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Uvázavše se, nikoliv o vlastní ujmě,
alébrž na pobídnutí ředitelův Dědictví Cý—

rillo-Methodějského v spisování Dějin sv.

katolické Církve, přijde nám na počátku

hned několika slovy o tom se zmíniti, jak

důležitá to práce, a kterak užitečnou se
býti prokazuje.

1. Historie Církve křesťanské musí nam
již naprosto proto býti zajímavou, že jsme
křesťané. Pakli každý tak rád slýcháva'
vypravovati o tom, co se s člověčenstvem

vůbec od jak živa, — co se úžeji s náro—

dem, k němuž" patří, od věků dálo: kterak

by neměl křesťan zatoužiti po tom, aby se

dozvěděl o osudech Církve svojí, ve kteréž

narozen a vychován jest byl, ve kteréž a
kteroužto má dospěti k určení svému věc-'

nému? Kterak bý neměl nejvroucnéjšího
podílu bráti slýše nebo čta, co se s tou

Církvi od zniku jejího až do dnešního dne
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dálo? Arciže zapotřebí, přinésti k tomu
i křesťanského i církevního ducha
a smýšlení, bez nichž církevnímudálo
stem ani, jak náleží, vyrozuměti, ani s
vroucím podílem jich pojíti nelze.

2. Historie církevní jest vzácný pro
středekku vzdělání ducha a srdce.

Historia jest učitelkou života, —- praví
starý latinský řečník a mudrc Cicero.
"Událostivěků minulých poskytují nám ruko

vět po dráze života nynějšího, a křest'an
se dovídá ze cností a zblouznění člověků

ze všech časů a končin, čeho bý Výhle—

dávati, čeho by zase se stříci měl.

Historie církevní ukazuje nám s jedné
strany hrdiný křesťanskéjako zázrakýlid—
ské cností, stojící ve světě, kterýž jich není

hoden, a jemuž ani se nezdají přináležeti;
s druhé pak strany objevuje nám žalostné
příklady, z nichžto do očí bije, že odpor
a nepřátelství proti Církvi, jakkol
věk by se chtěly obálkovati, předce vždy

z nějakého kalného pramene vytýkají.
3. Kdo se v kobkách historie církevní

iak náleží dostatečně ohlédnul. snadnot' se



VH

'u'chová šaleb, jimž zvláště za naších dnů

nejedni propadávaji. Pod svůdlivou podo
bou nových náhledů a výsledků z brusu

nových bádání vykramařují se námitky a

osočování proti Církvi katolické, jimiž ne
vidomec snadno zaražen a v pochybnost

uveden bývá. My však v následujících

vypravováních se přesvědčíme, že katolické
víře a Církvi od počátku jejího již tak

mnoho a tak rozmanitých námitek a vyčítek

déláno a od ní již dávno co nejdůkladněji

vyvráceno jest bylo, — že py'še rozumské
a utrhačnému jazyku už sotvy čeho zby'vá,

čím by se v tom ohledu, jako novou zbraní

proti Církvi mohly vytasiti.

4. Dále bývalo a jest posaváde ob
zvláštním ouskokem nepřátel Církve kato—

lické, že “oni historii této Církve porušují

či falšují, bud'to některé událostizohavujice,

převracujice nebo zcela nové povídačky sobě 
vymýšlejíce. Takovéto události, které buď

zpotvořené nebo zcela vymyšlené jsou, s
pochoutkou se vykořisťují v novinách a list

kách běžných, na Církev nevražlivych, v
tom úmyslu, aby sv. Církev ve zlém světle
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vystavena a tento božský ústav v nenávist
lidí uvozován byl. Tak bývají nevidomci
a lehkověrní velmi snadno Oklamáni; — a

proto každému vzdělanému křesťanovi ne—

vyhnutně zapotřebí jest, aby o historické
pravdě, jak náleží, poučen byl.

5. „Člověk míní, Bůh mění“ — toto
mnohovýznamné obsahuplné pořekadlo na
chází čtenář historie církevní na každém

listu ztvrzeno. V každém znamenitějším

výjevu zřítí prozřetelnou dobrotu a mou
drost Páně. Ačkoliv cesty Prozřetelnosti

závojem zahalený jsou (den soudný zajisté
teprv zcela jich objeví): nicméně zláště
historii církevní jesti pozůstaveno, pouka
zovati na to, kterak tou směsicí lidských

snah a náhodných (na oko) událostí patrně
hmatati lze rámě Otce nebeského, vším
vládnoucího.

6. Avšak nejvzácnější ovoce, kteréž nám
z důkladného poznání dějin církevních do-'

zrává, jest přesvědčenost ta: že katolická
Církev jest ústavem Božím, onat' že jest
jedině pravou Církvi. Když tu téměř na

každém listu pozorujeme, kterak vůčihlcdě
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božský zakladatel neustále Církvi své zvláštní
ochrany skýtá, kterak slovo Jeho: „Brány
pekelné nepřemohou ji“ ——tak zázračně

se ztvrdilo: nemožnot' nám neuznávati, že

Církev katolická jest Církvi Jeho. Hned
v kolébce ji chtěl, jako původce jejího Hei
rodes, zahubiti vztek Židů a pohanů; moc—

náři, bludaři, sektáři, ano i vlastní nehodní

sluhové její vráželi jsou jí rány, trhali
rOucho její Jednoty svaté, uváděli v ne
návist a podezření svattost učení a obřa
dův jejích, a dle úsudku lidského nezdálo
se již jináče, leě že již jest veta po Cír
kvi! A však kde byla nouze největší, tam

i byla pomoc Boží nejbližšíg— již stál na

bojišti nějaký David, aby potřel Goliáše ve

všelijaké podobě pohrdavě přicházejícího ——

brány pekelné nepřemohlý ji: z boje vyšla
silnější a slavnější; bojem se rozjasnilo
světlo jejího učení, bojem se vyvinuli její
svatí učitelové, mučedlníci a hrdinové cno

sti; z ohnivé peci- zkoušek vyšlotě zlato
jejich ústavů vytříbené a ztvrzené do ru

kou plesajících vyznavačů jejich. Tak mnohá
říše, mnohý národ v ní a vedle ní sesulit'
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se v ruiny; na sta sekt, z'ní vyloučených,
pominulý. jsou aneb mizejí vnitřní zchoro

bělostí den co den více se rezpadávajíce: —
krajiny sluncem jejím druhdy ozářené kle
mějí opět v temnostech pohanstva, nebo
v matném nedosvětle půlměsíce, či ve zmra—

želosti roztržky: — Ona však tu stojí,
nezměnná, jako Slunce světa duchového,
jako nejvelkolepější ústav, jehož kdý uzřel
svět. Odtud vzniká a roste důvěra, věrná

přilnulost k Církvi, a slastiplný velecit,
jaké to štěstí jest, dítětem této máteře
sloutí!

Takových ovoci zakoušeli jsou nejvý
tečnější duchové všech věků z důkladného

poznání Dějin Církve svaté.
Chtěje tedý svým drahým vlastencům,

Slovanům katolickým přístupný učiniti tento

poklad duchovní, milerád jsem převzal ulo
žený na mne úkol, sestaviti týto Dějiný
Církve katolické.

S důvěrou, že aspoň některým se za
vděčím, s tou plamennou snažností, aby
Christus Pán a láska k jeho sv. Církvi v
srdcích našeho dobrého národu zavládla,
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aby čtením dějin klestila se dráha k žá

doucímu spojení bratří Slovanů odtrženy'ch

od jednoty církevní: kladu knihu tuto na
oltář milé vlasti a do rukou svaté Církve

přikládaje tu vroucí prosbu, aby, cokoli
obojí tato pěstounka a matka vřele ctěná
a mílená, v díle mém nalezne vadného a

nepostačitelného, omluvila dobrou vůlí vděč

ného syna svého, který veškerou sílu a
schopnost, pokud mu. jí shůry dáno, věno
vatí Církvi a vlasti svaté si umínil, a to

muto závazku s Boží pomocí věrně do—

státi se snaže vší pokorou vyznává, že jeho
heslem jest, bylo a bude: „Ne nám, o
Pane! ne nám; jedině Tobě vzdána
buď všeliká čest a Slával“

V Předklášteří uTišňova na den sv. Antonína
Paduanského 1. P. l857.

Dr. Bílý.
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4. Ztam nňbnš“rnslwomramni U ?Žebů

pťrd Edristem.

Když si! xla fwětč objewtl Wkapitel
Uplymxlo brxlo od 1cho prwxriho pťčslčbexlč skoro
4000 let W htstorič člowččexlstwaběhem wč
kUw těchto jestč se 1edslak co obdiwowati tomu,

kterak moUdrý Bťch w UárodU tstaelském wsse
žťišowať aby ldé Ua pťťchod žaslťbeUého již

pťčprawexlt bhlt; 1edxlak 1esti rošžeťeti si! Uad
l)ťUbokým páde:n do kteréhož ostatUi lidstwo we
jwc od Bohrc odwrácerstt bylo skleslo Hi
storte bibličká a historče starého fwěta občaUsiá
podáwaji o obojim dňkašňw dostt Mp šde
podáme Uěkolik tahčl w 1akém stawU Ualežalo

je člowěčexlstwo kdyš six objewila wťra kťe
staUsiá abychom, ro an špúsobtla jak Uáležť
oceUtti mohťt

2 Když N.áU Ježiš w Jlldstwll Učiřčpo
ččll a když Eťrkcw Jeho počťxmla fe šUeUáhla
rošssrrowatt: wládlč ŘčmaUé wětssi části žUámého
tehdáž fwěta Wssak aUč 1esstr 400 let pťed
tčm Uebylo jesstě tak TeUkráte bplo widěti

wrdle skbo mnoho Uárod,xlw od xebe ro dilxtých,
meši Uimčž bylt ssoU Nekowe Uejšwedexlějssi;
a wssak i oUř bhlt ssoU Ua mUohé kmexch roz

padli , Král macedoUskýFilipp fpojiw poUej
prw Řeky, Utwoťčl bpl prwxxi weltký stát w
Ewropě, kterýžto pro wšdělanost UárodUw jeho

1
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Ua ostatUi fwět žnamenitě počal pňfobitč pod

fynem jeho NleraUdrem W Tento rekowUý
kUčže chtěje si UakloUitč Řeky, otcem jeho Ujať
meUé, whwedl jich Ua jejčch starodáwné Uepťá:

tely Berssasly, aby jich pokoťčl a NrkU žUich
Uadělal J stalo se tak Eelý wýchod Užná
wal reckého reka ša welttele swého; ťečtan
stala fe ťeči anUjčci J tekaáte když po
smrti Nlerandrowě ohroxxma ťťsse ťeckoasiatská
fe bhla rošpadla: Uirméxlě po wssčch meUssťch
ťissich, we kteréž fe jcho wčldrowé bylř rožděltli,
anowala wždělanst ťecká NlečaUdria,
město od něho založeUé sialoť sr l)lawUčm f:
dlem kde fe wšájemxlě potkáwaly UáUkh Uábo:
žeUské wýchodn a šápadU Zlásstě pak pro bU
doUonst kť Cirkwe mělo toto xUěsto weliké
do febe dUlešitosii

3 Kdešto takowýmto během jazyk a mraw

ťerký daleko po wýchodě fe ssirily: mizel dUch
helleUský (ťecký) we wlastxlčm rodissti wic a wire
CUost a mrawp, jak U starých UárodU Uažwťce,

byly wlasteUecké NárodUost byla jim to Uej
wyšssť; ji sloUžiťo ixlábošenstwť Kdo tedp
žákoUU bhl poslUsseU Ua to že Nekem jest, si
žakládal a k weťejným Uťadmnfe hodil wlast
milowal a t d ten a tarowý ša cnostUého
a rožssafného občana jest byl jmiU Když tedy
wlast počala klefati: ocháblržťjjoU ityto onsti
Na Uesstěsti Rečka pťedchášela wUčtťUť žkaša
obeonmhslUosti šeintrUi Ztrátě fwobody. Sta:
wsse xfe skrz Uaskrž otroky hťťchU: stalik fe brzy
otroky wýbojce macedonského, kterýž jčm po:
erchal jeU stin fwobody; a č texlto stiU později
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od ŘimaUň šUičeUjest byl Jak potratili fa
mostatUost: šmižela láska kU wlasti a š Ui
ostatni erstiobčaUske. Usslechtilý rit Uárodňosti,
kterýš 1iUdy poboUšel Reky k čtUUm odwážli
wým, UhUUlpodlišawe žotročilosti a tťm během
se dálo že Necko Za časil Ježisse Christa o
ctUUlo fe we stawU mrain skleslostt

4 Nabožellstwi wlasteUerké kteréžto jiUdh
Umohé Uowčjssi Uárody, 1akoži starssi že sileslo:
sti pozdwihlo Uemohlok powžUéstt Řeky, Uýbrž
Uaopak šhorsstlo staw 1ejich 1esstě wice proto
že ťerká modloslllžba byla fama plUá
Uemrawslosti Cistc podáUi pražjeweni ráj
ského k Uim ž wýchodU pťissle od jejich báfUi

ťUw a Umělch pťetwočeslo a žpržUčUo Ua
famé bájky (mythy), we kterpch ltd ťečký zbož
ňowal pťirodU a žtwly 1eU (wšdUch, ohen,
wodU šemi), pradějixch fwěta (k p Denkálion
a ť d), an t wlast UárodslčsláwU, a pocity
dUsse lidské, an t 1eji UeijjUějssč UárUžiioosti
Kráda byla měťitkem ťecké báje o božich;a
wssak Uikoli kráfa čistá, Uýbrž žrela tělerá,
kteráž dráždi fmysly, a w UeijjUějssi smyslnosti
fe ponkájť Bohowé a rekowé bájeslowi ťec
kéhowutak wěťexw w lidU wesiUěšupáchalit
Uečistotll krwepršUě.ni cišoložstwť famoložllictwi
krádež, podwod drUhU wsselikeho; w olympě
(Uebt) jejťch anowaťyk tak sseredxté žádosti a
pohmltky, jak to 1eU kde chodiwá we městě po:
žemském Lidé fe odwoláwalč Ua bohy, že
dělaji totež, a sice žpúsobem Uejlákawějsslm že

jediUě mori prewyssujč jich, smyslnost pak a
wássněžeššlidmi obché majť Což dth, že
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UejmondrejssiŘekowé horlili protč bájem Tato
žijUělost jwčta ba1ečUéhopokálela UejeU obraš
Uost a žtwot pospolitý ŘekUw: Uýbrž odtUd

pťecháželataké šafe diwoká UeUprahanst t do
samé modloslUž by, o čemž slUžba BacchUfa
(boha obžerstwi) a 1esstč wťče BeUUsse (Nfro
dity, bohyUč krájy tělesilr) hrňšch wydawajč
fwčdectwi Nejhorssi bplo to, že wira w 1iUý

žiwot ša hrobem a w odměUU a tresty Ua
wččUostř mišela až Zcela wymišeťa wťra to,

axmč 1est žiwotUčxU Uerwem každcho Uábožeslstwť,
a Uejwice š to 1rst, odstrassitč od Ueprawostč
Následkh Z tok)o byťy strassxlé Nebylo koUUl
wěrčtt aUt Ua pťčfahn

5 Qwssrm mešt wšdělaUějssťmt byly Ua
protiw wire lth fprostcho taonUáUky (lUy
steria), we kterých prý se wyUčowalo o UesiUr

teonsti dnsse o mrawxlťch prawidťech, dle
kterých šafwěčexlci st pofwěcowatt Umjť N wssak

Uikdo tomU erěťtť a taonUaUkh sklesly bršo.
we hrU, 1ejťanžto tajemmlstkárstwi se ijprostý
lid posinťwal Z těch taonUaUk powstaly sskolp
mUdrčké MUdrrowé, z tčxchsskol posslť wy
wratčťt sice rychle Uáhledy Uaboženskc U fprostcho
uliťm: a wfak1lentohoUce mU podatč Učc lepfsiho

rošmUožilč weltre spUstlost mrawll Uebo kde
Ueni Uáboženstwi tam Uemťrž býtř mraonsti;
a mUdrowáUi (rožUmowáUi) Uikdy to co Ua:

božeslstwč U lidi prsobitč Uemťlše Nertččsse:
Uějfsi Ukašy na oborU mUdrctwť ťeckého jfoU:
Bythagoraš Sokrateš a Máto jižtoUá:
božeUstwi w lidU ssoU rošsslťowali Tak we
sskoleWythagorowě kteraž od r 584n489 pťed
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Ebr w Kortoxlš w Jtaťii kwetla ačkoťčw fe
domnťwali že Bčch 1e ta sila ktera wssrcko

we pťťrodě pohybuje a pUsobť UUtUě predce,
jtž to o Ui fe domýssťelt, žcxč1est dobrá a praw ll
diwá wšdy sterá, Ueklamná NU se domý x
sslelt, že dUsse š těla do těla se stčxhxljť, tUdťž
w Ursmrtelnost dUsse wěťtlt 1joU

(i.NejšUameUitějss mUdrc ťecký byl So
krateš Za 1eho časll to chodslo takto Kdo“

U Uměť šiskati. pťišen lth, teU taky dossel Uej:
wětssich hodnostť; přižeň lth wssak jedčUě ta:
kowý člowěk šťskati onhť kterýš Uměl ťidU Ua
Uámčsti tak 1ak oU si to pral mlthti; kdo,
w tom obratllostt měť 1e pťťjemně omáxUttt ad

fobě UakloUttt J powstať 1tstý drUh mUdrčU
ťeckých, kterč ša dxrčchý peUiš Učtťč mláď řeckou
huboU Ullátitč To bylt tak ťečenč foftstowé,
obratnť hUbačt kteťi chodčče po mčstech Učsli

Usláď dokažowatt wssecko 1ak kdo chre čerUé
ša bilé :xxáwo ša beš)„xrawi Následek toho!
bhla UesiUxčrUáZmateslice poijw, jejižto 1edj
stát wťrU a Učjfwěcčjssl žáležitostt žhťodatt hro
štl Brotč tomUto ťáděUč powstať Sokrateš
ťidkoU čUostč a močldrosti x

Brejwčxděerl jfa, že to hlxlboké pťemýsslo:7

wáUi starssťch UUldch o tom xak fwět powstal
erede k žádUěmU ciťi a koUct; Z drlché straUy
UemiloskdUým posměchem Ua odtw siawě podlost“
a UičemUc ssejdy fosistUw Uwádětt počal člowěka

do wlastslťho intra 1eho a k 1eho prawým
potťebám dllchoinm Uašpět Uče: že UeonžUo
posičhsloxltt siUrtelUikUm kdo by Bxch fám w
fobš byl 1eltkoš člowčk fon silon koUečUoU
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tak málo mUže obfahnoUti dokoxlaťost NeskoU
čeUého jako okU UemožUo siléstč blesk slUUečUi;
UicmeUě že whodUé a Uad mirU Umělé UtwoťeUi
člowěka jakož l moUdré a šášračUéšrizeni wsseho
mirU fwědectwi wydáwaji o Newtditelxxém

kterýžto ač se UeUkašUje (očlte) fwojim Utcmextě
šúčinkmo pošUáwáU býwá Dllsse ltdská, Učil
dale, pocháži š pťřroženostt božské a tUdťž 1est
UefmrteonU Eim wičepian xest cnostt ostťi
háUim wUle Boži: tim wiče fwého Uebeského
prodU powědomoU a Uejwyšssi bthosti po
dobUějfsi fe stáwá; pofwěceUť febe žek jest
jedinon cestoU k prawémU sstěsti a požUáUi
Boha ZpUdobem žcela srošUmitelUým a jeU

oUsiUěpredkládal Sokrateš tyto wšUesseUeprawdp
Ze pak swědomitě sám žachowáwal čemU Učil
že se tUdiž stowUáwalo šewrub žiwobhti š Uče
Uim jeho: to dodáwalo siowUm jeho wětssť
wáhy; k tomU pťichašelo 1esstě i wpšssi pofwě
ceUi jeltkož Sokratrš twrdtl že ǧakési daemo
UiUm (hlaš božský) jemU wUUka, co by mlU
witi a činitt, a čehoby opoUsstěti a warowati
se„ měl.

Sokrateš padl ro obět prawdy, kteroUžto

bláfal Tťč stpatni lidé oďžalowalč, Udalt jej,
že prý zhrdá bohh wlasteUeckýmt a mťáď fwádi
Ua bludUé cesth stojice Ua tom aby k sinrti
byl odsoUzeU; a hle! lid NthéUsky podal weli:

kěmU občaUU fwémU ša odměUU jeho fUah o
jejich blaho dUchowš pohar jedU jehož Sokrax
teš whpil š radosti Uadsseslšho mUdrce, kterýž
po tomto žiwotě lepfsiho dosirt jtst jest

Po siUrtt welikého mtstra šaložil jeho
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Uejmilejssi žák Mato ssťolU pro wšdělaxcost
staréhotnowšho fwěta dťcležitoxl;UebokoU čemU
Sokrateš oUstUě Učil pťekrastcě wýmlUwUš fe
pfal a wssak t Umoho cišého (Uažwťcezwý
chodUich mUdrctew a bájek) pťimisil čťmž
owssem Ua množe Utrpěla an Usslechttlá pro

stota kteronžto fe wyšUameUáwala moUdrost
Sokratowa Jak Umoši od těch dob až do

UkoUčeUč stredowčkU slUUiťt jfoU fe we widč
Uách a šorech Matoslowých Qwssem ko
čarokrásitš obrašy o fwětě Uadžemsiém we
kterémž trUUUje Bxch, a oded teUto wčditelUý

fwět 1est wypťpmll; oUo UaUčeUť, že dUsse
Uasse 1tž od wěčxwstt býwáwaťy w Uebi, že
wssak odpadsse od Boha Ua trest šawrčUy jfoU

byly 1ako do žaláťlr do těl ťidských; o očistě
Uťch (očtstách), w Utchžto fe má ewtčttč dusse
UeUstále bešúhoxmým jediUě slUžbě wšoer ža:
fwěrem)m žiwotem: meeťyč owssem rozněčowati
dUchy ohinr Skoda 1eU še fe tyto skwělé
fnh a toto beisixiťfke horowáxli Uedá dokážati
že bh byťo prawdoU

Jiš Llristoteťeš whmkmll fe tomUto fUěUi
skwččémU, jelčkož 1eho stťišltwý rožUm wssecko
bádásli Ua widčtelnoU a hmatawoll pUdU žkU

sserstč odkážať a obmežtl. OU jedixtě to měl
ža bytelslé, čeho lze jest žkUsiti (widěti, siy
sseti hmatati a t d) Qd té doby sskola
Blatoxlowa ZakoUssela jest Umohých žměn
wplywem jislých mUěUi mUdrckých Eitá fe dwé
Ueb tré alespoxl tqkowých proměU. Boždějč
powstala rada Uowých fekt silofosických, š Uichž
tUto šmiUimr jeU o stoické a epikUrejské
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Stoik podrobil wsse slepémU UežlUěUUéUlU
osUdU, dUssi pak lidskoU siUrtč wrch dokonalostč

klada w tom, aby fe člowšk stal ke wssemU
lhostejslým Uetečrlým a chladxlým aby otU
pěl a Uičim š xUťryrowxlé wymykatř fe Uedal

EpikUrejrká sskola měla ša wrch moU
drostč oUo žxtámr: Eo kdo Užije to má; po
sinrti konec wsscme!

2. Ztum Uúbnžrnsšnoldtramnč U Řinmnňm.

Bodobxlá bsila, xakowá pok,xáslěla Nlerasldla W. k wýbojt Npre ožtwowala w Jtaťič
jedUo celé mčsto Nim šápasiwslčž počatkU
oswc bhtč six fonedy Uejblišsilmt podrobil we
wálkách až pťcš 200 let si! táhnol:cťch itálský

polollostrow fwrchowcmostt sioé Qd té doby
pťeUásselt ssoU ťimssti koUsilťoxoéa čmperatorowc
wšáchwatllě rychlšm wťtěšobčhxxšbraUě sioé do

Nfrth Spalchel Necka Nsie Egypta a do
1ižUé Germallče do Gallie a WrtttáUska Eelé
to prekráfně Ušemč krajčU kteréž fe roškťádá
kolkolem stťedomoťe š choboty fwýmč fpojexloč
jest byťo w 1edUU ohromUoU ťissř kterážto fmch

zafe ač w ohledU občmrském wUli jedtUého
anowUčka posloUchala pťedce U wšděláUi dU
chowém dwojč twáťUostč Uabyla 1est WssUdy,
kde witěžowš Uhodtli 1foU Ua kmeUy měUě šxoe

deUe, Uežlt jfoU bylt oUč fami dofáhla reč a,
zwederst ťimská průchodU a pťewahy meši po
drobeUci Afrika Gallie Spalchelsko Brittmúe
a část nyxlějstcho Německa, BaUUoUie tťm pr:
sobem poťčmcmilh fe pošUeUáhla Ne tak fe



Staw U NiUlaUúw. 9

dciťo w oUe částč risse kde 1iš dťin Uásledkem
wýbojUw NleraUdrowých ždomcicUěťa bpla šwe:
denost řecká Zdeč se Udršela tato 1elřkož Uad
latiUskoU wážeUějssť t pťednšjssť; an tatěž pro:

drala fe byla 1tž ža dUU repUbltky (fwobodllé
obce) a tťm wťce ša časil cčfqťUwdo thťie a
do Řťma a wsiak UZťwáUo 1i Uašwire jeU U
wšdělaxlých tťťd a w žiwotč sonromem domá:
cim Lid ščlstawal wěrUýxU fwe rečt ťatčslské
a úťadowáxlť weťere též w Ut koUáUo Qstatslě .
1ak 1iž ťečeslo jedexl ZákoU wťádmll čo dUsse,
tčmto ohrolUUým tělerem jtátUťm Wssxecky ty

meUssč twětstr Uárody, š Uichž bhťo 1est festa:
wer meeltk se pohybowatt 1edUčm poUUkem
Takto sk stťraťrž jejčch drťwějssť Zlásscxtosti 1essto
žádné hrallice, žádllé žlásstni šcxmsic ťišeUč an
aUč těmčxť žeidxxý Zleisitxli jažyk wčcxe, 1ich od

bltšsslch a wšdáťcxxlých jo!lfedxcw Uerošdčťowaťy
Na misto žtwota dťiwe tak mnolyotwárUcho a
pestrchoUastoUpilaUin jedUotwáonst takowá
kteroUžto fe rdchťc rošssxťexlč cčrkwe kresčaUské
w ťťss ťimskě erbyčejně anadUilo

Samo seboU se rošUmť, že starč Řť:
1UaUé2Uexbyli by fe stalt pásch sweta takowého
beš skwčxlých cnostť N w prqwdč, oUtč ssoU
xe wyšUaerUáwalč onstmč Uejexl občaUskými
Uýbrž 1 rodtmlúmi: žtwot ročdiUUý byl prost

wad občaslský pak šajwěresl wťastt Nadssenost
pro skein a ťesk 1Uěsta swého wedle wrošextš

člowčkU chttwostř po statkU a Uwcč bylat 1est
UejmocUějssč pr:lžiUoU aUač 1ich poháUčťa Ua
wýboje a UčtUila š Utch ohromttele ob:rU šem:
ského. A wssak UepťčlUěrerU rošfáhlosti ťisse
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žUičilat fe láska 1ejich k wlasti během pťiroze
Uým Tak ohřomUě rošfáhlá ťčsse Uemohlat
Ua dloUho šUstatt obri fwobodUoU; Uýbrž mU
felak fe čast po části státt koťisti cttžádostiwých
jedUotlich Božiwásli moči erbmežeUé w
krajech podmaUěUpch, bohatstwi, kteréžto ž Uich
pťyUUťotokem až kUerěčeUč weťikýmupodryly
ssoU bršo drewUč prostotU UtrawU a skýtaly po:

trawh chtičUm UejžáhUbUějssčm J powstalo
hrošUe roceUť straU: wůdcowé wojsk powstá
waltč jfoU Uaproti fobě, celá ťisse žbroresla
krwč občaUskoU, koUečUě padl stát do rUkoU

toho 1eUžbyl Uejchhtre1sstaUejssťastUějssx. Swo
boda občaslsia chýlila fe khrobxl š Ui pak láska
kU wlasti Bylali 1iž dťiwe ša časU repUbliky
inkla porUsserst weliká: tUč Uowi famowlád
cowe či cijaťowé Ušanaťi ša whodUo mUo
žitt Uemraonst šlýmt ptklemt Neboč děkUjčce
Uwc fon bešpráwi meeťit powažowatt Uej
sslechetUějssi že fwých poddaUých ža Uerebeš
pečUějssi Uepťátele fwé N proto wsse čiUěUo

1eU abh wážxwst eratU w Uěmžto se Udržo
walo 1esstě Uejwic žbytkU cUosti staro ťčmsié
žlehčeUa byťa JedUotltwč UlUžowé wýtečUi, že
se Uechtěťt úplatky k žťočiUUm a podťostt pro

pUjčowati šapleteUi ssoU do žalob a ž cesth
odkťišeUi jfoU Lá1e pak lidU ochotUě dala fe
odUasseti proUdelU, jakého okoonsti a prawě do
tčeUá politika cifaťUw wytkUUly běhU wěcť Jako
prwe cUostmi tak Uin slyUUlRim Ueprawostmi
a Ueb lo fUad wěkU škaženějssiho Uežli peri
stoletl cifaťské

3. S dobrými mrawh tratila fe owssem
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t! stará drein wira Uábože!rská ŘčmaUUw
Tato bpwssc ž počeitkU w Uctě a wážUosti,

plodila cUostt meši lidem rčmským Uebo beš
UábožUosti UeUi mraonsti 1ako bež prameUe
UeUi tokU žadsleho N wssak tato wžácUa bh

lan UdUsseUa 1est, když žabUťeUsl konoť oUěch
diwých UárUžtwostť, kteréž rozúžděxch ssoU Uepre:
hťedUoU ťisse rožfáhlostť, (Uebo wssUdy do:
hledatt bylo wčci téměr UemožUoU,) 1akož i
žťými Uásledky, kterež ssoU pochášely odtUd
bohatstwim totiž, prepychem a UádheroU (ťUrUš);j
Uejwice pak wliwem1edowatým wšdělanstt
ťecké Nebo když ŘimaUš wydobylt Grečii:
obdarowaťtk jfoU podrobeUct witěže fwé hore
ličerU mythologti (bájeslowixxl)a mUdrťaUt
stwim Nowš tyto Uáhledy mělyč jfoU do febe
takowe andy medosladké žek an fUrowý witěš
Uebyl š to wšdorowatt 1t1U Darmo fe opi
ralt protč Uwedesli teto cišé rostltrch, co Uebež
pečUe, !UUžowé siarorčmsiým dUchexUožiwowan,

1ako Eato starssi Wšdělaslost ťecká 1ako mocx
Uějssi a wšacnějssi, obdržela wrch Uad ťimskoU
a tak dťewni, wira ťťmska pokaťena jest bájemi
ťeckými 1efro básilťrowe ťimssti welmt dráždiwé
bájky ťecké wessčerým ťečt lattxlské prabem Ua

púdU wlastesleckoll prefašowali J podaťsloč fe
jčm silažeUi ohaer w per mťre N wssak
tato powěra otnpšla silU, 1akoon ma Ua ctt
prowoditt Uábožextstwť Wyšssr žajisté tčťdy
ťimské obrátily fe žatim k mUdrlaUtUm, a Učily
fe we sskolách fwých powažowati wssecky bohy,
domáci t cižé ša UestwUry, ža wýplody fUrowé
powěrh, kteroUž Udržowatt wpmáha owssem po:
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tťeba a dobro obché aby 1i ro želešUoU UšdoU
dčwoké UárUžtwostř láje fproste krotttt se dalp

4 Z krwawých wálek občansihchx we
kterých Nimcmé bojowalt o fwobodu, 1tžto fe
žžeUsstslosti, měkkosti a Uemrawslosti dáwlto byli
UččUilčUehodslými wysselč 1est Okrawian NU
gUstUš co samowládce Nsi w 27 rokU wládh
jeho Uarodtlfe EhristUš BaU

Octawčatc NUgUstUš šjedUal bhťť issl ťimské

Ua delssi čaš pokoj; UměUča wědy počaly pro
kwétati, 1ak poslld Utkdp; Uejkrásirějssč siťUtce
fpojowaťy ty tak rožmasltté Uárody rčsse rťmfke
kterižto fobě simdUo mohli wespolek rošUměti

jelčkož fe wssUdy po čele ťťssi mlUwilo ťatthky
a čeckh To wssecko bylo weťmi pťťhodUé
toxUU, aby wčra kťestanská se mohla rošstlrowatč

Bylyt to wssak pomUcky jerUl žewllějssč 1akož
t lesk, kterýž se kolem obywatelstwa ťťsse rťmské
žáťtl 1erUr bpl šástěroU, pode kteroU fe po

UěkUd Ukrýwala rožerwalwst a žkažeslost wUttrUť
Co fe týče wěci požemských a lidfkých, w ij

Uosti a roškossxcostt Ualešáme lidi te!ť)čdejssčhod
časil až Uad mirU prohUaUé a oncwččesléQ Ua
proti tomU bylo čťowěčexlstwo w Uejwyšssčch
žáležitostech w Uábožexlstwč a Utrawech, až k
žonáUč a pláči prstlc a šaxledbaUé

Zwrhlost takowého byla dostoUpila stUpUě,
že fe kreskaxr téměť ostýdá o tom mluwčtt a
fpčfowati,aaže 1 fám pohch Sexreka wyžsláwá:
(áš 1rčxll., 8): „Wssecko 1est pon stpatlwsti
a Ueprawosti; a Uikoliw w taij šUstáwá Ue
prawost, anč fe prowádi pťed očtma wssech;
a eriUUost UejeU 1est ťidká ale již Uikde Uenč
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k Ualešeslč u Jednotťiwi,?mUdrcowé wystawo
wali owssem dťe pťikladU Sokrata a Wla
tan lepssťch pojmňw o wěcech Božských,a
poxlkašowaltk Ua to že by fe čistťjssťch mrawťiw

hledětt mělo: a wssak bylič to ojamotělé od
máťo koho powssčmaxle fwětýlka w tě weliké

temnosti bloUžUěUi N k tosUU ke wssemU Ue
dostáwaťok se 1ežtch wýpowěděm febe krásitějssťm
rUkojmi ǧčstoty, kteroU 1ak fám Sokrateš bolně
wpšana jedtUě teU bh pofkhtUoUti mohl
kdo by š Uebe pťisseť

5. Ztam Uňbujrxlsbnumrawni a politirlxý mrzi cŽidy
pred Ebristem

U UárodUw starowěkých winkal xoe tmách
pohaUstwč ltd Jšraelský tim že měl žUámost
prawého Boha. Byltč to lid wywoťeUýz to
ččm 1e kUčž meši ostatxlim lidem totčž Učttel
tim byl ťtd židowsky pro ostatUi Uárodh Jim
fe Udržela wira w 1ediUě prawcho Boha a

Uaděje ťepssťch wčkaw, ssťťťc fe meži pohaUy;
slowrm teUto Uárod byl pUdoU Ua které wssem
Uárodčim wžessel a wyrostl strom WykoUpeUť
„Spafa še thU“ (Jan 4) Bowážťiwpdě

jUw ťtdských žkoUantel prehlédaje osUdy Uarodu

tohoto UemUše ťeč š Uadssexlým prorokem Za
chariássem Zwolatt „Blch wywolil Jfraeťe ša
ditko fwš!“ N wssak i koťttč fe bUde pťewe
lebUe moUdrostt Božč kteráž toU cestoU šawá
děla mešč ltdmt radU fwého smtťowáxlť We
poswatných knthách tehož UárodU čslt w pťjmě
fwatém Uachášejč fe Ua Uejwýš dnťežité šústatky
prašjeweUi Božčho kteréž fe Uchowalo podcix



14 Staw mezi Zidy.

Uim Tim fe poskthje wžhled do toho ro fe
Událo Ua počátkU ltdsicho pokoleni, cčm fe

ofwětlUji temUé kobky Uejstarssč historie w těch
“dobách, o kterých fwětska historie owssem 1istoty
Uijaké podatt UemUže Kterak totiž stwoťeU
fwět? kterak člowěk? jaký byl rájský staw 1eho?
a kterak 1eho 1est byl žbawen? 1ake Uaděǧe fe
dostalo čťowěkU padlémU i 1ak fe rozmahalo
pokoleUč hrissné w této Uadějt bUdoUcč Spáfy,
1ak Podthě Bťch wssecko ridčl aby Uwedl Ua

fwět Spasiteťe o tom o wssem došwidáme fe
w dotčeUých těchto pťewžacslých kslihach Etemek
tU žajiste, kterak dle whťkUUtifw Bawla wsse:
ltkerým prlfobem a we wsseltkerých do
bách mťUwiwať BUk) k arctotcllm (k žtd. 1 1)
toho UárodU, kteréhož děje a osixdy famh o
fobě fwědči že jjoU celé 1ako pťťprawoll Ua
Ehrista Botkáwame fe tU š Nbrahamem
1emUž dáUo perč žaslibeUt že ž jeho potom
siwa Zaslťbeltý fwěta Spasitel pťijde BUh
žlUěin1méUo jcho ošUámsl žeč bUde „otčem
wěťicich, Uekwč žkoUssel ažk hrdinstwi 1eho
wirU a poslUssUost, odtUdi fyU 1eho UdUstojUěU

býtt pťedšUakem obětt 1edUorošeUšho fyUa Bo
žiho Nebo 1ako Nbrccham hotow bpl občto
watt Jžáka fyUa sweho 1edUorožeUého, ssa

pewUě prefwědčen že BUh je wssemocným: tak
i BUh fwcho 1edUorožeUáho fyUa wydal ža
Uáš Ua tc famš hoťe Morča ša obět ša hťichy
Uasse

BUh, žkUsiw wťrU Nbrahamowll, Uechal

obětowati beraUa, Ua dUkaš, žek Uechce fám
rUsslti daněho pťikážáxti „š)čtřžctcbiješ!é Ueboť bhl
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Zfák fyUem šaslibeUi Tato žaslibeUč Nbra
hamowi UčiUěUažila a oonwowala e U po
tomkú 1eho: Zfáka a Jakoba pťechažejice z
pokoleUiUa pokoleni Qbťiška stalak fe žeintr
Uim žUmUeUťmfmťoUwp, kteroUž fe Nbraham a
potomstwo 1eho šawážali BohU fpolU ipobidkoU,
obťešáwati Ua dUsstUeprawostt Nrciotcem Ja
kobem Ua fmrtelUém lUžkU pťedpowědčUo že
teU žádoUci Wykuptteť tehdáž pťtjde Ua swět
až Ucirod židowsiý 1tž UebUde miti krale z wlast:
Uiho kmeUe fwého Mslaček Jakoba Uejprw
od bratťi prodaUý a fUižeUý, w Egyptě wssak
oslaweUý Jožef UdňstojUěUbýtt pťedšUakem ža
doUcčhokaUpitele Z poroby egyptské kteráž
1ako t beraUek weltkoUočUi stalak fe pťedžUa
kem wyfwobošeUi ž otroctwť hrichU Ehrtste!mu
wyfwobožeU Uárod teUto sirže Možžisse 1e1žto
Bcch podiwxchodxcým fpúfobem whchowati dať
aby bpl wUdcem lidU tstaelského a prostťedUč:

kem staré UmťUwy, kteroUž dať pifemně lidU
swéUlU Ua don dskách Ua hore StUai když
lid židowsiý Ua cestč ž Egypta Ua poUssti
Nrabske Utessčal

Werč pťikážáxti staré této UmťUwy:
W jedislého Boha wšriti bUdeš! bylo šá:
kladem wiry tohoto lidU, od fonedUw mo:
dláťských obkličeUého. We wesskerém žtwotě po:
fpolitem mčťačfe jewitt wžnesseslá prawda tato
we wsseťtkém žiwotě občankém fe 1ewilo že

BUh, Hofpoditl 1e spolU 1ediUým ač eriditel:
Uým králem lidU žtdowského toto pťefwědčelti
mělo býti ohradoU, kteroU bh fe žtd od
modlárU dělil a od Uich Uemohl UakažeU býti
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TeUto žákoU hlUbore wkoťexwwáxl we mhsel

