této bo:
by 3 rptou božích boftalo) — '
_ Q) gat přebobtvotiwý gf; bos: můg! ac.
[mit-nůgd! bobtoto tvá, tun látce fc-nic ncwp
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rowná a mno3fhm' tmčbo (milowóni gcft míči
flné. Gnowa'y 3ch o mě poftaml, 3wláfftč ale
přemnobyd) milofti ! polcpffeni a pofwěceni měs
mu poffytnouti ráčil.

?lwffať tma! gfcm fc gá 3a tuto lófťu
twogi Iobě obměnil, l'tcrať gfem gá milofti twč
u3iwal? Duff: ewatý, ofwčř r03ům můg, abyd)
903ml, ťtcmť a mnoboliťcátc gfcm fc Once bři
dyu bopuftil! ——

(nyni 3pytug fwčbomi a “cc 3ouplna, ga:
ťoby to 30 3imobyti twčbo mělo napoflcb býti.
— přcbftaw fobč fwou (mvt, fwě fmrtclné lů3c
to i fwč přigití na foub (\ ta3 fc fám u ((bez)

Splnilzli paf gfcm přcbfcw3cti once 3tána
'učinčnč? Chtěl gfcm fc wěrným nónebowniřcm
fw. uloife ftáti.

3150153po! gfcm boftól 3aaibcnj fmčmu?
milowaI-Ii po? gfcm Boba, flou3il=li pa! gfcm
Jemu tař; gat by to při těd) famýd) oťolnofted)
fw. alois giftě byl učinil? — ,

Jaťč bylo mogcmymcni?— (0,5atým a
o čem fcm mluwil? — nepromluwil gfem nic
3bytcčngbo,neprawbiwčbo, nclafřawěbo? — Btc:
rat gfcm mytonal moblitbu fwou? Byleli paf

gum w Domě bo3ím pln bluboťč octy, poťomo:a pobo3nofti? Btcmť gfem fc ofamotča ťtc.
co! me fpolcčnofti cbowal? neměl gfcm fe fnab

gtbč ! nčťomu? Btcrať po! gfcm fc n'atil? ——yl gfcm pilný při ptáci, ftříbmy při gíblc a
pití, fťtomnčbo cbowc'mí! ofobám w3nc|TcncgiTm,
a mírumilomnčbo fc wffcm bc3e wncbo r03bilu,
milofcbnčbo (chce ! nu3nym?

Co gcft mou ncyblawněgffichybu?—Gat,
to 3pytug wn'ed'o gebmíni fwčoob boby gcbnč !
bobě bwbč — 03 po famý wcčcr. Bbyby paf tě
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'amoiiboft 'Taliti chtělo, tu woley opět a opět:
Duffe ewatý! ofwieng mě! mario pěifpěg mi
na pomoc! — — —

ó Bo3e o pane můg! lio3gimoge 3iwot
wůg a na myfli přemitoge, ťteeať gfem'3iw byl,
: ťteeoť gfem mlaůně 3iw byti mel nemobu be3
gármutěu ani na tebe ani na febe popatěiti. ——
Důťo3owě twe' ře mně !(:ny gbou 3a febou řas
bon nepřete3itou — awffoť běoa, běbo! —-3iwo:
byti moge geft rowně3 nepěete3itó řooo břicbů
: ne3bywá mi giněbo, leě abyd) fe w náeně mi
[ofcbenftwi twe'bo uteťl, ťteee'3 neblebó fmrt
běiffniťa, ale aby fe obrátil a 3iw byl. Pin ců:
wěey utiťám fe ť Iobě (!)těe můg o profim:
nač mi obpnftiti wn'eďo 3Ič myffleni, gim3 gfem
fe ones proti “němu eo3ťn3u 3abýwal, — taě
mi ge peominouti peo fwotou myf! ocbecxnceměs
bo, uloife fmatébo!

Ioťte'3 neeáči3 na běm'né mluweniogebná,
ni moge 3pominati, obli3ege fc na l'iowa a fi'uts

Proboeouei Iáfi'y a poubč nábo3nofti uloife fwo:to.l)
Emilug fe nabe mnou a buě miloftiw mně

běm'nčmu! Clo pěímluwu fwate'bo liloife eaě mě
obe mffed) běidyů mýd) oěiftiti tou přebeobou

!rwi, ťtetou3 twůgč gebnoeo3ený eyn i 3a mčmyli! a tteeou Io e3 euťou fw. ?lloife w oběř
na fmiěeni o 3aboft učinění poťocně pobówám.