žtdowll a siče hUed Ua poUsstt arabské a pak
1esstě ža čxťoxchow Balesiťllě 1edtslým stáU
kem we kterémž dle Uaťčžesli Božčho Ulošelch
byly dfky Zákolm, a pťed kterýmž fyUowé řska
elssti sioé sltby čtUslč a slUžby kanlt HofpodčUU,
až pak w žemi žaslibeUš wystawexr 1est opět 1eU
jedtUý chrám Jerllžaťemský, aby ta prawda, že
jedčUý toltko Bčch jest, tim dčlrašUčjč Ua Uchstl
lidU Uestálého pňfobřla Zde obžlásstě w tom
chrámě čanla fe slawUá památka welčkých do
brodixti kterášto prokázal Hofpodin lth sioě!UU.
W fobotxl fwěceno památhl stwoťeni celého
swěta; byltč to deU pokoje a odpočtUUti Sla
onst Welikolločxcč (Wasscch) Uwádělak Ua
pamčt wděčslelml Žtdowi kterak pťedkowá jeho

podiwxlým wedeUčm Božim wysioobošexlt bylt
jfou š otročtwi eǧyptskšho; pťi čemž fe 1čdáwal
beráUek čo pťedžslak beráslťa Božiho, jenž
feijl hrčchy jwěta Slawslost stáUkU žtwš
wyobrašowala kterak Mojžťš Ua rožkaš Božč
40 ťet wodil ltd teU po poUsstt arabskš aby U
ža teU ěaš wychowal Uowé pokolUUť, xchopné
wejitt do šemě šaslibexlé, kdeešto t Wán dať žá
koU pfaUý Ua hoťe Sani a sinťoUwU š lidem

slawUě fkrše Mojžisse Ušawťel Tyto slaonsti
žlásstě pak hojUé oběrt a meši těmč obětt žá
palné kterežto deUUčpťtUássiwáUo we chrámě
Uwádělyč UstawtčUš židowt Ua pamčt kterak
šcela a we wssem žawážáxt 1est BohU BáUU
fwémU a kterak febe 1elUU obětowati a káttse

dlUžUo Nebo když šabťjel žt,d a porážel ho
wádko erixmé, xUUselčfobě pomysliti: Eihťe!
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jučoty čtUčš tomU erinUémU howádkxl to ša

slxchUješ fám tottž abyš od Boha pko ť)ťťch
,žUičeU bwl Wrotož čtU pokáUť polepsst se!x
thkolt Zid čtáwnť a slysselžákoU od Moj
žisse wUUťUUtťm Božim fepfanp, wťdal jakoby
w Uějakém žrcadle jak mUoha a weltká ssoU
prowiUěUť člowěka každého a swědomť které
xe tťm hmllo toužslo po tom aby wilch fwe
obmýtt a š Bohem fe fmiťitt UonžUěno bylo
Zákolr wssak Uemohl osprawedlltitt Uebok 1čsltě
Ueplym:la krew Beráxlka Božčho ša jpáslt a
WykoUpenč swěta Wchášiwáwaťtč siee wele
kUěš jedexlkráte Za rok do fwatyslě aby tam
pťiUesl obět kU siUťťeUi Uražeslé fprawedlnostt
Boské a odesstěni šwčstowal lth skdce žkroU
sseUékyo. To wssak 1eU 1ako obraš wěci bU
doUcčch se dálo (Zid9.), wsseckyty občti a
obťady bylyč jfoU 1eU siiUowe a pťedzUakp

(ožUaky) oUé wšUesseUé oběti kteroUž mčšť w
ponstř časil pťtUšstt Uáš Uejwyšssi kUěš, fwatý,
eriUUý, Ueposskwrněslý Wásl EhristUš když
obětowaw febe samého do fwatyUě (Uebeš) we

ssel a wěčxlé (pro w4sseckyčafy a lidt) whkoUpenť šjedlmť (Zčd 4.) Na tohoto Zaslibencho

Mešsiásse odkažowať tež hlaš xw prorokUw
Slowo 1ejich, šwšstUjici pťťchod jeho bplo jako
woláUi hťájslcho w černš Uočt pohaslstwa a od
padlčctwť od žákoxta Božťho; a čim wice fe
žádoUcč čaš pťichodU jeho blťščl tim ZťetelUčjssc
bylat jsoU proroctwi jejtch, až koUečUěDa
Uiel i rok 1eho prissti Udať a JaU kťestttel
prstem Ukážal Ua Beráslka Božťho kterýš fejme
hťichy fwěta
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Bo dobách bouťliwých, we kterých BUh
žbUdil foUdce t j wUdre rekowUé k ochraUě

lidU sweho wywoleného žnichžto k p SamfoU
proslymxl ofUdemswým: pro wětssi poťádek a
že ltd toxUU jixláče Už Uechtěl dle pťikladU

ostatUich UárodU dáU 1est od Boha lidU tolUUto
námčstek wtditelm), král tfraelský, Za kteréhož
aU jinak ltdu wymluwttč choUtkU tU Uemohl
pomažal SanU:el dle wňťe Božť SaUla kterýž
hrdtUskoU postaon wyUtkal Uad syUy ižrael
skými (1095 pť Ch) Wo Uesskastném králi
tomto kterýž šijUčw ssťřstim t kUčšský úťad
fobě osobil a tak oboji moc w jrdUe ofobě

fpojowati chtěl: UastoUptl wlcidu Dawid pa
stýť betlemský, powýssesl od stáda ša pastýťe
lidU ižraelského KorUUowaUý teUto žalmtsta
BáUě Umoho jest poměl šármUtkU a Umoho

silássel strasti, 1tchž drUhdy t zawinil kdykoli
wássllěm úšdy poUsstěl N wssak o slUšbU Boži
welmi pečltw byl žpěwácke sl:xry do chrám!l

Uwedl a dUchoweUstwo židowské (lewity) Ua
tťidy roždělil sskastUý we wálkách proti Uepťá
telúm lřdU Božiho Uábožxlý we slUžbě Hofpo
dtUowě horlčwý o krásix a welebltost služeb
Božich, kajici w pocttU hťťssnostifwe u a proto

UdUstojUěUbýti pradčdem a obrazem žádoUciho
Spasitele fwšta kterýž „fyUem Dawidowým
w pismě tythž slowe W žalmech pťekrásilých
Uejedno obsaženo jest proroctwi o EhristU, Uej

wice pak w ZalmU 21 we kterémž se celé
Umnčeni BáUě opčwá pročež Spasitele a dukaž,
že teU žalm Ua Uěm fe wyplUil prwni jeho
werš: Bože mUj! Bože UUlj! proč si nme opU:
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xstil? u Ua kťiži wyťkUUl Wo DawidU králi
UastoUpil wládU fyU jeho ŠalomoUU kterýž
co onUdrý král počal ale ro possetilý snodlo

xxslUžebUikskončil anowáUi Wystawiw chrám,
po celém fwětě wyhlásseUý, welmi Uákladně

wyprosil sobě od Boha moUdrost k panowáUi,
jižto i takowe dťlkašy wydáwať we foUdech, žek
šdaleka k p králoan še Sábh, prčchášelix
ctšinct abh fe prefwědčili ofobUě a obdiwowali
se moUdrostt jeho WelikoU šáfobU teto UloU
drosti trpkoU tytýž škUsserstč Uabyté, složil a
potoxUUimwěkUmšachowal SalomoUU we pifm ech

fwých, we kterých, owssem Dxlchem Božim,
Uadsseslých, i hlUboký dar básiltcký a žkUsserst
weliká fe projeije. Wročež tyto fptsl) jeho
w Wisiltě fw Ualešaji fe Qddaw fe pťiltš

siUtťstwU stal fe modloslUžebUťkem a od te doby
xpočal hyUoUtč stát žtdowský

W trUchliwých dobách Uásledečci rožtržky
w Jfrael a JUdstwo a tndiž powstalé žkažy
mrawni a Uábožeslské whstoUpiťa po ohxliwém
Eltássi jiná rada prorokUw fwatých. Brstem
l)rožčcim wytýkaltč oUř Ueprawosti č králUm

i lidU, žbUšowali hanoUci 1iskrU Uadeje w lepssi
bUdoUcUost, kreslčce Uapoťád jasilějč obraš bU
doUciho Spasitele Tak Mtcheáš Udal že se
Uarodč w Betlémě žlásstě pak památh jfoU
wěsstby králowského wěsstre Jfaiásse kterýž
žwěstnje že pred Uim pťijde „hlaš wolajici Ua

poUsstt;“ že Uarodč fe š anUy, a sloUtt bude
EmmaUUel (Búh š Uámi); že bUde Učttelem
UárodUw a dtwotworcem weltkým Utěssttelem
pak chUdých a sklččených; že králowé š wýchodU
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pťijdoxl k UělUU š dary swými Zlatem a kadi

dlem; šlásstě pak kap 53 tak šťetelUč lťččj
Ehrčsta WáUa trpiciho žek fe Uám pošdáwá
jakobychom Uikoliw proroka Uýbrž Učkterého

š EwaltgelčstxlBáně četli Rowně taki Jere
miáš Ešechčel a DaUtel wedle tok)o že
wěssti o žajeti babylonfkem Umoho powťdajč též
Uapťed o C.h W. N wssak Utc Uefpomohlo

horltwé simžeUč prorokňw fwatých Broto že
lid Uedal si ťťči proto mxlsel trpčti Bťčssla

Uxetla: šajetč Nssyrsié (922) a Babylonské
(588); tam do toho odwťečexlt 1doU dťiwe oby
wateťowé isračťssři; a pošdějč odwešeUč ssoU do

Babylomt t obywatelowe 1Udssti Na rUmech
wlastt osiťalé fedčl Jeremiciš a w UeskoU
čencm bol!l dUsse wlastUč UeUstáwať těssttt po

ZUstalé wlasieUce Ešechčel pak wyhosstťxlc bra
try fwč kteťižto fedťče Ua bťehách ťek babploll
ských plexkalt žpomčUajťre Ua SioU a mčsto jwaté
ažawěssené majťče harfy fwr, po wrbách, perě:
wadž se 1tm Uechtčťo do chwálošpčwll 1ako Ua
hoťe Sčonské!

N wssak byťtě to ohen kterýžto oččsttl
jako žlato, Uedče 1cxjich tčlesim od trUfcxk chtcr
Uých a pyssných obmyslU a ššádostč Srdce

jejich počalo toUšitč po wlastč a po Wkapiteli
TU padl Babylotl špUpUý, wyprssela doba
žkoxxsskyBošť trest pomimxl a Eyrxlš král
wlidný, dowolčl židUm anrátitč fe do mtťé
wlastč a do města sioatcho (Efdr 1) Koťice
fe w pokoťe foUdčUUBožčm jtž dáon pťedpowč:
děxchm obnowsli we fw horliwosti obec a chrám
w JerUšalémě (515), do kterchož měl wejťtt
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dle pťedpowěděsliprorokU žádonci Spasitel Wro
citUUl tež žtwot Uárodsli Zčdc Uerádi mčlč
fpolky š eraeťčty, jišto od pohaUUw Uatchlt
a poka ent bylt jjoll; Samaritány dokona
wylllčxljlre S powolexlčm perské wlády obno

weUa tcž jejich fwatowláda (Uejwyšsic knčxš
a fyxledrilxm). Wo wywrácextť wlády perské,
ačkoliw od Nlerasldra W podrobrxlt a we
wálky od jeho wťčch o panstwč wedexlé šaple
teUi predce sicesitelněho požčwali Židé osudxl
žlástťě pod WtoloUmeem (320) králem egpptským,
kterýž fe byl WalestýUy šmočUil Yle hrožUé
doby pťissťy Ua Ubohc ,ýidy, kdr)ž fe (197
pť Eh.) dostali pod weádU NUtiocha M
krále fyrskšho Uerltnčka bežbožncho který Uičeho
co jim bylo swatěho Uesletťtť o to UUlUjic

aby Zidy od wťry a slUžby 1ediného Boha k
modťám obrátčl a siwodtl Zidňm fe tndy sáhlo

po pokladU Uejdražssťm. TU se šjewtla sila
wlasteneckc lásky a siU wťry, a probUdila kodu
porxl šonalémU 1emUž fe obdčwowali Spartcmé
a ŘimaUé Nekowe š rodU Hafmonaeúw (jank
čMakkabaeowš) pod wudcemMathatiá“em
Bohem Uadssextť, oonwčlč sláwU a jwobodU
Uábožexlstwč a UárodUostč fwé Wděčllý lid Ua:
ťidil aby StmoU Makkabejský dústojlwst
dwojč (ktlťšete a kněše Uejwyšssčho) we swc
ofobč fpojil 1leáU jest ša erdwislého od
wlády fyrské Qboji dUstojeUstwť žUstáwalo ťděl
dičUým w rodiUě Hašmoxlejské

Jeho Uástnpce JaU Hyrkán (135) tak
rošsslťil meše králowstwč fwébo, jakowých, wy:
jmoUce doby Dawtda a Saťomomla posild



22 Staw mezi Židy.

Uemťwalo Uikdy Nle 1eU potUd žehnal BUh
rodU tomUto pokUd po cestách Božčch kráčel
Bod fynem Hyrkanwým Nristobxllem ll
kdhž rošmaťtlost faddUcaejská do rodin anox
wmkowy byla wnikla: tU wypUkly fpory rodiUUé
a po siUrtř 1eho (106) roznitčly pochodeň krwa

wých bojU občankých, k jejtchž Ukončeni powo:
laUý wUdce ťťmskýBomperš tenkráte w Nsii
wčtěžicť boj sice kU profpěchn HprkáUa ll roš
hodllUl ale fpolU uu tak to děláwal špUpUý
Rimcm uu Zidy wládě ťxčmskepodrobil Zešlo
bylo odňato od Jxxdy ubťišila fe plnost čajUxe)
JeU meUssičást ZidU anrátila fe do Bale
stťUh; wětssi ďťl jtch šUstal w Babyloxlě, roš
ssNrUjčcefe odtUd dále po wýchodU S powoleUim

?lťesaUdra W dostalt fe teš do města YleraU:
drie w quptě, odtnd po fonedUťch krajiUách
afrických byty hledajire Swým dUchem obchod:
Uickým tak rychle fe rožsslťtli že ša časil cifaťe
NUgUsta jčž jich bylo Ualeztt po celém anstwi
ťťmskcm Z počátkU 1ewilt podiwlchodnou pťi
tUonst ke chrámll JerUfalemsiemU, jakožto stťedU
žiwota Uábošenského; ale žpoUeUáhla pťtwykalt
cižiUě a stirali se febe ráž, kterýmž fe tak wý
šlmčně ltssilt od UárodU osiatnčch Zlásstě ofwč:
cerst ťecká tellkráte wssUde oblibeUá (modernť),

žachUtUala i ŽidUm; pročež tu t tam (k. p w
Eghptě) židé 1iž UežUalimlUwiti jažykem židow:
ským tak že pro tyto Židy strojen býtř mnfel
žlasstnť ťecký pťeklad Bisina fwatého

xn)Qbssiručji o tom dočisti se lze jest we kUize Flawia Josefa
„o walce ždowske“ hned w prwmch kapitolach
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Zlásstš w Nlerandrři meži Žtdy powstala
také filofosie UábožeUská Uebolt mUdrowciUi
rozUnlske o Uáboženstwč, jejťmžto pňwodrem byl
žid Whilo mUž Uad mčrU ostrowtipxlý a Učený
TeU chtěje dokázatt že to co BUh Mojžissem
žjewiť lidu ižraelskšnm a to co mUdrrowé po
hanssti (k p Wlato a j) bež žjewesli jami
dúwtčpem fwým o BohU hlásalt meži seboU fe
srowUáwá a w bthostt jedno 1est: Udělalž
Uábošenstwi mlhowatoll UáUkU o BohU, které
UčeUčťikaji DeisiUUš t j že Bťch jest, ale
BohU po lidech, a lidem po BohU Utc UeUť

Takowého fUchéhorožUmowáUč Ubihajice a
radšji ččstých mrawU pilnt ssonce rožprostčrali

fe po wessčeré žemi Egyptské jistého drUhU mU:
drcowé Uažýwajčre se TherapeUty (1akobyš
ťekl lékaťowé wnitťniho žiwota) wedoUce žtwot
pťisný a tčlcxsilýchroškossl si odepirajice

BožUameUáni Tito thé mežiUárody
roztroUsseUť dle molldreho žťiženi Božiho wy:
plUčli jsoU UemaloU stráUkU powoláni fwého,
kterešto bylo: pťtprawowati Uárody na pťť:
chod swěta Spasitele Tim prfobem totiž
tim roztroUsseUim, fpadla ohrada kterážto ǧich
pofud dělila ode wssčch UárodUw pohanskych;
žUámoU fon horliwostč a pohybliwosti roznesli
jfoU meši Uejwýtečxlějssťmř Uárody tehdejfsiho
swěta šUámost jediného Boha Otce owssemUejen
tolčko pokoleni židowského, Uýbrž lidstwa wesske:
r ého; celémU swětU ozUámilt sladkon Uaděj a

xčákU Uowého, lepfsiho časix we kterémž Spa
sitel pťijde Čim wice se bližila ponst čan,

dtim ochotnějč pťichylowal se pohaU k wiťe a
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Uadějč této židowske, Uemoha opokojiti an ro
šnm an stdre w nefmyslll pohaslfkém Tarč.
pohaUe,ť židUm se blťščcť11Uerwalč je Bro
feltto (pťčchožč)

4 šerůty nňbojrnslxě U cZiťaů tohn čnsn

Za časic bouťliwých sporčlw w knťžečirodčUšd
Hasixlonejské wylčhlyk UoU fe téš Ua polt Uábožen
ském fekty, w polttřkU tehdejssl Ua mnošešapletelté „
PťťčiUU toho rošrňžněUi Ua jekty šawdalyč wčra
a UcirodUost, pokťqdy člowěkU Uejdražssť

1 Fartš eowct j oddčlenťprotoše fex
silqžili Uápadným fpť:fobem od 1tllých fe roše:
žUáwatt ubhltť pťisUť horťiteťowá pro ZákoU

prč čemž wssak wťce Uebo 1ediUě Ua šewUějssek„
Ua katek Uikoliw wssak Ua stdee a Umyjes
jakowým je skutek kona dbáti Uwykli Domý
ssleltč fe že oUi Pamojedině Uejlépe rošllmť Zá
konn a takc nejťépe k)o 1tUýlU, 1ak Uáležť wy

kládatč dowedoU; pťč čemž toho 1est želeti, še
pod žámixlkoxl úsinťho podaUč pťčmčssowaťt jfoll
do Zákan WáUě possetilostť a hromadU obťadU
jalowých, kterýmtš 1ako pťotem ZákoU Boxži

ohradčxxr jest byl
Jejtch pýchU jakowon fe wr)chlllbowali býtčj

synh Nbrahm!lowými; 1ejich cttžádost a xžánowi
dtost, w kteréž po prwnich mistech po hlUčUýchtčtU

lech a po chwále ltdske mljxlě ččhali jejich pokryt x
stwť we kterém ZweUkU fe stawčlt pobožUými

kdežto U intť howělt kde které Ueprawosti a jejich
powěrčiwost Spasitel 1ank tak wlčdUýa mirný, takx

“často a pewUě káral tak že protč UikomUtak ostťe
jako prott Uim se UeproUássel EtthodUá pťi„
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Uich jediUě jest wira w odplatU w twotě

bUdoUcčm; a že i rožssafnč poctiwč mUžowe meši
Utmč fe Uachášelt Za to Uám rUčč rtihodné ofo
onsič Gamaltel a Ntkodem o kterýchUemo
žUo lčč š chwáťoU fe šmixlttč. QstatUě oUt
wýhradslč ltdem wládťi a ltd Zčela ša seboxl
měťt ToUž k)orliwostč hájtli i fon Uárodxlost
žtdowfkoll Uechtťce pčipllstttt Učkterak abw oUč,
coščdc je odslárodxlčtč a bUď pořimcmttt Uebo
poǧrecčšowati (Ua Řeky fe proměniti) mělš

?. Saddllceowé bylič ssoU woonUchslUici
eršt Zčdy,aašapčralt aby podle fpllfobll wssech
tak ťečem)ch sllUých dUchň pobodťxrějč štwot
w rošk:šssťch tráwttt 1Uohlt že dUsse 1est Uesim
teťUá Ze k toxUUto čechU je pťtdáwalč a pťř

žUáwcx.li obšťásstě boháčř a wýsse postaweUť
fUadUo 1est fe domyssletč Wročež šapťralt i
prott Fmčšellm UsiUč podáUč Zákolm(Talmlld),
Zákoxl BciUš 1ako obyčeroU knihU dle libostč

fobš wykládalt a wedťt žiwobyrč westlá rožkossslé
Wročež 1tm t Ua tom málo šáťe elo jestťt podťe
UárodUostt jsoU Židé čč Řčmcme, Uebo Nčťowcx.

Z Ejjeowé či Esseslowé twořilč stránkU
Uábož UoU wedonce thot žrela obšlásstsli od
fwčta odloxlčený QUčk fe ždržowalt Ua ša
padsli strcmč mrtwého Uwře po dědtxlách, Urše
Uatt majčce 1lUěUijpolečUe prowošxljčcč orbU
a 1iUé práce rUčUi ťterež sk 1tm ždeiťy býtč
bešwadnýmč Jakkoliw weltce chwalrre byly
Uejedxch prawidla 1ejtch: UicměUé tim že si
ltbowali w anltcheonstech, we stanwách beš
siUyslných, a twrdě fe chowaťč proti tě:U kdoš
od Učch odesslt Ukašowalt Ua šbyt že UábožUost
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jejich Uebyla praon, ale foběckon, citltwůst:
káťskoU a ltchoU

4 SamarytáUi Uárod mťssextý,kterýž
powstal jak fe podoba ža časil kdhž 10 kmeUťiw
do Nssyrie odwedeno a siče ž těch Židllw Uě

kterých, 1ižto w pokraji Samarskem bylč 1esstě
pošUstali a š cišincúw tamo pťťchožicha Ufedlých
QUik fe sice klaUěťi prawšUlU BohU Ua hoťe

Gartžčm a wssak wedle toho t modlám poctU
wždáwajťce Nčkolčw pťijimali 1ediUě 5 kUčh
Mojžissowých: Učcméně šárowen š ostatUimi
Zidy očekáwalč Mešsiásse Zidš pak měli tUto

fektU U welike osskliwosti Wedlš tčchto fekt
stáwaloť č1tUých méUě dňležttýchk p Zelote
Herodiáni, a j, kterižto wssak bylt fměrU wice
politického

ZPlnost čnsn

Ččm wire mrain UedUhy a welčké bťUdy

fe rožmohly, a tUdťž k toUžeonsti po Spasiteli
a Wyfwoboditelt od těchto těžkých strastč wedli:
tim bltžssi byla doba žádoucťho pťčchodU 1eho

J byltě 1tž plUý, swrchowaUý čaš aby wykoU
peU a obnoweU byl fwět padlý; žtdowstwť i
pohaUstwč dossly swého od Boha whměťeUšho
cile a koUce

1. Židš žajčsté bUď od Farišexlw UakažeUi
bylt pokrytstwim šeintrUť obrady UábožeUskšu
kanjťre ačkoltw intr we stdcťchfwých otročtlč

hťichúm Zes sskol Farišejských w lth rožst“l:
ťeUa jest siepá horliwost a žapálellost, kteráž fe
jmeUUje faUattštUUš š 1akowým obťadh a
slUžby Boži l)ájtlč a wssecko to odbýwali 1eU
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aby fe to dálo, Uijak w dUchU tťm fe Ue
měUťce Uebo fe 1ich dUcha Utc Uetklo Škodli
wějt pak Ua lčdpUjobilt SadUreowé Farižeowé

afpoU žewslitť 1akoUsi pťisllost a wážUost žacho
wáwali chodice wažUě, krokem odmčťeným Ua
tťrajice fobě obltčeje a UatahUjice 1e aby fe
ždálo že fe pťčsitě postť almUžUy hojUé (ač
pro schloUbU) dawajice: ale SadUceowe 1eU

heǧťčli a wiťe fe rolchali; odtUd iltd pošUe
Uahla pochybowati počal o wťre a Ua mUože i
erěroU UatchUUt1est byl

ZewUě pak 1tch Uesilesitelltě tlačilo UeUá

wtděné jarmo tyraUčiw ťimskl)ch To jtm bylo
Uesitesltellté že oUi Uárod wywoťeUý, majč daň
platitč cťfaťt pohaUskémU N wssak práwě tim

fe proboUšela a rošUěcowala toUžeonst po
lepssim stawU, tUdiž žiwerla Uaděje lepssi bUdoUc
Uosti až pak Uejwyšssčho stUpUě dofáhly Nle

bohUšel! itUto UejradostUějssť Uáděj bUdoUciho
Spasiteťe žčdé chlUbUi a fmyslUč Ua licho fobě
wykládalt pťedstaijťce fobě, že mešsiáš jejich

bUde hrdiUoU kterýžto powstaUe aby jtch ž Ue
UáwtděUé poroby ťimské oswobodil Uačež oUč
Uade wssemt Uárodh, jako posixd Řimaxté ano:

wati a wssemi roškossmtoplýwatt budoU!
Jerm skroonUčká část Židčlw, kU kteréž Uále
žely jfoU Usslechttťš dUsse 1ako Zachartáš Eliž
běta Marta StUteoU NUUa a. t d očeká
wali prawého Mešsicisse ofwoboditeťe od bludU
a hťichUw Zatim wyprssela doba, kteroUž bhl
Udal Danel w dUchU prorockšm (lx 24),
berla byla odUata od Judy, RimaU pohaU byl
páUem fwatšho města a cizillec, Herodeš idU

2:!:
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mejský wládUUť Uad SioUelU; wssecko již šwě:
stowalo, žšek 1est ponst časix. OdtUd takowá
toUšeonst, ano Uedočkawost, UejeU meši Židy,
ale t meši pohaUy

2 Kdo pošorUě špthje dějčUy fwěta po:
žUá simdUo kterak ša oxlěch dUU kdy Spasitel

měl pťijťtř Ua fwět weltčý okreš čafowý takměť
byl doběhl koUce fwcho, a waer Uějaký weliký
pťewrat wčri fe očekáwal QUeU UlohUtUý
žiwot drewUťch Uárodxl 1akowým každý š Uich
w oblcisstlli ráš fe byl wywťjelše) a kterchžto
pofUd w poptjech starobhlých fpifowateťllw ťe:
ckých aťčmských (klašsikllw) fe obdinjeme fám

feboU jtž sie byl UkoUčtl u UeččUUost,joběctwi
fprojtá žblljUčlost a rožUžděUá rošnmťtlost žaU
1aly br)ly 1eho Ulčsto; u an hlnbokoUchslUá

ostýchawosi pťed bohy, kteráž t drčwe we pož
haUstwU byla 1est ohradoU prott pťťťiš hrchť
UeUanUostt a UplUé žhowadilosti ta UyUč fe

wytratčla i š láje Uejxlřžfsi;holá erčra
úplxlé bešwčřť šawťeidlo lidem wesinčš! i těch
Uěťolčk prawdtwých wět dťewtlťho mUdrcxtwč Ue:

Ulo.ť)lose chprott pohodťxtšjssimll pochybsl
stwč dežett Ua déle S bolesii pohlšeltč jfoU
sslechetxlějslť dUchowr Ua tento kormoutťtwý staw
wěci oUtč sire Užnáwalt tolik, že po té dofa:

wádnť wťťe poť)ax!ske Uic UeUť a wssak oUi
chUt Uemohlt Ua Ucťsto 1ejč a Za UáhradU ji

eťe)Tak Řek Uxútečuš odUasseť se citem pro krasxl, RťanU pro
sprawodlnost což oboji zjajUčUoa poswšcexloteprw wc
kťestaustwť, kde zmiručna sprawedluost wlťdUosič a láskou
(milofrdixu), krása ak we slU;bU se proplljčila wiťe Dů
kašem tobo jesti, čebo sc dočisti lše w romaslech katolických:
Fabřola, Eallista a deia
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lčdU poskytxloUti Uěco lepssčkyo; oUik sice toho

želeli stdečnč, že Ucrawy takoU měroU wsseltke
bášslč a kázUě sk strhly, a wssak prostťedkrr
1akými tU bylo žawadětt lepsll poťadek UežUaltč
Uižádmých,Uebo alefpon Ue prawých Což dth
že we fptskch onoho wěkUUa Umoše projeije se
toUha po šťepsseUťžálešščtosti ltdskhch un jakoby
Uepowědomé beždčky wyn!lcexřě tUsseUč
Ehrtstem wymožexčc fpájy!

Wodle mUčUi staršho sioeta wúbec fe oče
káwaťo že Uějaký weltký hrdtUa Uějaký močUý
wťadať powstaUe a š Uťm lepssi, blažeslějstr
U:csiaUewěk Zraky wsiech obračely sek Wý
chodU Sem Uáťežejčmista, pťedně š Tactta
(řxjšr j 7 n 6) „MUošť chowalt to pťe
fwědčeUi, še we starobyťých kUthách kUěž
jkých to stojč pfan kcerak tšhož čan
Wýchod fe žUlUšea anoinci še thow
siwa prtjitt 1Ua1i a mťsto že šuštonin
(iu Uššp l:. 4) Wo Ux.ffech wýchodslich
krajiUách byla fe rošsslrtťa starodáwxčť
stálá dUměUka, že prý 1est UfoUzer ja
kobh o těch dobáchanoinri še thow
stwa wžejiti Utšťi N Ua 1iném mistě po
žUameUal TacitUš še byl slyssáU hlaš: SlyssáU
jest mohUtUčjssc ltdsieho hlaš: „bohowš fe kli
dě1č“a fpolxl t hUUtťweltkš odchášejťcčch!uTéž
Ua Uwrt prý slhsselč lodUicč ťťmsstť: „Báslxe)

žemťel!“ Tato šwčsi byťa 1est wyssla že Zidň;
Uebok U Uich bhlo čekáUi Mešsiasse bǧ arct
šemslého ofwobodtteťe uu Ua Uejwýš Ua
pUUto a mčltč pro to dňwodň dobrých dosti

eee)t. j. dela ťecká a ťťmská nu bůh pasiýťčid
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Čaš 70 týdllň rokowých dle UdáUi Žť)a5
Uixčleproroka byl fe priblťžsl kU konci; wládcowé

š kmene Judowa byli pťesiali; u cišiUecHe
rodeš wládUUl drlchdy tak sskastUým tak wá
žeUým lidem Božim; u ode dáwna Uebylo 1est
slyssetčwice slowa prorockého; u powstala 1est
tUsseUipan pťestáwka!

lebecša1isté jmiUo:UyUčmUsi Mešsiáš
pťijiti, aUebo 1tž Utkdy!

N QUk prislel; a wssak Uikolt w leskU
a sláwě požemske u pročež QU ač ode mUo
hých byl tUsseU pťedee jeU od málo kterých
jasilě byl pošUáU OU wssak prawsl: „Já pak

když powýsseU bUdU od šemě wssecko pťttáhUU
k fobě samémn“ (JUU 12 32) Zak fe to
sialo, dokáže UcisledU1ťcčhtstorie

6. cannšrni Girlunr lxťrstanst:ě.

Spasitcl byl dokollčsl wykollpeni lidfčšho
pokoleUi fon občti siUionU. xNadto pak wywo
lčw wyUčtw a žplnomocin fwých 12 aposto
lUw UčtUil možslé aby jeho fmrt sinirná a o

woce jeji wssem lidem po wesskeré čafy mohly
we žnámost UwáděUy U pťtwlastxwwálly býci
Bylatě to pro fw apostoly Báně úloha, kte
rážto owssem daleko pťescchUje 1akonolwčk sta

tečUost člowěckoU Wročež 1tm slibil EhristUš
BáU jako již dťiwe tak 1esstě žroan pťed
fwým Ua Uebe wstoUpeUixU potťebUe pomoct š
hUry, totiž DUcha sw jakož tpťikážal jim aby
neodchášelt š JerUšaléma, až by Ua Uě festoU5
piť DUch fwatý
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2 Defátcho dUe po Ua Uebe wstoUpeUi
BáUě wppťslslo se ono weliké pťčslibeUč N jak
žtráwllt fw Npostolowé tčch defet dnň we kte
rýchžco očekáwalř slibeUého 1čm DUcha fw.?
Nejmimeč Uechati bez powssčanti slowa SkUtkU
apostoljkých, kdežto se o dUech těchto pisse:
„QUič trwalt 1edslomyslslěUa modltt
bě (SkUt 1, 14) Tak požtláwalč a plnčlč
jsoU sw apostolowe prwsli wýxUťUkUžtwora kče:
siankěho uu modltth, aby te Ua oneUwe
liký okamžtč pťtprawowali a jeho fchopnými
Učtslsli

3. Takým bčhem fe prčbťčštl defátý deU
po Ua Uebe wstoUpeUiWáslě bylatě to slaonst
weliká Wesltecoste žth (Letslice slawllost
žUť fpolU památka žákoUodáUť Ua hoťe Sčllač)
Sw Npostolowé Umjťre UmtkU BáUě U prostťrd
febe byltt ssoU jhromeišdělti U wroUci pobožUostč
w oUš fedntcč we kteršžto Wkapiteť byl wy
kanl a UjmslowilWečerř pon. TU (Sčut 2
2) we spúdobč ohsltwých jazykúw silássel fe DUch
fw Uad hťawamt fw. apostolú, a we prsobč

prUdkého wětrll pťčmo š Uebe Ua Uě byl festoU
přl J poritiltč Uou hUedle blahopťodxwx: prč
tomnost Utěssltele božského Drčwe mxwhým ťe
čem Uemohlč rožUměti kteršž jtm mlUwčwať Wásl:

UyUť UwedeUi jpoU do požUáUi wss lčké prawdy
Dťťwe bylt bojácltť a Uejměťť Uetronajice fobě

pro strach pred žtdy an hlawy Ua Ulčcčwy
strčtti: UyUč fe Uebált UtžádUšho a mťUwřlt Ue:

ohrožellě pťed každým o EhrčstU Brwé bylč
UárUžiwč a cti;ádostčwč hledajčee prwllťch úťadU
w domUělé ťčssc mešjcássowě: Uyslť žměxlřwsse
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Uměnť fwá o risst teto hledaťč a hláfalt ssoU
jedislč Ehrista Ukťťšowcmeho Brwé byťt prostč,x
UeUmělť rybári kteri fe UeUaUččli, leč lowtti
rybtčky: Uin obdrželi ssoU dar 1ašykň, aby,
kamkolt prčjdoU hned lidem kášati, a tčto 1tm
rozUlUětč mohli

4. Tcck fe staťo hUed řoho dUe. „Na:
plUšUt ssoU (SkUt.2 4) wssickUt (aposto
lowé) DUchexU fw a počali mlUwiti
rošltčUými 1ašyky, 1akž DUch fw da
wal jim whmlonwatt“ Byli pakw JerU
žalémě prčssedsse taxU Ua fwátky thé 1UUžtUá:
božUi še wsselikého UarooU ťterýž 1est pod Ue:

bem. Když tedy stal se teU hlaš fefslo fe mUož:
stwi a Ua myslt šxUámer 1est že 1est 1tch sly:
ssel jedenkaždý, an mlUwi jašykem 1eho J dě
silt fe wssickUt a diwilt fe ťkoUce: „Nj! šdaliž
UejfoU tito wsstckUč, kteťiž mlUwť Galtlejsstť,a
kterak sme Uch slysseli jedeUkaždý 1ašyk waj,w
kterexmžsiUe si šrodili? Njedell k drUhemU pra
wtlt: J coto má bytt? u TUpošdwthlBetr uu
jako slUsseloUa hlqu apostolU u hl.asil fwé
ho a šwěstowal jim we slowech wžUesseUých,
dUrašUých Ehrtsta Wzkťčsseslého N skowa jeho
pronikala jsoU poslUchačUm do stdci a Umoši,
tkUUtt jfoUee milosii Božč noolali: „Eo 1Uáme

čtUitt?á w Načež Wetr odpowědčl xtm: „Čtňte
pokáUč a dejž si! pokresttti každý ž wáš we 1mé
UU Ježisse Chrčsta Ua odesstěUi hrichUw“ u

Z dalo se 1ich pokťestitč ke 3000 meši Utmiž
jich beš pochyby byťo Umoho jižto bylt slýchá:
walt kášati Ježifse famého N tak bhla
jest perč obec fhromáždělca w dUchUEhrčstowě
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Qd toho dUe počiUá 1eho fw Ečrkew žtwot
sij, a Ueprestasle, až pťijde UkoUčeUičasil

BožUameUáUi Někteťi sildilkowé o:
ctxchsse fe famt Ua Uperm bešwěri, pokoUsse
ltč fe Ua mUoše o to wsselijakýmt UmělUstkoUi
dowodčti že fe tato Zážmčmi Udalost dUe let

UičUého přiččlržcela pťirošeslých wy
swětlčtřda, k p že to byťo 1eU weťike Uad

sseUi fw clpostolU,t1imžto oUt famt i lide šachwáceUi bhlt a. t. N wssak UejeU že Ui
žádUý ž takowýchto wýkladll Umčle strojeUých,
Uepostačč foUdUémU čteUáťč SkUtkú apostolských,
Uesinč šde býtč prehťedUUto že pťtjde žde obdt
wowattse dwo1imU katkU Boži moet a sire
1edUoUtU 1ejž wsstckUt prčtomslč mohltUa siwš očt

spatťowati (totiš festoUpeUčDUcha fw we fpú
fobach wětrU a ohUš, a tim prsobeUé ofwiceUi

fw apostolU) a drUhémU 1esstě onoho mUohem
wětssimU totiž: tomU inřťUimU prolUěUěUi sw

apostoťU; Uebok kašdý pošUáwařč mohť, že oUt
ssoU sestaťč od té chwťťešcela 1txlýin člo
wěkh a dUkažteto prolUěUy1e1tchu fw Eir
kew kteroUž oUt 1foU žaťožčli a rošssiťili, ta

posild pewUě stoji Wakžlt wssak teUto wětssi
žašrcckUedá fe Upťitt: k čemn to Uamáhá
Ui, šapiratt a UepťipoUsstětč meU
ssřho?

7. Žiťrniust Wiršwr pronňslrdomňnťm.
ex)mezi Židh

Wo tak fkwč:lem počatkU šmáhaťa fe Eir
kew poťád wice žášračUoU mocč fw apostolU we
slowech a skUtcich1ejich Wetra a JaUa po
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úžasném Uždrawesli chromého U bráUy chrámowé
wlekoU kUěži a faddUceowe pťed foUd žtdowský
(SynedrčUm) NemohoUce jich aťe postihUoUti

we lži alespoU aby mlčeli a Uekážalčo EhrčstU
pťisitě jim Ukládajč. QxliUo wssak, že UemožUo
tajttt co bylt wtděli a slysseli aniž slUssUoltdi

wice posloUchati Uežli Boha, odpowidaji siUěle
protthikUm mistra fwého Ubtčowcmč odchážeji
š radostť že jim bylo pťáUo trpěttpro Christa
a Uáhradoll ža bolestt bylo že jesstč téhož dUe

počet krestaml Ua 5000 hlaw wšrostl (SkUt
4 4) Nepratellcm Uešbýwá Uež pťestatt Ua
moUdre radě mirUého Gamaťiele a dočkati
šdali fe budoUčUě dokáše krestaUská wira býtt
dilem božským.