Beew Beiftomo geft celou naběgi mou!
Droěe3, běiwe ne3 fe na obpoěinuti polo3im, ge:
[f_těgebnou obeaeim fe ! tobě můg Je3m'i, eo3=
m'mage tmou neobfáblou lafl'u, ťterou gfi nám,
na fěi3i eo neybibněgm běm'niť umieoge, 35cm
nou učinil, poftaeow fe '3óeoweň o to, abys me
3i námi 3:10“ 03 Do fťonáni fwěta! Jolie toló:
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na! — Boye. ga mě na tější namítá -- Ježíš
što gc ! vůlí mně -- w ncyfvčtčgm (wótcfti.
powgbccbní fobč fcbcc mcg: powgbccbm lán—y
fw. uložit a ;molcy sc wm úly beroucí lófl'y:

Bože kříž za lůžko máš,
za. mě na. něm umíráš; ,
ohsypán jsi trápením !

jak se Ti jen odměním?
Ač Tě neobsáhne nebe,

přece zkrš'váš tajně sebev závin c
rci, jak Tebe chválit

leha, v pokrm nám:
mám ?

Byt bych tisíceré žití
Tobě tvé cti věnoval;
přece bych jen v živobytí

řed Tebou co dlužník stál. —
udoucně chci všecku snahu,

řeč i skutek, žití dráhu,
lásku svou Ti věnovat:
popřej mi jen milost Krista
abych mohi v této čisté
lásce k Tobě umírat! -—
Po tvém synu srdce svoje
mntko -— Tobě zadávmn;
učin v něm obydlí tvoje,
Kristu, sobě lásky chrám!
Pro předrahé krve Páně
na kříži prolévání
měj Maria mě v ochraně
nyní až do skonání! —

Gtčc náš zc. 5btáwae. — wčl'ím w Boba zc.
unum íh'ójcc i my ncbcfití bachowč a my:

voleni bojí ptoftc 3a mě, abyd
3k'bo pohané “pobýval.

; jbawcn wffcbo
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Bože, obpotoučím tobě &těž fwč přibugně,
“obrobincc, přátele i nepřátele. Pčifpčg ubohým,
mčgnčným, trpícím, ccftugicim :: nemocným. my.
obrotimčgffí Jcšífft, milowničc bum, ptoňm Ic.

: pto fmttclnč bolcfti ncyfmčtčmpbo ftbc: tmě:0, pm bolcfti ncpofl'l'wmčnč tw matt? umcg
wi (mou břiffnjty cclčbo fwčta, ttcřifmctclnou
ugloftj nebwáccni gfou a bnco umítati babou.
ScbccJcšiffowo! pto fmctclnou ougfoft, !tctou
fi 3ťouffclo, fmilug fc nab umíragicimi!— emi
sg fc i tři mtb mffemi w pánu 3cfnulými, tte
! w očzftci wytoupcni fwěbo očctáwagi.

Gbpočinuti wěčnč bcyš gim Dan:,
21 fwčtlo wččnč oř gim fwiti.

suše miloftbcnftwi twč &Panea obpočimagi » fwatěm potogi. 21mm.
w: gmčnuBobaGtccieynaibudn ewa:

Ebo. 21mm.



Poboinont

sv. Viktorína,

biskupu a mučenniku Páně.



Pobožnost

na den sv. Viktorína,
skupa a mučenníka Páně i patrona. města

Litomyšle & jeho okolí.

me, fmilug fe nab námi!
rifle, fmilug fe noo námi!
me, fmilug fe nao námi!
:ifte, nflyb nás!
:ifte, wyflyb nóo! _
Re a nebes, Bože! Gmilug fe noo náma!

pm:, wyťupiteli fwčta, Bože, Bmilag (:“an" .
uffe ewatý, Bože! emilug fe noo námi!
maté ttomce, geoen wččný Boje! Smiling fc

noo,námi!?wa ' wiťtotine biftupe a mučenni tp " .
't? ' Grooug a nic!“

m3 gf! o čert naffebo fwatčbo n bošenfhvj
botlll,
:nš gf! fpolul'řefřanů fwýd) (lovem i při
!labem pofilowal,
m3 fi gid) flowem i přÍfIabem ! životu
tře aníl'čmu napominal,

má,afiďnobýcb pčeo oopabnutim ob wíryo e n
m; gf! mobč .pobany ! pravému učeníRei:
ftowu obeótil, _
m3 gf! pto miru utifftčným Refřanum las

pamě pomáhal, B*

oeooug„mio!
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jm3 gti ge w gegid) fou3cni těmi,
gm3 gti newinnýd) ob fwůbnýd) outlabů