2 Eo BáU pťedpowěděl fwým že 1ich
lidé UeUáwidětt a proUásledowati bUdoU Uedalo
Ua sebe čekatč dlolcho Opětně meelt fe fw
apostoťowé dostawowatt Ua foUd; tam 1ich wě:
žilt bičowali; ontť wssak fe radowalt ž toho,

žeč bylt jjoU UdUstojUěUt pohaněUi trpětt pro
jméUo Ehrřstowo Wždy wice žmáhalo se krUté
žássti erěricich židčlw když i mUožižžjejich
knčži pťxestoUpslt jsoU do fborU kťestaUUw
7 KoUečUě wypUkla boUťe šjewslá, kdr)ž fw
Stěpán jedeU šjál)mř, Uedáon šwoťeUých,
w planoUci horlřwostt t pťed wyfokoU raddoU,

kamž byl dowlečeU proti 1ejich žarytostt jako
jhťeichll protř DUchU sw UadslerU ťeč UčtUil
Zaryté toto odpirásli pošUane prawdě krajaUUm

fwým jáť)eU poswátUý ž dějixt jejtch jasilě, beš
obalU a rážUččř dokášal i wytýkal NemohoUce
odolati slowUm jeho skťipětč počalč šUby, chá
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pali fe kamenU a UkmUerwali ho Štěpásl U
pťiwalU kameUUem prosiš ža Ueprátely fwe šlá
sstě ša fwého fpoťUžákaŠawla kterýžto stťehl
roUcha kataUUw kmneUUjicich ho OUč jest

perč mUčedťUik (l)mm Mgrržxr)Eťrkwe
Swatě Užrewsse Ueprácelé Ukťižowallého tšcč
peri krew beše wssi ostýchawostt šUťčltpo celém
JerUžalšmě prott wyžanačUm Ehristowým

Z N wssak jak i w dáťssim běhU historie
žpožorUjeme práwě to, ččm Uepťátole Eirkwi
chtěli sskodttt tim prawě Bčch Cirkew fon
rošfsiťowal tim wice Tak fe staťo i šde Nebo
wyjmox:ce apostoťy Wáslě, ktečišto wydrželt w
JerUšalelUě Uteklt ssoU mUoši wěricč těmto pro
UásledowáUim roštrousili fe po wssech krajech
žemě žtdowsié a wsiUdy rošsiwalt simě slowa
Božťho ččmž Uowé obce kťesiaUske powstawaly
po celé BalestýUě a Samařč an až do Fe
Uicie EyprU a Shrče sahajťce kteršžto kdy
pronásledowáslč popUstčlo sio kniše aposiolsky

Uqwsstiwil Upewslsl a 1ako dcery š mateťtlrsko:x
Cirkwť w Jerxlžaleme spojsl

8. Žťťcniust Cirlxwe

d) mezťpobanh

Sw Wetr chodš še Samaťi po městech Uá

mořstych poUčeU byw Zlasstnčm widšUčxU we
sitáchpokťesttlprwsliho pohaUa a sicečťm
skeho fetUika EorUelia w Eefarčjt (SkUt 10)
Bojawáde prijimilw do Eťrkwe jerm žtdy;
Ueboť w UárodU išrcxelském dťlo wykoUpeUč bylo

jest pťtprqwowáxw tamč fe i Uarodil Spasitel
fám Takš fe UlUfeč š počátkU 1essrčohled brátr
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Ua žtdp, jtmžto šákoU 1e1ichšapowťdal obcowá
Uim š pohcmy fe posskwrňowati Naproti tomU
pak apostolowé dobťe Ucchlťželt ssoU že wsstckUi
lide do králowsiwi Božiho ssoU powoťan;
wssak kdy bUde Ua čafe i pohaUUxUhlasatt
ewaUgeltUm ohledem toho očekawaltu jak we
wssech dUležitějssčch wěcech u wyšssiho poUčeUi

od Boha J dostalok fe jim ho bršo a sice
fw Betrowt perimU š apostochw (r 36)
O tom wssak Uerádi doslechťi žido kťesiaUe w
JerUšaťémě Sw. Wetr 1e sice o tom poUčtl že
to ž wUUkUUti Božčho byl UčiUil a wssak cito

predc Uechtělt UwkaoUti tomU, aby pohaUš kťe
stěUi bylt bež obťťžky; Uýbrž stálř Ua tom že č
pohcme Uejprw šákoUU MojžissowU podatt fe
meeji a potom teprw Umjč kťesiěUtbýtč

2 N wssak obšťásstě a wýžUamUě „apo
stolem UárodUw“ slowe Wawel, který fe dťťwe
11Uerwať Šaweť. lelěUěUé1UtéUodosidědčU1e
že fe š Uim meela diti šměUa weliká Qwssem
žášračUá! QU byl žid šTarfU w Eiltcři fartžej,
wýtečUý dary dUcha irášUostť wUle; pťt tom
hore Uesláwtsti protč wire krestaUské o ktere an
Uic slyssetřUechtěl Mt kamerwáUi ŠtšpáUa,
1ako mUž od stawU pomáhať 1edřUě tťm že roU
cha kamellowatelů stťehť. Nle bršo Ua to šUrtl
w JerUšaťémě prott wssem kresianňm tak že se

tťm chlUbil že 1tch tmn žcela wyhUbřl N wssak
wsslldy měla UeaniděUá sekta býtt wyhUbeUa
a k toxUU obdržeť od wyfokš raddy pťipify Ua
fyUagogy w DamaskU fe kterýmč 1iž foptě po
mstoU k DamaskU padil Nedaleko od DamaskU
žjewiť fe mU EhristUš BáU Bleskem oslňU1ťcim
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k žemi poražeU byw milosti Boži proUikUUt a
ofwťceU wolal: BaUe! co chceš aďpch čiUtl?
Načež se dožwčděl že žwolext 1est býti ša Uá
dobU we ktere fe mci rožnásseti žUámost o Ehrt
stU mežt pohaUy (SkUt 9) W DamaskU byl
pokrestěU a šafe prohlédť Ua oči, a ž Uejšary

tějsscho oderce stal fe Uejhorliwějssm aposto
lem Ehrtstowým, kterýžto hlled kU podiweUi ži
dUw kašal w syslagoǧachShUa Božčho Ježisse
Ehrista Jako apostolowé w deU letUir taki
Sawel šde žměUěU w Bawla Eo Wawel w
Uápotomslich Z letech, jež Uašwčce w Nrabii
štráwil, čiUtl o tom UtžádUých fpraw Určttých
Uemáme Beš pochyby žatoUžtl po famotě, abh
fe we prawdě, kteroUž bhl Uin požUal Utwrdčl

we hlawě dobťe Uoon foUstawU sporádať a
Ua úťad apostoťský se, 1ak Uáťeži pťtprawil

Wamětt hodUo 1e že Uežlt úťad apostolský ža
čal pťedstawiť fe kslťžett apostolúw fw Betrowi
w JerUšalémě (Gal 5 18). TeUto apostol
wykanl wěci, o kcerých beš Užasix Uelže ant
slyssett aUt foUditi; on probiť meši apostoťy

Uejwčce Bawel šajisté jest teU weťtký apostol
Uárodčiw kterýžto Uejwiče rožssiťsl Cirkew BáUě
SkUtkowé apostolssti wyprawU1čče Uašwiee o
prácech jcho podawaji Uám welkolepý obraš
mUže tohoto žášračUého Ztž pro jeho siwěťe

dary, pro 1eho plmUeUUoU horliwost 1eho šUa:
lost lidi wýmlUonst a wycwičexwstwe wědách
stoji tU wžUesseUě pred Uámt; a wssak 1esstě
mUohem wšUesseUějipro 1eho pokoonU obětiwost,

fe ťteroU se šcela oddal we slUžbU EhrřstowU
jeUž powolal 1eho Za to ale fpočiwalo po:
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žtháUi Ua prácxechjeho tak žeipáfy a roUcha
xeho žašračUoU siťU Ušdrawowati Uemoce do skbe
měťy (SkUt.19 12) W NUtiochitbyl wy
fwěceU dle roškašUDUchaBožiho (Sknt 13
2) N odtnd počislá 1ek)o dráha apostoťská.

3 thUd wykosml tré fwých weltkých eest
po krajčnách Nsie a Ewropy, stťidawě byw pod
porowásl townrylsi swýmt ježto byli jfoU: Bar
Uabáš Silaš Timotej,LUkáš Wssudyžakládal
obce kťeskanské kteréžto š požchUánťm Božťm
rychťe a ijaťe rožkwštalp, a š Uimtžto sii
častěji doptfowal Nejčelslějssť ž těchto Eirkwi

jfoU: Ftťtppt Thešfalonika (SoluU), KoryUt
Ntem, Efesixš. Nefččslsle strastč UtrpeUi Ua těle
a dUssr bylpk jfoU každodeUUi společnikowe apo

stola toho Wssecko wssak mohť a přemohl w
Tom, kterýž ho posilxxowal a do ráje wtchUUl
(2 Cor 12 2) Ze! fwé tretč cesty 1tž fe Ue
wrátil do Nnttochte Uýbrž odebral se do JerU
žalema ač wěděl že ho tam očekáwajč Uowa
UtrpeUi Tam bržo bylt by ho žčde šabtlč kdyby
rychle od wojákU ťťmských Uebyl žatkUUt byl
Z odewšdásl byl žemskémUfpráwci Feťirowi
a jeho Uástupct Festowi pťed jchož soUdUoU
stolici aby onladňxU lečkám židowským UxUkUUl
1ako čeimfký měsskaU cifaťe se dowoláwal
a proto do Řima wyprawesl byl kamž 1ej jtž
dáon táhla to:cha jeho Tam wedla UlkaBro
žťetelslosti posla fnoého do města oUoho jwěto
žUámeho kceréž Učenim wždělatř a krwi jon
ždobttt xUěl Dwě leta trwalo 1cho žajeti wŘč
mě kteréž bylo tak mirne že pťčkowáll jsa k
jedUomU wojčUowč jank wolUč si počťUatt mohl
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SUadUo se domysliti kterak toho čan poUžil
weliký mUž teUto Bo don letech (63 po Eh)
byl ša eritmého wyhlásseU a Ua swobodUdo:
cela propnsstěU N wssak o dálsilm jeho pro:
beni, bohUžel! krom Uěkolika Uarážek w ltstech
jeho teměť Uic jtsiého erťme Toltk je 1čsto,
že Ua Kretě se octnUl kde Tita uu a w
Efer, kde Timoteja ša bisiUpaUstanwil
R 67 dospěl w Nimš žádoUciho cile fwého
„rošděleUU býti a býtt š Ehrtstem “ meč katUw

rožděltl tUto oswicerU hlawU od tšla, tehož
dUe kde Betr š hlaon dolU Ukťtžowásl býti
sobě wyprosil Za Christa Tito ssoU weltci kUi:
žata apostolssti!

9 Prwnt t!čirlx:nwdapostUlstšě

1 Cirkew Jerxlšalémská jejižto žá:
žračslé powstáni jfme jtž Uwažowali, a odedž
i UejeU po šemř žřdowské Uýbrž č w Sa:
maťi FeUičii a Syrči Uowé obre od obrá:
ceUýchžthw šakládálw. Za periho bisknpa w
JerUzalémě UstanweU jest byl od famých apo:

stolňw fw. apostol Jakob fyU leeťlw kterýž
fe takoon fwattosti žiwota skwěl že U kťesiaUU
žthw pťijmčSprawedliwého dosahUUl7ld)Ná:
stUpcem1eho byl 1eho bratr Stmeo U

ee) TeUto Jakob Uazýwa se Ua Učkterých mistech pisma sw i
„bratr WaUě,“ zčehož Uekreťisi wzalř pťičinu k doxnUěnce,
že Panna Maxia wťce syuU mšla Jestř wssak 1asUš dokau
zaxxw, že podle fpxlsobU 1ať se mluwitam w tčch krajčch, jeu
dřnš „pribUzný“ se whročUmťwaci Ulčcpod Uazwem „braa
tra“ Sw Jakob bhl totiž sdll leea a teUto byl bxatr Jou
sefa, pčstouua WaUč uu Bťeswšdčion rožmlUwU o té wčcř
Uapsal (p t) p prof Susfil do Hlasu „o bratťtch
Púllč“ Nočn ll čťsl 14 a 15
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2 NUttochia Když pohcmská rodan setUika
Eorltelta prijata 1est byla do Eirkwe, 1ižUapoťád
Uikdofe erstýchať wyšýwati pohatch do Eičkwe
To fe dělo Zlásstěw NUttochti perim to
městě wýchodU rimského Když o tom se dozwědělt
apostole, odeslalt tam BarUabasse a teUto
pťedwidaje tU žeUbohatoU priwedl sem i Wa
wla Bod 1ejich ťišeUčm stalač se tato obec w
brške době UejslowútUějssr Eirkwi Ua wýchodě,
a údowé 1e1i žde poUejprw začalř fe Uašýwati
„kťesiaUe “ Bošdějt pťewžal Wetr fám ťižeUť
1e1i, a byť šde Ua čaš btkapem kUkterémU úťadU,
když sám do Rima fe Umbal Ewodta wyhťidUUť
Ua kteréhož Uápotom Uásledowal fw JgUar

Z. Řčm W hťawUťm městě tehdejssčho
fwěta u w Řimě šaložtl Eirkew podle
moUdrého ťišeUčBožiho hlawcc kralowstwi Bo
žiho Ua žemču fw Betr Nčkoliw fw Betr
bež pochyby tam 1tž kresiasch Uatresil: pťece oU

teprw 1ich fblčžsl a we fwatoU obec fpo1čl kte:
rážto proto,že Wetr žde fwé fčdlo bikapfké
šarašil a šde Učenč swe siUrti mUčedťUickoUžpe

četřlperi Ečrkwi celeho kťestaslsiwa by
la 1est a bUdexe) až do skoUčeUiwěkUw; po
dobUa slUUci kolem ktereho ostatUč Eirkwe ko:
lUji NástUpcowe fw Betra Ua peri tčto sto:
lici Nimfké byltč 1joU 1esstě w1.stoťetč:Lt
UUš EletUš Klement 7šee()

š) Qd doďp protestaxltfké se Umok)o Uamcchaslo zapirati, ze bh
Umský papež UastUpccUt sw Betra, a hlaon celého kre
skaslstwa byl; UUUť to již i samř UejwútečUějssi Učenei pro
testaUtsstiza prade Uznawajť

“) Jcboz sw pozůstatky sw Chrisl a Metbod po Morawš er
sili a ďo Řima donesli
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4. NleraUdria Tato šákladUiEčrkew
wssech obci w Egyptě a Lybit bhla jest šalože
Ua skrše ewaxtǧeťtstUMarka kterýžto Wetra
byl doprowodtl do Nima, a k jeho roškašU do
qupta fe wyprawil aby i tam fw ewaUgeliUm
žwěstowal W Nlerandrtč, hlainm UlěstěE
gwptfkém kde žlásstě Učerst a wědecký žtwotod
dáwxm kwetlr), fessla se w bršce UhledUá obec,
kteroUž jw Marek fám až do swe fmrtt xUU
čedlUické jako btsknp, ťidil Uačež ho Uásledowať
Nllčamlš 1edeU ž žákUw 1cho

40 WsUdy a pňsnbrni ostatnich npostolňm

Meši fw Npostoly byťk 1est Jakob star
ssi bratr JaUa milačkaWáUš perim kterýžto
UdUstojUěU jest byl kčwawe kormch lUUčedťUčckš
Z byťtě odpraweU Ua roškaž kráťe Heroda

Ngrtppy, jeUž byť wUUkwelkého Herodesa,
a w prťžUi ssa U cčfaťú řťmských Kalignlh a
ElaUdta ok r. 44 Uad žtdy wládUUl. Ngrippa
k tomUto krwawenm Uaťišextť UexUěl 1tUš po

.hUUtky, Uež pťáUť th fežawděčsl wyfoké raddě
židowskš w ZerUžalémě.

Wroto meelyč č 1iné obětč meši kťesiemy
padUoUtč, a i apostolowi sw Betrowt stejslý
osUd ž téže pťťčth již pťtfoUžeU; bylč 1iž t w
žaláťi pewslě stťežeU a den k poprawě 1tž Určen
N wssak anel PáUě wywedl ho že žaláťe
Drlchá obět meši apostoly byltě drlchý Jakob
mladssč, biskUp w JerUšalémě Wyfoťá radda

poUžslak ť tomU šločřUU té doby, kdyš ťťmský
dmistodrttel FestUš práwě žemťel a Uowojme
Uowanp NlbtUUš jesstě Ua cestč k žthm byl.
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Na posstwáni Uejwyšssťho kllčše NUaUa bylť 1est
Zakob š Uěkterými 1tUými kresiasly pťed foUd
pohUáU 1ako pohrdač žákosla odfoxlšexl od lth
UkamerwáU a palčci jircháťskoU dotlUčeU

2 O osixdech a žiwota koUct ostatUťch a
postolUw Ulámet (Jasm wyjimajice) málo zpráw
jtstotUých QUtk 1ižto Uebyli jjoU wyhledáwali
sláwy fwe mišejč žrakčim Uasstm; a wssak fwět
jtmt oswiceUý wtdime w dějepisil wtdime až

po dUeš pťed feboU Bodle starého podásli ZU
sialtť prú Ua roškaš mtstra fwého 12 let w Je
rUžalémč a Uápotom prý fe rožesslt po wesske
rém oborU fwěta. Wodle tchož podáUi festawčli
dťťwe Uežlt fe rošesslč oUo wyžnáni wčry, kte
réžto pofawad „apostolským“ Uažýwáme
Jerm Petra Bawla a Ua dile i QsldťejeUa
lešáme co kažatele w Ewropě; ostatUi w Nsii
a Nfrtce; a sice: QUdťej kázať w Scythti a
Řecku; Ftlipp we Frygit; Bartoťomčj w Nrabtt;
Tomáš w Jxxldii; MatoUš a Matěj w Nechi
opii; ŠimoU w Wersii Uebo w MaUrttanč;
JUda Thadeáš w Mesopotamit JaU UčedlUčk,

1ehož BáU (obžlásstě) milowal hťáfal w Efesix
a okoli slowo fpásy, a w toxU proUásledowáUi
ža cifaťe DomitiáUa (l. 95) Ua ostrow Bath
moš byl jest wypowěžeU. Wo siUrti toho UkrUt

Uika (l 97) žafe pťissel do Efesil, kdežto k
útěsse a k UpewUěUi Cirkwe maloasiatske oUččU
kowal až dosáhUUw wěkU wčc Uež 90letého

pťtrožerU sinrtť fessel (r 101) Wsslckniostatllč
apostolowé žemrelt jfoU dle ctchodslých powěsti
fmrti mUčedlnickoU

Tež o Ulatce BáUě erime šcela 1istě
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dee a kdy skoUčiladráhU pošemskeho pUtowáUi
lPodle! starého podáUi UZaUa kterélUUž 1i UUU?
xrajici SyU jejč byl odewždal a kterýž jám též

jpmttččm ZUstal asi 1esstě 15 let po UaUebe
xwstoUpeUiBáUě fe ždržowala a r 47 po U

thr žtwot pošemskýskoUččla Cirkew fw slawi
deU jejiho UaUebewžeti k čemUž pošxmmeltáwá
fw JaU Damafceslský: „kterak by fe mohla
xthiltna dotkaUtt toho těla we kterémž žtwot
počat jest byl “ Od jak žtwa se 1i pronašowala
xwětfsiúcta Uežlč wssem ostatUťxUSwatým(bxu
pšráuliš) a od kreskaUúco matka Boži a
králoan Uebeš poždrawowána

4!. šonečné odlončeni Eirbme břeskanslxrod židowstaě.

Mymrňcrni erngalrma

Židowská wťra jqkožto prčprawa Ua Ehrču
sta, dofáhla byla pťisstťmWkapitelowým fwého
rile a koUce a mčťa podťe žáměrU Božiho U

stoUpitt wire krestanské 1ako stiU prawdě jako
deUUtce a měsic jasité žáťt slUUečUi Brotoi

žboreU 1est byl o tčchto dobách Jerušalém wy
wráceU chrám poswátm) to stťed obťadčl židow

siých, aby 1iž Uebply dele Ua prekážkU rošfsi
ťowáni fe wirh krestansie Neboč dwojim
fpňsobem stawčlo fe žtdowstwo w cestU a wa

dilo jesi ssireni fe wiry kťestaUské: a sice pťedUě
pransledowáUim wssechtěch, kdožfe pťt
žUáwali ke EhrčstU a tUdiž fe odťekli židowsiwa:
ša drUhé pak a to bylo jesstě horssč mlcha
Uim žtdowstwa š kťefčanstwem. Žtde
tento twrdossťjUý, šaslepexlý Uárod UechtčceUšUati
že we EhristU již dosáhlt UrčeUi fwého an po
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dobrém, aUč po šlém Uechtělt fe podwolitč on
myslUmBožťm an práwčteslkráte fwého Meš
siásse wyfwoboditele ž poddaUstwi rťmskeho oče
káwalč Uejwťce když králowstwi Mešsiásse dU
chowUťho poťád UtěsseUějtse rožsslťowalo Wla

stUi wiUoU Ua feoe Uwalowalř ko de strasii
aškášy, o Uichž ťchl šUeUšUaUý od Utch Mešsiciš
fe šaslšeslým okem 1tm dáwxw pťedpowěděl Je
likošpoťád 1enom očekáwalčMešsiásse fwé
ho n který by 1čch totčž wymaxlsl Z 1aera.
ťimskeho wezdy bylt hotowi kU powstáUč prott
wládě Uesláwtdčsle a faťesixlť prorokowc 1esstě

1ich wiče k tomU dráždtlč a posstiwciwaťi
2 N 66 Zdálo se, že fe 1tm podaťi ta

kowe powstáUi Rčmský mistodržtteť GešsiUš
FlorUš tak UáramUč byl Uttskowal lčd židow
ský, žeč wypnkko po cele šemt šboUreUi prott
wládě Ltd sáhal kU žbraUt, dobyl twršek Ua

hradbácle JerUšaléxUských wystawellých, a poža
bi1el tam pofáde rčlUskoUwěrolomxtě prott slo

wU daUemU u Zidé plefali š toho podareUi;
ale kťestaUš pamětliwč ssoUce wěstUých slow Wci

Uě whstěhowalt se ž města swatého a odebral.i
fe do mťsia Uažwčméť)o Weťťa w Zájordátlť
NhUč počal žápaš žáhUbUý, ZkážoUosilý! We

fpasiasl r 67 wtrhl š walUýxUwojskemdo
Gaťiťeje a dobyw Uejmohútslějssipeonstt Jo:
tapatp celoU Galileji dostať do Uwci swš Bež
oddechU 1iž 1iž chtěli witčžUč plUkowé rčmssti
Ua město fwate; a wssak moUdrý Wefpasiáxl kro
tsl bo1echtiwosi 1ejich a jeU pošwoan kU pťedU

1im postUpowati dopoUsstěl pťedwťdaje že se
žide šatim domárčm rošbrožem meši seboU po
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troU a 1e1UUtťm witěšstwč mUohetU Utsladslěxw

bUde Bylť jest fe stal žajčsié Utešt tťm JerU
šalšm 1ewisstčm UejhrošUčjsliho Uepoťádku a
šmatkU, an t krwawým bojtsstčm Ua kteršm se

stralch meši UitUi powstqlě a prott tobš rošwšte
kleUé wrašdslp, tak že 1ed:m Z Utch šaohradila
si! do famého chrámU který hradU byl Ue
Uepodoťmým a od drxche th bwťa 1est držáUa
w stawU obleženť

J staťo slx 1iž, co BáU Ježťš bhť pťedpo
wěděl o škáše Ulčsta fwateť)o: „dež Ušťčte
ohaonst prsstčUč Ua :Uťstěfwatem u
teUkráte Utťkejtr“(Mat 24 15)

Z J Uaskytla fe 1est bršo pťťťšžitost k Utč:
káUť Uebok práwě toU doboU (r 68) byla 1est

WefpasiáUa dosslq špráwa š Řčma famšk)o že
cčfať dofawádxli Nero byl 1est UsiUrceU a 1e
likoš br,xla wyp:lkla hUed w Nťmě jtž wálka

občaUská skrze obfaženi UprášdUěUcho trlcUU:
tUdťž wedl WesldasiaU plUky fwé Uašpčl do Jta:
lie kteréžto fpojtwsie fe š ostatUimi prowoťalp
Wefpasiasla Za čifaťe ťťmskék)oa pomáhaly 1e
UlU wybojowatt trUU cťsaťsil) Nowý cijať o
dewždal Uápotom wedeUč wálky žtdowské fyUU
fwšnmTttowi

Z 1ara r 70 wytáť,xť TttUš š wojskexm

a orltče ťťmskxš šafe chwely fe kolem hradeb
Zer:lšalémských, a w ďaleké.m krUhU kolem Utch
hemžtl je tábor rťmský To fe stalo práwěo
fwárcčch Welikosločxxťch kdežto práwě UesiUirUý

počet ťtdstwa šdržowal fe we městě fwatémk
whkoxláxxť pobožUostt Weltkolwčxlť
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Bršo wšata 1est jedna část města th
ostatUiho Ussetril wysial jest lidUmilUý woj
wUdceTitUš Jofefa Flawia zajatéhowojx
wUdce židowského (a slawUšho fpifowateťe htsto
rie této wálky štdowsté) do města, aby fnoé Ue
sskastUé Uad UlčrU šaslepeUě krajaxch kU wždánč
fe pohUUl; byl wssak š potUpoU a pohrdáUim
odkášán. NyUť tedy rožkášal TitUš aby se mě
stU pťiwož potrawy odťižUUl Z toho Uásle
dowať takowý hlad, še židé meeli požťwatř
wěci Uejosskltwějssťch,an i matky žabťjely plod
žiwota fwého k pojedeUi Nád by byl TitUš
žachowal beš pohromy alespoU teU chreim Je
rUšalšmský,kterýžbyl slynnl ro „Zášrak fwě
ta a wssak práwě teUto chrám, jessto jako
hrad bpl wystaweU sloUžsl powstalcUm ša o:
chraUU

4 Jeltkož beramy proti UármUUě pewUým
žděm Uičcho Uepoťišexw: položesc ohen U bráU
městských, kterýž fe hUed U intť města dále
strassliwě šmcihal Usslechtilý TitUš porUčil wo
jákUm !wojim, aby požár teUUhasili a chrám
Uebyl 1im šachwácexr; a wssak Židé poUžilč toho
a Uččntlč žUťtwý wýpad TU fe chopil jedext

wojiU ťťmský o fwé ijUě hoťťcč hlawUě a
mrsitil 1i okxlem do wUttř chrámU Wlamell od
tnd žUatý, pak š takoon prndkosti si! šmáhal
že Uebylo lše Ua hasseUi aUt pomysliti S pa
dem chrámU klesiai posledUč ZlUUžilost Židllwsj

TitUš opanowal město (r 70)
JedeU celý deU a Uásledeťci Uaň Uoc

žtráwili ssoU RimaUé draUcowáUim a wrclždě:s
Uim Meš millioll ltdč posslo hsled pťi obléhánř



leoUěeni Cirkwe. 47

mšsta; 97 000 jich dáUo do wažbh, š Uichž část

ša otroky prodáUa ostatek k oslawesli prňwodU
witěšUeho Titowa do Utěsta Řima UrčeU Zdt
chrámowé pokUd jesstě stály, strženh, a město
žárowexl žemt wyhlažexw jest Takowý koUec
wšalo 1ak to 1iž byl Danel a doslowUčEhri
stUš pťedpowědčl mčsto tak swatš a slawUé
kterež po 2000 let pod ochranU Božč bylo fe

skwěťo we siawě a Uádheťe fwoji N wssak jeho
Uěkdejssi sstastUi a blažesli obywatelowé bylt
UkťižowalčJešU Ehrista a když erěťčci pohaU
Ptlat fám pťedfwědčeU1sa o jeho eriUUosti
Ussetriti chtěl krwe UerewiUUějssť která kdy téci
meela pro sprawedonst, tU wolali U diwokem
wštekU: „Jeho krew pťi1diž Ua Uáš a
Ua Uasse fyUh!

BožUameUáUi Zkážl: a wywrácexti mě:
sta JerUšaléma mistrným pšrem dolččtl slawUý
geUeralFlathš Joferš. TUto kUthU
prodUě w ťeckém 1aška si!pjanU Ua jažyk
a sinyfel morawský pťeložtl rowUě obwykloU
mistrownostč welellčem) a weleetěUý an sta
rosta Dědirtwť S S Eyrillo Methodějského
w kntše kteráž má titUl: „Jofefa Flawia o
Wálce Židowské“ a wlastUť žiwotoptš w BrUč
1856 Bročež odkažUjeer čtesláťe Uasse Ua do
tčem,x spiš Zewrnbllějssťho o té wěčč slow ssčťeni
fe šdržU1ice

12t anpsiťowúni Eirlwxr t!čh.
n) Ua Wýchodč

Daleko fe byla rošssiťtla Eirkew Eh jtž
za časil apostolskúch be se ssťťila dále k to:
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. 1UU pťčfpělo t to že Uejmorchssč Uárod tek)dejssi

ŘimaUe wssUde wedťč wáťky Nejedan se stqťo
U p Ze žajatč š cčžých UárodU pošsmlč U Nť:
maUU Ehrtstowll wťrU pťijali jt a pťčxlesltkra
jaUUm swým Bťedewssilxl ale lUUsier podo
tkaUti co fe staťo š těmt ččrkwemt ťteršžto
bhly ssoU koťebťoU ostatUťch

2 čx)Eirkew ZerUšaťšmfká trwala
sice po ZboreUť mčjta tw 1esstč pod 13 biskčlpy

š rodU žtdowského se siooU prwotUč Uácixylnostč
k šáťoxm starélUU Kdyš ale oonweUé žboečťenč
prott wládč ťťmskš wypxcklo a siUutUý ťoUc

wšalo wybyxlllla obec kťeftanskei docela mrsto
siUUo obdršelo Uowé 1méUo pohaxlské

d) thlý Utěssšslějssi ositd potkal Eťrkšw

NUttocherkoU ťterášštoobšťásstšpod sprá
on sio Wetra kUišetcxapostolskcho a jeho
Uástllpce sio Ewodia krcijUě wškwesla n.jesscě
wčce ťťšeUťma UUlčedlUictwťmdw qulácta
w Nčmě lem pťedhožellého (106 po Ehr)
oslawena jest Ze pfaUť mčlostUých tohoto sla:
wUcho Umčedlslčka BáUě patrxw, jak krásllě a
Užče fpojexly teUkráte byťy mešt jeboU obce kťe:
stanskš

(:) tho tyto hťawxřčEčrkwe ťwčtťa wťra
w Nsič Mežopotamtt erUeUskU U Ehaldemo a
Jxldťlw

Z W Yfrice prwxlčEťrkew š perčUt
biskUpem sio Markem Ewcmgelčslon WciUšr
kwětla w quptě we mčxstčěNleraxldrti Zč te

odtUd 1ak bylo pťátt koťeny 1eji do wUttť Nfriky
Uesilrsly, w tolUwadslčthé a mudrlantt powěstch
ssťoly Nlexmldrinské, č 1čUcwěct Teprw w lll
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sioleti, když w NleraUdriUskc sskoťe katechetičtč U
čitelowé w celém fwětě Ue1wýborslějssť Umělč to

dokašowati že Uad wirU kťestaxlskoU pro wšdě
ťaUce UeUi,teUkrátťidli pohaslc Do Západxti
Afrtky pťtsslaUejjpčsseš Řťma Ehristowa wťra
Nejprw powstala obec w Kaxthaqll odtUd do
NUmtdie a Mamxttemte fe ssťťčc.Bťt koUci 1l sto
seti btkap Karchaǧskú mohl Ua syUodU 1iž fwo
ďati 70 biskl:pUš Nnmtdiš a MaUritaUče

45. d),Na Zapadš (w Ewropěn)

ex W Ewropč welebť fe slUssUěNťm co pre

ssčastUcměsto we kterémž famt kUťžata apostolssti
wsstčpilt ašakorexilč UčeUi o EhrtstU špečettwsse
je krwčfon Sw Betr panipapež, byl tam
Ukťčžowán sw Bawčl pak slat N wssak počet
wěťicich rostl Ueb jiš UkrUtUčkNero Uefmirný
počet 1ich Um:xččttdal Z Řčma pak rošssčťowali

UčrdlUičt jw kxřčžat apostoťských w okolť Nima
ďpo wefskeréJtaltt wirU Ehristowll

Z We Spaňhelich je objeiji peri
obre kťxestaslskšxla šačátkU 1jl stoleti; a r 306

?iž Ua stǧUodU do Elwčry sksslo fe 19 biskUpU
slpaxchrlsiých J žde bylo mešt biskupy mUčedUikU
(U p. fw Frnctxlosilš a 1)

z W galltckých krajixlách(Uhni FraU:
čoUžskU.)došwědělt fe o Ehrčstxl š malš Nsie Uelč

rodkterých kwčxtoncčobre Zťčšeny jsoU (Lr,wU WieU

Ue a t) ZUám jest jw BhotiUUš biskUp
prwlli w LyoUč (j 117), a UástUpce 1eho osla:
weUýsw Jrextej (j 202) wťtšš Uad GUostiky,
oba žárt fw Bolykarpa Wsseckytyto cťrkwestály
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roe spojeUi š Nimem i mešř feboU Na počátkU
17 stoletibyla fyUodaw Nrelatech (314)

2 W Něchich (GeUUaUta)kweslycirkwe
kť jižww.jl sioleti myslčm Uejdťťwepo RýUě še
fousedni Gallie powstale (Trewiry, KoliU Mo
hUčSpiry) Než i w1tž1ri Germaslřitmle
žáme Eťrkwe hUed po časech apostoťfkých W

NorčkUmporťčUšm(Rakonich) siyUUlw jll
stol sw Martmtltall bčskUpLaUreacký(Lorch);
apostolowaw 20 let stat 1est (j 285) W téše
Eťrkwi fw. FloriaU ťčmskýwojťxčZa Dtokle
ciána, hláfaje wčrU po DUUajskU do ťeky Enže
(Enš) UwržeUbyl W StýrskU we mestš We
towě (Bettml) kwesla též we lll stoť. obec kťe
staUskápod bisknpemWtktorttlem 1eUžr 303
UmUčeUbyl O BrtttaUtt (N:lgltckll)toťtjisto
že ša Diokleciám (sioť llj) 1iž řšde kťestemňw
Ulučeno

14 Pťičiny sychléhn ssiťrUi sc wiry Ehristnwy

r bechom fe wěrU! žášračxtemll rošssčrenč kťe
siaUstwi po wssech šemě ťoUččUách dle šáslxchy

podiwiti molyli, pťedeslatt UčUsimeUástin siawU a
smýsslenč Uáboženfkcho 1akowéž ža Uejbltžssčch dUU
pochrtstowých anowalo Utešt Uárody po oborU
žemském onoje UábožeUstwťowládalo tehdáž
sidce a myslt lidské: bylo to Uáboženstwi šjewe
Ue siarožákomčiUebolt židowske, u a pak

blUd pohaUskbý Z Uáboženstwť wssak žtdowskčho dáwno jtš byl dUch prawdy Božč wywaUUl

wýmysly a pťisadh lidské do Uěho se wloUdily, a
Ua mistě boholibých cUostč hláfalo oUo šrejmě
UeUáwist k 1ionočrcťtm mstU Ua Uepťáteťe hlá
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salo UekrocerU hrdost Uárodnč, a welelo očeka
wati Mešsiasse we prfobě UrocslchoanowUčka

a witčše Uešpremožttelxtcho, kterýžto by fwš ťra:
jalch, oxoowršený ltd žtdowský Uade wsieckh šemě
Uárody ponošUesl a powýssil N kdo fe toxUUto
dUchU pokažeslcho žštdowstwčprotiwil UeUsselkrwa:
we: pomstě jak t fám Spasitel šakUsitčmUjel od
ťth fwého.

Wira pohaxlčl šafe Uebyla lečUestwUra
fesiaweUá špowěr, wsseltké wassUi a UárUžtwostč
ťtdskš howťcčch; a když i krádeža fmilstwo pod
ochrňUoUmodly fe Ualešaly,a apácháUčm těchto
Ueťestčdowmělým bohUsUUcta fe prokašowala: tUč
wěrU UeUť šapotťebč dokažowati, že ltd pohalxeský
pťt fwém blUdU w prawém siUyslUslowa šhowaděl
a w tš šhowadilostt fobě ltbowal

N co fe mešt pohcmy Ualešaťo tak šwaxtých
mndch 1eUžUtčemxwstblUdU oberslého Ucchli
želi ti až Ua to že Uaprosto žádUé wiry Uemělt

a hrdým dUcha pťepychem až k UesiUyslUostt fe
wypťUali we wssech ostatUich Ueťestechkrajamlm
fwým Ua wlaš fe podobali Takowý byl staw
takowé smýsslelti UábožeUské ša Uejbltžsslch dUU
Hokrtstowých

N š toUto wssestralmoU pokažexwsti wesslo
ewaneťtUm Wciněw Zápaš Žthm welelo aby
wlastUč rUkoU Ukťtšowasleho Ehrista ša fwého
Mešsiásse pťijali; pohamlm hlnboko kleslým po
roUčeko a Ukládalo kážesl a žapťeUč febe; a od

mUdch fwěta šadalo aby fe k prostotě ditek fUi i
žtli a rošum wiťe podrobčli Kdož tU fpňfobem
pťtrošeslým mohl očekáwati aby UáUka Ehristowa

Uad fwětem tak fmýsslejťcčm šwťtěšřla? ZZide jč
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pokťádali Za pohorssenč a pohaxlé ša blažxwwstwi
(1 Čor 1 23) J ždálo ře že fe siláše fwětlo
fe tonU sioUčť a woda š ohxtčm fe žqsitollbť Ueš
aby tehdejssť swčt pťč xwém smýssleUč ewaneltU

Chrtstowll st podrobtl N pťedče je podrobsl po
drobsl se šoUpan n a Ultmo UadáUť kťesla hrdá
fyxlagoga UčeUčthowskšho sl)roUtsly fe UeUrraer
chrámy pol)axlské pťšd morť a žáťť wščxlé prawdy
N jak fe to staťo? SUad Ucisilťma šbran teh
dejfsi fwčt kUprčjm:xti ewanelia fobč tak odpor
Ušho byl pťtx.chen? Nj, jw apostoťowé titox
prosti rybáťč šopowršeslé ťmjixch Galtťejskš, Uč
mčlt Uwci UemčťišbraUě. Jako Dawtd š Go
liássem tak i oUi wchášeťč do boje se fwětem
Umjťče toliko hUl w rUkoU fwých, a chUt Ua siUrt

odhodláslt ssoUce; Ueboč pťedpowěděl 1tUř božský
mistr: Já posilám wáš, 1ako owre mežt wlky
(LUk 10 Z)

Či sUad UmohoU Učenostč apostolU dal
fe UamlUwitt fwět že čwanjeťtUmprijal ? Ntkoli!

byltt šajčsté apostolowé wyjťmajš 1edixléhoBawla
ltdé Uaslrš UeUčeUi a beše wssčho wčšdeckého wždě:
láUť NUeb simd konečUěúplatkcm a peUěži
apostolowé UčenťEl)ristow:l žjedxlalt prčcchod?u
UčedťUiči oUoho Ulisira jeUž sám Uemčl kde by
Položsl hťawy, erládlt bohatstwťll: a ani Ue
fmčlt Uičcho feboU Uojltč co bd Umjitkem sloUti

mohlo u alUUlžUoUa prácť fe žtwčlt a pro kťe
ffmch chUdc alnmžxch fbčraťt ale faxni bohatstwť
žádslého 1xoU Uemělt x ,

Za takowých okolslosič šdálo by fe rožssťťeni
kťesiaslstwčžhola UemožUo an šdá fe že tak to
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aněstt mUsel EhristUš WáU aby co Uejrychlej
dilo fwe žanťil a w šapomeUUtč pťčwéstč chtěl

Npťedc kť wčra fe sslťila U prosiťed pro:

Uásledowárti a kataxlc Umdlexli wstoxlpilt chUč
do Eirkwe To je účtlteť po 1chož pťixxlčťeltšpťť
činš oko marUč pcx.trá Toč žášrak morč Boži
Uejwyšssi!