oftřibal,
gcn3 gf: Itcifta 3:3ch 9th nepřáteli gebo
' ncobro3cnč wy3miwal a bágil ,
jcn3 gft fe 3ábným fwčta létáním ! obpab;

nutí ob wic? fwčíti nebal,

3013 gfi bf: pto wččnč fpofcni ftátťů po3cm'"?d) 350001,
Jcn3 gf: fc 3óbným wybto3omónímobfttaffiti

ani3 ! ncwčtnofti (wčfti nebal,
Jm3 gfi pto Btifta potupně pobančni tcpč

Iiwč fnáffcl,
Jcn3 gf: pro Bcifta boicftnč muly ttpčiiwč

pobnital,
jcn3 gf: pco Btifta mučcnniďou fmtt Ratnč

pobftoupil,

\ jenů gf: 3a fwůg Netbctný bog ob Boba bylamen,
3013 přimlumou (mou Břcfřany w fou3cní

odptaňugcb,
Jmš fc ctitelů fwýd) w potřebách ugimób,
abydwm přcb monm břicha :: přcb nemiloftí

W" 5yli oftřlbani,
21b? omYobc wffcbo 3Ičbo byli 3bawcni,
8157:qu 9th morem :: náfa3ou byli uffctčcni,
abycbmn twčbo nebcffčbo fmcymcni :: při.

Haba byli nóficboami,
ubydwm tobě town! o čcft fwatčbo fwěbo

nčbo3cnftwj hodili,
abychom tobě townč wčccm nepomigggicim

pico marnoftmi fwčta pčcbnoft báwaii,
Ubydwm tobě romnč o fpofcrij fwcbo blišs

albo Iail'awč pečovali,
abycbom imv. bii3níbo (lomem i přítlabcm

0:00:0934:nás!



pčcb 3lým watowali a ! bobtěmu pombu:
3owali,

abychom fc na tomto fwčtč ničím ob ccfty
páně obwcátiti neboli,

abychom i my pro ťřcfřana'ou fpcawcblnoft
tcpčti powšby botowi byli,

abychom oprawbu po třcfřanfřu jimi gfoucc
nčťby fwatě Ronali,

abychom wn'cliťýd) tělu i bum profpčffnýd)
wčci ob Boba bofóbli,

Bcvánťu Boší,_gcnš fnimóč břidn fwčta,
Gbpuft nám, pane!

Beránřu Boží, genš fnímóě břídn fwčta,
uflyě nás, pane!

Bcróntu Boží, genš fnimáě břídw fwčta,
emilug fc nab námi!

Bciftc, ufíyě nás!
Btiftc, wyl'lyě nás!
pane, fmilug fc mb námi!
Bciftc, fmilug fc nab námi!
pane, fmilng fc nab námi!

Gtčc míň a t. 0.
B. ?! ncuwcb nás to poťuffeni,
[. za: 3baw nás ob glčbo! amen.

Dle žalmu 69.

I. Bože l'u pomoci mě w3c3ři,
pane, fu pomoci mi pofpčč!

?. Ql't'fc 3abanbí :: 3al'tybi,
Btcči blcbagi buffy mě.

3. 5pčt obrácení lwbtc a sncbčtc fc,
Btcří mi šóbagj 3Ičbo. _

!. 5pčt obrácení a gabanbcni bubt'e,
Bboš fc mi to nebobč pofmiwam'.

Otobug30nás!
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5. 21! fe tabugf a meer na tobě,
Btveři upřímně blebagj tebe.

6. Žít říťagí: weleflawen bubiš áofpobin!
Bbošťoli milugi fpafení Ewě.

7. já paf cbubý a nugný gfem!
Baše, fpomosiě mi!

8. Spomocníť můg :: wyfwobobitel můg gi? C?;
áofpobine, neptoblíwegš'! ' '

Sláma (Dtcí i Synu i'Dudw €watěmu,ga=
ťoš byla na počátťu, tať bubiš nyní i wšbyďy až,
na wěťy wěťůw. 21mm.
It. epafeny učiň flušebníťy fwě,
£. Bože můg boufagici w Cebe.
B. Babiš nám pane wěší mocnou,

přcb twóří nepřítele.
. Hic neprofpíweg nepřítel nab námi,
_2l fyn nepcawofti neuffťobiš nám.
. Henaloš a námi, pane, ble břidn'iw nama),

zlniš obplacug nám ble"neptawofti nama).
. močlcme fc ga ncywy bo bífťupa naffcbo a.

áofpobine, 3ad)owcgš o, obšiwiš bo, a bla:
bonawcnébo učiň gag na semi :: newybáwey
bo w rucemepřátel gebo.

R. mobleme fe 3a bobcobince nam,
£. pane, cač obplatiř wiTem nám Dobře činicím

pro gméno tmě šiwotem wěčným. amen.
B. mobleme fe 3a měrné gcmčelc,
£. Gbpočiquti wěčné begž. gim Dane, a fwčtlo

wěčně at gim fwítí!
B. Gbpočiňte w poťogi,
£. amen. .
B. wobleme fc 3a bratři nafTe nepřitomně
£. epafeny učňů, Bešt, fíušebnjťy (mě, boufagici

w che.
11. eemi gim pane, pomoc ;,e fwatyně, \

FND'JFBF
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E 2! se Sionu oftčíbeyš gid).
B. pane, wyfíyě moolitbu mou,
[. 2! zvolání mě ? tobě přigo.

Modleme se :

mffemobouci, wěčný Bože, genš gfi fwatš:
)o miťtorina, bifťupa a mučenníťa fwělzoffi?
vč wččné pomolati ráčil: pc'opůgč mt'Iofttwe,
tbyóom, geffto nativně 3ófíuby gebo cnme 395
m 3emi, na gebo přímluwu miloftl Ewou ! W=
vě nebefťě přimebem byli. _

Ifoemobouci Bože, genš gf? potěn'em wffecb
;armoucenýd) a pomněm' wn'ed) bíbnýó'a m5.:
týdn oučaftnými fe činíce přímluwy fwatebo maf
Ftotina, patrona nafTebo, pro"íme Cebe: přigmt
noblitbu a pláč wlTed) těd), iřteři w fwýd) síte:
nutcid) a utifťowóníd) ? Gobě wolagi, aby wm;
řni 3 twě bošíl'e' pomoci a 3 milofcbenftwí tmě:
ro wc wlTecb fwýd; potřebách a oůlešitofted) fe
!aoowali. eťe3e Bcifta pána naffebo. 21mm.

Cčiťeót (Dtče náš zc. a šotáwaa ze.

\

Zivot sv. Viktorína
biskupa & mučennika Páně.

nemálo fe ptawoě pooobó, še fmwiťýorin
mcb 30 čafu apofftolománi fw. petra w aímě,

tuťou pcwníbo ťnišete opofftolfťěbo fřtu fam:
čbo ootTel. pro (mou u wíře boeliwoft,wcouc=
noft :: ne3weatnou pemnoft byl 3 mlaftiwybnán'
&we wsbálenýd), oo fwěta w3očlaněgmbo ťom
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činád), w 3emi, ob Římanů pontuo 3waně,
3iwot ttáwiti oofou3en..

ťie3 ale ani u wybnanftwí teopněm a fteaftí
plném neucblabla gebo ť Je3í1Ti Iáfťa; ano prá:
mě tu oťó3al fe pob prápoeem fwaté ptawby
neobeo3eným bogowniťem býti. —

$a těd) toti3 bob 3ílawtě famě3emiwtcuz
te'm myhonftwi w3nelTená římfťá meebtično sla;
mia Domitilla, ťterá3 gfouc 3 coou cifařfťebo,
3 láfťy ? je3m'i entou řimfPe'bomeebtiee um:
liana byla pobcbla o dytíc 3enicbu nebeíl'e'mu
měrnou 3ůftati, po 3amogi panenfťe'm přeo fas
mým fňatťem fábla; 3a če3 na to3ťa3 feewníbo
přítele cifaře Domitiana 3 mlafti wypomě3ena,
eo3ťo1Tebobatýd) a obffcnýd) fwýd) ftatťů mile
táoa opuftila a ? wůli fwemu je3íffi 3a tě3tou
bibu wybnanců wyměnilo.

?lwlTať nóftraby náw3iwě 3apáleněbo zlu:
celiana fwatou tu pannu ftibati nepřeftáwaly
-- a létání a fwůbnictwiwn'ebo beubu bylo tu
weble mu? u3jwáno na 3wtáceni iTlecbetné ob,
boblanofti naffi Boba miIe' DomitilIy.£1e3 ale
Běl) fwč neopoun'tí -— a proto i fwatá Domi:
tiIIa 3 coby a útěchy měrných fwýd) au3ebniťů
a přátel, ťteří tim famým ofubem wybnanftwí
ftí3eni byli, a ? ním3 i fw. wiťtocin nóIe3eI,
3ó3eačně ftatečnofti a nepřeťonatelnébo beoins
ftwi nobymala.