Mičťxch tak podřwněho wýjewu, že fe

totřž rychlcx sslťsla wira ťť, ač rošUxUU tač Ue
pťčst:lpxlá UárUžčwostom tak odporxlá a od 12
rybaťúw hťástmá lržeťyk ssoU dilem

1. w žewxčitčslich okoťnostech,aasice bnď
3) od Boha Ueb t)) od ltďť prsobe:
Uých, a dťlem tcž

2. we wUčtťUč powaše Uábožcslstwi

kťesiaUsiého
Nejhlaw:tčxjsti okoonst žčwslitrxli byťa:

ponsi časil t. čelý swčt tonžekmč takowéoo
Mešsiásse očckáwal Wexťčký počet Uárodmo
byl podmch U Řťmmlňm žťe štrcitU jwoť!ody
a Uárodslosti W tom ohromUšxU státU ťťmském
hyUUla Uábožnost, mranoxwst a poctiwost; Ulisto
jčch šančUlaťy erčra Howěrh a Uemrawxcost
strassUá Myskť lrpssich poť)aUňw počaťa fe

ohťcdatč po Učkom kdo kch pťčwedť lepstl čafy!
Když wssak fexž1exořlcxwira kťestaxlská: tU wroU:
eim citem 1č pošdrawsl dUch ltdfký; hťissslťk,
chndák otrok, myslitel wUlckUt Ualešaťř w

Ui čeho hledaťi N to jtž ponažUje Ua wUttťUi
pťťčixm tak rychlébo ssčťeUť Jestt to wýbor:
Uost UčeUť sachho; žačcitek a cťl jeho 1e bo
láska Leiska plodi láskll!

2 Bričiny šeintťUi od Boha famšho
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zawedeUé,jfoU dar šášraer (či twoťenť din)
fw apostolům t prostým wěťicčm žhUsta pro
pUjčeUý WtdoUce tottž lide kterak fw apo:
stolowe a Uásledowslťči 1ejčch bUdoUcč wěči pťed
powidajč Uemome slowem Uždraijč a t d
Uwčrčlt jtm čo wryslaUckmt Božim Dale
fwatý žiwoc prwokťestaslúw byť1est Ustawtčslým
kašateťem prawdy wirp 1e1ich Kolik bylo kre:
staUU, tolik teměr swatých, pťatč waer ša

prade WýmčUkajest wěrU poťťde Tako
wc krásUc onsti jakowéž pťt perich kresiaxxech
žUameUáer ta ttchost a trpěťiwost w protčwesl
stwich a mUkách UerkrUtUčjsjčch, stálá wytrwa
lost až do smrtč bolests:č Uade wssecky roškosse

a statky pošemské powýssetlá myseť čistota aU
1elská stťidmost, doť:ročilmost a laska k erťá
telUm Uejlčtějssťmutyto cUostř člowěkU tčťeš
UemU tak odpomé an UepochopttelUé 1tmčž fe

celé obce kťestanské skwěly, wyUUčowaly poha
Uxm okxdiwexslť a úrtU ke kťesiaxcklm a jako

maǧUet 1ich tcchťy do táborU krestaslskcho
Tak k. p. fw WachomiUš sial se 1est

kreskaslem (š 89). N to čtslili jfoUce praw
diwého deUěUi, že wťra ssoUci takowýchto cUosti

plodUoU matkoU mUsl býtt božskoU
Nemálo pťispiwalatcž horliwost perich

kťestaUU, Zťásstě Učeslých biskxlpčř kUěžii

lth, 1ak slowem tak fpifp šdělowatt a rošsst:
ťowatt fwé radostllé pťefwědčerli o prawdě wťry
Ehristowy UsilUjicich Sotwa fe kdo stať kre:

siaUem již ho poháUělo stdce i 1čánýchpre
swědčowati TU mUdrc obrácem) wyUakládal
wýmlUonst a wědomostř fwé, aby i jiným
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cestU kU prawdč proklestsl (JUstiU Klemeslš
Tertlllliall); tam wojčU wiroUw Ehrista bťa
žený, i spolUdrUhúm fwým žápaš wťry o koruUU
Uesioadťésláwy wpchwalowatt erpomťjel (Flo:
rtaU MartiU a 1.), každý we stoém stawU a
powoťciUč siáwal fe apostolem Ehristowým

Nelšet qu tU mlčeUčUtpothoUtt, že pťc tom
otroci 1tmš wedťe UtrawU řťmsihch býwalo
fwěťeslo wychowáUč dčcek a pohťawi žeUske Ua
daUc 1emnr1ssm cčtem Uábožellským UroceUitel
Uých fobč dobyťt žásllch o rožsstťowáťci wiry

kťestcmské SlUssUo tež pťtpomerUri, žei Umo
hýmč pťerlady sio Bťfma do wssech fkoro
tehdáž žUámých xčečča Uaťeěi Usitadslila fe cesta
wčre kťestaslske

Koslečně i proUásledowáUi še kterým
tak ť)ojUě potkáwatč fe xUUsilo UčeUč Ehrčstowo
k 1eho chchlqss1UU rošsstťowáni Uapomáhalo
wedeUťm Božim Krew fw mUčedlUťčúbyla
jest plodným femeUem kťeslwslc Ti ťdož Ussli
UtUkálU hláealt ewalcǧeťřUm 1tUde; a ti 1dož
fetrwalt aš do koUce skwšlé wydaťt fwědectwi
o prawdě žpečeřiwssejt krwť fon a tak mocUě
dojaťř tytýž stdce pťitomUých, že UejedUoU i še
fwých mUčttelU Udčlalč xUUčedlUčkU

eši. žj!ohanstmi m zúpasn ď lxřrstnnstmim nw

Pronásledowá:tč

Mlloho bylo mladtstwé Ečrkwi fUásseti od

Zidúw; Uin bylt tčto Uepťáteťe pokoťesli, a
Uemohltč ji od tc doby wice Umoho sskoditi
N wssak bylot ji mocUého Uepťitele 1esstě pre:
moctt upohcmstwo Zbraxlěmi lásky, modlit:
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xbh, wpxlčowáxli a trpčltwostč pťemoť)lat l tok)oto
a wssak teprw po témer Zl)l)letem žápasu když bylj
padlo Ua tistre 1UUčedlUikčtw Eirkew fe odiwale
teUkráte w roUcho rňmčxlé krwe mUčedlUikUw fwých

Nž po Koslsiaxlřich brxlčkssoU UeijUošssi cťfaťow
rimssti a úredslirt jejtch, wice erUě UkrUřUým
Uepťátely kreskaUstwa Broč pak ale proUásle
dowalt jroU pohqnš tito Eťrkew EbristowU?

čd HlawUť d:lwod wssech prollasledowáU
Cirkwe, jtž Udal byť fám WáU Uáš ťka: „křch

byste še swěta bylt, fwět cožjeho1ej“t bx
Uáwtděl; že wssak že fnoěta Uejste protx
Uenáwidř wáš fwčšt (JaU15 19) Králowstw
Božiwua králowstwi tohoto fwčtat 1. fwět ox
Boha odwráceUý, ssoll a ZňstanU fobš Ua od
por thUd Čťrkew siowe šde Ua Zemi „bojčl
jici proto že Uřkdy š bojčl a protiwčUsiw

erhchášť Jedině že we rošlččUé fpňjobě e
miťe tajUč Uebo weťejxlě se šjeiji a wystllpUji
Wssecko, cožkoťt kprawé spáje a dokoxlalšmx

UsslechtšUi člowě!ka žkažencho bUď od Bok)a Uel
od lčdi Uwádcmo bylo potkáwati fe mUsekxo e

posild fe potkáwá š Uemaťým bojem a odporem
ažhUsta Ue 1tUcck leč erwawým Zápasem plat

Uosti si wynUtitt mUU S obecným tčmto osU
dem Uemohťo sk 1UtUoUti UčeUi krestaUske ta

fpasitedlsle anbrž 1edtUá člowěka klesišho spáfa
d Čistý žtwot kťej taUúw byťta1Uýmod

sUžowáUčxUprostopássxtosttpohaslské a 1ako fe a
dosawáde stáwá že oUtUo 1iž fe anUjici pťe
wráčenosti (dUchU čafowémU modě) odcišUjie
whmykáwaji 1akožto podiwťUowš temUomtťci t
Uebezpečxcč lidé UeUáwiděUt a tUpeUt býwaji
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tak fe dělo tchdaž i kťestaxlňm tak že fám
Tacčtllš (slawný dějepčjecťťmsiý) 1e lidem 1eUž
se fwčtla fjtťtť a ltdstwU Uepreje“ Uažýwá
Jestt pak wllbec těško čťowčkUtomU odwyklcoUti
čim od detčslstwťUatchUUl w čem whrostl Maje
tedy pohasl žcela tmysllch a tělesllý, opUstttt
bohy fwé ťteťč mU dowoťowalt howětt dle

ltbostt a Uwžx!osti roškossem tčťesilým; Umje ša:
Uechatč modťoslčlžby hťUčUé a prostopássnš, Uád
herUé slaonstč šáďawllč hry, pojeUé š boho:
slUžboU fwoji a Ulťsto toho wsseho pťtjmoUti
UábožeUstwť, 1ehožto žákladllim prawtdťem 1esti
žapťitt febe a mrtwitč žádostč tělesire Uemohl

těmčť dle anykťott a powcchh swr 1ank leč
Ua odpor býtt těm 1ižto ho k toUUl wybťšeťi a
wžtwotě pohodlUšm mýltli

c BohoslUžba Řimfká byťa š weftke:
rým ťiženim občankýUl jako dUsleeš tělem
w 1edUo frostťa a žUámo jest, ťterak oběti
hádáUi (mlgUrie), a odpowědslice (orakUla) mU:
felyč státU sloxčžčti a ltd kU profpěchll státU
lnámttt a sstdčtt Kdo tedy modly ť)roUtil:
celým ohromslym tčlrsixm steitnťm w šeikladech
otťájal; kdo jediUšho Boha hláfal ža Uhla:
wniho Ueprťtelei bohU t státU byl jmťUxe)
N proto Uwalowalt prčččUUwssech Uesstčsti a

e) BanUxčtáUo wtomto obkedu, žekprlexnané U wčcechUaboa
ženjkúch tak suasseliwř byli, a boby ŽilxýchUárodU Uejexr
wedle swýcb trpčli alekuž i jich ctili; :xročež že pxý se
Ueda pochopiti, kterak by jedine pťi Uabožextslwi křessanském
byli wýjinxkl! Učiuili A wffak cizč bohowe mohlik owssem
wedle řimjfých dobťe obstati dle pojmu mUohobož enstwi
(Bolytheřsmn), alekťesraxténatom stáli, še Uenit jiUébo

.Boba, leč tobo, jeuž se zjewil w Cbristuu,pročez
byli w domnčui pohaUUw Uezllabozř



58 Bohanstwč w zúpasU š kť.

pohrom, Ua siát fe walčcčch, Ua Ubohé, Ue
wiUUé kťesialch, 1ako roUhače a protiniky
bohUw kteťiž fe Ua stát hUěwajť že 1e trpč
OdtUd proslásledowalt t sslechetlli cifaťowé 1ako
Mark NUrel wirU kr; 1eltkož fe dominalt žeč
š wyhyUUtťm modloslUžby rošpadUoUti se by
meel t stát ťimský.

á W tš dUměUčeUdržowali k té Uená:
wistt rošpalowali ssoU ltd powčrečslý a wčkťawý
kUěži pohaUsstč kteťť 1ak o Utch Eicero fwědčť

dobťe wědělt, že sstbalř a keskliťt ssoU, a jeUž
se báli, aby sitad o žthost a hoer prťjmy
fwé Uepťtssly, kdyby obětt rčdUoUtt počalw Jtm
do rUkoUpracowalt lakotUt obchodUčct a pro
dawači šwiťat obětnich a model strachujťči se
aby 1im rošssirenim fe wiry kr eryfchUUť
praerU hojUého žiskU, prodaj l)owad obětUich a

model W této UeUáwtstt Udržowalt jsoU lid
též mUdrcowé a UčeUci pohansltť lekajice
fe toho žebh potrattlt obeceUstwo pro spifp fwe
a pťissli o čest a wawťixch dobyté Od Uich

rozsstťowásl 1est waec Hťedsixdek žeť od ŽčdUw
opowržeslých, UeUměťých, a Uad to pak od fpro
stúch rhbaťU šaltlejských Utc mondrého UemUže
pocházeti

e Eož aťe pohamy mimo to kU pransle
dowáUi kresiaUUwpodUšcowalo bhly jsoU po
dině pťewráreUé Uáhledy, a ltchá UdáUi
o mUohých čláUcich wťry kťestaslské k p
úctU jedřUého Boha w dUchU a prawdě wydá
wali ssoU za UešUabožstwi (athetfm); UočUč
fhromážděUi ke slUžbám Božim kU kterým we
dUe pro strach pťed pohaUy pťtstUpowati si
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Uetronali jmťUy ša UecudUe fchůšky, we kterých
fe mržké Ueprawostč (krwěpršUěUi cizoložstwčx
ltdožromstwi opslstwi a obžerstwi a t d) pássl
UestoUdUš To byly šlomhslslě a lehkowerslě
pťekroUreUé powšsiř o polčbeUť bratrfkém a pťt
1ťmánť wečere WáUě. Kdožťoli pak tyřo a po

dobne wěct powei;č Ueťdee se Učc diwiti tomU,
že i tt Uejmťrxťějssťcťsarowe, často od šboureUe

chátry doUUceUt weťejxčš wydall rožkašy kU pro:
Uásledowáltť wťry kťcxstaUskě

xšš. žšjronústrdnwúni Udiry ůťx. Za ?řflrronn1 ššjnmitiňna

a Emžmm.

Za časic čistcře NUqUsta Umxodtl sixEhrčstUš
WáU a pod Ttberiem byl jest Uťrčšowan Wo
Uěm Uásledowaki cčfaťowš Calčg!lla a ElaU
diUš; potom pťčssel Nero (5:1u68), kterýž
pťed 32 roxkem wěku jwcho qurašdsl UmtkU,
bratra, Uččt:xťea Umoho sxeňatolUw; oUč 1ejctéž
prwnim w dloxchc ťadč těch ččsaťUw ťčmských,
kteťťžto proUásledowalt ssoU Cirkew krefčaslsioU.

Jestt to člowěk který pe žwchUUl w sselmU
litoU N. 61 w ssčleUš žbxljněťostč žapaltti
welel Řim cc kochal si w pohledU Ua požár
ohrommš prewlečený ža woškU be pak wiUU
še febe fetťel fwedl 1t Ua Ubohš krestaUy Za

to krestčme boťč jjoU trápeUt mUkaUlt Ueslýcha:
Uými i kťčžowalt jich, do koži žassrtš psilm há:
šeli; siUčlloU UatťeUé w Uoci, 1ako pochodně

Zapaťowaťt!u Bťt trckowém fwětle pťt chro
ptáUi fmrteerm dohoťUjťcichprochážeťřť fe wšxdě:
lani (!) ŘimaUé po žahradách NeroUowých
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TeUkráte co obět wšárUá padťt těž fmrtč mU
čedlslickollw Řimě kllťžata apostolú fw Betr
a Bawel oUeU byw š hlaon doťči (jak si
fám wyžádal) Ukrižowásl teUto pak erčem stat
Nero qu sessel siUrtťUkrUtUoU Wyw prohlassesl
ža Uepťitele wlastt Utťkal; a Ua UtěkU prosil
slUhU fwšho aby do Učho meč wraštl dež
mU to Uechtěť UčtUčti oU fám se Zawraždil
Yle takowá byla hrUša pťed jeho UkrUtUosti
meši krestaUy, že fe dlolcho Udržela powěst dle

které oU jako anttchrčst šasiř Ua swět pťčjťtt mšl
2 Bod Uásledujťcťmtdwěchc clpaťčWespa

siáUem (69u79) a Tttem (79m81) bylo
kťestaUUm pťciUo žťti w pokojt Nle Domčtiasl

(81u96) bratr Tita dobrého byťdrlchýNero
a Uaramný proUásledowateť kťestaslčlw Wrawi
fe že teUto cifar proxlásledowal kťejtalch proto,
že fe obáwal ťčsje MešsiáUfké kteráž dle
obcheho miUěUiUastati měla. Broto pošabijel
UejwzárUějssi ofoby, šlásstě špťčbUšUosti Ehri:

stowh,t wlastUč, že bylč kťestmch. Sw. JaUa
ewangelistU WáUě do wroUciho oleje hodttt dal;
ten wssak mqje pťčslibeUč mistrowo že fmrti
pťirozexloU má fejiti, žášračslě beš UsskožeUiwh:
ssel. Tedy ho wypowčdčl cisať podežřiwý Ua

ostrow Bachmoš kdež tento prorok Uowošá:
koUUi we kUiže „Zjeweni“ bUdoUči osildy Eirkwe
kťesiaUské w obražich wěstUých doličtl BUh
trestal UkrUtUikacifaťe. Swědomč šlé jako bičem
sslehalo jej we dUe w Uoci r 96 žawražděxt

byl a žbaweU t cti pohťebxti xNástUpre 1eho
sslechetUý Nerwa (96u98) pťál kťesiaUUm
pokoje žapoweděw meži 1iUým že se Uefmějť
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poťyánětč k foUdUm ti kdoš žtji „po žčdowskU, x
pod kterýmiž t krestqxch rožnmťxxo

Z Za paslowáni Trajásla (98u117)
šlásstUi špomťslky žaslUhUje dopčsowáxli erši Uim
a Misliem mladssim, 1chž byl Ulistodržttčťem
w BythyUti TeUto je doptáwá U čifaťe 1ak

bp fe š kťesiaUy Uakládatč Ulčťo. Wrč tom
wydáwá kťeffamlm Uejkrástcějssčswědečtwi: „Qxlič

UjissťUjiwpťsse WltUiUš u 1akoby cela wina
jejich žáťežela w tom žek w 1čstých dUech pťč
slUnce wýchodU fe schážiwajč a chwalošpěw ža:
Uotnjť kU poctě Ehrčsta Boha fwého u a fe
ke wssemU dobrémU ZawašUji Dále podáwá
žpráwU, že perť kťestané UtžádUým fpčcfobem
k odpadmlti fwšstt fe Uedajť N pťedce jtž oU

siim Uechal jich Uěkoltk Ua poprawxl odwestč,
jiUé pak Ua skťťpecUatahowati Wro dálssť ěaš
še ale rožkašU cifaťowa očekáwá; jeltkož prý
tato powěra (tak pohcm ten Uašýwá wťrU ťr.,

kteroU am powrchUč Uešnql) fe bpla 1tž priliš
rožsstťsla Eťfať odpowidá: aby siče krestqUU
eryslťdqlt 1ak Uliťe aťe bUdoU UdáUt, a wan
jich dokážáUa, ať fe potrestaji Kteťi by fe
wssak pokált občtUjice bohllm at promiUUti do
fáhUoU. Nčkoliw timto fpňfobem Trajasl žťejmý

roškaž kU proUásledowáUč Uedal: UicméUě tim
otewťesla jest bráUa UdáwáUť a kťesiaUš wy
dáni jsoU ltbowUli Uepťátel fwých Nejpamát
Uějssi obětč toho proUásledowáUi bylyk ssoU: čx)
papež Klemextt UmUčeUýokolo r.100 kdesi
Ua poťoostrowu taurtckem (UyUč KrimU) U wy:
hUaUstwč(Wtž. G 23) d) Sw Simeoxt
120 let starý, biskUp JerUžalémský, po hrošltých
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mUkách Ukťčžowmlý c) Sw JǧUattUš biskUp
NUtiocheUský Ua wťastUť rožkaš cifaťe do Nťma
odwežemš, a tam lwčlm w Kollošer pťedhošextý
a od Uich rošfápcmý (wtž š 24)

17. Yronúslrdomňnč za šš)ndriana; „Jntonina Mia a
šmarlxa ZUrrlia

HadriaU (117u138) erhdql sire žlá
sstnťho roškašU mUččtt kťeslalch, radšji roškášal
aby kťestmlé 1edtUě tchdáž fmšlt trestáUt býti,
kdyby fe jim mohl Uějaký žločtU dokášatt; liche
wssak žaloby že Um1č býtč pokUtowáUy To
wssak wssecko málo profpiwalo krestaUům 1elč
kož jtž to prtžUáUife ř býtt krestaUem
we siUyslU Hadrcanowš Uwhlo ša šťočtU poči
táUo býU

Bťedce wssak toto Uaťišenč tak daťere bylo
pťišino kťestaUňm, že ltd dťe wlastUi šwčile,
1ak a kdy fe UU: žachtčšťo kťeskaml mUčtti a

wražditt Uesiněl Q těchto dobách pťčsslo whod
pohaslúm Uěco proč Ua Uowo doxxmiwali fe mťtt

wsseťike pričmh, bh proxlásledowaťi Uebešpcčlwxx
prý tUto wirU Uoon Wočaly tottž kolowati
w Ustech lth ohawslé útržky prott kťeskaUUm
k p že we fchUžkách fwých Uepťtrožeslé fmtlstwo
páchajť an i krew dětskoU že piji, a 1ichmafo

požčwqji K oné útržče Uwhťa prťčtUU žawdatt
Uěktrrá fekta gnosttcká k p sekta Eptfanowa
kteťčžto prowodtli mržké fmtlstwo a wssak co
mohlo Ua tom žáťežeti Rimam!m kterižto fami
smslslili bežstoUdUe? DrUhá Utržka u o požť
wáUi mafa člowěčiho powstala ž temUpch, Ue
jasixých powidaček o slaweUi wečeťe BaUě pťč
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kteršž fe tělo a krew Ek)rista W požiwá N tak
bychom Utěťi t w této útržre dťlkaš o wiťe w

Uessw swatosi oťtáťllť žeč 1est tottž tato wčra
tak stará 1ako Eťrkew fama u Cifať myslt
ssa Uad mťrU powčrččwé byť hračkoU pohaUskeho

kněšsiwa; pročež také dowoťil pok)aUúm aby
kťestaUy fměťt proltásledowatt a to proxlásie
dowásli bylo dle fw Jarolima welmt krwawě
Eifať teUto fe Uestyděť sám mUčtti a ani,
děti katamlm dowážett Zajtstš práče to cifaťe
dosiojUá! u Za wládp Hadrtcilwwy šnameUtté
jest mUčedťUtctwčfw wdowp Symforofy a
fedmř dčtek 1ejtch

2 W tomto proUásledowáUi šbUdsl Bxch
perč obhájce fwaté wiry WýtečUi kťestaUé
Kwadrát (QUadratUš) a Nristid byťt jfoU
prwxlč, 1tžto obraUU kťesiallčcpodali cifaťi Kwa
drát byl btskUpem w Ntheslách; oUč dorUčtl

ofobslě obraUU fon cčstlťi Tato drahoreUUa
památka prawěkUkťesiaUsišho bohUšel! štracesla
1esi Nristtdeš byl mUdrc YtheUský; staw se
kťeslaslem wssecko UměUi swš Ua to wyxlakladať
aby sw wiťe dopomohl k úplllélUU witěšstwť

fpify fwými Též ofobslě prácč fon cifart do
rUčtl WýmťUonU a prawdion ťeči těchto
sslechetltých mUžúw a obraUch Uoiry kr po
hUUtý cifať žastawsl prolrásledowáxti

NejžUameUttějssi Událost ž wlády tohoto
cifare jest drUhš rožboresli ZerUšalětUa a roš

ptýleUč židUw Ltd teUto UessčastUý poťád jesstě
kochal fe we silU bloUšinem že 1eho Mešsiáš
teprwa prtjde Za takoweho fe mU wydáwati
opowážil držý sstbal Barkochab (fyU hwěždy),
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a lehkowěrltý lid sbihať se k UčxUU odewssad

walem tak še se 1tm podaťslo ž JerUžaléma
wypUdttt Řimmch, UeUaiwtděUepodmcmitele fwé
N wssak plesiini to Uetrwalo dloul)o! Za dwě
leta měli ŘťmaUé žafe JerUšalélU w močč fwé

Wsscxcko Uyni šde Zjixlačesw ř město obdrželo
thé 1méUo t Neťia Eapčtolilta; Ua mťstech,
kťesiamlm poswátslých wystawěslo pohanfke sochp
a chrámy

NeUssel wssak sprawedlxwstt Boži aUt Ha
drřaU a wěrU! podtwnť ssoU foUdowe teto

fprawedlnostt! TeU anowUťk jeUžto wsselijak
UsilUje žlehčttt wirU kreslaUskoU; kterýžto Ua tom
mistě kde BáU Uáš wstať Z Utrtwých, sochu

modlh pohaUské postawil kterýž Ua hoťe Kal
wáťske modlU WeUUsse wštýčsl w Betťémě pak
podobne dele pofwátxtý bor Ua mistě tom

wsstipil kde fe SUU Božť Uarodil u wodUatel
Uosti Uapadxmt byl w témže paláci Tthrském
we kterém fw Symforosil a dčtky jeji odsoUdil
a 1UUčittdal Nemoha fe pak dowoťatť siUrti,
sám fe otráwil (r 138)

Za posledUťch let paxlowáslť Hadrčáttowa
měli kťestaUe pokoj NUtoUiU UástUpre jeho
wládmll od r 138u161 BochlebslickýseUat
radostč UchwáceUý Uad šačátkem jeho anowáUi
pťijmi „WiUš“ (Dobrotiwý) jemU dátt Ušawťel

Mohlyk toho žaslUhowatt 1eho poUže ltdské cUosti
w očich pohaUU ale 1eho Uáhťedh ččUilč ho od:

pUrcexU kresiaUstwa 1elčkož byl otrockým ctttelem
tehdejssi sskolskesilososie a Uččemnpchmodel po
haUsiých Nečtemek sice w dějčnach, še by bhl
dal rožkaž kU proUásledowáUť šatim wssak dle
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predesslých rožkažň mUčiti Uecháwal krestany
Neb UUlohoUájobUé Uchody walici fe Ua stát
ťimský, popxxšowaly hlúšU wžtekloxl Ua krestam)

ertxmé; Uebot tčch ssoU wiUčlt že bp byli pťč
čtUoU oUčch strasti hrožslých

Do počtU mUěedlUčkU 1išto tehdáž žpečetsli

wirU krwi jon, UlUsi wýslowslě počtšsla býti
wýtečUčiani ťťmská 1Utšxlel.lFelicitaš sly
UoUci 1ak wšnessexwsti rodn tak i ersti kťe

stmčfkoU Mělač 1est 7 U)Uú, 1ež wychowala
w bážnt Božť sl milowáUť t koUáUi wssech čUostl
kťeslaUských Wo siUřti UUlše fwého sloUšila o

famotě BohU a bližnčxmx; w dobrých pak sillrcich
bpla wesskrrá roškoš sixl Bťikladmý žiwot 1cxji
i wessčerc rodin Unwhé?ml pohaxxowt očt ote
wťel že obratčw fe ke Ehristxl, wytržrxt 1est ž
teUmosti pohaUských Tim rošlččexli kllěšč Uw
dťáťssti obžalowalč Ucibožxlchani U cifaťe 1a
kobp se byťa roxchala bokyňm an isynowe 1eji
Wowoťeslo wládaťč činaťskémn aby 1i bUď k
obětěm pohcmským doUUttl Uebo Ufmrttl Ne
moha pak UmtkU Utkterak pohUoUtt afpoU aby

dětem UchráUila žiwota, pťedstawowal pohan
Na to matka hrdislská: „Zitt bUdoU Ue

obětm“ice bohxlm; paklč by toho ale UčiUčlt

žahyUoU wččllč!!“ TU jest wedeUa dexr Ua to
Ua poprawisstě fe fysch jwýmt Zesstš tam Ua
pomťllal wládať UmtkU, aby fe UstrUUla Uad
kwětoUcčm wěkem ditek swých Me Umtka hr

diUská opowrhUUwssč pokrytským lttowánťm po
wžbUžowala shUU fwe k siUrti ťkoUč: „Batčte
ditťy 1Utlš! k Uebesilm tam wáš očekáwá Ehri:
stUš BáU si! fwatýmt fwými Bo1U1te ža dUsse
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fwš prokažte se wěrUýmt w lásce Ehristowě“
Wládar rožkášať 1č poltčkowati že fe osmšlila

žhrdUoUtt roškažem cťfaťským Na to wssecky
jyčw, bUďto lákawýmt sltbp, bUď ostrýmt wy
hrUžkamt k odpadUUti pohUoUU se stmžil To

když mc Ueprospělo Uejstarssťho Ubtčowatt a
Uašpět do žaťáre odwéstč dať Byltč wssak
wsickUt až do siUrtt stálť jeďšll 1ako drUhý, a ten

Uejmladssi Uej!leok)rošexlěxfsi Směle fe postawiw
pťed katy dUchrm Božim Uaplxlěný rekl: „Ehrč
stUw sllcha ssem w skdct a w Ustech jej Uosim

JexUU fe klaUčlU beš pťestáxčč!“
Než BciU 1e:lž bdi Uad Cčrkwi fon, ZbU

dřl 1i w těchto dobách roUnoUtltwnch rážUého
obráxcce. Zássti a kťčwé Uáťťy pohaUUw t žthw
bráUo ša pohUútkh k proxlásledowálrť Mufelhk
ko tedy wywrárchy a erčUUost kťesiaUUUa
jewo UwedeUa býti Q to fe postaral sslechetllý
ažmUžilý mUdrč fw JUstiU Napfaw kUthU
dorUčtl 1t cijaťi t wyložiw j ke 1e.st UčeUč a

siUýssleUť a 1aký žiwot kťestaslúw dok.ižal kte
raka kťtwda fe 1im děje Ukrntm)m pransledo
wáUčm tpohUUl NUtoUta že žastawil poUěkUd
proléwásli erčUUé krwe kťesčaxlské

Horssť a UkrUtUějssl wssak pronásledowásli
šUťilo ža UástUpce 1eUžsloUť Marč NnreltUš
(r 161u180)

Wohaslsstťdějepiskowé wystaiji ho co wšor
anoinkUw; a owssemUikdo jelUUpráwem ode
pťitč Uemúže, že fe w powaže jeho projeiji
Učkteré wýborUe wťastUosti 1ako:1nodeost, stci

lost, fpraxdedonst; u ku krestaUUm wssak pro
jewil fe bhtč UkrUtUikem To pak se da fUadUo
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wyswětlitt š powcchy 1eho QU tottš byť Umdrc
stotcký, a 1ako takowý bwl twrd a otUpeU

jako sám w fobě tak ik žillým, Zlásstě když
Uechtělt ode fwšho odstoUptti, 1ako kťesiaxlé
Twrdý xUUdrc Uežna1e láfky kťejčanké Utčleč
jest stálost jejčch ža trestUk)oďUoU fwéhlawost
a twrdossťjxtost K tomU fe ohťáwaly Ua
Uowo staré bájky a klewety o řajUýchšťočtslech,
jež pácháwajč krestaUé weefbox:ech fwojtch; téš
wiUU wssech pohrom Ua Řčm fe hr.loxlcťch Ua
Ubohé krestam) swáděxw a siitáwan Eož dčwU,
že t teUto 1ank sirásieliwý cťsať wydal 1est roš
kašy krwawe prott krestaUUtU Za jeho ano
wáUťpmnátUé 1est mUčedťUčctwifw Bolykarpa

(š 25), a.fw JUstan UmdrceUUxčedlUika
(š. 26) u Tež 90letý btskUp Bť)otčUUš a
oUtla anUa BlaUdan qUásselisiloU UadlidskoU
mUky UejstrassUějssl w LyoUě w Galltt kde pro
Uáslčdowásli strassUě šUťslo protč Eirkwi fotwp
tam wsstčpeUé(r 177) Mermomoci chtělčUa
Bťasldillě wryUUttti pohaslé to wyžsláxcť, že kre

staUé ssoU žločtUcowe OUa wssak wolaťa: „Já
fem kťestaUka U Uáš fe Ueděje Uic k)aUebUého.
u Ntr Uepťekoslalo hrdtUskoU myfel tcto paxmy
ťresiaUské

BošUameUáUť Když cťfar Mark Nllrel
r 174 prott MarkomaUUUm we krajiUách Ua
DUUajt (w UyUějssčjižUť Morawě a w RakoUskU)

polem ležeť: pťthodila fe š Uim a š čelým
wo1skelU1cho Událost paměti hodUá ťterollž již
tehdáž, jako podUeš jiUč 1inak fobě ssoU wyklci
dali Eifať fe tottž octUUl žUeUadále š celým
wojskem Ua 1edUom mistě pUstém Uchostttmém
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kdr Uebrslo wody; tam še wssech straU Uepťčte:

lem obkličeUřjsoUre a erýsloonU žťšUi pra
hUoUce u bešslawxlěmxl w ústrety hledělt ša:
thUti TU aj! ž UeUadáUčprsičl se š Uebe

dessč a žotawil ŘťanUy jtž 1iš žollfajťrť; Učprá:
telé pak kteťišto w tom okalUžeUi Ua Uč Udečtli
bleskem a krUpobitčxU w Uepoťádek ssoxl bylt ša
pletenč a od Nimcmčl až do jedsloho Ua blawU

poražeslř brsli 1joU Hodlřowčrslš špráwy th:
sskUjť že jedeU plUk še samých kťcxstaUUtestáwa:
jťci (lčšig fudmjnšlxix) wpmok)l modlttboU
wroUcč Ua Bok)U toto šotawrxxi desstčm a oswo
bošenč sidé Ze aťe cidar toUto Udáčosti oblo

meU byw stal fe kU kťefčaUUm prťšxlčwčjsiťm
jak fe též dowodiwá to fe Uepotwršxxje Uásle
deicč historři; Ueboč hrošné proxtásledowáslč
Cirkwe mladtstwc w Galltt o tťt lšta pošdějč
po teto Událostt pťipadlo Eťfať tUto Udalost
sice ša šášrak UšUal ale swým bohčlm Za wděk
ho pričťtal 1rck poslld stáwajťtť pomUiky tolUU
UafwšdčUjť

18. š!ronňstrdomúnť Za Zrmrru, šjrciaj Mnlrričma a
Yinšlrciúnn.

Eidať Eommodllš (180u192) byl fproě
stým UkrUtUikem(tyraUem), a wssak eri fe
proč kťesicmčlm pokoje dal tUdťš počet 1ejtch fe
rošmxwžowal i we wyšssich stawech EommodUš

byl šawražděxt; rowxlě těž UastUpce 1eho Ber
tanr fetrwaw sotwa Z měsice prt wládě
Stát ťimský w tčch dobách jtž tať hlUbore byl
skťesiml že pretorčáUč (stráž žiwotllť čifarská)
se siUčťtopowážtti dUstoonst cťfaťfkoUdraš boU
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prodáwatř (licttowati). Bohatý erator DidiUš
JUltaUUš podáwaje Uejwětssť silUUUUstal fe

cťfaťem N wssak wojwtldce ž NanUoUče Sep
ttmiUš SewerUš ode fwých plUkU wyl)lássext
jest byl Za cťfaťe, do ŘťUm pťtssel Uad Dtdtem
ortel siUrtřwyťkmtl a cťfaťemZť:stal(193?211)
Qd 1eho dčwoké a UkrUtUe powahh bylo 1est

se siče domyssletč, že hUed poěUe kťrxstarch xUU
ččti; Uičmérlě ž počátkU 1im pokoje pťáť Teprw

Oo witčxšstwť ježto r 197 w Nimš slawtl po
čalč pok)emč stťhatč kťestatch proto že prý pxťč
trčUlUfUčťsaťowšeroťali dost hlasitě „Sláwa!“
N. 202 wssak wysseť žáťaš, še Uikdo sk Uejmč

státč kťesiaxtem TU počalo proxláslrdowáxli tak
prUdké a lťté že fe kťestané domýssleli bližcč
býti dUe foUdUťho Znťslot obšťásstě w Nfrtre
cc w Eǧypte, UčmšUčwssač w 1ižUi Galltt W
Nfrčce UmUčeULeoslčdaš otec siawncho Qri
geUa w Gallič fw JreUej, biskUpLyoxlsiý;
we šwťásstslčpamětt trwajč w Kartha gixcč slawUé
UlUčedlUtce:SS Werpetlm a Felčcttaš

Werpetlla fama fepfaťa htstorti fwšho
mUčedlUtrtwť 28 ťetá Werpetua UejoUc Ua lok
tech kojchce draťyého a wčdollc otče pohcma
aU fe k nohoUm jejčm žalostslě wiUe u pťedre

Uechtěla šapťitt wťrU Sťystme kterak stxma wy
praije o skončeslčfwém Wo Umohých Ukaách
pťčsseť deU weťejxlých her kdežco mčla sselmám
pťedhožexta býtč „Toho dUe hledal xUUeotec
múj; byltččtak sllťčexl še to an popfatt Uemohu;
wytrhowal si woufy ž brady, metal jeboU o žem
žUstaUa Ua Uť ležett obltčejem žaryt do Ui prokli
Ual stáťčswe a mlthl wěci kteršžto mUjl her
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boce šatťástt stdcem 1edUoho každeho. Ehtěťa
jfem U!Uťčtthoťem aďolesti wčdoUc jej w tom
tawU se trápťcťho!“ Zde je koUčišpráwa fw
Werpeth, ostatUť od fwčdkúočttých Uaxpfan

Feltcttaš byla těhotUá w ořmém měsict
J obáwala se aby simd Uebyla prodloužem
dobq mUčeUť1e1čho asl těhotslých teprw po porodU
mUčťwáUo Zatim wssak pťedce dossla horoUcč
tolchy fwé W deU fmrtt 1ako we triUmewy:
wedelch jsoU č tyto dwě hrdiUskš ani fe soU

drUhp fwýmt do amfitheatrU Nadost fe jewtla
w 1e1tch twarech, we slowich, t w podobě celé
Nejwťce pak MrpetUa Zpťwaťať sobě, 1akoby

1tsta witěšstroim fwojčm Qstatni wyhrožowalč
lth tresty Božčmt Na ty dwě pani posstwána
ťráwa diwoká WerpetUa od Ui potrkaUá skoro

bez febe wyUesseUa 1est, aU ltd 1iž Uechtěl aby
to opětowáno bylo Tedh Utčly Uprostťed am

sitheatrxl Usskrcelchbýtč; wstanUee obeijly se
polťbeUťm mčrU a pofpichaly tam kde 1tch chtěla
mitč hlUža UkrUtUá Beš žastšxtáslť pťijalyk ssoU
obě smrtirč ráUU Berpetrla katcmowč fama

Uažslačtla misto kde by 1č hlawU UtUoUtt měl
Bamátka 1ejich slawč fe 7 BrežUa

Sw BtoUiUš Smymellfký, Ua deU fw
Wolykarpa jehoš UčUem byl jatý, Ua wssecky
otášky fondeowy odpowidal: „erm kťejtaxl fyn
katoltcké Eirkwe“ J byltě UpáleU Wlasy
pak 1eho w ohUč fe Uefpálily

BacholikCyrtll kdyžUa hranct wstoUptl
žwať okoťojto1čci aby š Učm pisUě špťwali ra:
dostUě pťejice mU sltěstť jeho uň

W Sictlit tekla krew fw Ngathy (Háty)
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Když 1i wladať Uťešatt welel prsa, š pohrdáUčm
oslowřla ho: „ZločiUče! čo fe Uestydiš Uťešáwatt
mč to čťmš od matky jwš odkojeU byl?“
Mladá ssoUč sltčUa bohatá UrožeUánwssecko
obětowala pro Christa

N wssak UkrUtUého cčfare šastčhťa mstUá
rUka Báně Wlastnč fyU jeho fáhl po otrt
UapťažerU dýkoU Wadna tťm činem w trUdUo
myslUost, šádal si 1edUa když mU ho odepťer
hltal do sebe 1idla Uežážthla až possel (211)

2 SewerUš šUstawčlťisst jon swým ne
šdárllým siyUUlU1tžtosloUliEaracalla a Geta
QUeU Uechať bratra fwého w UarUči UlatčiUě
žawražditi a stal fe famowládčem (211u217)
Zakkoltw byl weťtký šlofyU a tyran aťe kťe

siaUůlU dal pokoj, Uebo raděj an si 1tch Ue
wssčmal TeUto pokoj trwal t ža 1eho UástUpcs:

lé,želioǧaťmlcl (218uu222) JmšUo to dědil
od syrfké ondly slUUče jejižto welekUěšem oU
1ako 14 letý mladik w Emese býwal Jčho
wessčerá sUccha směťowala k tomU, aby fyrskoU
slUžbUslUUci wždáwanU a š Ui jpojexlé tajem

UxosttUestoUdUé w Nťmě Uwedl N wssak bršo
1eho haUebUý žtwot wšal ža řwé a po ťadě
bidUých UtčemUých wladarU Ujal fe wefel wládh
Umské mUž hodm) a rášUý. Byltě to Nlexrander
S ewerUš (222u235), mladťkUsslechtilý,Utrrch
čistých, jak toho mešč pohaslh oUoho wěkU téměť
aUt pťikladU rowUého UeUť. Bylo pak to owo
cenl wychowásti dobreho Nebo matka jeho
JUlia Mammea bplat 1est wycwičeUa we wiťe
Ehrtstowě od slachho Qrřgena Nlercmder
měl komUatU we kteréž fe modliwal a w té
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komnatě měl mežt bohy domoinmi (lárami)

tčž postawesly podobišlch Nbrahama a Ehrista
Qd kťrstaUú UaUčeUéprmotdlo: „Eo ty Uechceš,.
Uedělej jčUemU“ častěj w Ustech mťwas a 1e
Ua weťejných Ustawech Uašxřamesláwatř poroxlčel
Usslechtslý trch z jcho žtwota 1est t tčU, še když
sk jedeUkráte w Nťmč ssellťýťowé hádalt š kre:
siaUy o 1tstr Ulčsio ke staweUi: cčfať čťestchUm
pťčťkUUl prawo abp sobč Ua tom Uřčstě kostel
wr)stawčtč sinělt Zde fe též poUejprw šmixlka
stáwa o chrámech kťejčanských, čo žťásscUčch bU
dowách wexejm)ch Texlto ctthodUý wládať byl
jest Ubit od plUkU Zdiwočslých w Gallii 1ak fe
podobá posscwciUťmUástUpcefwšho uu Maximin
Thráť (235u238) silrowý diwoch obrowské
postawya asiťy proxčásledowal kťestaUy š UeUá
wistč proti fwšmU pťedchxcdrt wýtečUémU; ale

proslásledowánč 1cho Uetrwalo dloUho jako jeho
wlada chbok byl ša trt lcta pťed Woglejč od
fwých fpolmoojťxckrw šabtt Nynč Uásledowalo
po jobě Urkolřkcčjaťmo aš Fčltpp Nrab wládlx.
Ujal (r 244) Texxto sie projčwowal ke kťex
sianUm tak Uáchylm)m že Umošť se domUťwalč,
jakobh oU siim takc byl kťesimlelll býwal N

wssak o tom slUssUopochybowati jelčkož pohaU
fkých obyčejxlw se pťčlččastxlowal jako six k p.
stalo pťi slawexlč defátělyo stoletť (1Ubilea)j
žaložeUi Ulěsta Nima kteréšto plipadlo we čtwr
tšm rokU 1eho anowáUč

Z Jestt to siUUtUým ale škUsserstč již
dokolmle žtwržexlým wýjewem, že člowčk wex

sstčsii a pohodli tčťesilch taxk xád šapomčltá Ua.
swcho Boha, dárre wsseho dobra, a teprw Uec
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sstěstim a boťestmi šafe kU fwš powiUUosti a Ua
cestU polepssextčUašpět Uwoch býwá thUd
t pťirowUáwa pifmo sio protiwenstwi ohUi,
1imšto žlato čtsstčUobýwá (1 Mtr 1 7) J pťi
Umohých kťestaslech wčkU tohoto potwrdtla fe
škuserosi tato Tél!ler ša 40 let požiwalt jfoU
:ǧookojefwatcho počet 1ejich fe byl pťi tom Ue

obyčežUě rožmUožil; a sossak Ue každý, kdo fed
kiesicmem stal po kťčstaUslU žiw byl a mUoži
Upadli ssoU we wlažlwst a lek)komyslxwst To
bp bylo Cirkwi Boži dálejt Ussčodilo welice. Bro
to fe šalibiťo Wářm Eirkew siUoU od plew

wyčtstčti a šUowU oslawiti; prawé šlato krestaU
ské cUostt a stálostt mčlok fe štwrditt w ohUi

protiwexlstwť, a Ueplessť oUdowe! jako sslak od
mčsseUi býtč

Eťjar Decillš byť teU mUž, kterýžto do
pclsscěUťUtBožťm tUto škoxtsskll ohUton kťesiallske
Eirkwt žawaltl QU byl woják žkUsseUý,a š
erltkoU dxlcha oť:cxšťeřnosiča UeUanerU pil

Uostč prohledal k tolUU abh pťisiřý poťádek
owládmll reloU ťissč ťimanfkoxx K Udržeslť tako
wého poťáde pak w fwč slepé horltwosti mčl

ša to že beš ťčmskc modloslUžbp Ueťže 1est fe
obejčtt,a aže UUlsi býti w eelém státU 1exlom
jedixtš Uáboženstwť asiče pohaxlské staro
čimské N proto jest paojal w UUchfel ťťestaUske
UábožeUstwi až do kořesla wymýtltt a ždwihl

Ua kiestaUy pronásiedowánť kteréžto bylo strast
Učjstť wssech dosawádnťch J rožchážely 1soU sk
rožkašp do wssech prowiltcič ťimských, aby trx

wsjUdh krestaUe doUUrowali k odpadUUti wsse
likum fpůfobem 1eU možným; Uemá se wssak

4
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pťř tom Ua žťeceli miti abp bhli UfmrcowáUi
Uýbrž aby mUkamč co jeU fe daji wymýssletl
Uejbolesinějssčmi obměkčeUi bywsie odepiraťř
se Christa Baklt w tom Uťady cťsaťsic pro:
kašowaly fe Uěkde wáhawějssimi thlledle Ua Uě
pťťjUýmč tresty dokračowáno Skťťpče želežné
drápy, Zhawc stolice dčwoká žwťratcx hrcmicčuň
Zapálcxné še wssech koUtU a strcm čťhalč Ua kťe
skany Jtž takowš pťťprawy pol)UUlh Umo
hých k toxUU že jpoll fe odťekli Chrčsta JiUi

odpadáwaťč w mUčeUi fmnšm UejfoUee š to
odolatt bolestslým otrapám, jtmiž jich mUčer;
a Cirkew fw šakoUssetč UUltela té bolesti že
požbýwala relé šástupy dťtek fwých W tom
proxlásledowáxxč padlo ša obět weltke Umožstwč
kUěžča biskUpU Sw papež FabtáU byl 1eden
ž nrjwžárxlějssich obětč w tomto proUásledowáUť
YUčš koho Ussetťer leč by bhl kadidla žapá
lil bohUm pokxaxrským Uebo jim občtowati Uebo
WisiUo fw žrádxlš wydatt pohaxlsiým biťtčňm
době Ufmysltl Motož, ačkoťiw mUoši kťestané
wčrUt Spasiteli fwémU fmrt podstonpalt w UUl:
kách Uejboťesislějjsich, i pťedce také dost wal.Uý
počet pťedesslým pokojem a pohodlim šwlažllč
lých a Zchoxslostiwělých Ua myslc klefnnl a
Učkteťť š Uich bnď bohUm xsoU obětowali a
kadidlo pálili (Zneuxstcčxwxšš), aUcbo sice Ue:
občtowali Uýbrž fobť od oUťadU čisaťských kUǧ
powalt wysiočrdčelti, še žákoUU Učinilt šadost,
tottž še obctowalč (lidč:ušrjci)

Taci Uesstastxtťci Uašwáxxč jjoU padlýntt
(lčqui) Welmt slUUtno to wypadalo w Cirkwt
Boži. BUh Ukrátil čaš škoufsky Eťrkwč fwš
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jelikož DeciUš po sotwa don letech w bitwě
:oroti GothUlU padl a tUdťš pco tentokrát pro
Uásledowáni wšalo koUec

4 Bokoj po strti Drctowč Uastalý, Ue
řrwať drcchUč Ubohým kťefthUU. Gallllš

rijar UaporUčil aby každý obetowať bohúm pro
odwráceslč onrU 11ždéle Zuťičťho Tenkráte fe
eryfkytlo Uižádm)ch odpadlckl; i ti 1ižto ža
Dcxčia fe prokášalč býti slabými šde Uejradost

Uějssi Ukašowali šmllžilost Teltto Uwr šawdal
žároweU prčležitost aby se w krásitém fwčxtle
objewila láska kťeslaUska Meši tťm co pohaUé
twé Uemocnš bež pomočt ležeti ostawowali:
proqoňjčowalik fe kťestaUc i pohamlm opUsstě

Uým wsseťtkerými dxlkašy lásky kresiaxtsté Ba
pež Korllelillš byl jest perť jenž w tomto
promisledowáslť Ujal palmy mUčedlUtckě Jeho
Uásledowal LUctUš Ua jtolisi fw Betra a po
6 Ulčficťch w mUčedlUictwť Gallnš pak od
wlastnťch wojťxlU šawrašdčll byl

Walerich (253 259) Ua počcitkUwlády
fwc pťál kťestaUUm wťco Uež kterýkolt x pťed
chťlch 1eho; ale okolo r 257 dal fe od
jwcho dwoťalla Makrina chwésti k powěrčcké
mU wykládálli wsselijakých ZUamenť pťt čemž č
jtťewa Umlých dčtek UUlselt sloUžitt ša proroky
wčči bUdoUrich Qd takowcto ohawnosti pťtsslo
fe bršo k tomu že rijať počal pronásledowatč
wiru kťesianskoll, aUar takowým Uerád:im je
pťičť be rychťeji rošplasstl Christowo siádče
jal fe krUtý Wal,cxrtásl plonásledowati pastýťe
Tehdejssč papež Štčpán byl jedxla ž prwnich
obětť Bo Učm UmxlěeUUcistnpre jcho Zčy4stuš ll
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mečem katowým, a tťč dnp po Uěm milostný

jaheU jeho Wawťixter (LanrentčUš), Ua žha
wem rožsli ž dloxcha UpáleU bhw

Když wedlt Ua poprawn fw ckysta ll
ssel ža Uťm siUUtUč 1áhexc jeho LaUrčUtiUš dal
fe do hoťkcho pláče a wrončně žádal š Uim
UmUčeUUbýtt „Kam jdeš“ u tak stéaně
fe teižql Utslosislý diakoU welekněže fwateho nu
„kam1deš, otěe mčlj! bež fyxm? Kam btskllpe
fwatý bež 1áhna? wu Ntkdyš Uepťtnássel obětt
Ua olcáťt bež sllchy fwšho! u Zda lt fem Ue
hodUýxU tebe?“

Sw. Wapež, dětiUUoU stdečxwsti a Utťostč
slxchy fwéť)o hlUboce pohmčtý, těsstť ho takto:
„NeopoUsjtixU tebe si„UU !Uúj! wčštssi školčsska
aslawslějfjč witěžsiwčšUstawer tobě w sile
mťadtstwš postawoxlčmčl: xUUět ssetrer bUde
pro stáťťmoje: ša tťřde bndeš Unle Ueisledowati.

Tak promlllwiw k UělUU čožťášal mU, abw
poklady sioěťenc jemxl od Ečrkwe hUed Uležt

chxxdé rošdčťsl sice že by je pobrali pohané
Měltč Zaxčjtc LaUreUtčUš, 1akožto perč1áheU

rirkwe ťťmské,dohled a starost o statky, poklady
čirkew:lť a o chxldé 1ežobsiaráwal Melstxlč
mčti wcťlikých šáslxch a wážslost když UtU cak
čestxlý Učad swšrrxc byť Nadosti wytržeU toU
dťťpowědť 1al slx i hUed siočdomitě rošděťowatř
poklady kostelnč mešt chUdé a sirotky, penťže i
Uádobo pofwátUé. Wrefekt města NťUm do
Umťwaje je še Ečt:kew ťťmská welčkých pokla
dUw má dal fw WawťiUce polapitt a kášal
Um wydatt poklady, 1eltkož cifať 1čchpotreije
Slxcha Božč wyšádaw fobč thty Ua 3 de
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slťbtl prefeťtowi že UUl poklady cčrkwe Uad

wssecky cifaťské wžárslějssi Ukciže
Txetťho dUe Umje chudé a žebráky i

mršáky wsseho drlchU w ťadách slǧromáždčxw
Uwedl prefekta ke kostelU kdež Ubožácč čekali
a pťedstawiw UlU jich wece: „Hle to 1soU ty
poklady, kterež fem ti Ukášatt slťbtl; toho bo:
l)atstwi č Nťm i cixar, i ty, pokUd ťibo Užtte “
u Brefekt reťý litým hUěwexUrošpáleslý, ká
šať Uetoltko UkrUtUoU,ale t šdťoUhaon strtč
sioatého Umnččti Řetěšem l)o pťčwášali Ua

rožeU roš šhawený, a Ua tom lUžkU bolestxlém
měl fe slUha Boži pošUeUáhla Upéci Twár 1eho
fe lesila w tšch hrošUých UUlrách žáťť UebestoU
a hrdislsky mUčedlUik jesstě Ua rožUč šertowal
pťtpomemlw prefektowi klidUoU Uchsli: „Kaž
Ume 1řž obrátttč: ta strasla 1est již dosti Upč:
čexm“ u Což kdyš fe bhlo stalo, opět k pče:
fektowč were: „Tělo 1tž dostč Upečelw 1est

UUže! ješ!(? wu a hťedě k Uebt ondlsl fe ša
obrciceUč RianUň a wypmctl dUcha. Staťoť
si to 10 Srplm 258

Botom padl jw EiprtaU, ďtskUpkarcha
gillsth, kterýž pťed očima jwé obcxe co prqwý
rek mečem siat byl; 1chož krew wěřťčť státkp
šachycowalt a co drahocexmo!c památkU
Uschowáwalč Walerčáxl pak meel U wyjokem
siáťť těžce pykatt žijUěle UkrUtUostt swé Král
persický Sapor dostať l)o do žajetť a Upotťebo:
wal ho ša podUož, když Ua kollě wstoUpáwal

Jeho syUGallteUUš ač powahy Uejstpat
Uějssl Utrméslč přál kťesiaUňm šádoUčik)o inrU
žlásstnim rožkašem a od této doby, až do po:
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sledUťch let wládh Dčokletiáslowy (r 303)

xnohlč blažeUě šakollsseti owore pokoje fwatého
Historia státU ťimského jestt w těchto do

bách welmi Zmatella; jedčslě toli whsioťtá že
ltdstwo UáralUUě teUkráte bylo 1est UUšer di
lem Uehodamč pťirodUimč dilem bežkoUečUými

wáťkami občaUskýin.
Uwádč fe weliký počet anoinkU ž Uichžto

každý UějakoU část rošKrwané 1isse Ua kratký
čaš Utiskowal a skoro po každe UásiťnoU siUrti
fessel Za anowáUč ciraťe Galltesla famého
Uaskýtá se 18 ofob dťe leéUa cčjaťowawsslch,
a pťčpoččtajice k Uřm jesstě 1iných powstalcňw

mlxlwi historie o Zt) tyraxlech, po Utchž Elall:
dinš ll (r 268) ťisst žafe poslěkUd Upewxltl
Následnjici cijaťowé bylt jsoU NUreltaU (r
270), TacitUš (275), Brobllš (276), EarUš
(282) še fyUy1eho a po Uěm Diokletřáxl

5 Wšk do Uěhož Uin fe strojime ohli
žcxti pxxdobi ZUamonitý pťewrat w dčthách Eir
kwe Eaš prolceisledowállč dobihá kU koslci
fwémU šačiUá čaš žcela jčný, jehož Dtokletiált
protč fwé wlastUč wUlč rUkoU krwaon bhť
prčwodil

Dčokletián (r 284n305) byl sicepop
cházel z rodU Uiškeho jfa fyUetU otrokyUě; ale
byl mu welikých schopxwsti wltdný a fpolU

mohUtny. Qnč se byl powyUesl sstěstim a rošU
mem že fprostého wojáka pťefe wsseckh siUpUč

až k Uejwhšssim hodUostem wojčnským BeonU
prawici držel wesla wťády; ťisse rťmská šdála
fe šnowU mládUoUti; i kťestanš požiwali po
xorwnich 19 let wlády jeho UejeU fw pokoje
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Uýbrž pťřcházelčč i k počtcim a ouťadUm wyfo:
kým ipri famém dworU cisaťském Whstawexco
mUok)o chrámň Wáně a to pťekrástlých N wssak

opět t žde fe štwrdsla an škxlssexlost,o kteréžto

1tž šhUry jsiUe byli žmťUilt tottž že ltdská rnost
fpisse w sstěstč Uežlt w Uesstěstl w Uebešpeči
Ubťhá Horliwost ťťestaxlů jřž byťa žask Ua
dobro ochábla UstoUpčwssřlebkomyslnostč a fna

ť)ám pošexnským Diokletiáxr Zwolřl fobš k po:
hodlUějssmU ťiženi rožfáhlé ťčsse tré fpolečxlikU
w panowánť SUrowšmU McUimtaUU Her
ťUlowt odewždal š tttUlem NUgUsta Ztalčč
a NfrikU; Galerčowt diwočeUU to wojákowi
Jllyrčc:lm a Thračtč sslechetxlšmll a wlidnemxl

KoUstaUttU El)lorowč Gallčč a Brčttáxlsko;
oboji posledslč slo!llč cefarowš; pro jrbe po:
držeť xUřmo wrchmoct wýchodUi část ťčsse! š
hlainm sidťem w Ntkomedti.

Eo Dčokťettálm k tolUU pohUUlo že pod

19 letcm Ussetťexli kťeslaml fe 1al jtch Unlčtti
o tom Uenč sl)odr) Obyčejstě dáwaji roho
wiUU Galerčowt že cijaťe Ua to ancdť což
fe wssak š powaholl Diokletčálm 1exlž si wždy
famostatně počanl UčkterakUestownáwá. Mož
Uá že hned jtž pťt počátkU wlády fwe teU
úmysl měl kťestanskoxl wčrx: wyhladitt; ale
drťwe fon moc a pokoj ťťsse Upewxliti pťed:

sewzať Tomll Uafwědčuje č ta okoťUost, že
práwě toU doboU kde kťestasly proxlásledowati
počal wytasil se š toU opowažltwostť dle které
Ua fwých poddaných žádal aby ho co „WáUa
a Boha klečicepošdrawowali kdežto jtstč wč:
dětt mohl že roš takowého kreskaUš Utkdy dě:
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lati UebUdoU Tež i to dokašuje že proUásle
dowánč to bylo šámšrem hlllbore promyslesldm,
1essto wyrčeUi (edičc) kU pronásledowcinč po
čtwerokráte bylo šostťeslo a wždy š wětssi
pťisičostť Ua krestmch dotťráslo

Qstatllě toli prawda, že UkrUtUýGaleriUš
w tom weťtkého podiťll měl ro fe prott kťe

stantlm Uaťtžowalo a prowodčťo. 23 UUora
303 krásitý chrám WáUě w Nikomedřč padl
co prwslč obět šťostc pohanskš Jessro ž polt
cerúch pričtsl Uedať ho cisať žapálttt Uijelt fe
wojcict časilě ráUo do Uěho wťomitč ho obratř

a potom strhUoUti Během dUe wyslel roškaz:
kťestaUé ssoU šbawelli wssrxchdčlsto1Uostť chrámy
1ejtch majč šboreUy, pofwátllé kslihy 1ejtch fpá
leUy a setrwalpm wyšnáwačúm tš wiry wssecka
práwa člowěcka odeprťUabýti uu NedťoUho Ua
to wyssel rozkaž drlchý: 1imž se weleťo abry kde
který dUstojUik byť UwěžslěU a tim spllfobem
odrijtxm pastýťň rošehsláwalh fe stádce wěťč
rich wu Na to pťtssel edtkt tretť, 1ťmž stan
wer že mohoU (dUchoincč) Ua jwobodU pro
pUsstěUi býti pakli by dřiwe obětowaťt bohxlm

jixlak ale nmji Ua skčiprč UmUčeUč býti Ko
UečUě (r 30:1) prissel poskedUč Uálež, 1imž wy

sloweUa pokuta siUrtt Ua wssecky kreskasly, 1tžto
bh se ždráhalt obětowati bohUm a Ua to we
wssech krajtxlách ťisse ťimske bežpťikladUoU UkrUt

Uosti prott krestaUUm žUťer wyjmoUce krajň
těch, kde wlidUý KoxlstaUttUUš EhlorUš wládUUl

Toto popfam)m žprobem žawedeslé pro
Uásledowáxtč bplo 1est črwawějssi, rožsáhlejss“la
take trwalo dšťe Uežťč ktere koliw ž pťedchá
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žejťcich; bylo to poslednt wšpťráxlčfe lyynoxlcťho
upol)anstwccprotiwškwětajčci Eťrkwi Božť Byloč
šrowlm Ua to žamirexlo aby wťra krestaxčska

Uaskrž wyhlaželm byla We wssech krajtrrách
rčmských tekla krew U walm)ch proUdech Bro
Uásledowásli počalo r 307 š prwnťmč Urednťky
paláce clfaťskšho. JedeU 1méllem Wetr, Ubtt
a potom Ua rožslč šdloxcha Upáťexl Cťfať měl w

úmyslU, wykyclbitčkrejčaUy i š xméltem 1ejtch Nože
slal doptfy swšk osiatUimfpočllwťáchm aby kre

staUh, jak jen kdo wi a !UUžeUmčsli Yby 1tchlšpe
wypátralč wstUdy stály modly, a kdo l)Ued Ue
obětowal co krestcmšq swé wšal Wládaťowé
wymýsslelť mUky Uowé; w tom pokládalt čest

jon, pťewyssowatř febe wefpolečslě Ukrllte!l
stwim By co Uejrychlejt wyk)mmlt kťesťaslé

šapalowalt mějta 1ejčch,a obpwat.e:ťš beš roždilU
plamexlem štráwexti ssoxl W Saragošfe 1ako
w Nimě Lallrcxlrr, skoxlať Ua rožslt mtčosiný
thlceUš 1ák)eU;w Tarsix Ctťtckemsw JUlitta
a tťčletý fyxláčekjejť EyrUš rodU kráťowskšho
Jak mtle Umtka ťekla: „erm krestmlkoU!“

opětowal útlý fyUáček: „Jsem kťestaU“ m J
sčat jest š Uč W Nimě úžaš žbudiťa 13 letá
NUežka UtUčedlUtče swata Zpráwec ťťfoký

požádal 1i ša choč pro fysla fwého; an wssqk
Uechtěla, Uebo prawtla že šatťm se bpla 1tž

xžaonUbtla žeUichowt UebeskémU Tim wysslo,
že 1est kťestankoU J xUUselačdo žalare Bo:

hled Ua Uejhrožtlějssť lUUčtdla Ueděsll 1i an Uej
méUě Nedotkmxta plamexlem 1enž 1č měl spá

liti, odsoUžeUa jest k odprawexli mečem, kreroUžto
fmrt také š podthhodUoU erhrožerlosti r 304
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podstoUpila W Meridě Špalchelské dostawila se
sw Elllalče 13 letá pťšd wládaťe wytýkajťc
jemU jak haUeon to šamežowati wiru sioatoll
UkrUtUik 1i dal trhatč boky hákamt rožpálexcými
Co ťekla k toUUl fwatá? kťidUě čťtajic rány

swoje prawtla: „BaUe! želežem wrýwajč witěž
stwi twe do těla mcho Jak Uida ččtám to
pisino!á Z UpáťeUa 1est rm hrcmtci Tak
myseť rekowská kťeskaUUw pťemčchaťa wssecky
otraph a mUky wsseltké jtchž jtm silássetč bylo.
Zet bylo t padťých kdož by fe tomU Uteši
tolt tisici diwčtč chtěl.? a wssak porowsleimeli
jich kU počtU a k šástllpňm sw mUčedlUikU
mUsitě počet jejich sloxlti skrowslým Nejmnošfsi
š Učch 1ediUě w tom jfoU pokleslt še pohamlm

wpdali pťsiUa fw oded UažwáUt ssoU wyda
wačt (lmájtoršš). Na šápadě pťestalo pro:
následowánť když Dčoklettáxl r 305 wládU byl
složtl a do Sňloxry w Dalmcieit fe UstraUřl weda

tam žiwot fonrolUUý, kdežto mU ty posledUi
leta žtwobytč žtrpčowali Uejwice práwč tt jčchž
byl k fwe driwčjsil wčlikostc powýssčl. N wssak

božfká Brošťetelslost wodtla wěcř tak že st bršo
wefel wládh Ujať sslechetxlý Konstaxlttll š
Uimžto Uowé občasi UastoUpi

19. Zpisy pnbnnslwch mndrcú prnti wiťr lxř.

Mezř tim, ro katowe Ua krestasly siďšd
meče broUsilř a tasili: ostrili ssoU i UderlaUtč
(siťofofowé) fwé rr)dla protč Uim aby kde které
prostredky ltdské: furowá mor čdUchowUčžbraně:

pomlUwa, potUpa a rošoUmkowáUť škoUssely
se Ua božské sile a moUdrostč wiry krestaUské,
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a tčm slawUě pťed fwětem ofwědččly mdlobU

a Uestateč swojt Nejprwš ža dUň MarkNUre:
lowých whstoUptljakýsi EelsUš (ok.150) we
spisU protř kťefkalcklm, 1eslž mčl Uápiš: „Řeč
prawdiwci Málo a sspatUč UaUčtk fe o wčcech
kťestaxlskýchmlthti ale tim lépo fe žUal w
tom wťrU tU a whšxmwače 1eji tUpttč, 1im se
posmčwatt a wesskeU UerošUm a haxčU Ua Uě
siťtňti. Wrotč UěmU powstal ýu ssa k tomU

fchwaťně wybťdmlt uu weltký Qrigeneš, a
posměwače roxchawého poťadslě šahcmbil. We
fwém spčsil protč Eerwt šachowač Uám weltkč

častky onoho dťla roxchawého w Učmžto Usscě:
pačUý polyan festawtl wssecky Uámťtky, jakých
tehdejfsi fwčxtáci protč wiťe kťeskauskš dělatt ob

wykli Kťestally wydáwá ža hťawy oblUčšeUé,
1ižto fe wxmtkáwaji w slepoU wťrU, anak cmt

pťed Uejslabssčm škoUmáUim lidskékw rošUmU ow u
státt UemUžš Qrtgelleš ho tač šporážel a po
wywračel, že posixd Uic rášrlějssiho w tolU oť)le
dU Učdowedelro u LUctaU hlmoa Uad UlirU
Bystrá a wttpxrá prohlednmw Uesinyel bájek
pohaxrských, ostrým pofměchU (satyrh) bičem ssle:

hať bohy jejtch toho 1ja 1UUčUť že čeho siUysly
pojčti Uelže (widčti slysscxtthmatatt), tože 1e poxchý

klam Uebo wýmysl Uloku ltdskcho Nowočl tUto
wťrU, totiš krčxstcmskoll pokládajr ša jedUU š
mUohých possetilosti wěkU jwšho chrťtl Ua Ul
ko:lsawý wtip side, at tU dobročimwst, kteroUž
kťestaslé pronašowalč jatým we pofměch Uwádť.

2 Jesstě hrději a fmělejt wykasalo fe Ua

wťrU kr chytro!lxtstwi pohaUske DokUd fe
Udrželo w ťťssi ťimskc jesstě Uěco že staroťim:
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ského fmýssleUč (až do polowice 2 stol.:) sl)lčže:
lič jfoU pohanš Ua krestmch, jako Ua blášinky,
kteťižto fe žpoždtle obyčejxlémll žiwotll pro kterýž

UrčeUi siUe odctšUji a o UeUžttečUých wěcech
pťemýssleji Sem tam jich t w podežrexli Uwa
xdělč U wlády, ǧeltkož prý je Uebezpečlw pod
wládoU žcela UasionU (despottckoU) trpěti tako

weho spolkU Uzawťeslšho, še kterého by simdUo
šboUťeUi pojťtt mohlo Sem tam žUťsla t protř
Uim láje, kterážto wssUde žUrč prott těm kdož
chtěji býti lepssimi Uežl.t ssoU ostatUť QstatUě
wysoce postaweUč RčmaUš a Nekowé mUžowe
1ako Traxcm Hadrtall NUtoUtUowé Tacttuš
BťiUtUš ertděťtt ssoUwe wťťekť an roš praw
diwého an Uebešpečllcho aUč ctthodnšho u
Jank ale kdhž bršo Ua to wládoU wojeslskoUťisse
sklesla a w Ui mrawnost a dťein cUostt ob
čaUské UtUhly TU 1edUt se wchlt do UárUči

Ziskxl a roškossUtctwi, 1tsli koUžlUm a čárčlm,
jimčž bp fe dalo wyplUttt wUttrUi prášdxcotl:
skdce NpUi šawladUUl Uowý Uáhled o wťťe
kť U pohaUU UčeUých Qpětowáxw siče UeUstále
že wssech pohrom Ua Řčm si! waťicich wiUU

UefoU kresiaUe jqko pohrdačt bohčt dťeinch,
kteri feš a to msti: a wssak podino! mUdrco
wé pohaUsstipoUžtltkhlainch člaxlkU a Uá
hledU wiry kr. a hleděťiZUichwzdělati Uoon
foUstawU která bh bhla š to kresimlstwo Ua

hraditi wyttsknoxxtt, a dťewni wčre w bohy šase
ltd žiskati Beri stopU takoweho siUěrUnale
žáme w žiwotopisil YpolloUia Tycmejského
(ok 220) Jtsto že skladatel1eho Whtlostrat
dwoťský mUdrc cťsaťowa, choti Septimia Se
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wera, JUlie Domxch we obrašU pohallskék)o

mUdrce YpolloUta 1ejž Uejskwěťejssimibarwami,
wwmysslenýmt žážraky a welečtny wyssperkowal
chtěl Ehrtsta prekantt a šastislttc Bršo fe
potkáwáme š pokay drUhU toho obfáhlejssimt

Nž do koUce 2 stoletč swárili fe meši
feboU Beripatetčkowe a Nkademict (Ma
toUssti), tyto dwě sskoly toho čan Uejslawnějssť
Bršo po fmrtt Hadrtmwwě žbližowalt jedxwtci
oboji stktU a wssak bež podareslť Teprw w
těchto dobách podaťsla fe weliká úloha tato

NmmoUiUš pťtjmťmSakkaš odpadlik skUtečUš
1ich fpojtť Nč se byl odepreť Chrčsta: Učcmě
Uě weťkoU úctU ke GUosttkUm seboU do po
hanstwa prewžal wptkUUw 1tch fobč ša wžor
Oslt žaťožčl w Nlexasldrit sskolU Uowo pla
toUskoU (drxchoU Nkademtt), a žáky swými
weliký wliw Ua UliněUč časowe měl QU sám

Utc pifelUUého Uešůstawčl tUssim že koUšlem
tajemUUstkárstwť UčeUi fwé chtěl UčtUčti Zajima
wějssčm Také prý tťč čelnč žákowé U slowo

dali mlčeti; když ale dwa to mlčeUč šrUssilt
tUdiž i tťetč mlthtt si! 1al a teU jest pro Uáš
Uedeležitějssť

3 Jesti to Wlotťlr, jeUš we fwém welt
kém sptsil o 54 kUthach fwé a mistra swého
fny fwčtU objewil Newěda sám čemU Uči

aby ša moUdrého odbýwal (UčeUě) Uestošmxmě
mlUwil Uebo žkUssenost dokašUje že UčeUá i
UeučeUá láje w to Uejwťce wěťi čemU Ueroš
Umi. Rodilýš Lykopoli egyptské (205 p Ch)
11 let do sskoly k NmmoUiowi chodtl a wždy
šampssleným 1akobh byl U wytržeUť, fe d.člal
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Botom JUdii i Bersič žchodil aby t w tom
Blatonowi a Wythagorxl se roanč a š UloU
drostč tčch kmeUU fe obešxlámčl Usadiw se pak
w Nťmě tak weltce byť ctěn 1akoby bohowé

mluwili ž Uěho; staloť st UlodoU, do sskoly do
chášeti k UěmU Nejbohatssi seUatorowé, an
i fám cifať Galliexmš bpltč jfoU žáky 1eho
Tam t oUěch 54 kUčh Uasskrtal a žák jeho
Borfyrillš cyto Uáčrtkh pokUd st daťo w
foUstawU fpoťádať Také měl býtt čarodčjnčkem

W jcho foustawť potkáwáme se še šwUky kre:
stanskýxUt,UtlUwitě Zajtsié o Trojtcč Božť, o fwč!tě
hornim a dolUťm o obrošexxi w dUchU, o wy
koUpeUi o prawtdlech mxlčšskýchu famš to Ua

Uky, ktercžco patrxřě š wťry kr. ssoU wšaty
Z toho bhlo Ua oce že pohaUstwo jtš w:roU
Uassr dxlchowslě byšo šUtčeno No:bo jak !Utle

to Už tak daleče dosslo že Uejslawllčxjsir drew
Uich bohxl obhájcowé kťeskanských myssléxlrk.
Uebo 1eU slow Užitt xUUselt, abw dokášalt že
oboji jest 1edUo a fwon wěc pod Uoon
oblčbeslčjssčUdržeti mohli u tU wťtěšstwč Eťrkwr

již bylo rošhodUUto Broto wssak UčeUi kť
Ueprestáwalo wydáwatt sebe Za jedinš prawš
žjeweni Boži, a š wčdoU poha1lskoll fpolkčl Ue
chtčlo Ulitt Uřžádxlých: tUdiž :Ullstlyť fe fpeťttč
(w tuhý žápaš wjiti) Blotixl (jak rečer) a
wssak podtaji prott EhristU bojUje, ač po kťe:
siaUskU Umoho wlUwč Zákowc jeho pťetrhli
mlčeUi YU fe Uám spisil strany této Uedostá:

wa UUljmlek pťestáwatt Ua tom čeho sez
Oth dowťdáxne. Z xUUohýchmist fw NUch
stan proswitá, že NowoplatoUici dťe Blotina
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UšUáwali Ehrčsta Uašwťce čo wýtečného lUUdrče

a koxlatele Uadpřřrožených skUtkUw tak asi, 1ak
cifar N. Sewernš o Christl: jmýsslel; Ua proti
tomU aťe pťedstiralt, že UčeUi Ehristowo bylo
ž prwkU Uance 1ejtch šcela podobslé že ale Uá
potom od jeho Učedlslťkčlbyťo 1est škažer
žlcisstě tčm, že 1ej twrdčli býtt Bohem a bohU
domácich poctU Zakašowali. JčUáče Uedaťo fe
očekáwatt od UUlžú těchto Bťč sixčýssleni 1ako

wého WltUtUš Taettllš a j. bylt mohť Ehri
stUš ša bloxlžntwce pokčádásl býtt: Uikoťt ale
pťč flnýssleni Nowo platoUsi!)ch Beždčkw meelč

jš Wťotčn a sskola jebo obdčwowatč Ek)rtstlx.
Broto wssak prece UeUáwtdšlč jeho Eirkew;
neboť oni tšž chtělt sčktoU býti opreithěUoU
sterě š krrrťanskoU Cčrčwť Některč ž Nowo
platoUtkUw odwažowaltt jfoU fe 1esstě dáťe

4. Norfyrtllš (j 305) Uamiťřljwš útoky
.žlásstě protč wěsstbám starožáčoxlxčťm, Uebo to
práwě xUU weťmi do očč padalo že k!y fe byly
Ua Báslu Jč;čsst tak šeerbUě wyplnily. J
tedy siněle wssecky jtch ža podwod a klam wy
dáwal Htrrokťeš, prefekt w Nleraxldrti
(ok 300) opakowal toťtko Ucimitky pťedesslých
háxlclc a tUpřčú též pošUowU we don fpřsech
báječxrý žiwot Npolloxtia Thanejskcho pťtpomťnal
jejš co dčwotworce pohaUš š oblčboU po bokU
a Ua rowřll Ehrista stawšlt Krom toho že
Hierokleš protř wťre rošUmem brojtl: erstýdal
fe i muky Ua Uě wymýssleti a MUžowé tito
žlomyslslť wirU a žčwot kresiaUUw spUsobem Uej:

rošmaUttějssim jfoU posixšowalč, prekrUcowalř,
žlehčowalč a tytýž Uamčtali wěci podtwne a proe
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tiťeké Tak k.p když krestané fwé lUUkytrpě
liwě silásseli bylt U Uich twrdossjUi šaslepeslct;
pakli w proxlcisledowá!lčch fe Ukryli spťláUo 1im
slabochU a choUlosttwrů BokUd swé slUžby
Boži w úkrth kanlt a š Uimřse tajslt slonlt
UežUaďohy; 1ak mile Boha swcho weťerě rtiti
počalt byloč 1tm to pokládáxlo ža šločixt a
chrámy jejřch, 1ak 1siUe wtdeli strháUh Sťnssč
1ef“te tuto požorowati, že tito oderčowé toli
proti kťesianstwxl Uamluwtlt a Uassč tak wýborllě

jtm wsse: pošwywraceli že je to wěrU! siUěssUé
ša Uassichdob starš ssťwáry ok)rčwatt a ttsic
kráte omiťaUš UálUitky, 1ako Uěco š erfU Uo
wého Uwádětč!u

20. zšrrstanssti hazitelumš Udiry (apologrti); Zňměr

žrjich, obfah spisú žržich

Zbraň kťrsiaUúw prott mUkám Uebo krtw
dám pohaxlsiým byla swatá trpěltwost Uebo.
1ádrné wywrácexrč a odmicáUť Ueprawdiwúch Ua
ctt Utrl)áUť K této žbraUt wědecké fáhalt oUiUo

žUalneUiti čťelwwe Cirkwe prakťesiaxlské, čteťč
we wědach a práwech oUoho časil dobťe bylt
powědomt a šUámi u Jtž wýborm) skladatel
listU k DtogUetowi Učexlfw apostolčlw šod
powidal Umohé Ueprawš Uáhledh pohaxlské o
wiťe a prott wčťe kresiaUské, ofprawedlmcje
kťestany pťelťbešslýlxc wyobrašellim 1ejich pošem
skchoobcowáslť leho takowých fptsilw rUsst
wým šUbem Uebo delkoll čan Uám odňato 1est.
uWýtečslcš dilo drlchu toho dochowalo fe Uáš

kterežto fepfal mUdrc fw JUstřU, wydaw pérem
,a krwč swědectwi o prawdě kťestallské Mimo
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1ine dňležtté fpify máme od Uěho dwa fptsy,
kteréž podal cisaťUm jako obraUce wiry kre
stanské xu Ntheslagoraš wýtečný mUdrr
rodřlú š Nthen Učitel w Nťercmdrřt šastáwá

klidmým mUžným slowem krestaUh, očislkUje jtch
žlásstě od UarkUUtť, še jfoU UežUabohowé a
krwepržrttteťowe UčeUč kťestalrfké o žmrtwých
wstáUi těl ltdských, jemnž sie pohallé posiniwalt,

wrǧfwětlxxje a potwržuje dUwody š roZUmU wel
mt obratUě a šdartle žtwotem pak bežúhomcým
krestaUčcw dokládá kterak wsselikš podpoch od

wlády rifaťskšžaslUhUjťpuTheofsl (Bohllmtl),
biskup Nllřčochexrský, welmč Učený, dokažuje: rečč
plyUUoUa wýmťUonU že a kterak 1est po

hallstwč rožUmU ltdskěmxl odpome a kterak Ue
wyhowi wsseťtkým pocrebám lidfkým, jak to o

wčre kťestcmfkédowoditi lše jest u KlemeUt
mUdrr a Učttel Nlerasldrixlský, ošdoba wědy kre

stanské Ukašnje we fpisil trojdčlllém cestu po
ktere pohaU UeččnťťtUásiťi powaže ducha swého
kU prawdě kťestallské skoro UUtUě pťtjčtč mllsi

uu Jcho žák Qrtgesleš mtstra fwého daleko
pťewysslljťri diw Učeslosti a ptlxwstt Ua prott

Eelfowt Ua proslxU sw Nmbrosla Uejdxlklad
Uějst“c pro wssecky wěky obhájeslť prawdh kr
proti wssem fnad jeU možným Uámitkám mi
sirowským pšrem Uapfal

2. Ehtťce mitt strUčUý prehled obstchU
wssech UadťečeUých a 1tných fptsic obhájslých,a
to wěc Uad mirU šajčmawá a w tš době Uej

dxrležttějssč(jeltkož w tom fmčťeUi a Urow
UáUi fporU čafowých fpoččwá), tUto w Uásle
doer čláUkpbUdiž skwrčxl a sice: n) odmitaji
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we spifech těchto wyčťtané kredtaUčim zlo
čin a haUeonsti iUerabožstwť krwepršUčUť
lidožroUtstwť welešrádU a t. Broti Uámitce

že krestmlstwť 1est Uowoteiťstwťd Ueslýchaslé žcela
erbpčejnc a sskodUé dokašUje se w Uich fwětle,
že oUo ze starého žáčolla jenš jest starssl wssech
foUstawek mxxdrckých, jako ždárUý stromš koťeUe
fwšho wyrostlo že Učrni to Z weltké části ob

sahUje w sobě, co ti Uejwýtečnějssl mUdrcowš
od prawčkxl hláfaťi, že tedy prott wssemU ťádU
a práw!l kťeslaslstwo stiháUo býwá d) Naproti
tomU pťedstaije siř w Uich pohaxlstwť co

Uejšpošdiťejssť šblonšeni rožxlmU ltdskeho
Ua trest hřťchUod Boha wire a wiče žatmělé:

ho (Nčm 1,) coš paton š Uemrawxlých, haUebc
ných modloslUžeb kteréžto Uejch UerožUmUe,
Boha i člowěka Uedňstojxtě jfoU, ale člowěka

ani Usslechtitt Uýbrž jediUě šhorssttč UtohoU jako
to Uejlépe dofwědčUje wsseobečmi Ulrawnč ška
šerst mešč pohasly rošsllťená tak že Uelše je
whhlássetč Uež ša slUžbU čtxcěUoU Učkolt Bohel,
ale ďáblll (100re.10),kteroU se ltdstwo mámť
a horssi o) Jtnak owssem jewť fe w Utch
kťeskňxlstwi w powaže swé To se hUedle
prokažUje fwým Učexlim pťťjrmxté dUchU ťidské:

mU jeUš jtš dťe swé UepokašeUš powahy kťe:
siaUsky siUýsslč a xUlUwč; dále pak toto UčeUi

potwršer jest, jakožto božské skrže diwy a žáx
šraky, jakož t whplněslčm wěsteb staro žákoUUčch;
Uad to Ušdraije UčeUitoto UejeU rošUm ltdský,

alebrž i slaboU ke žlemu skloUUoU wčllt k do:
brěmU jt tUšč a k dálsst wešdy dokonalostt po:
bádci jako to krásilý žčwot wssech téměť kťeska
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UU tehdejstcho wěkU dokažowať á) Nesstěsti
Ua stat ťimský fe waťicťch pťťčtna bez dU
wodUě a šlompslllě fwalllje fe Ua kťesta:
Uh; kdežto práwě 1ejřchpťťmlxlon a ondlitboU
nmohé Uesstěstťod ťisse ťťmské bylo odwrácer
k p ža čan Marka NUrelia Ua prosim wojfka
kťestaUského dessč pťtssel šUebe a t d. a jejtch
pťifpěnim strastč a pohrom deUUě Ubýwá (Apox
loǧie Tertulltá!wwa)

Zněm cirbrmni w Žrrnznlěmě

Nebešpečnějssr a žaťostčwějssť, Uešli jfoU
byla Uápotomslť proUásledowáUť od cifaťUw ťčm:
ských,byťať pro Cťrkew an pohorssesli kte
ražto čaš od časil wšntkla jfoU w Cťrkwř fame
bUď fporh wedeUýmč o wčrošákony cirkein
Uebo žjewným jich popčráslim Wččne a chžměmte

prawdy, kterežto SyU Božť š Uebe byl piinesl,
takowého bršo dossly ssoU osildn že jim slabi
a erbratslč lčdé bUď žle wyrožUmťwaťč Uebo

ijUi a fwéhlawi 1ich prekročowalt a porUsso:
walt Nastáwá otáška: jakeho prostťede
Utá Cirkew aby w takowých pádech pU
wodUi prawé UčeUč Udržela a š jistoU
bešpečUosti na Uěpoxlkášatt mohla? Wždyť
pak od toho žáwisi fpáfa člowěčeslstwa, aby fe
š Uebeské prawdy aUř jota Uežtratřlo aUebo Ue
žměntlo(Mat 5 18).