Eby3pať flu3ebníci gegí, těmtele a (polu,
ťřeftanč, fleee'ua a 2íd7illeue na eo3ťo3 cífaře
G_:eaíana mučeni, 3 pontu obwe3eni cm Cena:
čině fřati gfou byli; ne3býwalo ne3 i oftotnl
gegí přátele, učitele :: eábce matona, Butydja
a wiťtotina obfteaniti, fu ťtecěmu cíli (obě
w3teťlý žlutelian na eífaři tě pří3nč wyšábal, 3e
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mnu ře čení retowe' řřefřann'tí na miloft i ne:
niloft wybóni gfou. ..

Gfamotnělá Domitilla ofub fwug přeb:
.wíbagíc, ? myčennictwí fe botanik a náš fw.
Diftorin bo aims obwešen, na ftatťu mučitele
uuteliana co otce! ? těšťé ptáci při ftawční
"tlnice obfougen geft. w těšťýd) tu oťowed) ilo:
octnou práci při bíbně otročí í'tcawě trpěliwě
gaftówal, ú3ťý šnlář byl mnocígebo příftčeíTím,
bolá 3em gebo Iůšťem; še wfí'ať ješíí'fe w ftbci
noftl, neftýfťal, nýbrž cbwála ípaňtele ješííTc
Bcií'ta ogýwala fe 3 aft gebo.

Ccapný tento ftaw ťcute'bo otcoetmí milý
fwatý náš po tři léta 3aťoufí'el. mesi tím ča:
fem ugnal bobectiwý Bůl) 3a Dobré, na wěcněm
fluŠebníťu fwe'm 3gewiti přeb twáří fwčta po:
bnnfťébo fwou moc a 06mm, uběliw ottoťu
wiťtotinu miloft biwotwoenou. — na wcouenou
mointbu toboto flušebníťn páně u3bcawen geft
hrubý fprówce míí'ta tobe, ťbe wiťtoein byl měs
3m, a powí'tal 3 nemoce přetěšťě, ťtetou fe byl
po plná tři léta 3le trápil. Io ínab sambalo
příčinu, še otrocťé wagby fpcoí'ftěn ana flv—obo:
bu Dán byl; ačťoliw gíná gbošná powěft tomu
cbce, še obněm a nebe ponaným wa3eb 3bawen,
3 ottoctwí wywóý.

Io pem s neunawcnou boclimoftí, pugen
fwatým přefwěbčením, a Iófťou ? fpaííteli 3as
nícm činil, tomu fe nyní s celým úí'tlím wběčz
noftí uneffenč bufíe fwé obbówal: ťósalř nyní
celému fouí'ebftwu fwěmu neobcošeně ješííTe uřříc
Šowaněbo a fíowo gebo přináfí'elo ušiteť ftý a
fcbce, prgwbon 5acbwácené febce wěřícíd) to
bylo, ťtete geg 3a bifťupa w zlmitemu, měftč
w í'třební gtalii ležícím, powelnlo.
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Že paf co pramý nóftupcc fw.apo1Ttolu'
fťličeně.a opufftěné ťčefřany wyblebáwati, těffnti
a poopocowati nepřeftáwal, ano 3ei w balcťč
ci3ině a3 bopofub tty3něnou Domitillu flowcm
wíry ! wytcwalofti pobi3eti neumblěmal, to3ní=
til wffecben bněw mocného unceliamx proti fobč
toť, 3e měl plamenem w3teťu gebo bc3y udnvás
cen býti.

Bli3 umítema prýn'tf 3e 3emě (ímá, [)nuf,
ně páchnoucí a fmttícim wýoparcm býwagíci wo
ba -— a na ta mífta bal 3ůčíwý žlutelian fma
těbo bifťupa Diťtotina 3awlécí, tam paf blawou
Dolů nab buftým 1"mym wýpatem powěftti,
ťtcté3to mufa fwatý náš po bwa celé oni fm'xs
chl, 03 po? one třetibo fwatý 3iwot fwůg wítěsoz
f(aumě ooťonal, aby 3 cuťou fpofztelc fwčbo
w3al flawnou forum: mučcnnictwí a mfmc:
thnofh'.

mučcnnictwi fw wiťtotina připaoá na fox
nec prwnibo ftoleti po nato3eni Btifta palma
cícťew fwatá flawí !me 5. 3áří památťu gebo.

IěIo fmatébo miťtotina bylo pobo3mo, aby
fe 3wěři ťořiftí ftalo, čemu3 wn'ať lófl'a wběčná
ťčefřanů amitecnenfťyd) neoopuftila, pochowawm
miláčťa fwébo w měftě umítecnu. — aan hro:
bem gebo w3oělóna geft topličťa s nápifcm:

Hic requiescit Bictorinus presbyter.
(Co3 na čefťo 3m':)

abc oopočiwá ťně3wiťtotín.