2 EhristUš prtslťbsl apostolUlU, že 1ich
jakchokoliwěk pobťoUšeUť Uchránč a sice tčm že
jim opětUě DUcha fw pťřslťbčl afám takš
Ujistsl: „Já jjem š Wámt po wsseckyde,
až do skoxtčeUčfwěra (Mat 28 20) Jak
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by ale Eťrkew pťř wšUiklých sloorných otážkách

fobě počixlati měla aby toUto Uadprčrožexloll
pomoci byťa jista toho famč fw apostolowe
pťiklad podalt

3 HUed Ua šačátkU krestanstwa byl totižu
wžUikUUlspor o to ždalt dowoťer poha
Uy pero do Eirkwe krestcmskepťtjimati
aUebo 1UUfe1ilt dččwe žtdowstwť 1ako pťi
prawll Ua febe wšiti, a tUdtž obťešáni
býtt a t d

Spor teU obžlásstš prUdce šplamll w NU
tiochtč kdež Uejprwé pohmch do Eirkwe pťiji
máUo Jeltkož aUt Waweť a Barlmbaš fpor
teU Uemohlt Ukliditt: (SkUt ap 15 2): tUdťž
žUstalt Ua tom aby Bawel a Barnabáš a Uě
kteri 1iUi š ostatnich sslt o tU otášku poradit fe

k apostolUm a starssm do JerUzalema TU fe
sesslt apostolowé a Uejstarssi aby tUto otáškU
w UwahU wšali Wetr, knťže apostolský Uin
ošxlámil oč fe 1edUá Bawe. a Barxlabaš k
tolUU pťidalt wyfwčtleUč Jakob Uápotom Učinsl
anrh, kterýž pťijat a ša Ualeš fUěmU powý
sseU jest byl. „Wtdělo fe šajtsté DUchU
fwatémU řUám žádllél)o wčce wám bre
meUa UeUkládatt kromě těchto potťebslých
wčci abyfte fe ždržowali pokrmU oběto
waUých modlám od krwe od UdáweUeho
a od fmilstwč“

To byl r 51 perč sitčm cťrkewxli(koU
ctliUlU) OUč byl wšorem tšch Uápotomslich

wsseobchých sičěmú cirkewslich, pťč kterých jako
se tUto dálo hlawa Eirkwr co spráwce slowo
wede kašdý pak biskUp, co strážce wťrh, sij
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hlaš dáti, fwaté práwo má Takowý fněm
jest w Uáležech fwojich o Uáukách wiry er
mleý; pročež také lálež apostoťský Začťxlá
temito slowy: Widělo fe DUchU fwatemxl
a Uám Dokud ale fUěmowé ttto pro Uehodh

čan fchážett fe Uemohli: proUássela Ečrkew
fon wirU ústy nejslawnějssich UčttelU fwých,
jak pošděži fe došwčme

thotoě cinkewoť.
1. Wtcowě Upostolssti.

22. žš!řrdbčžněpoznamrnúni.Zm.šiarnabňš,ušrrmnň.

. Eirkewxlč otcowé (fwatč otcowe u Mxolj
l)čxcrešz l) k)(:clššičď) jfoU ont Učitelowe cťr
kwe kťesiaUskc kteťižto w prwějssťch dobách (až

do )(lu stol) žtlt, pobožtlostč a Učexlostisi!
wyšlmmexmlt, a wťrU Uejdťethšjssi Eirkwe Uám
we fptfech pošústaweUých oxwedčUjť Qstatllě
Eirkwi pťčslUssť,teUto čestslý tčtUl propnjčowatt;
Uejmxlošssť š Utch wssak dofáhlit jfoU jeho wsse
obchým Ušxlánčm Uěkteťčwýslowxlým prohťá
ssenťm (k p Uejltowějt sio. Htlarixlš) Sw
Otčowá Umjťtě we Eťrkwt weltkš dUťežttosti;

Uebok oUt pxlsobilt UejeU ža žčwa slowem a
skUtkem pro králowstwč Boži: Uýbrž oUčk ssoU
t pro Uáš ercexltteťxlč fwědkowé toho že Učenč
Cirkwe žUstalo weždy Ueporllsseslé a ččslé, že fe
UčeUi to Uikdá UeporUsstlo a 1edUosteré bylo
Ua wssech mťstech, po wssecky wěky u Někteťč
še fw QtčUw byltt jfoU whšUaUlenáUť 1esstč
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ožlásstni pťedUosti Kteťč totiž š Uich wyšsir
měroU Učerstt a fpifowatelske čtUUostiw Eirkwč
šáslUh fobč Uashromášdili sioon fw Cirkwe
Učitelowé (l)l)otoxč!šQco!ešjrš) Naproti tomn
jfoU t taci UxUžowč cťrkewnť 1řchš jptfowé sice
owssem weltké do jebe reUy Umji a wssak Učko

liw wsseho blUdU UejfoU prosti axlcxbo 1ejtch žt:
wot Uemohl tak rošhodxlč ža fwatý Užnáxl býti
QUtk se Uažýwaji cirkewnť sptsowatelé (Borjp:
tlrč!g čoojššjnšljc:i) u Wodle mťUwr), we ktee

rčžto skládali jfoU fpssy swé dělťme 1ich w
ťecké (otce), a w lattnské; k Utmž je jesstč

fyrský Efrém drUžť Jesstě šlásstě od ostatnich
fe rošežnawajť: otrowé apostolssti (pšlrexš

upoštolioj), kteťč 1esstě toho sstčsti požťwali že
jmělč feš fw qpostolh obrowati a ž Ust slýchatt
UčeUi spasltelllé UáUkU fpásy, o kteréšto Uám
tedy žpráwll, dočela bešpečxloU podatt onhoU
Spirowc těchto welikých mUžUw jjoU podle ob
sthl a spUsobU přan drUhU Uejrošmaxlttěj
ssiho Nčkteťč obfahxljč w pohnUtliwé prostnostt
a wroUonsti Uapomináni a UaUčeUi mrawslá
JiUi UrčeUt bylt ssoU k toUUl, kťestany a wirU
jejich proti pohamlm zasiáwatř: fpisy obraUUi
(npcuošicš) Opět jiUť potýkaji si! š blUdnýmt
UáUkalUč porážejč kačťťe a dxlkladně dokažllji
prawdp kťeslanské K toUlU jesstě pťicheišejť listy
a htstorické dťla u We slohn (jpúfobxl pfani)x
mxwši tak winkaji, že Zaslllhujč po bokll Uej

lepssm klašsikUmpostaweUU býtt 1ako k p Lačx
taUttUš kťeskansiým EiceroUem slowe Kéžbyx
jeU kťestaUé Uasseho wčkU těchto wýborných
fpisil tak poxlžťwali jak fe to drllhdy stáwalo
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kde totčž tyto fptjy šhUsta we chrámech po pťjmě
fwatcm weťrjnč čťtawállo Ehcemek 1ediUťUej:

„wýtečnčjssčž Uich ž tohoto prwnťho občasi

pošnat2i2. řx) Sw Barxmbáš pťčchášťwe skutcich
apostolských, žlásstě ro spollltowaryš UU Bawla
Pod jcho 1mcUem nalešá se pfaUč o ktrrémž
sire pochybxlji Učkteťť, žeby od Učho pocháželo

N wssak stáwá dobrých dčlwodmo pro to džejestt Barslabáš owssem sklňdatelem 1eho
1tsta pak list teU Z wčkU aposiolskeho pochážoť

Qbfahnjexk dčlkažy pro kťeskallskoU wirU, šlásstě
že starcho šákoxta a Uápotom UčeUč mrawUá

d) Hermaš jchož pošdrawnje Bawel
ťŘim 16 14 žaUechal Uam kUihU pod Uá:

žwem: „Bastýť (p:xštor), protoše aUdělw podobě
pastýťe poUčeUť dáwá Hexmowt, kterak žiwot
kťčstaxm fpoťádált býtč 1Uá

23 Zw Žlrmrnt ťtmsliý

Sw Klemeslt pťčjlnimŘťmský (Nomalmš),
jak wědomo odchowallec fw knťžat apostolfkých,

byl tretčm po fw WetrU bisknpem a papežem
ťimským Když byl sw Bawel poprwé w
Rimč: 1iž tehdaž sixždělfe Klemextt meži pčed
Uimi horlčteli a wýtečniky w Eirkwt (Filipp
4 3) Wo sinrtt sw Betra chbo, jak fe
jčným šdá ža 1eho Uebyti w Řimč! rychle po
tobě fprawowali Eťrkew fw LtUUš a KletUš
Uačež dofedmll na stolčrt BetrowU dotčeUý fw
Klement Zpráwy o ěiUnostt a osildech jeho
jfou owssem jen ťidkě Eo wťme jest jedtUě
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to že žťťdil w Nimě podle 7 okrerw mšsta
7 Uotarůw a Uložil jtm wyssetrowatt a šapt
fowati pamět sw. mučedlnčkU jižto padli pro
wirU BáUě To též 1tsio že co dťedUosta
Eirkwe UesiUčrUeUčty požiwal a okolo r 100
co mUčedlUik fessel j

Stáwá pod 1ehoxmeUemwirero spisil 1ichžto

fw Klemeslt 1est púwodcem obšlásstUť pro Uáš
Ulá dúťežttosti 1elikož 1čm erywratxlě fe doka
žuje žet jtž tehdáž bisklxpa w Nťmč ža Uej
wpšssč hlawU ceťé Elrkwe UšUáwalt 1soU wěťici

po wefskere Eťrkwi Jesti to list k Eir kwi
korčUthské Tato fe byla tottž obráttla Ua
Klemexlta 1akožto Ua u papeže š prošboU
aby spor Ulešt Uimi wšUikťý Uroanl coš fe i
Uásledkem tohoto dUrašUého dojťmawčho pfaUť
wýborllč podarilo; Uebo fpor hUed po obdr
ženť lčstU UttchUUl Dllkaž, 1ehož Uám list teUto
pro wážUosi stolice ťťmskš podáwá, 1estt tim
pařrnějssr, 1esito tehdáž 1esstě jám apostol a mt
láček Báně fw JaU w Efesil Ua žtwš messkal
k Uěxmxžto by se bylt KorčUtčaUe žajtstá obrátitč

Uwhli, kdyby Uebhťo již tchdáž pewUě bylo stá
waťo pťefwědčeslť že nyrč a po wssecky Uápo
tom wěky biskllp w Nťmě jako Uástllpče kUižete
qpostolskcho fw Mtra jestt ten kterýž čo Uá
městek EhrřstUw, celoU Eirkew sprawowatt
práwo má.

Za anowánť cčfaťeTrajach bylž Řima
wyhostčtt co hlawa krestaUU do Taxlrčckeho

Eherfonestl (Ua Krčm) a šde čo mUčedlUik(Uto
peU kotwici o krk UwášanU) fessel pochowárr
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byw Ua bližkěm osterkU w moťi bliže města
EherfoUU, kde 1iž tehdáž krestaUU stáwalo

Nad hrobem 1eho wpstawělt ssoU kresteaUé
pošdšjč chrámek a konáwalt tam slUžbh Božť
Když aťe ša časkc obechého hýbánč a pUtowáUč
Uárodth w ty kraje Ueirodowékočoin wtrhli:
prissloi město Korfmc kU Zkáše; lidé bUď pobitč
jfon, bUď fe rošUtčkali Te doby škažeU a wy
wráceU jestč dotčeslý chrámeček, hrob sto Kle:
meUta šasypal fe rUmem: a prwé Uež fe mčsto

po trchých pohromách šase špcxmatowalo, rožtra
ttli fe wymťelt Uejedntpamětsliec býwalých wěcť.
Sw Eyrtsl apostol SťowaUU, pťtssed w tyto
straUy, počal wssemožUě pátratt po požňstatcťch
žbýwalých dob Eťrkwe kťestanske w Korsimě
Že mU Ua tom weťice šáleželo aby hrob a
pokUd možUá i ostatky dotčeslého mUčedlUťka
Božčho wypátral Uetťeba dokládati Jako w
1inch wěcech,pošthal WáUt této silaše 1eho J
pťtssed Ua stopU pokladčl, který hťedať wyjewil
fw. mUdrc btskUpowi EherfoUskélUU, toUhy, šá
měry a Uaděje sioé NrčibtskUp fwolil a.fw
apostolský mUdrc odebral fe Ua oUeU ostrow
N tU Uassel Uejprwé rumh býwaleho chrámU;
to dodalo mU t Uaděje t horlčwostč w dálssčm
pátráUi až pak hledaje k welike radosti Uábož
Ueho frdce fweho a wssech kresiamtw w Eher
soUě Uetoliko hrob Uýbrž w hrobč ikosti drahé
fw KlemeUta sstastně Ualežl

Náleš teUto byl fw bratrim Eyrillowi a
Methodowi Uad šlato a wssecky klenoty tohoto

fwčta deržewsse je darem Uosili th ostatky

seboU po swych cestách apostolských 5Ua dUkaš
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celémU fwětn, že jsoU sice šEčrkwe čecké ale

Uikolt š te roškolUtcke kteroU odtrhowal Bho
tiUš Uýbrž š té prawé, která se drži co stredU
1edlwty, papeže rťmského N tak koUečUč fe

dostaly thto osiqtky až do Řima; fw bratťi
SolUUsstč složčlt jtch do rxxkoU fmUšho Uáměstka

fw Betra papeže Ndrtásla, a potom byly
slawUě pohrobesly we chrámě fw KlemeUta w
Řimě, kdežto podneš fe Uchowáwajť

Wodiwné UalešeUť poswátUých osiatkU fw
leemeUta kterýmt ak tak dčm odmčslil BUh

apostolskoxl cestll fw Cyrtlla ke KožarUm a
pťeUesieUi jich do Rťma dotwršx:je se fptskm
Ziwot a čtUh fw KťeerUta W. a M
fepfaxtc od GaUderčka, bčskupa WeťiterUskeho
Dotčeslý biskUp ǦaUdertk byl wrstewllťk fw
apostolú Uasstch Eyrilla a Methoda a pfal
bešpochybp, že siřad fám pťi tom slawslém pťi
UesseUřostatkú fw KlémeUta w Řťmě pťťtomeU
bhť Skoda že fe čcist Učjžajčmawějssč tohoto
dťla štratsla

Že t U Uáš po Morawě sw Eyrill a
Method ostatky fw Klemeslta obUásselt, když

Uafjr Morawxx fwým trUdem aposiolským po
kťestanli na Uáťežitěm mistě obssčrUěj bUde
powěděslo.

QstatUě o tom dočisti fe lze w Ziwoto:
pisil: S. S. Ehriťla a Methoda, wyda:
Uém od Dědictwi Uasseho.

WděčUá Morawa rti paxUátkU tohoto fw.
papežexZedUotoU fw. Klemeslta.
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24. Bm. Žgnúcixw.

Sw JgUácčUš pťťjmimBohoUosilý (Plxeoa
somxš) byl biskUpem we hlawUťm mčstě Syrie
we .slawUé NUttochii UčedlUikem bhl fw.
JaUa Ew an č SS Mtra a Bawťa kteťč
ho ša bikapa wyfwětslt; a po Ewodiowi Ua
stoličč Nntiocheslskč Uasioupsl Jtš za proUásle
dowaUč Domčttanwa siočťesléfoběstádce Usta
wtčnoU modlttboU posty a wyUčowáUim U pro

stred UejprUdssich boxlťi Udržowal Bod Tra
1áslem pak dáon želaně kormch mUčedťUicke

jest dofáhmll.
Traján w 9 rokU fwého anowáUi wi

těžstwim Uade Skytp, Dáky a jčnýmt Uárody

wydobhtým žwyfokomysllxěw Ufmysltl fobě 1esstě
iEirkew kresleanskoU až do koťelle whmýtiti
Nrtbral fe t do Nntiochťe Ua swem tažeUi wo
jeUském BtskUp JǧUáciUšo ofwe wlastUč Ujmě
dal se k UěmU dowéstt bUď aby ho jak Uá
leši o wťre krestaslské poUčil aUebo toho li by

Uemohl pťt Uěm dowestt aby wsseckesl hslěw
Trajcmllw Ua sebe Uwaltw Eirkew NUttocheUfkoU
žáhUbh UchráUsl Když pťed obličejem Traja
Uowým siaUUl otášal fe ho teslto: Ty, kdo
jsi dUchU žlý tak tUže pčlUý prestUpowatt we
leUč Uasse a take 1iUé k 1ich žáhubě aná
o?:ěti?“nu Načež JgUáciUš odwěttl: „Nikdo
UejmeUUjeTheofora žlým demoUem t j
ftoho kdo Boha w stdrt Uosi; demoUowé (dU:
chowé šli) žajtste siran fe siUžebUťkUBožťch “
wu Trajan ťekl: kdo jest theoforem (bohoslosi
telem)? uo JgUáctUš Ua to: Kdo Ehrista w

579!
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útrobě Uosi“ u Trajcm prawiť: „Eože mh fe
tobě Uešdáme w mysli Uositi bohy fwé, jež máme
pomocUčkyproti UeprátelUmUassim?“ ngUá
ciUš odpowěděl: „BloUdiš, cifaťi! Uašýwaje
demony pohaUU bohy; JediUý toliko šajtsté

BUh 1est; 1eUžto stwoťtl Uebe a šemř a moťe
fe wssťm co se Ualešá w Uich N 1edeU Chrt

stUš, jedUorošeUý fyU Boži, jehož kéž Užin
králowstwi“ u Trajcm di: „MlUwiš o tom,
jeUž pod Wontským Btlátem UkrtžowáU byl?
Cifar bršo pretrhl rošmlUwU žwolaw: „We
lime, aby JgUáčiUš prawě w sobě Uositi Ukčt
žowaxteho fwážásl wojáky do Řčma odwedext
a tam diwokým šwiťatUm hošeU byť k obwefe

leUi lčdU“ Nek kťestattský wysiyssel Usildek a
prijal bo š dikúčtUěUčma radostť BorUčiw Ečr
kew fon BohU prtjal Ua febe okowy a cestU k
poprawě Uastoxlpil Loď kteráž ho Uesla pťč
stála nejprw we SnyrUě potom no Troadě a
Ua jčUých mčstech, a wssUdy, kndy 1eho cesta
wedlčc pošdrawowaly ho obce kťesianske pťtji:
majice od Uěho fmrtč wěllowcmeho priwětiwš
útěchy a poUčeUť Těmto a jiUým Eirkwem

1akož i biskllpowt Wolykarpowi fedm listU ǧest
Uapsal kteréžto ssoU pťUy fwatého pomažam
a práwě kťestankoU oddhchUjč žbožUosti Když
fe jt bližčlt NimU doUesla se ho powšst, že
chtějl Uěkteťť ža Uěho orodowatt QU wssak
prosil aby an krokU se UečtUilo k wňli tomU,
aby šachráUěU byl jessto oU dobre wi co by
prospiwalo jelUU N tak bržo UwedeU jest byť
do amsitheatrU (EolloseUm w Řimě, jehož po
šUstatky posild stoji), kde hUed ode le roštrhán
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byl tak že pošllstaly jenom twrdssr hUátowé
žUěho Tyto ostatky byly ssoU do NUttochie

pťeUesseUy, a we fchráUce Uložexch, jako pťe
wšácný poklad žárowesl š ltstem, we kterémž
očtti swědkowé 1eho mUčedlUtctwi doltčUjč a do

kládaji: „Udalč jsiUewám den l čaš abychom
l)o bUdoUrUě dycky slawřtč mohlč “ ux Jakkra
fUš to fwědectwť, že 1tž hUed w pracirkwt kťe
stanké šUáma byla Ucta fw. mllčedlUčkU a
ostatkU 1e1ich;u bylo to 1 107

Bož UaerUáUi: My tUto podáwáme jeU

sirUčUy obchš še žčwořU Ua čtxly bohatých, těch
to QteU apostolskych uu kdo by mťstUčjt o Utch
dowěděti fe chtěl čtt we fpisix žUámem p prof
SUssčťa:„Spisy sw thúw apostolfkých“
w BrUě 1849 u aUebo w žtwotč swatých,
kterýžto wydáwa Dčdčctwi fwatojáxlské

25. Zw. Yolylšarp.

SoUwrstUik a pťčtel sio Jǧslácia byl fw.
Wolykarp, btskUpwe Smyrxlč w anlé Nsič J
oU 1esstě š těmi občowal kdož 1řoU wčdělt Wá
Ua Qbžlásscč pak towarysssl fe f.w JaUelU od

Uěhož btskupem we Smhrně UstanweU byl 70
let teUto oUťad šastáwal a wěkU téměť 100le

tého fe dočkal a takoon fobš žiskal wažslost,
žxe t pol)cmé o Uěm co o mUžt podčwslém soU

diťt,aaže kťestaUé kde se wyskthUl starečektell
fwatý, 1emUpotťebalč bylo šáwod obuw
wyZoUwalt a tělo jeho libali Žtwot slawUý,
že pro Ehrtsta wedeUý, slawlloU dokoslčtl fmrti
Za Marka Nnreťta cssaťe mUže stoika, wťre
Ehrtstowě jtž pro pokorU, ktere Učč, Uepťižniwé:
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ho popoUžeUim lUšh poťǧaUské w malé Nsli
powstalo pronásledowáUi jenž l 166 oblásstě
we Smyrnč oonwer. Wráwě fe wyrážela
chátra pohanská pťč hrách slawnostUých pohledem
Ua to kterak krestaUé od diwokých žwiťat bylik
jfoU rozsapowáUt Jtž tťm rozdrážděnť Ua to
pak siálostč od kresiaUU projewowanU wžtekem
pojati dalt fe tiro Uelidé do kťčkxl: „Bolykarpa

lem!“ Wolykarp Uslyssew, že ltd o jeho beš
žiwoti Ukládá Uebyť Ustrassesl Uýbrž chtěl Ua
pťed w městě ostatř Nejnmošssi ale UU: radilč,

aby UhUUl J Ustonpil Ua stateček Uedaleko
města a tam se UeUstále modťil Tťt dUi pťed
tim Uež jat byl Ua delitbách měl widěni
tottž podUsskU son hoťeti widěl Tedy maje
widěnť to ža Uáwěst bliške siUrti fwoji obrátiw

se prorocky těm jtžto š Uim byťt, prawsl:„ Mám
ža žiwa UpáťeUbyti!“ Když ho 1ali a pred
foud dowlekli, primťoUwať mU prokoslsixl aby
bohxlm obětowal a EhristU se roUhal “ u Ua
čež Wolykarp ťekl: „Sest a ofmdefáte let JemU
sloUžim a Uijak mt UeUbližtl kterak mi možUo
Urolxhati se krált swémU 1eUž mUe wykoUpil?“
Jeltkož čaš k potýkan š dtwokoU šwěťi wy
měťeslý byl pressel a tUdťž žádcmého lwa již
Ua Uěho wypUstttt se Uesinčšlo: byl 1est odfoU:

žeU, aby ža žiwa byl UpáleU Zástup lth hUed
ž dileU a lášni dťiwi a réwi sttássel pťt čemž
žtdé Uejwire pomáhali NadostUě siim wstoUpil
Ua hranci a Ua hlaš fe modle očekáwal siUrt

plamenem Nle plameU ho ssetťtl a jako pla:
wecká plachta Ua bárce wětrem UadUtá obklččil
še wssech straU tělo fw mUčedlUika; a Woly
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karp tU stál UeporUssem), aU fe mU fwate žáťila
twáť TU powoleno UsiUrtčtč1ej; meel po

prawee bliže pťistoUpitt k hrantri a šnahým mečem jej protekť To 1akž se stalo šrálch Učč
UšUě takowa hojxwst krwe fe wyťsla, že oheU
UdUsila NUt bešdUssUoU ertwolU Žčho Uechtěťč

Zidé kťestaUUlUwydati žlomyslttě ša žámixlkU
Udáwajice: „be fUad kťestalle ostawice oUo
ho Ukťčžowaltcho Uežačali tohoto (Wolykarpa)
ctitč“ Na čo kťestaUé UwUdťi odwětilt ssoU
„Tt špošdilcowé ank erědč že SyUU Božč
mU famo 1edtnélUU toliko fe klaUťme mUčedl

Uiky pak co Uejrekownějssť jeho Učexriky co Uej
wroUcUěji UlčlUjeme“ u Nbc) fe dale Uchá
dalt, Uechal fet:lič rimský hoUem mrtwolU fpá
ltti Kťestatlá pak febraťč ostatky „drahocetmé

1ako šťato a drahokamy“ u pochowalt 1tch,
a slawčwalt každoročUě Ua brobčě jeho deU 1eho
sinrtč mUčedlUtcke pod krájslým Uážwem „dUe
UarožeUiU 1eho“ (uřxcgřriš)

Tento otec apostolský pUsobtl UejeU w obcč
fwe Uýbrž ř we prospěch wšdáleslějssťch, a Ucej
spifowáxlim a odesiláUim po Utch ltstú, žUichžto
wssakjerm 1edtný u ltst k Ftťtppchským
Uáš dossel. Jesttť pfáU apostolskoU prostotoU plU
dUsioonstt a fw. pomqšáxlč

BošUaerUáUť. Wolykarp bpl ž po
čatkU proUásledowáni UhUUť a Ua weUkU w

úkrth messřal ZjiUi sw mUžowe tytýž Umkli
slidičUm we proUásledowáUi útěkem To Uáš
wssak Uesmi mýťitt; Uebo, že fe toho Uebyli
podejťmali še strachu a šbabělosti, dostatečně,
oswědčtlt UoU, když Ua to dosslo, že UemohoUce
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Učkterak šUikaUtt Uástrah siUrt meelč podstoU

pttt 1akssme pťi Woťhkarpowt widěli N wssak
ontt požUáwalt moUdrosti kťesicmskoU kdy bylo
Ua době, we prospěch Ečrkwe 1esstě se šacho
wati a kdh bila hodina, sebe obětowatt

2 SUad by UěkomU šdálo fe UápadUo,
kterak Bolykarpa ohen Ussetťtl šášračUě, kdežto

ostrim meče hUedle byl UsmrceU Jakkoltw
erystihlé jfoU úmysly Boži: toli pťedčeUahli
žett Uam možUo že BUh Ua darmo šázrakU
Uedělá Kdo Zde widčtč a pošUatt chtěl mčl Ua

1edUom ZážrakUdostt Wedle toho pťtjde pťt
takowýchto Udáťostech obdtwowati fe t božské
wssemoci wedle Jeho sprawedlxlostt ktera
welč žtwlUm, ssetrttč swatých Jcho fwobodne
pak čiUUostt lidské ?lepťekáži a wssak 1č Uěkdy
foUditt bUde! u

2: Wtcomě pouapostolssti.

26 Zm ZUstin
Sw JUsttU rodilý počátkem ll stoleti w

Samari od rodičU ťeckých, hUed w útlém mládi
cčttl prUdkoU toUhU po pošxčáUi wěci božských,a
horltwě čitáwal we fptsi!chmUdch donaje, že
tim Ukoji oUU toužeonst fwoji J chodiltě do
UčeUi kU wsselijakým mUdchm, anž Ulohl který

šUich žadost UččUitt jemU, až koUečUě fe mU
pozdáwalo jakoby w moUdrostiBlatoUowě
byl dofáhnUl UspokojeUč žádoUciho. Y wssak
když jedeUkráte si popochášel w myssleUky ša:.
hroUžeUý, a do fwých hlUbokých bádani fe ža
bral: tU fe potkal se starcem klthého ale cti:
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hodUého wžežťeslť, kterýžto jemU we krátké rož
mlUwě dokážal že prawdy posixd fe Uebyl
dobral an že dalek pofUd od Ui se Ua
chášl Když se ho teměť žonaje o prawdě tán
žal kde bh 1i mohl Uaťeztt? odkázal ho
kmet Ua proroky, Ua Ehrtsta a žáky jel)o
Tim během stalč se jest kťesiaUem, a silažmť
1eho od té doby fměťowalo ť tomU,aaby žlásstě

UčeUe pohcmy ChristU žťskal; proto poťád jesstě
Uápotom plásstik mUdrcký Uosiwať jessto
Uin teprw kU prawé moUdrosti byl dospěl a
jako cestUjici mišsianr w plásstikl:mUdr
ckem po fwětě chodil

Wošdějt do Řima se octUUl a tam mUdr:
ckoU sskolU otewťel Tam také sessel fmrtť mU:

čedlUickoU, UdáU byw od 1edUoho pohanského
mUdrce jméUem CrefeeUš a, ž Uextáwtsti,je:
likož často mčw š Uim potyčky UčeUé dokážal

mU weťejslěže jest ertdomý i Uemrawný
člowěk a tUdiž ž pomsty tento ho Udať U cifaťe,
še jest kťestaUem Stalo se to ša Marka NU:
relia r.167 thUd siowe: mUdťec uu UlU:
čedlUik.

Zeho Uejwýtečxlějssl fpifowě ssoU idwěu o
brany (apologře), ž Uichš prwni čifarř NUtoc
UiUU Biowi drUhý pak M NUreťiowč ode:
wzdal Když drUhý, šrťžexlýUa Mark NUrelia
asexlát ťťmskýodewšdáwal prawil: „Dobťe

pťedwčdam že teUto fpSiš Umě žtwobpti státibUde Y Ueklamal fe.S jiUými kresiaxlh žajat

a prčwedeU jfa žmUžilý obrance wiry fw. pťed
RUstika prefekta ťťmskcho který takto kUčmU
mlthl: „Boddej se BohUm dle roškašU cisa:
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ťowa Na to JUstiU: „kdo posloUcha Ehrista
Ježisse BáUa Uasseho UeUUlž žawržeU býti r
RUstikUš: „Jake wědy jsi pileU?“ JUsttU: „Wsse:
cky wědy jfem prossel Uemoha UaleštthpokojeUi,
až koUečnč w moUdrosti kťestaUU která wssak
blUdarUm UechUtUá!“u RUstikUš: „Jak bi:
dUiče! té fe wčdp držiš?“ ZUstiUUš: „Za čest
to kladU sobě aU we prawdě stojim “ Wotom
wyložiw žkrátka hlain čláUky a obyčeje kre:
siaUU Ua otáškU: Tedh kťesiaU jsi ty? u Uá,
ležitě š ostatnimt potákal J šcchrožil RUsttkUš:x
„Slhš pakli tě šmrskattdám čelého ždali my
sliš w takem stawU do Uebe pťijiti? J Owssem
takowelč žtrpčm xUUky,žajisté Uemixmse odmě
Uy Uebeske. N Tak? ty se dominaš odměml
w Uebesichpťtprawetm miti? J Netoltko fe do:
minám ale wim to anž te Uejmenssio tom
Uemám pochybslosti R Nechme toho Obětthe
wssickni u Nechtice wssickUtsiatt jfoU wšý
wajiee až do posledsliho powzdechUUti jméUo
Zežiš. uu

JtUa opět kUiha od Uěho wydaUá jest
„proti pohaUUm “ Dále od Uěhopochážejl:
EleUchUš o božskémanrchii o dUssl Bsalteš
kteréžto spisy EusebtUš Uwádi 7ee)Wotom máme

od Uěho jesstě 1edeUdUležttý fpiš: „thpUtaci
či hádáUi proti židUm ťteršž měl w Efesil

iš Tryfonem, toho čan UejžUamenitějssm mezi

židy mUžem W té UkazUje patr:tě pťedUě, ja:
kým ho prsobem božská mslost k požUáUč prawé
wiry priwedla; pxotom jak mUoho práce a pilc

e) Dcsatero knih bistorie cirk od Eusebia pťelozil
Krbec w Braze 1855 str. 191.
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Uosti we silososit wyUaťožsl a š jakoU simžxwsti
prawdy fe dohledáwal Wypraije o thech,.
1akýmt onlady o wywráceUť Ehrtstowa Učenij
fe žafašUjč a kterak porUsstlt pifma ohledem:
těch mťst, kteréž fe odUássejč ke EhrtstU
BáUU.

d Sw Zreneji rodemŘek(U ok 140)
wypraije Uám fám, že w br kšmUtládť poUžiwať
wyUčowáUi od mUžUw kteťlšto bylt obcowáwali
fe fw apostoly, meši Utmi t fw Bolykarpa
Bylč pak žajtsté ZreUeUš dústojxlým wyUčeUcexU
mtster takowých, w Uěmžto fe pojřla hťxlbolšeij

wroUonst myslt (útroonst), š wšUesserU siloU
wirh žiwe. Láska kwťťe ťťestcmske pol)állělaťs

jej k toxUU aby 1t Uárodťlm posiw erbráceUým
hláfal a Za timto fw powoťáUim Ualežáme ť)oj
w LhoUě w Gallči kdežto bršo kUcžem Uá
potom i btskxlpemte Eirkwe se stal a (ok. 202)
pod Septtmirm Sewerem UUlčedlUickoUsiUrtč

fesseč Zz jeho mUohých fptsilw šachowásl jest
Uám Uejdúležttčjssl; a wssak Uikolt w ťecke pU
wodUč ťečt Uýbrž w pťekťadU ťatiUském 1ehož
Uáptš: 5 ljdri :aámršuš dďšreščš (patero knih
protč kacirstwťm) fpolU Udawá obfah jejtch
Brojitě pak w nich šlásstč proti blUdUm gUo
stickým klada wáhU Ua to, že se š kačiťi
Uemá bojowati wýroky Bifma, Uýbrž raději
tradici t 1 podáUim, 1ižto oxli se UemohoU
whkážati. d

o. Řehoť Diwotworče (ThaUmatUrgUš)
pťijmim 1esti 1ednim žUejpamátnčjssich wýjewmo
w Cirkwi katolické W Uěmt fe Uacházeji wěda,
pobožUost a diwotworska moc erbyčejxcým spů:
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fobem fpojellh, pročež 1eho chwála a jeho skUtky
po wssech cirkwich, we wssech Ustech jfoU br)ly
welebeny Bylť pak UarožeU w Nowé Eesareji

w WoUtU co pohan (žač 1ll stol..) Mělk pak
fe oddati wědam w Rimě; pťtssel wssak Ua
jedUé cestě do Eefare1t w BaťestiUě, kde
Qrigeneš slawUý sskolU ťidil Pod wedeUim
tohoto welikeho Uččtele žUstal pět let Uačež
fe do wlastt fwé anrattl a tam žcela o sa:
motě w UčeUi swem pokračowal Na to pak po

dloUhém ZdráháUi wyswěceU jest byl ša btskUpa
rodslel)o města swého kteréž, když oUrad bi:
skUpský UastoUpil, jenom 17 kťestaUUw teprw
počitalo Od té doby bhlk žiwot jeho Uepretrže:
Uým ťetěžem žázrakUw jejichž owocem bylo to
že celý okreš biskUpstwi jeho wirU kťesiaUskoU
pťčjal Jak welčký to dUch byl wyfwitá i še

spisilw jeho z Uichžto jedtUě pťewýboonU jeho
chwaloťeč Ua QrigeUa tUto pťipomiUáme

á EypriaU, jedUa ž Uerssťechttlejsslch
ozdob Eirkwe jako biskUpa sptfowatel Naležel
rodem jedne welmi bohate a wážeUé rodtUě.
senatorské w KarthagU MUohostraUUě wšdělaňý
a wssak jesstě pohaU jsa pťewšal profešfUrU

rewýmlUroUosti (rhetoriky), š čťmž fe tehdáž
UejwžácUějdsi mUžowe obirali a Uějaký čaš skwěle
a slawUě tento úťad w mistě rodUem žastáwal
Tim pak žmUožiw swé beš toho žUameUité jměai
oddal fe rozkossnémU žtwobyti a sice, jako se
sám prižnáwa Utkoltw beš leckterých pokťeskúw

Y wssak U prostred dráhy tšto šadržela ho Utiex
lost Boži W domě jeho pťebýwal ctčhodUý
kUěz CeciliUš kterýž si jeho Uáchleost šiskal a
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jej we krestanském UčeUi wpcwičtl Těžko ba
Uemožno poždáwaťok se Cypriáslowi, aby člo,
wěk wwplxliti mohl, ro kťesiaUská wťra Ua wy
zUáwačich fwých wpmáhá. Bťedce wssak fe dal
pokťestiti, a hle! (tak pisse sám) „jak mile
uwodoU UowUšrožeUč sskera prwssčho žie
wota byla jest smpta: tU wtikalo shUry
jané a čtste swětlo w Uttro rošhťesseUé
J obdrželč 1est bržo poswěceUi Ua kUčše a po:
žádán jest w bržče Ua to ša biskUpa do Kare
thagy Nád čťtáwal spssy TertUlliaUa, jedUoho
ž perich UčeUcUoUoho wěkU, jejž Uašýwalmi:
strem Jeho pokora welela mU Utéci bhlk wssak
wyhledáU a tak dloxcho prossen až fe poddal
Zeho pobožUost, jeho pokora a wlidUost, jeho
důraz a pťťsiwst w žachowáUť mrawU a kážUě
cirkewni, Učtnilyk jej wžorem biskUpa Takowa
fwatost a Uáplň Utčlostt šáťila ž obličeje jeho,

žek tt, kdož Uaň patrsli žrela šaražeUi jfoU xe)
Sotwa stál jedeU rok w Uradě swém tU ša:
wžUělo we proUásledowáUi ža cifaťe Decia:
Eyprčana lem!“ N wssak Užnáwaje šapo:
tčebi teUtokráte 1esstě fe žachowati, dal se o:

fwiceUý Učttel Ua útěk a odtUd Uexlstále Eire
kew potajmo fprawowal RokU Uásledujicčho fe
wrátil a w okolnostech welmi siUUtUýchuu šů:
ťilť tehdáž žajisté mor a proUásledowáni cifaťe
Galla u o fwé owečky pečowal Defet let
fwittl Eypricm w Eirkwi když jeho siawUá dráo
ha chýltla fe kU koUci jesstě slawnějssmU Cifať

e) Toho welmi krasnč poUzito w katolickém románU, sepsančn
od Dr Neumanna, jenz ma titUl: Kallista.



110 Sw. Cyprian.

Walerčán wydať rožkaš (257) aby kťe!sianeu
obžťásstě biskupt mUčeUi bryli; Uin jtž Uchledal
w útěkU fpáfy žádostiw ssa korUUy mUčedlUické
Radostslě wyšUal pťed konUlem, že jest kťeslalt
a biskUp: ža to do CUrUbi wypowěžeU 1est
Obec ťčmská chtěla ša Uěho orodowati U Uťade

státnťch; a wstak jim odepfal jak drcchdpJgUá
ctUš: Ziw jsa pčssi wám ale po fmrti toUžim;
láska ma UkťtžowáUa jest, UwUttť slyssťm hlaš:
„Bojď k tht!“ u Bo rokU žwěstowáUmU
ortel: „BtskUp Karthageltskú, Ueprčteť bohUw

ťimských bUdiž siat“ n „BohU diky!“ bylo
odpowědčjeho thUd jeražýwa fw NUgUstin:
biskUpem katoltckým a katolickým mUčedl
Ulkem (áš bčdpd.lll. 3) Tak Umťel Chpricm
14 šáťť 258 Když tato Uowisla dossla obre
Karthaǧtnelrské tU wolali wsscckUthlafem boťesti:
Pojďme Umťemeš Uim! uu Tak milowalt bi
siUpa fwého J wšalt si drahe pošUstatky 1eho,
w tichém bolU je pochowawsse

Q ceně jeho spisilw klademe tUto mčslěnč

basilikaBrUdeUtia (áo ol)roniš řxxm 13)
„Jak dloUho EhristUš lidské plemě jak
dloUho fwět trwati Uechá: „Každý, kdo
milUjeEhrista tebeEypriaUe! bUděčitati
a od tebe fe Učiti “Spifowe jeho obsahUji13
rošličUých pojedUciUča81 psan kteráž Uám po
dáwaji welmi dokanlý obraš dUcha a žiwota,
kazně a spráwy cirkwe sw w oUom wěkU
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3. Zpisomatrlnwě cirbemni těto jřloby.

27. Elcnlrmi, Wrigeneď, Wrrtnllian.

W Nlerasldrii kwetťa od polowire ll sto
leti tak ťečeUa sskola katechetická kteráž byla
žťižeUa k tomU cťlř aby fe w Ui UčeUť pohaUé,

jakoby po mUstkU Uějakem pomoci silososie k
pošUáni krestaUské prawdy a tndťž do Cirkwe
pťiwáděli t 1 aby se jim to dokazowalo, že
wira kťestallsiá UejeU wýborUě še ždrawým ro
žUmem fe siowUáwá Uýbrž kde ktere potťebě

lidského dUcha co Uejdokonalejt wyhowětt š to
jest Na tomto pak ústawě Ualešáme (ok 190)
slowútného Učttele ElemeUta Nlerasldrčslského
Bylť žák a chowaUeč wýtečllého WaUteUa, který

we wyfokém stári jesstě toUhoU sioatoU doháUěn
NrabUm fw EwangeliUm hťásat odessel. Učt:
telskoU stolici šUstawil dUstojUémU UástUpci Kle
meUtowi, kterýž ústaw teUto jiš Ua wyfoký stU
peň proslulostř powýssil We tmach pohanských
wychowcmý mladik bystrým Uad mirU UadaU

jfa rozUmem po sioětle prawdh UeUstále fe
shaUěl Na cestách dalekých po wssech krathách
wýchodUich wěhlafné Učitele wssech sskol posloU:
chal; a wssak wssecko to co mU silofosie poský
tati mohla, Uemohloč Upokojitč mysk a dUcha

jeho TU slyssel w Nleralwrči, kterak Bante:
Unš pisino fw wykládal žákUm wědochtiwým;
izahoťelo srdce jeho a Ualešlo po čem také
dloUho toUžila dUsse je!l)onuu toUha UeUkojitean
Ut:chla u ont fe octnUl w bežpečUémpťistawu
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prawdh Od biskllpa Demetrča ža Uastnpce
BaUterwa UstanweU obfáhloU žUaťostč Uče:
Uostč (literatUry) recké, wáonU a plynUoU wý:
mlUonstť mUdrckoUbystrostť kterouž fe bhl Uin

jediUě Christu žaswěttl tak morUě pllsobil že
jakoby erýslothým koUzlem hony oswťčených
pohaUUw ke fwým čteUim pťčwábil a ChristU

šiskal RidkoU fchopnosti též slyUUl tottš, že
každého še žákUw fwých dle žlásstni jeho powa:
hy ťiditi a woditi Uměl Z wděčnosti ke EhristU,
že jeho toUhU rozUmskoU Ukojil ithým jako
JUstiU UUldrc tUto cestU Ukažowal Sprob

wyUčowáUč(methoda),jižto pťt tom nasledowal
žrači se w trojťm dťle jeho: WrowoláUi k
pohaUUm“ kdežto jich fUaži se pohUoUtt k
tomU, aby pťijali wirn kťesianskoU kdešto hlawni
wětoU jesti to jeho Učeni že jako ZidUm dáU
byl ZákoU aby je wypčstowal EhrčstU: tak že

pohaUy rošUm (2mUdrrtwi pťemýfslowárli) kjte“mUžcili wede 2. „Člšedagoǧxxš:el whcho:
wáwatel a wUdce Ua cestě fpafeni, pro takowé,
kteťižto se již byli stali wčťicčmt a Uyni kU

krestaUskémU žiwotU wýkoUUě majč anedexli
býti 3 „Stromata (koberce),spiš welice
rošmaslitého welmi pestrobarewrleho obfahU
(odtUd Uášew), kterýmžto jtž dostatečUě wycwi:
čeni Ua wrch dokanťosti maji wedeni býti.

BohUželř w tomto poslednim dile swém mU:
drctwi poUhého rožUmU (silofosii) od
UčeUč šjeerho (theologie) jak UaležiUe:
rošdčlUje což k Uedorožumčxlim wésti mohlo;
odtnd u pťefe wssecky welike záslUhy swé uu
mezi sw otci mista Uezanimá, ačkoltw wychwau
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lUjic cenU mUdretwi ohledem žbpstčeUi rožumU
aby UadUžtti 1ej1mU bráUiť Učtl: že kreslaUský

mUdrc wždh pťč fwem žpytowaltť ermyťUoU
prade UčeUi cirkewUťhopťed očtma mitt mUsi
aby UešbloUdtl“ uu

2 OrigeUeš Nejwýtečllčjssča Uej
slawUějssižák a potom UčttelqleraUdriUské ssloly
katechettckéjest QrigeUeš prťjmim NdamaU
ttUUš (dtamemtowý) Uar 185 k wyfoke wšdě
lanstt kteréžto se pťt tomto pamčtibodxtém
mUži obdiwm“eme položiť byl šáklad hUed od
Uejútlejssiho mládi 1eho krestaUský otec LeoUt
daš wýborlchm wychowáUťm QUk aUč 1edeU
den miUoUtt UeUechať aby mladťk Učro špifma

fw Uebyl čistt a rožjimati meel LeoUidaš w
pronasledowásli Septimia Sewera (202) byl
1at a do žaláre UwržeU, a 17letý Qrtgelleš
1eU žtiži od matky žašdržett fe dal aby dobro
wolně palmy mUčedlUicke UedofáhUUl Bťedce

wssak pfal otct ltst, we ťterémž ho požbUžUje,
a prosi aby fe pro roditlU U wiťe Uežwtklal.
J skUtečUě fessel otec, ro mUčedlUčk; 1měnč jeho
w pleU wšato a wdowa fe še 7 dětmt Uej
wětssi Uouši žUstaweUa N wssak Uesstěsti Uesklo
Utlo silU a šmUžčlostOriǧerwU; rodtna Ua
lešla podpory, oU pak teprw 17 let stár, obdr

žel od biskUpa mťsto Učttele Ua sskole katechettcké
Téměr k UerčťeUi co OrtgeUeš w tomto
úťadě probil Zeho skwěle dary, jeho dUcha
plUé pťedUásseUi we kteršm fe pojčl dúraš š

lahodoU poUtalt kde koho Uan Bťi tom bylo
jeho obcowáslť welmi wždělawatelUé, a uuxjak
mimým a ssetrným byl k thým, tak prčsUým
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ťchl sám k sobě Son pěkaU kUthownUklaf
sikUw byl prodal žačež deUUě 4 oboly (17 kr)

dostáwal to xUU stačtlo po ceťý čaš žiwota k
deUUi wýžiwě, a Uebyť k pohUUtť aby od žákU

fwých to UejmeUssi pťijal Měťt 1ednu jedtUkoU
tUUikU a dloUho fobě Užťwáslč stťewleU odepi
ral Celý deU byl UrčeU k sstUdowáUť wyUčo
wáUi a fpisowáUč; modlttba a rošjťxUáUi ode
1muly Uejwětssl část Uocč a kratčnký čaš w
Uěmžto si pokoje pťál fpal Ua hoťš šemi Weťmt
rád také mUčedťnikyUa poprawll wyprowášel
až do posledUťho dechUUti pťt Uich býwal pošbU
žUje a celUje jich; a 1esti to podiným ťizenčm
Božťm že již fám dťiwe mnčedlxtirtwim Uefessel
Teprw pod Dectem (250) bylt 1est uu 1iž co
staťec jat UkrUtUěUa skťiprt UatahowáU Zafe
wssak ofwobošen Umťel wssak 1ak fe podobá
Uásledkem toho mUčeUčr 254 OUč byl Uej
wětssťm mUžem wěkU fwého; 1eho powěst, co
Učttele, Uejprw w Nlercmdrii, potom w Eefačxii

Walesttnskš slyUUťa po wesskeré Eirkwi. Z sama
mateť cifare Nlercmdra Sewera a jedeU arab
ský kUiže chodiťi k UěmU do Učeňi; an co an
fUěmčUUUěkdy fe Uepodarilo ui Umohé kacire
žase Uašpět do Eirkwe Uwedl; kde kolt powstal
fpor, tU bUď famoděk čtpowoláU byw pofpťchal

tam a fon wěhlasicostia laskawoxčdomlUon
téměť Uažwice šafe mčr šjedslati Uměl Qdkxld

jesstě k tomU časil wžal, že toli wýborxlých
fpisi: sestawil to je Zcela Uepochopitelslé Ja
rolťm di: že oU wťre fepfal Ue 1iUý ša žiwa

prečetl; a podle Eptfaslča poččtan fptsU jeho
Ua 6000 dil KU sestawenč jedtUého dila u
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jeho bibťicke ť)e!čaplyxe)u wěk obyčejslý fotwy
stačč Bršo po 1eho fmrtč mU ša wiUU poči:

x táUo že jedeU ž Uejčelslějssčch fpisil jeho o žá

kladech rčpa apxšx) pobloUšeUč we presile wčre
kť prost UeUi; to a potom že w blUdUem
prefwědčeUisiim sebe šmršačtl a pak wysioě
titt fe dal 1e Upťťčislě že teUto weliký mUž mešt
otci cirkewslimi Ulista Uedofáhnxxl Ze Uěkdy
žblo:ldtl UeUi din; Uebo pťeďUě, žáhy prwé
Uežli oUplUě š krestaUskoU wiroU se obežmimil
jiš do ťecké silofosie je žabral a wsse co kde

staťť mUdrcowé kloUdUého bylt proslesli, kU pro
fpěchU kr wirh Uwožowal aby Učené pohaUy
wiťe kr žiskal; dale siladUo Uahlťžeti jest, že
oU jeUž toli pfal sem tam Uěco 1ak Uáležť
eryjádťsl a Uepostawsl KoUečUě Ua protxč

GUostikUm rowUě jtm wssecko š rožUlUU dowo:
ditt a w soUstawU Ufpoťádati Usilowal. Nedtw:

me fe že fe mU 1ank chwalne dičo wssudy Ue:
powedlo KoUečUě ale Qrigesleš fám Ua to
toUži, že kaciťowé žhUsta šmržačtli fptfy jeho

3 Tertlllltasl Uarodtl se w KarchagU
ok 160 Jeho rodičowé bylč pokxaslé a oU
1im též w perčm wškU fwém šllstáwal kdežto
mU kťesiaUsiwo fe ždálo býtč siUěssUoU posseti:
losti. N wssak w dofpělém wěkU mešt 30u36

lety pťestoUpil Ua wirU kťestaslskoxx a odťekť fe
žároweň fweho dťewUějssihožtwota pUsteho Za
pťičtml této žměUy Udawá sám oUU stálost,
kteréžto fe pťt mUčedlUčcichobdtwowal a moc,

eee)Heč:apla t j dilo UčeUé, we ťterém :očfmo sw w fseste
rem překladu wedle sebe wč sloUpcich bšžťcť se přirothawa
jedno š drUhúm
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kterouž od kťesiaUU pťč wymitásxi demoUUw wy
konáwaci wtděl MUž teUto měl šUameUtté wě

domosti, žťasstě i w práwU ťimskem a ž jeho
péra wypťyslnla rada fptsixw we kterých Žtdy„
pohaUy a kaciťe š profpěchem poráži Bylč
wssak od pťtrožexlostč powahy šasiUUsscťe sioé
hlawé, a w ťečt koUsawý a trpký, což ho ko
UečUě fwedťo k sektě Montallistčcke Bojat byw
blUdem 1ejtch, Uěkoťtk knth prott katoltcké prawdě
byl Uapsal Nroto pťř 1eho fptfech dobťe mUsi
fe rošdil čtUčtt šdali jich pred, Uebo po siočm

odpadUUtč byl psal; ostatUě jsoU pfálch slohem
twrdým poUěkUdšádrhťým a temným.

Kacičftwo o blUby toho loěčn.
28 Yřrdbčšné požnamrnúni

Nemohlok fe tomU wyhUoUtt, aby w Ečr
kwi také eržUikťy sporUe otážky o UčeUi wiry
a také t o 1iUých žáťežttostech cirťewřlich Bodle
toho oč spor wedeU byl 1akož t podťe tohw

1aké Uásledky teU spor ša seboU táhUUl slUsst
rošežUáwatř troji stUpeU fporú cirkewslich uu

1 Kde mUžowé cirkewsli w laste kťestaxlské

a š UprimUoU simhoU, domáhatč fe prawdy,
fwé jakkoli fobě odporxle Uáhledy a mUěUi jjoU
proUásseli a je rošbiraťč, a proto též wsstckni,
Brawdě, kteráž fe jim bUď rožsildkem ceťe
Cirkwe Uebo jedxlotltwých UčitelUw janě pťed

ložila, fe podložiťi:uto Uažýwa historte1edxco
dUsse:Sporem cirkeinm.

2 Když wssak wUdcowé takowé straUy
fporUe ž Upčrawostt a twrdossljllosti (swehla:
wosti) fwemU ťádUémU cirkeinmU wrchUčmU
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poslUssenstwi odeproU fe od Uěho odloUči, a Ua:

prott UěmU Uoon straUU Utwori, 1akkoli pťř
tom ostatUě žádxlého čláUkU wčry UeUpiraji: u
tUpowstanecirkein roštržka (Schifma)
HlawUč wěcč pťř tom 1esti ta, že takowá stra:
Ua jak bržo fe odtchsle od fwého Uejbltžst“cho
wrchniho též odlUčUje fe od stťedU Eirkwe uu
od Nima; odtUd žčela prirošeným během fe
stáwá, že pťt takowých od Eirkwe odděleUých
strcmách fe požUeUáhlai blUdUá UčeUi wywťjeji

Z Kdr)ž ale Uěkdo jedeU Uebo wťcero
čláslkňw wťry katoťicke UertUě popirá, Uebo
Uá!lky od Cirkwe šawržextš twrdosstjslě je pťt:

držUje, 1akkoli poUčeU a UapomeUUt byl: teU
Upadá do kacčrstwi (řprššjš) Kdo koUečUě
již 1edeUkráte wčrll we Ehrista wyšnáwal Uá
potom wssak Zcela ji fe odeprel slowe: odpadu
ličem (apostatoU)

2.9 šarsťstwn popslé Zr Židnmstma

Čeho se bystrý apostol fw Wawel prč
kťestaUech wysslých že žtdowstwa obáwal že 1est
totiž wira 1e1tch darenmá potwrdilo se bohU

žel! welmi bršo Držire fe šajisté wedle Elyrista,j
též Mojžisse tim dáwali Ua jewo, že erěťč w
Ehrtsta jako w jediného prodce ltdské spáfh,
we kterémž ZákoU sioého cile a koUce dossel
dle stráUkh obťadUw kteráž proto famé U kčej

skaUa žbytečUoUjest (Gal 5) NemoboUce wssakx
tito straUUici Mojžissowssci prott wětssimU počtU
prawých, ryšých kťesiaUůw odolati odražili jsoU
fe od jedUoty cirkein a szfobili sektU, kteráž
žwlásstě od te doby, co bylo wpwracer město
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swaté na fwěslo wystoUpila Spor ten ždali
ťťestaUé šawážani jsoU, šachowáwatt šákoUMoj

žissúw ččlt Uir rožhodUUt 1est byl Ua fněmU
cirkeinm w JerUšaťémě Tt pak kdoži po
tomto rošhodUUti jesstě twrdossijUě dokládali že
žakoU žtdowský k fpafesli jest potťebUý, twoťilik
jfoU bršo Ua proti Cťrkwt žlásstUi fekth Meši
těmi mčrUčjssi a pťthějssť: gx) Nažareúw
ss) Ebtollitxlw

2 MirUěstt j kťestaUstwUbťižsslstraUa
bhlič Našareowe (kterežto 1mrno bylo pr
wotUim Uášwem wssech kťestaUúw). Tito Uklá
dali plUěUi Zákan 1edixlě kťestmlúm že žth

obrácem)m a roždělowalt fe skoro jeU tťmto
ažlásstUim jejtch aramejským ewaUgeltem (dle
MatoUsse) od ostatUich, 1elikož w Božstwi
JešU Ehrista wěťtli. eš) EbioUite straUa
pťčsitějssť židokťestaUU wice staršho žákona se
drželč Uež Chrtsta OUčč sice UžUáwali w BáUU
Ješčssi Mešsiásse ale w doccxlajttlém fmyslU, Uež
prawť kťesiemé Jim byl WáU Ježťš pocchým
člowěkem owssempo ltdsku Zplošeným Bťťmě
zákan Mojžissowa, č ro se tkUe obťadUw Uklá:

dali wssem kťestaUUm t z pohamx obráceUým
J tisiceletá ťisse Ehrtstowa š šcela požemskýmt
čákaUU Uáležč kjejich UčeUť Jejich ewange
liUm hebrejfkéměloč sire jmer fw MatoUsse
bhloč wssak jak od pťercho tak od onoho
Nazarerw rošdilUé. Jedxtotliwe pošůstatky

fekt trwalSy až do lll a 17 stoletťZ.S Uáhledy EbioUitUw Ua Umože žpťiž
něU jest: EeriUth, jenž o EhristU poUěkUd
wžUesseněji siUýsslel Bplk jest jak fe podobá
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rodtlý Žid a twrdil še mU aUgelé priUásseji

šjeweUi jež oU prý Uápotom šafe 1čUým fdělUje
Jcho Učeni je siněš ž kťestcmstwa židowstwa
a bájek wýchodrlich OUť rožešnáwať Ehrista
kteréhož i Uašýwal Slowo ()xoěo:) od Ježlsse,
kterýž bpl poUhým člowěkem EhristUš teprw
pťi kťestU Ua JordáUě fe š Ježťssem fpojtl

pťed UkrtžowanUl ale l)o žase opustil Bťedce
wssak Chrtstllš opět pťtjde a w ttsicletem ano
wáUi swým stoUpenčUm wssech tělesilých rozkossi
Užttt Uechá. TeUto EeriUth šlásstě w Efesix
fon UeplechotU tropil a tUdťž žajisté BUh to
tak ťidil že sio Jem apostol tak dťolcho žiw
bhl aby tomUto UebešpečUémU UepťťtcxliEirkwe

mladistwe Ua odpor postawitt fe Uwhl ZaU
pfal fwé EwaUgelimU prott tomUto blUdaťi
kceréž počťUá š oUoU wšnesserU UáUkoU, že
Slowo (totiš: Syn Boži) od wěčUostt u
Bohem jest. Tak mohl EeriUth kťesiaUsié
wiťejerm málo Usskoditi

50d šďlUdowé Z pobanstmn.

Hrošiťatč UákašoU wiťe kťestqslské i wěda
pohaUská QUať žajisté wplčtajic Uechlltlté
fmýsslextky š wětssiho drlchU ťeckých a wýchodx
Uich mUdchw w soUstawU čláUkU wirp kťestalt:
ské toU měron, co Bohem šjewer ža Uálešy
a wýpowědi rozUmU lidského wydáwatt fe er:
siýchala Zlássrě UebežpečUým bpl čisiemU Učeni
kťesianskémllDoketišmUš Toto slowo po:
cháži od slowa ťeckého: dokei (šo)ečn) t. j šda
se Ltdé, ježto fe toho UáhledU drželt sloUlt
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Doketowé Dle jejich bloUžniwého ždáUč
Uemělč Ehristxxš Wásl ani tělo skUtečUé ale
poUše šdáUliwe, Uápohledtlé. Namitáť fe tUto
bežděky otáška: kterak co tak Uefmyslslého mohťč
jfoU fe dominatt? Dle UčeUi sskoly Nlermt

driUske powažlljice wsselikoU hmotU ša sldlo
a prod šleho, Uemohlt tUdčžpochopčtt,
kterak by EhristUš WáU chtěje od hťčchU wy

koUptti a ofwoboditč člowěčeslstwo, fám tělo
lidské tedh to hUizdo hťťssnostť, byl Ua febe
wšťti a fám staUa fe hrissslťkem hrťssUiky fpasiti

byl mohl? w Brott toUlUto hrUbemU blUdU
horlilt jsoU hUed fw apostoťowé BáUě, a w
listech fw Jgnacia otce apostolského mUohdy
kráte Ua tdto Dokety fe Uarážť

2 ZixloU fektU kacirskoU šprobil ŠimoU
čarodějUik W tom čafe kdhž perč šwěst o
xfw EwaUgeťiUm pťčssla do Samaťč sirže1ahsla
Ftlippa, žiltě tam SimoU přijmimČaro
dějUik (Magnš); protože obhwatele Samaťi
fwými kejkly klamal Wedle toho 1čm ošUámil
Uowe UábožeUstwť we kterémž febe fama ža
prodce wystawil Udáwaje 1inl: „že oU totiž
jest 1akoUsi welikoU stloU Uebo moc
Uosti Boži“ (SkUt 8) Bťedce wssak tUssim
pro jméUo a Ua oko kťestaUskoU wirU pťtjať
a pokrestitt st dal Když pak bržo Ua to do

Samaťť pťissli sw apostolowé Wetr a Jan
aby pokrestěným tam rUce wžkladalt (1e biťmo:
walt), tU žafmll ŠimoU Uad těmt žážraky, kte
réž fe pťi tom Udály; a podáwal sw Betrowř
peUize kdyby ho UaUčil tomU Uměnť, rU:
koU wzkládáUčm takowé žašraky dě:
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lati Sw Betr požslal1ehopťewrárenoUmpsl
a proto pťťsilěho pokáral ŠimoU sire dělal
jako by lťtost Uad tťm projewowal alee poždějt
šafe chodil a i 1tné Ua čestU šechnby fwáděl
jessto krestallské wčre sioé wlastslť bloUžiné

mUěUi pťčměssowať Od Uěho ždědčlo t jedUo
cťrkein prowtslěnč swá žalostUě 1méUo Když
totiž dUchoin Uebo cťrkein wěci ša pošemskoll
ceml se prodáwajč a pťčjimaji slowe takowé

prowi,xlěUiSimoUie (fwatokollpi) Stmon tento
prý Řťmasly až tak ossálil žeč 1emU jako bohU
postawtli sloUp; an bážka ǧqkkolt Uešarllčeslá
dokládá, še w Řčmč 1edeUkrate pťed množstwťm
lidU šhůrU letmo do wszchU fe pošdwihnUl a
wssak Ua modlttbn fw Wetra že fpadť a fe
šabil Jeho fmýssleni je wire pohaslské, tak že
fektu od Uěho počatek beroUcč fpčsse žjewUě proti
čťestaslskoxl Uešlt kacčťskoU Uašwatt slUssl

5!. Wnnsticimnnň; pňwnd a směr žrdn.

NápadUý xoý1exo bUed w kolébre wťry

kťestallské 1est gUostičtšmUš blUd Umoho
txwárUý, daťece a dloxcho brojťci ostroU zbrčmč
proti Cirkwi Báslě Jméllo to fe odwošUje

od gxlojlš t j wěda hlUUssťrošUmské whled
UUti do wčci tajných žlásstš bošsihch Toto

„1méUo oUt fami leostikowš čt wědcowé, wědaťi
fobě dáwali ž pychy; katoličtt otcowé wssak š
timto Uážwem spojowali wssťmpráwem opowáž

ltwé jUažeUť htstorčt a pifmeml pčfem sw beš
dostychxl rošUmowáUi obětowati N skUtečUčbU

lif jfoU tito gUostikowé UUldrlaUti Uáboženssťi
6
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kteťč jeU Uěkolik wět a úslowi, bež fpojesli š

celkem š kťesianské wirp si wyplljčtli, osiatUě
pisiUeUU i dUcha jejčho Ueslýchanoxl dršostť jejich

rošunmreUi podťtšowalt jsoU Temny a poma:
ltelch, jako famy nánky gUostické jfoU rowUčž

fpráwy o pťlwodU a púwodrťch 1ejich Sw
JreUeji sice dowodť (w dile čxács kxčť:p)že Šč

xnon Čarodějnťk je otrem wsiech gxlostikUw
N wssak Uedajič si! tyto tak xUUohotwárUé foU
stawy a dloUhé ťady gUostikUw š 1ednoho a

téhož prameUe oďwodttt; a jak anžowé kteťč
tomU rošumějť, o tom wesiněš se sl)odei, braťt
jfoU gnostččowé fwé sinysléUkw š částt še židow

ského Ullldrlantstwčšlšhčlolta Ylexaxldrillského po
tom ž Uderctwč pčatoUtckého a š Uábošensiých
mUěUi po Wýchodě oběžných ryto pak Uáuky

podle obrašotworslostt jednotltwých gnostiktlww
nejpodiwnějssť bUdowy Učebslr pestawowáslo

2 W čcxm pak te sl)odnji wefměš, jest,
jckakUáslexd:lje:

Tčžké jarmo doléhá Ua wefskeré plšmě
ltdské Bošornjťčimll četUé fwišele we pčirodě
žalostUoU slabotU, ano někdy Uepochopitelnolč

.žkažeslost lčdi těžko w tom UšUatt še by to Bťch
tak byť stwoťtl Uřpoťádať a iidil: Utkolčw!
temné ďábelské Utori tU mUsi fon Uepťechotll
p:owádčxti Tak šasimlsstlým tUsteUim pojatt
jsoUre hloxlbalič ssoU gnostikowé w oUá žáhadná
otášre cxnat bawila xUUdrret possetilre wssech wě
kUw tottž: Odklld to šlo we jwěte pocháši?
Kresta Uslé Uábožextsiwčna Uiodpowidá žcela prostě:
To pochášť odtUd že člowěk žUeUžil fwobodné
wUťe swš N wssak ppssněmll a smyslxlémxl člou
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wěkU Uestačť odpowěď takowá; Uechtě býtč sám
xhťťchxltheU fwádi wiUU Ua cxosi mimo febe
Tak t gUostikowé TUdťž si to wpmyslřli takto:
Wllwodem wsseho žťa jest hmota (materia),
kteroUž majť w moct dUchowé žli N wssak
aUt ttto an anUo nemoholl pochažeti od Boha
dobreho š pťčma a proto prawtlt, že ta hmota

Už 1e tU od wěčnosti zaroweň š Bohem Toto
wyzUáwáUi dwojč prabotnostt 1mennje fe UčeUě
DxlališmUš GUosttkowetedy Učilt takto:
Jediný jest BUh, ale wedlr Učho hxled od wěč
Uosti ť)mota t j wssecko to co wčdime Tt

pak šli dllchowš powstalt 1roU Uásledujicim bč
hem Bčch dobrý chtěl aby š Učho wyplplmťč
dUchowé (eoUowč) kteťčštopak čim dále plo
šenim se Umožili tim wire wšdalUjice fe pU

wodU fwého porUsseUi Ua febe jfoU brali Z
těch pak 1iž porxxssených jedeU Uebo wice jtch
spolxl š hmoty wěčnč mrtwé wšdělali jfoU tento

fwčxtt člowěka pro Učho je teUto fwět žalá
ťem a onino dnchowc šalaťnčci dejč ltdských
N toho jwětostrojce 1erUo Uašýwalt po ťeckU
demtnrgoš be tyto dUsseš takowébťdy
wyfwobodtl wyslať (prý) Búh welikého dUcha
(Wykllpttele), kterýž ltdč pončttč má kterak by fe
Z tc wašby žťého wyprostiti mohlt N pťi těchto
ymysslénkách domnčwaťtr jxoU je býtt kťesraxch,
ač čeťné prawdy kresianské šccxla 1inak si wpklá
dali a proto i pismo falssowalt Uebo žlásstnťch
šjewexli fe dokládali Tak k p UčeUčo Uej
fwětějssi Trojici Ueleali ssoU dorela; proto jim
byl EhristUš jedině weltký dUch (eoU), kterýž
jeU Ua oko, ždánliwč tčlo ltdskš Ua febe byl

6:!:
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prčjal; Ueboč kterak by si! byl žloU hmotoU obeu
strťti mohl? Starý ZakoU mUseli šawrhUoUtč

dorela jessto Blch židUw a stwoťitel fwěta dle
1e1ichUčeUť byl jerm eoU Uižssť Qbšlásstě ssoU
fe dělilt dle jmeU dle wlastt a dle mrawniho
chowciUi

52 Yťrhlrd soústameb gnnsticůých

Wssicknč Gnosttkowé w tom fe sitásseli že
hmota Ue božska 1est wěčUá; fwět teUto
widitelslý še jest UsporádáU Utkoliw od
Bok)a dobreho Uýbrž od Uějaké bytslosti
Uižssť ž Uěho wypťyUUlé a proto měli
dwa bohp, 1ednoho dobreho a thého
kterýžfp1lfobil a festawil teUto fwět (de5
miUrg) Kterak ale oUeUdobrý BUh od tohoto
fe rU Uť w tom UeUťUlešt Uimi sl)ody g) Sa
tUrUtU a Bardefaxreš gUostikowš jyrssti
siUýsslelt, že pllwodce fwěta jest wěčxlý a žlý
dUch wyšnáwalič ssoUtedp dUaťtfm (dwa bohy),
1edUoho dobršho ochraUre dUssi rožUmUých;a
boha šlého, Hňwodce fwěta a tťm t wsseho žla,
wssech Uedlchň a bolestť 1ak tčlesilých, tak dU:
chowých.d) EeriUth žask,Basiltdeš, Ear:
porrateš, WaleUttU a TaččaU, gllostt:
kowé eqyptsstť w 1ediUého Boha wěřťce pro

teUto wťditelxlý twětjčUého Uiťolt pťlwodre Uý
brž jeU sestawttele a sporádatele (demillrga) fobě

ss.oU wymysitlt a sire wšqteho Z počtU eoUUw
šBoha wydlyxmlých který, kdoš Uoť jakým pou
UUkUUtťm tU hmotU wščUoU ale beš ladU a
skťadll siUťchanU w pěkUý Utwar fpoťádal a
ltdské pokolexti Ua šemi tUto postawil wCerido
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a MarctoU Uad to jesstě tťetčho boha Utčl,i,

totiž toho kterúš 1estprodcexU tc wščUe hmoty
q, časil a pak teprw demčUrga kterého prý

Žčdš 2ža jedixlcho boha čtsli.2.Wsstcklli wěťslč w bytostt dUchoin ž
Boha wr)psylmťé a Urfmrtelxtč eoxly UažwaUé
Jakc wssak powahy ttto dUchowé do sebe maji,
1aký počet 1aké ssoU oUťady jejtch? o tom koťtk
hlaw, toťtk táměr bylo siUyslUw; kolčk obrašo

tworxwstť toťtk follstawcť až kU podčw!c splete
Uých Wssecky jejčch rody wypočťtatt žražUje

jřž a:!ostol sw Wawrl šdrawý rošUlU pak U to
UechUtča palUčt podržett se šdráhá Nejplod
Uějssiobrašotwornojt měl Waťexčtčlc proto byťa
1eho foUstawka Uejobťťbexcěǧss“ Q Ehrtstll siný
sslelt wsslckxlt gxwstkowé, že QU 1est wšUesleUý
eoU ktcrýž byl od Boha dobrého proto poslaU

aby UooOhedUsse še žaláťú x:čl wykoUpil a osioobodil Qjcho wssakofobě jaká by byla o jeho,

šjewexli fe Ux člowěččxnsiw:l oxět siUýssleli rožťičUě.
a) EertUth a Basiltdeš siUýssleťt,že w

Ehrif tUJežissl dwojťbpťa osoba a sice čťowěčJe
žiš a eoU EhrčstUš Woslaxlý Ua fwět aby moc
a wládU dčxmiřlrga žrUsstť fpojtť je teUto wšUe
ssený eoU š 1akýmsi Židem Ježiš Uašwaným,
kdyš býť kťtčlt od Jaxla w Jordaně, g žaš od
Uěho Uápotom siš odťoUčřl když ho Zčdš 1ali,

aby byl Ukťtšowáxl; a tUdiž, že 1esl poxchý člo
wěk Ua kťťžttrpěl twrdťče

8) WaleUttU Gxtosttk UejplodUějssl,wy
myslsl si to tak: EhristUš Jržiš prý eršal Uad
žemi Ua febe prtrošexlost lčdskoUš tčla ččsté
Balmy, Uýbrž pťčUesl jobč š Uebe tělo jemtlé,
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sUbtleé, wětrné, kteréžto jerm žiwotem Balmy
Marie jako woda Uějakým prňliwem prossedssi
Ua swět jest wysslo.

;) Karpocrateš Ho měl ša člowčkapoU
hého ač nad jinc rošUmUostča fwattosti wy
wýssesleho

š) SatUrUiU Bardefaneš TaciaU
(Syraslé) bájeli, že Ehrčstllš Ua fwět prisslý

an Uemčl těla oprawdowého Uýbrž 1eU tělo
šdánliwé, Uápohledne aby od ltdč onhl wtdiU
býti Wssecko tedy, co o ChristU čteme 1eU tak
Ua oko se dálok p. že st Uarodtl trpčl a t d
Majice totčž ša to, že hmota čt tělefnost we
sskerá je prodem wsseho žla Uemohťipocho
ptti, jak by ten kterýž pťčsseťdUsi wyfwobodtt
ode žla (těla), sám to žlo (tělo ťtdfké) Ua
sebe bhl prijmoUtt kterak by hrťssnťk hťčssUiky
byl mohl whkoUpitt. Wroto UašwáUi jfoU Do
keté, od slowa (doket) t j. oUo fe wám ždá
ale . . .

be pak fwe blUdUe smyssléslky wydá
wati mohltza prawdn, UikoliwsteroU ttto gUo
stikowe pokračcžwaltcestoU Karpokractáxti
Zawrhowali celý Uowý Zákon jediUě fUad EwaU

geltUm sw MatoUsse a to ne žrela, wyjima
jice QstatUť gUostikowé š wětssťho dilU kUihy
pofwátné, ktere odporowaly jejich fmyslUm
(šlásstě listy fw Wawla) Uepťijimali, pťijate
pak pod záthkoU že pifmo mlnwč jen w po
dobenstwich Ua swe UčeUi dotahowali (BaleU

tiUian), Uebo (jako Maretoxlité) žpošdile a drše
porUssowali a šthačowalt bUď wyslecháwajice,“
co jim Uefwědčtlo, Uebo pťtdáwajice, co 1im
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dopadaťo leo tčto lidé i Uowá EwaUgelia

skťádatt, a 1im ctihodna 1méxm sw Npostolmo
Báslě pťiwlastnowatt se chostýchalt! ani Ua tom
Uepťestáwajire roštrUssowalt ssoU, že EhrčstUš
BáU dwoje UčeUižaUechal 1edUo prosté waer
šUálUé, thé wssak wžchssrxiějssč, fonrolUUé, a
1eU fw apostoťxlm fdčťeslé J wychlUbowalčč
se ǧUostikowé, že slďé UaUky od famých aposto
lUw Uebo 1ejichUčnúw byli šdčdilt!

Jměxm fwá 1ichžpodržetč pamčt se šdráhá
mčťiť jfoU gUoslikowe bUď od žUámky fwých Uá
hťedUw k p Qphtté (od hada rajského), Nda
mité, Sethité, Kaixlčté a c d., a Uobo od
Uáčelxlikňw fwých; a podle wlastt žast byli bUď

ǧUostčkowé egyptsstč Karpocrateš Basilideš
Walentisl a fyrsstč: Satllrlrtll Bardefmleš
Taciall Marcčoxl Egyptsstť ǧUosttkowe bylič
jfoU we Ulrawech swých prostopásssli fyraslě pak
Uad UlirU pťťsili thUd te tčto Uašýwalt eU
kratttét j ždťšesllčwťpťťsxli NejrožpUstčlejssi
bylt Karpoerattcillt SUU Karpočrata EptfaUeš
ode fwých ša boha čtčxU a wssak čo 20 letý
mladik šemrel Nebot šlásstě po hostřxláchwsle
obecxtých pťiltš tělesilúch roškossi Užiwal, takto
wýtečslěpťUčprawtdla otce fwého!

Zajisté mUoho šlého spňfobtlř gUosttkowé
hUed od počátkU Eirkwi fwaté Ua fekty jt tr

l)ajice a pobaxmm UeUáwiděUoU jesstě do wčtssi
osskliwostč Uwádějťce Lid UeUmělý 1ejich Uepra
wosti a rožkosse waec šUámé wssem kťestallům
pťtčital a ž toho wětssiho podUětU a práwa
kpronásledowáni kťeslanmo mitř fe doxUinal
Zajisté jesstě wčce by byli Usskodili kdyby BUh
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Uebyl jako wždy, tak i teUkráte wšbUdil mUže„

jtžto we fpisech dUkladných UtčemUost a Uefmysk
UáUk gUosttckhch fwštle a rášUě ssou dokažowali
Již fw Bawel a ZaU Ew. (1 Ttm 4 Z; 6 20;
2 Ttm 2 17 Zjew 2 2 20) w ltstechfwých
Uarážeji Ua tyto bťUdy Wo Uich brojili proti
Uim fw JreUejť, TertUlltaU Klemeslt ž Nle:
randrte

55 M,anichrowě

UčeUč gUosttckýUt UáUkUm welmi fprťžněxcé

byť MancheišmUš kterýž i proto takč gUosi
perslckoU slowe Zde wyžxtáxčidwo1i prqbyt
Uosti (DUqltšmUš) 1esstč ostťejt 1est wyžUačer
GUosiřkowé pokládaltk ssoU wedle dobrého 1edi
Ueho Boha Uebeskoxx ale wěčUoU hmotU; Ma
Uicheowe pak Učili, že 1est od wěčUosti 1edeUx
dobrý, a drnhý šlý Bčch leodce teto sekty
1est Man (MaUeš Uebo MancheUš) Bersscm

ktsrýž U prostred tťcxtťho stoletč kťeslaUskeho žiw
byl Jeho Učeni smčsice to ǧUosttckého a per
sickeho (Zoroastrowa) Uábožellstwť 1est 1ak Uásle
deex: Qd prwopočátkU siáwa dwoji 1ťsse: ťisse
fwětla a ťisse temUostt Každou žUtch owládá
jedUa bytnost wěčUá; blch dobrý UapťUUje wssecko

fwětlem a radosti jfa obstoUpeU blažeUýmt eoxch
a geniemi swětla Zlý bUh (SataU) wládUe
w ťissi temUosti Uad démko Oboji ťisse tyto
bylyč jfoU od febe rošděšlemypráždnoxl prostoroU,
ažádUá erěděla o drUhé DémoUowé iji
mezi feboU w UstawičUem rožbroji a potýkámse
wefpolečxtšm Když jedeslkráte erbhčerě prUdce
fe potýkali, wptiskUUta byla část dšmoUUw Ua
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pohraxličnc hory jejtch temne rťsse a tU fpatťčli
ž daleka podčonU žár ťisse fwřtlosti Zcxeťa
Udtweslč a po této pojUd Uepošllaslé skwělostt
dychtčwi ssoUce Uděťaťt mešt sebon pokoj, a

wpadťt fpolečxlě do čisse fwčtla) N skutečlcě
podaťslo fe ďanm že Ukoťtstslt onc částtn
fwětlowých, kteršš feboU ť!yli žawlekťč do swe
ťisse possmoUrUé be se Ute k)orssčho Uestalo

whdať še febe dobrý ťwch dUcha žtweho a
kU pomocč jej poslal TomU pak Uařťdsl bčch,
aby Utwoťsl Uoon xxleštčisst t. wtdtteťUý
fwěř teUto a sire Z tš hmoty 1tž pe siočslem
smicheme kterxášto odrUd dťlem dobra dťlem žlá
1est Do této erštťčss byť postawexc i Ndam
a teU požňstáwá ž tťech stwoťeslť a sire prwxlč

část w Uěm kchla: tě:lo UtworčUé še hmoty,
šcela Zťe tanwe; w 1čho pak Uetěťeré bytxwstt
prebýwá předUč dUsse (pfyche) od žťeč)o kwha
pochášejťcxť a potom dUch wlastUť kterýš jest
an částtxm fwěsla Ukradellšho

Ndam špťodiť poUonáUťxU šléť)o dUcha dťtko,

a dálsslm rošpťožowáUčm poťoleUť ťtdskšho fč
ono Ukradené fwětlo do beškollečsla rožptleje

a anráceUi sk obtěžuje be ltdem tU cestU
Ukášal kteronšto by fe anráttcč onhťt k pú
wodU jwémU poslal bxch dobrý Ehrtsta Tcčlč
měť 1est toťčko teťo ždáxllčwc a Utkoltw stUtečUé
a sidlo sioc má we slllUri Tentýž pťčslibil
poslati Těss:tele, a teslk jest Malčeš dokoxla:

e) WyjadrUje se řU zkusselwst zde Ua zemi wrlmi obyčejna t
zc tč zlť poťad chzi sebon jsoU w xozbrojť; pťedce wssak
proti dobrémn swč sťly spojuji, a ťxrostwssickuřwcspollč
co jedeU mUž

xe
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tel UábožeUstwč 1ehodle) Dle toho jesti hťawsli
úlohoU člowěka, aby st od hmoty co možUá
Uejwice oprosttl. To pak fe má docťlčtč tťm

sprobem cxbp se člowěk od obyčejslých požttkUw
lidskýchždrowal Zapowěše:w bylo wiUo (jako
še žlUčt ďabťowy pochodici), maso mleko a t..d
též i maUželstwi jqko šťťšeni dUcha žlcho též
Ueměťo fe žádUš žwire žabijeti aUt rostlan žá:
dná wytrhowatt Jelikož wssak tim během
Mancheowé Uebyťt br) aUt žťtt mohťi, UččUěUo
rošdil mešt dokanlýmř a poslouchači (Zuáj:
toreZ); tito posledllějssi směťt fe žentti ale měťt
tomU prekašitt aby dětt žpťošexch byly; téš sinělt
orbU prowoditt aby ty dokchalčceyxkterižto w
žahálce žtwot trawili žtwttt mohlt

Jak přt qtrosttcťch, tak pťt Manichejských
UápadUý 1est wýjew dwoji: pťedUě wedle tak
pťčsilemraonáUkp takowá prostopássnost,š
we slwrech a pťt fchUškách Uábožexlských; a qu
to, že 1im ltdé takowý UesiUysk ša prawdxl pťč:
1čmatt mohli a sice tak mUoši a tak dlo!lho?

Neboť fe potkáwáme š těmiže blUdy i poždějt
pod 1iUými Uášwr) N wssak co fe prwcho wý
jewU týče žUámák 1est škUsserst, že „žámežUo:
sti fe stýkáwajť “ NeonUdre žapiráslť toho ro

iř) Tenkrate spxostili se Nerssaňé jarma partskébo a Uowa dy:
Uastie Sasauowct k upewnčui UxUUUswého Uzawreli obuo:
Uxiti Uábo,;eUstwi Zoroastrowo, welmi sklčslé Tobo jak fe
zda poUšil Mcineš kwystoUpnutt swšmu Že wssak Guostř
cifm ixxdický bUddaism a persický dUalism w jedUo Uabožexlx
stwi sliti a je wsseobchým Učinitř zamýsslil, tUdiž jak U
králů a magů perstúch, tak u kťeftauů, U Uichž fe za zaslibe:
Ueho Utěssitele whdawal w Ueanist padl a jako porUssitel
Uarodni wirh UkrUtne umučeU jest bhl (l 277)
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prřrošerst ťidskažádá žwrhloť se w bešdúszoU
prostopássslost chtičUw tčlesilých N wssak tako
wa UelUraonst bylač 1est č owocem UáUťyjejtch
Obojč sekta měťak ša to, že tšlo pochášč še

ť)moty žlé, a pod Uwrč Zťých dUchUw te Ua
chášč; tUdčž že powtxmo tělo UeUáwtděti je
jeslabowatř a wysčťitř což fe wykonalo k)ejťesrťm

tak dooťe (jeU owssem pohodlxčějč), Uežťt moU
drhm žapčráslim sebe. TomU t dále Uad
inrU pťeil Umsltchejfký Uáč)led o dwojč dUssč
zUtchž 1edxm, ssoUč siUyslUoU hťessč jxlad:lo

ňUtš qu l)ťčch teU dxlcba six UUlže dotýkatč;
duch při tom 1erm té slabostt se dopmčfstť
že dUsir UšdU popoUsscť, což je .UU wssak ťxmd

Uo odpox:strť Tato wcťmt poť)odlslá šáťqda
pťčlákalač t .Urlčkčho NUgUsttUa kskktě tčto
a Ua čao Udršoňaka 1e1 w Uť uu Drxchá Ue
wochopiteťxwst jtž š toho čo posild prawr

Uo wyfwčtlexlť poUčxťUdUabýwá K tomU wssak
1essčč sltbowáxw, žč U Utch duch wssrch pťe
čážek pOžcxmskýchZcela pošbawel:ý, wyswětleni
wssech tajemstwť Ualčš:če Uebo tato Zwčdawost
obžlássrč sinrtelnččr) láká Stáwei st, že člowčk

stmsttw siš fprosté prawdy, oddá f“e Oťelndx!m
Uejžpošdilejssčxxť, a žolčfaje w ledowrm prášdxčxl

hloUbáUi rožumskcho UaleZtt prawdn padá do
bláta rošťosllltrtwť a wysledeť ste.rčk)o t Uowo:

wěkěk)o gnojtictšmx: jest tch žč člowčk jesi
wyšssč šwťře a duchowá podstata jcho 1ťžto se
k)oUosiwá, žeč poxchým pťel!ldem nyslt jcho
thUd fe to dá wyswětliti že UejeU Eirkew
ale t stát tento Umohem pťčjxxčjč gnostřky,
ažlcisstě UmUichejské co Uejhorsst Uepťátele ltdské
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společnostč potlačowati UtUseli, jak to již Dio
kletiaU byl UčiUilxe)

54. eMnntnnistě.

BlUdy, o Uichžto 1fme bplř posixd pojedslá
waly, bylyk ssoU ž weUkU erery do Ečrkwe

že žtdowstwa a z pohaslstwa Nin pak w
Cirkwi fame požwedUUl se blUd kterýž i po

božslých žawesti Ulohť; Uebot fe jim Uepopirať
Utžádxlý čláUek wiry, Uýbrž jediUě pťisilějssi fe
Uwáděly mrawp, Uežltpredpisixje Cirkew MoU
taUUš hrdý, šasmnssčlý mršoUš Uarodsl se w
BepUši městě Whrygtckcm (ok 170) Sotwa
byť š pohaslstwi Ua wirU krestallskoll pťestoUpil
1iž fe wydáwal ša mUže DUchem sw šs.ásstě
oswťceUého ša wywoleslý Uástroj Barakléta
(DUcha fwatého Utěssiteťe) a predpowťdal že
pťisne tresiy w Uásledeicich pransiedowáUťch
Ua kťestmch pťtjťtč Umjč Jcho domslělá wUU
kUUti trwaly jfoU jen UčkteroU chwilt Nebylo

to wssak Učc jinšho Uež mdlobh UedUžiwého
dUcha jeho we kterých wědomi a rošUmU po:

šbaweU jsa uu tťesstil W takowých dobach
pak ťikáwal MoUtaU: že Bčch Uebo DUch sio
mlUwi š Uťm. Sdělesla 1ťm žjeweUť tato ob
sahUji Uejwťce pťisUe prawtdla mrain,
1ichž plUěUim Eirkew prýť swémU xUUžUémU

ee) Na začatku 5 stol proti Uim whstoUpil sw YUgUstin
onk protř Uim brojil wlastnťkusserstť a dúwodně bsUdp
teto soUstawy wywratil zsasstš zakladxlť blud o dwoji dUsfť
Konečuě skoro wfsickni Manicheowc do Cňkwe pťeskonpili,
jeslom szcky jejich zase w stredowčkU fem taUt se objewily,
ale pod jinými Uazwy
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wěkUdofpětčmá Tato dokanla mraonst ža:
dala:1) UčeUehobádáUť šaxlechati; 2) přisicčji
fe postitt; 3) w proUásledowáUťch Uikdp UeUti

katč; 4) podrUhé silatek maslželský Uežawčrati;
5) Uěkteré hťisssliky Ua wždycky š Eirkwe wle
čowati (UečtstotU, wraždU a drUhe UmUžeťstwi)
Dále Učil: že w prawé Eťrkwt Ehristowč UlUsi
dUch prorocký UstawtčUě trwatt aže trwá pťt
straUě jeho od sw apostolUw že pčessel po
mUohých ofobách Ua MoUtáUa, a 1eho dwě fpo
lečniče: BrtsčillU a MartmtllU Drže fe
Ua oko čláUkůw wiry katolické Učsl Montásl:

že 1UraončeUi mUsi fe stáwatč wždy dokona
lejssťm a pťťťUějssčm 1ak to BUh fám postUpem
starého t Uowšho Zákoxta Uapťed Ukážal a pťi

Uich roždilU ssetťčl NU fe biskupowé Umlo
asiatssť tomUto tťesstěnč dUcha ssalčbUšho teto
pťepiaté Oťťsxwstč Ua 1UUok)ých fUěerch posia
wilt Ua odpor: odtrhl fe MoUtaU se swýmt
pťiwržercct od Eirkwe

Qd té doby fpňfobili MoUtaUtsté kteťťžto

i WepUžtáUy Uebo Katafryǧy sloUťt w Nsii
žlasstUioUstawU čťrkewni a šFrygte swc
kolébky a hlawsliho sidťa rožssiťowaťt fe Ua žá:
pad Na šápadčt pťisilý a wědecký kUěžTer
tUlliaU (ok 205) mrawnostč pťťonU jejich pťi
wábiti fe dal do táborU 1ejtch, a to co MoUtáU
we swém tťesstiwcm citU jeU tUstll teUto wý
tečUý kUěšl wyťkUUl aťe také Uhlain dog
xnatický blUd: lichš dUcha sw k dilU Christowcx
postaweni Určttčjč whwiUUl Dle slow BáUě

(JaU 16) UeporožUměUýchtwrdtl TertUllian, že
čaš promťjeUč slabostč lidské pomiUUl sw DUch
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že UyUčw MoUtanwta ajcho don proroky
Uťch fe šjewil a prwxlějssi žjewexli doplUil aby
žiwot kreslanskýťk doťanlostt pťčwedelt byl
proto pothUo kťestaslowi tyto Uowá pťedpčfy

Dllcha sio sioědomttě šachowáwatt Naprott
toxUU Eirkew katoltcká Učč: že DUch fw apo

stolUm a UastUchm 1e1tch Uefděltl Uowých čláU
kUw wčry, Uýbrž tolčko wždy jascht Uwáděl a
Uwádč pojUd do wsselike prawdy od Christa š

hUry prčneeré aby 1č jak toho okoťlwstt a po
tťeby dle časil a mista wymáhajč blcchodárxlš
w ltdstwU čošfjrrowatt mohlč NU katoťici málo

UáchyťUostč Ukašowaťt kll pťčjmmč bťUdU tohoto
Uašwáxú ssoU ečlestlťct od MontaxltstU, sišbe dU
chowUťch Uažýwajicich

Z wássUtwého odporll proti Uim powstaio
U Uěkterých fmhssleUi šcela 1tm odporr:é dle šte
réhož wsseltký dar prorocký MoUtaUtstúw a we

sskeré darh DUcha fw anrosto šapirali NU
fe MoUtansté dokládaťi Wťsma fw a sice ewan
ǧelta fw JaUa, pok)rdalt 1řoUjťm ttto a tak
dlo:cho w odpoďxl siďem jsoU fe pxlstčlt, že Učš
Ui o Slown kteréž bylo U Boha šawrhlt a
pročež 1lUěUoNlogU 1txUdan

Zše cFtntitrinitňťiu Protitrožičnici.

Kťestanské UčexliUfpokojxlje dokanle a wy
hownje jak Ualežť kde které Uwhútslostř dUcha

lidské.ho totiž: rošUmU cttU i obrašUosti,
kde žárowexl wssemt pojedUoU, foUměrUč a jak
Uáležč jčmt pojato býwá Kde wssak jedUaš
těch mohUtUosti sama o fobě wýhradně beš
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úšdy a prawidla wirU kťesiaUskoUrozebčrati a
wykládatč si! podejťma: tenkráte owssem UemU
žeť leč w 1edUostraUUost šaběhUoUti a š
pobloUžUěUim UemUše se miUoUti

GUostict a Mancheowé libowalič fobě
we wýdlodech a stwUrách swé bešúšdné obrašo
tworxlostt a ansselt 1e do UčeUť kťestaU
siého a pťeče fe domslťwalt, žeč to rdšš kre:

siaUstwi pťi Utch se Ualéžá: MoUtaUtsté kladlt
hlawnť wrchU Ua to aby wiroU kťesianskoU Uko
jiťt šádUmčton Uchsl, horUjiri cit kterýž si li
bowať w pťisilé Uad slUssUo káZUi a 1t:lých
wýtržnostech; a i pťt tom we prawdě famš
státč fe domniwali KoUečUě prtsslt ssoU jesstčxšUě
kteťť, kdož roš Umem poUhýUl wydalt fe Ua
žpdtowállč wčry kťestaUské a pomátli fe w Ui

UčeUi o Uejjw. Trojtct Boži spojexle š
wěrošákotlexxl o wtčťeslč drUhš božské osobo

jesttt šákladem wesskeré foUstawy kťeptaUske Toto
pak UčeUi 1estt ta1emstwim kteréž Učkolčw UeUi
proti ždrawšUlU rošUlUU owssem ale daleko pťe

sáhá dthip 1eho proěeš teUto wyšUáwaje ždř!
Uedostateč fwoji w Pokoťe podrobiřt se Ulá zje

weUi BožimU Bylřť pak a ssoU posawáde lidé
takowť, kteťižto fe i toho odwažowaťt tohle Ue
wysiihťé tajemstwi dťe rošUmU swého wykládati

a poxlěkUd aUebo fUad Ua ceťo pochopttelslým
UčtUiti Tak powstala feť“taNUtttrtUttáťU čč
Brotitrojičslikú kteťčse rožpadáwaji Ua trojč
tťidU, a sice:

čd) Učkteťť popťralt Uaprosto Božstwi
Ježisse Ehrista ža poUhcho člowěka jej majice
(ManrchtáUt)
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d) JiUi Učellčo božsiwi Ježisse Ehrtsta ža
prade majččozapťrali že bp w BohU rozltč
Uých ofob stáwalo twrdice: že BUh Qtec fám
w Chrčsta fe šjewsl a ža Uáš trpčl (Watro
pašfiáxlt), čtlt že EhrčstUš jest tatěž osoba
čo Qtec

e:) JtUi koUečUěšapťraťč božstwi Ehristowo
bájejire: že WáU Zežiš 1eU jistým prsobem
š Bohem byť fpojeU: SyU a DUch fw že jsoU
byli 1eU jako božskš fčly, jčmtž Bňh ertdt
telm) ťtdem fe šjewowak

Do perť tčťdp Uáťeželč krom fwrchU žmč

Uěslých EbčončtUw a Mogx:w w stoletť drlchšm
Theodot kožeťlchbhšantský (r 192) Brt
jedUom proUásledowáUť když Ehrisia fe odepť
ral kofprawedlxtčnť swémU dodal: „žr Utkoliw
Boha, aťe čťowěka šapťel“e Wyobcowásl
jest kchl od papeže Btktora š Ečrkwe a stottl
sektU kacťťskoU

DrUhoU trčdUžačixlá Brareaš kterúž ša
cisaťe Marka Nllrelta prawdš kťedťcmskéskwč!lc
fwědečtwi wydal, a po wywráceslč blUdU UloU

talltsttckáho do Řčma byl prissel Ua koslct 2 sto:
letť; sálU pak žde a pošdějt w Nfrice Učil že

w BohU 1eU jedUa jest ojobnost, ta že že sebe
wyssla (odtUd Shnem se Uašýwá), w Marit
Wanslě se wtěťila a trpěla pro spastxxti lidsié
Wo mxlohých rošmťUwách š mUžt UčeUýlUi od
ťekl fe blUdU fwého W tom fmném blUdU
Uwážli jfoU Noštuš we SmyrUě a biskUp
Beryllxlš žBostry Yrabské tento wssak od
QrigčUefa poUčeU wděčUě fe Uchopil lepsslho
požUáUč(l 244)



NntitrinitěxťiwP:otitrojičrxici. 137

3 Náhled tretich powstal ze ssťoly Nle
:aUdriUskéže tottž Bčch, fwětU skrytý a Uerá
mý, Uejewi fe Uež fkrše sily, ž Uěho wycházejťci
jako slUUcefwětlem a teplem, t tak podobně

BUh 1edUoU siloU, kteráž ofwěche (t. j rošU
mem w BohU pťebýwajťcťxxl kterýž Ua weUek
wycháši 1ako ieč lidska a druhoU siťoU
kteráž žahťťwa a ta prý slowe Duch swatý
Dle toho predstawowalř fobě množi Ehrista

Ježisse tak že š Ježissem rožUlU božský
wire a bohatějt fpojeU že jemU U wčtssi mlre
dáU byl Uež prorokUm pťedepslým Tak w

stoletť tťetťm: a) Waweť rodič Samofatexčský,
btskUp w Nntiochit (l 260) mUž ofwčcem), ale
marm), chlipný, ctt a leskU miťowslý, jemUž titUl
fwětský „dUreUartUšxe)“ libešllějt šažUčwal Uež
titUl btskUpský O EhristU sinýsslel takto: že byl
poUhý, aťe od Boha šlasstUi mtlosti obdaťený
člowěk a proto še od početi w Uěm pťebýwal

logoš božský t 1 rošUm ltdský, ale erbyčerč
bystrý a wttpný Jeho pťčwržeUci UeUžiwali
pťi kťestU formUle cirkewUť. xNa trojim fUělUU
w NUtiochtt klát 1est blUd teUto Z) Sabeť

liUš (250u260) kUěž w Besltapoťsiš Wtoťo
Ulaidě Učtl že pťtchášeji w pijmč sice tťř jmeUa
Qter, SyU a DUch fw z že ale wssecky fe po“
tahUjť Ua jedUU ofobU tak že BUh Uejprw
probil co Qter, potom jako ShU a koslečnč
jako Duch swatý

W historčt oboU těchto blUdaťňw Ualešáme

xe) DUceUariUš bhl cťsarslý úťednťk Uad dxlchody maje jméUo
od platU, jehoz požiwal totiž dwč siš sestercii, což jest aš9000 tolarů
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též nejpatrnčjfsich dUkaZUw že i ža tehdejsscho
wěkU Ušlláwalt jfoU fwrchowanU moc ťimského
papeže Uad wesskeroUCirkwi Diwiš btskUp
NleraUdriUský pfal protč Sabelltowi pťt tom
wssakujak fe Uěkteťčdomýssleli, fám do blUdU

wběhnul a proto fám U papeže tehdejssiho
kterýžfe těž DikosiUš jmerwal obžalowáU
byl kdežto fe t osprawedllltl dokášaw že mU
sspatUěrošmnčťi u Wawel SamofateUskýbyl
pro fwé kacťrstwť od bčskUpr fhromážděných

fešašen oU wssak fpolehaje fe Ua ochranU
králownh Balmýrské Zerbče, Ustonpitč Uechtěl.
Když pak Zenobta od cifaťe NUreltáUa byla

1est pťemožena: tU obratili ssoU fe btskUpowé k
tomU cťsaťc, aby 1im dal podpory proti twrdo

ssijUikowč Eťfať ač pohaU chránsl žakoUitý
poťádek cťrkein, jelikož Bawla še sidla jeho
wypUdil a btskUpskoUstolici Nntiochit dťe libosti

biskUpr obfaditt Uechal, že wssak doložil musi
bytt takowý teU Uowý biskUp,kterýžto by š
biskUpem w Řimě we fpo1eUi cirkew
Uim stal

Sporh cirkewnť.
36. anr o tisiclrtě ťissi Ebristomě oo o břestn,

od lmciťů ndělrněm, u o stawrni Mrlilwnoci

U lUUohýchkťestam:w prwotni Eirkwe roš

ssiťilok fe Uměni blndxlé, že BáU Ježiš Ehri:
stuš opět brzo Ua tUto šemt fe anráti, že
fprawedltwé wžkťisč š Uimi z JerUžaléma po
tisic let anowatt bUde, ša kteréžto wládh 1eho
wywolellci sstěstťm a blažexlosti wsseho drUhU
oplýwati bUdoU Toto mněni kteréž sloUlo
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ChiliašmUš whcháželok od ŽidokťestaUUw
kteťiž w tomto bloUzUěUi Ualežali Uějakowou
UáhradU ža to že práwě takowěho Mešsiásse
žcela požemského a takowé radowaUky š Uim
xnarUě očekáwali, a w Uaději swé owssem br)ly
fe sklamali Některi Uwadělt t špťsina fw
žlásstě že Zjeweni sw ZaUa (20 6) dUkašy
pro blUdné mUěUi tohle dominajice fe, že i

slowo Boži jemU UaswědčUje NUo i ctthodxti
Učttelowé Eirkwe jako Jllstill a Jrenejt pťt
šxláwaltč ssoU se k blUdUémU Uměni tomUto š
tim jedtUě rošdilem že oUt Uikoltw pošemfkých
požttkňw Uýbrž ččstě dUchowUťch radostť očeka
walt Nejprwé o tom pro a prott pfáUo pťt
čemž Učem)Qrigeneš zlásstě sioětle dokášal
1ak blUdUé takowe mUěUť jest; koUečUě fwolal

btskUpNleraUdriUskýDikosiUš pťiwržence
EhčliasiUU (ttsicUiky), jeUž tehdáž šlásstě w E
gyptč Umoho se byl rošssiťtl k porade o tom

pťi kteréž fe mU podaťilo Uejwětssť dil jtch od
tohoto bloUžUěUiodwráttti Wredce wssak jesstě
w 10 stoleti žase fe objewnji stopy UahledU
podobUého

2 Take byl fpor o siaweUi WelikoUoce
Slaonst Welikonočni Ua památkU Wžkťťsseni
Christa BáUa UstanweUá jest jčžod famých fw
apostolUw a proto již U prwnťch kresťamlw

jako Uejwětssč a Uejradostslějssť slawslost pťicháši
DeU wssak we který slawtla se ždá fe, bywá
wál hUed od počátkU rošdčlUý U kťesiaUU wý
chodnich a žápadnich Wýchodčané drželi fe
starého obyčeje žthw podle ktereho slawtli deU
wščťťssenťBáně 14ho žtdowskeho nlějťceNijaU,
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kterýžto deU tedy Ua každý deU týhodUť
(wssedUť)pťčpadUoUtřmohl. ouelikož ale Spa
sitel w deU UeděťUi š mrtwých wstal: do
Umčwalčk fe západnč kťesčaxlé že je šáslUssUo
teUto deU jtš Ua wždy podržetč pro památkU
oUU slaonU, a tedy slawiwali jfoU Welčkonoc
wždy w tU Ueděli kteráž po 14 mčsice Nčfarřa
Uejpťčssrš Uásledowaťa deoťáwátw fe Ua
oboji straUč Ua podáUč apostolské: w Řťmč Ua

Wetra a Wawťa w Nsit Uq JaUa; jak se po
dobá prawdě, wsseltčým práwem. Neboč tato

rošdillwst Uetýká se wťrh, Uýbrž obyčeje cčrkew
Uťho o čemž 1edllota sice žádoUcč, Uikoliw pak

eryhmxtelně poťrebUa 1est; a take pťi tom
silad Ua wýchodě ohťed bráU Ua to že tam bylo

Umoho kťeskaUU š žčdú obracených, čehož Ua
zapadě pťč kreskchech ž poham: ččUtti Uebylo

tak Za!,ootrebť N wssak bršo UččUěUy pokxlfy,
i w této šeiležiřostčjedxtotU žawásti, a jtž sw
Boťykarp proto okolo r 168 do Řima pukx
wal kde tehdáž Ua stoltci Betrowš Nniret se
děť Nošesslt se žaxtsté w mirU a w polibeni
pokoje kašdý prč siošm obyčejt ostáwajčce KU
konci pak2 stoleti zafe otáška o tš wěri
oprawdowě w úwahU wšata SUšUlowé Ua

koUcč2. stoletč držan wždy úrččřěji proti oby
čeji wýchodnimU fe wyjádťowali až pak papež

Biktor ll aťdy Nsiatyk jwemU siUwslUUaklo:
Uil UeposlUssUým wyobčowánťm š Eťrkwe hro

šil Btskllpowe wssak maloasiatsstť timto jed:
UáUťm UražeUč opčralč se prott tomU jesstě wťreu

waj obyčej Ua podaUč od sw Jach žděděslě
žakládajice Wapež Učilcčlččm byl hrošil Wťe
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UáhleUé toto jednáni Uechwálili biskUpowé Ua
žápadě ač š Biktorem fmýsslelt šároweU TU
wystoUpil mirný Jreneji, btskup Lyoslský, pťč:
mloUwaje papeži aby pro roždťlxwst, kteráž fe
Uetýká čláUkU wirp, poťoj celé Ečrkwe fe UerUu
ssil a tak Cčrkwt bolest úplne rožtržky Ussetťtl

KoUečUě wsseobchě rozhodUUto Ua silěmU Nre:
latském abh obpčej rťrkwe ťťmské wssndh Uwee
dčxn byl (314), a Ua silě!UU wsseobecxčšm w
Nicei(325) Ustanwer: „abw fe Weliko
Uoc slawťwala wždp w tU Ueděli po
perim plnoměfťcč jarUixU: paklt wssak
ďonměfťc fám Ua Uedělt padl Ua Ue:
dělt pťisstť má UafažeUa býti“ SpolU
pťijato že pod perim plnomčsicem jarUťm má
wProšllmťwáU býtt ten kterýžpadne bUď Ua 21
Brezrm Uebo hUedle potom Wr: tom žUstalo

rja podle toho wodneš fe wypočitáwá Hod Boži
Weltkonočxlť Jednotltwci w odporn trwajčce
jmťUť ša oidtchlé (qUatUordecianUt)

Z. O otášce zda li kťest od kariť ňw
Uděleslý, platstý jest kU spaeri čili
Utc? powstal w polowiri Z stoleti spor, 1eUž
fpllsobsl welike pohorssenť, jelikož jislak weliri
aswatť mUžowé š wássntwosti se w Uěm žú ,
časlnowalt Ziž počátkem Z stoletť fhromážděni
biskUpťlw w Karthaǧlx (r 200) Urččlo že ti,
kdož od ťacťťUw pokťestěllč jfoU pakltby fc do
Ečrkwe wráttli, žnowU mufejč pokťestčni býtt
Beš pochybp mťllt otcowé pťi tomto UáležU Ua
šťetelt takowe kacťre kteťčžto žapčrqlt UčeUč o
Uejfw Trojtci Božť jako Gnosiikowé; Montauf
Uistě kteťťž tedy šajisté platnč kťestitt Uemohli
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Bršo wssak fem tam i to mněUč zawládalo že
čacčťč wúbec toUto fwátosti UemohoU platně pťi:

slUhowatč; jelikož pťč tom pťehledUUto že fw
fwátosti maji mor pxlfobitčUikolčw záslUhoUtoho
kdo je roždawá Uýbrž moci a mtlostč Božť

J Eyprtcm biskUp w Karthagě bpl potrželr
timto bludným náhledem Otrowě, kterť byli
prott kťestU od kaciťll UděleUémUxe), soUdili takto
(owssem blUdUě): „U kaciťťt Uenť prawe Eirkwe

a tUdtž cmi kťestU praweho jelikož kťest toliko
jediný jest, tottž w katolickéEčrkwi Držice
se pak žáfady této stáli Ua tom aby pokrtěllč
od kaciťllw anracnjice se do Ččrkwr šUowU

pokťestěllč byli JiUé pak bylo sinýsslelli Cčrkwi
žápadUich,a ažlásstě cčrkwe ťimské Zde
pťč těch, jenž sk anracowali do lUUa Eirkwe
prawé UdčxleUýjinde kťest nikoliw fe eron
wowal ale jeU rnce wškládaly fe Ua šUameUč
pokáUč a fmiťeni Qboji Uáhled a obyčej beš
odporu trwal až do časil kde sw Cyprialc Uá
lešq 2 sněmUw Karthagu (r 255, 256) pa
pežt Štčpáxtowil. žaslal (257), a tento w
rožslicené horliwosti Eyprtattowt, jakož i Malo
aslatUm odpowěděl: „be se Uic Uellowotárilo

Uýbrž aby sk fetswalo pťč podáUi Eirkwe ťimské
kťest we jméUU Qtre Syxm iDUcha fw. treba

od kaciťU UděleUý, še jest platný,“ k tčmto slo
wUm welitelským chtěje wčxtssi pťidatt wáhy,
pohrošil ZároweU wyobcowánim š Eirkwe tčxm

kdožby jank počinati se opowážtli Eyprian
jedxtáUim tťmto poUčkUd Uražený, steroU roš

dér)Tertxlsličm, KlimeUt, Cyprian.
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niceslosti, ač pťi tom wážnostč papešowě Uičim
Ueubližiw stoje na fwěm UepopUsttl pťt čemš

owssem že jinak sinýfslejicč žtrpi, pťipomenUl
Na fněmU pak tťetim w KarthagU (r 258)
dťewni Uáležy žtwršeno a proti Stěpánowi š
nexláwisti mlUwer J pťissli1esstč wyslaUrowé
od Eyprtana do Řima jež wssak papež w Uá

ramné pťť!xwsti ani Uepťedesttl TU biskup
Nlerandrillský Diwiš mir žprostředkowatt fe
jal Když wěci tyto fporné žádollcimll je bli
žčly koncč br)l papež Štěpáxl w prollásledowáslč
Waleriáslowě 1at a že srdsmtě wyšlml wťrU w
Ehrista UkrUtUčstat a pťťsstiho rokU iEypriaU
rownč tak se fwěta odnat BlUdUý Uáhled
jejž Cypriáxl dťťwe chowal 1esstě Uějaký čaš w

Nfrtre bUreUiť až fnčm Nicejský rošhodmxl že
každý uu i kačťť wu kťest platnč Uděluje paklt
fe to děje prsobem od Eťrkwe pčedepfaným

WozU 1 Wapež ŠtčpáU prawý Uáhled šastá
wal a čo papež ža šbytečné pokládal dU
wody Udati 1ak to poždčxji teprw fw NU

gnstiU proti DonattstUm UčiUiltěmito slowy:
„Odtržeslci od Cčrkwe Ua dile fhodnjč fe
š Uť, a w tom co od Ui majť jakoby w
Cirkwi byli powažowatt fe mohoU Eo š
Cirkwe wžali scxboU to fe U Utch nestratiťo
jako k p kťest fw. U kačiťllw Swátost a

milost kťestU sw Uešáwisi an od toho kdož
jej UdělUje an od toho kdo jej pťtjlmá
Uýbrž Chrtstnš 1estt teU jenž kťti; kdokoltw
tedy, a byk to byl Jidáš křesttl we jméml
Q S. a D sio platUýkťestUdělil“
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BošU 2 Někteťi z teto Události chtěli dowoditč,
že Eypricm rťmskeho papeže UeUšUáwal
ža hlawu Eirkwe Ll wssak když Uěkdo
1ako tUto Eypriasl š Uáhledem fwého pťed
staweneho stošUmťUUeUť odtnd jesstě UeUa

sledee, že ho waec ša pťedstaweslého fwého
UeUžUáwá N wssakEhprtaU fon poddaslost
Ua mUoše we fwých sptfech projewowal a
i w tomto fporU 1iž tťm že Uáležy slrěmú
fwých wždy papeži kU potwršelli predložil

BošU Z Wyteěný UčeUecGfrorer jesstě k tomU
pošUaerUať: „Qstatně Ucta kteroUž Eh
„prian jakožtmnoži krajatm 1eho chowaji
kU sioltci swaté, jistě Uxělač jesstě jislých
Čdxlwodllw Uežlt božťnskokťestaUskl)ch Byl:
:tě to geUtUš (dUch) latillský, kterýž tUto
x„jimi promloUwá Tak hlUbore sk bylo ža:
„rosilo w toto plcmě čtslorodc pťefwědčesli
bež fjedsloreUi Ulori a wlady Ueda
„fe Ua fwětě Utwoťitč Utc weltkeho
Tžek t co kťestane tUto fon wťrU polt
ttckoU pťeUeslt Ua Eirkew NeUstále žU:
„staly šraky jejčch obrácelly Ua Nťm 1ako

„by konšelslě mysle jejich owládajťcť, jedtUě
„š tťm rošdťlem že již Uikoťi Ua horn pa

:latiUskon a Kapčtol mxbrž Ua stolici fw
„mťťilašrexlijejich erUd 1de šchyprčasl
t w Uejprlldssťm bojt, a kdežto cčt 1eho
:bežohledllými wýpady Štěpálcowýmt Ua
Uejwýsse byl podrážděsl dťedce wždy po
dinhodUoU ssetonst ku Řťmxl projewxlje
„Wťčžsláwámečse že Uám pro toto patrltě
wlasteUecké (UárodUť)smýslesli fw Ey
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„priasl tčm ctihodUějssťm pťčcháši N wssak
„i chowáUi Stěpánowo w tom fwětle část
„pťikrostt swé požbýwá Ehybil w tom, že
„práwo swe Uesiresitelnol: osobiwosti pro
„razicichtěl!“

Roštpšky lfchišmotm !oEirkwi.
37 ďnžpory cirbrwni (schičnmta)u lU šarthngn,

m Mmě a w Wgyptě

W proUásledowáUč cifaťe Decča bpltě poB
čet padťých šlásstě weltče fe rošmUožil Tťm
Uabyla weliké dUlešttostt otáška: Zda li, a pod
jakými wýjimkami ttto šafe do Ečrkwe
majč prtjčmáUt býti? katolická Cirkew mezi
pťisiwsti UesUesiteonU a leonstč U prostťed fobě
wedoUci, držela fe prawidla že každý hťťch
mUže odesstěUi dosict že wssak pokan, podle
weltkosti hťichU pťiměťexlš pťedchášetč mUsč Proti
tomU chtěly Uabýti platslosti 1iUé Uáhťedy; jede
mirslějt dmchéprifUějt Uežlč Cirkew š pad
lými Uakládati obmýsslejčce; a tak powstalo
dwé dotčeUých rožtržek

2 W Karthagll fe pťihodsla rožtržka takto:
Za časič Decča cifaťe bylo welmi Umoho pad
lých Tito padlť chtčlili do Ečrkwe šafe pťt
jatt býtč, UUlpelič fe jistě .podle prowtxčěUi fwého
pťifné kázni podrobiti Toto pokáUi mohlo u
pakli kajicnik zlásstlti horťiwost projewowal aUe

bo kdhž fe šaň pťimloUwaly ofoby, o Eirkew
šlásstě žasloUžilébšmirněno an Uěkdhtšrela
promimxto býtt (odpxlstkp) Bri tom žlásstni

7
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d wáhy měla pťčmlUwa mUčedlnťkůw jesstě w
žaláťech šajatých K těmto se tedy thsta Utť:
kalč padlt a pro!lásseli od Uich pfané odpo
roUčeUi Ua Eirkew(cedUli odestkoon) Bršo
wssak wžUikaly Ueporádky, a těchto cedUli žhUsta
žneUžiwáUo jelikož Uehodni Umčťi 1ich pokryt
stwim sobě žaopatťiti nu an i mržke kUpčeUi

jčmi prowodťUo Takowým ťáděUim hrošila
cirkein kášUtweltka škáža Wida to ofwicený
fw EypriáU welmi fe rošhorlil a takowý Ueťád
žastawil a wssak od pětt kUěžč kteťč mU již
hUed od jeho šwolenčUepťáli,š pťiťissUétwrdo
sti a hrdostt obwtňowáU byl; ano i to UUlpred
hašowáUo že fám tomU proUásledowáUč Utekl
Meši těmt oderct byl NowatUš který š bo
hatým a marnotratslým jáhUem Felicišsimem
w čelo UefpokojeUcU fe postawil kteťi žlásstni
straUU prott EypriáUowi twoťiti počali a padlé
bež okolkU, jak kdo pťissel ochotUě pťijimali
Tak tam powstala rožtržka kterážpo Feliciš
simU slowe jeltkož NowatUš do Řima bršo se
octnul aby i tam pro fwe mUěUi stoUpeUch
šjedUal.

W Řimě wssak se byla Utwoťila toUfa
moU doboU jan cirkeinmU poťáde a kášUi
odporUjici straUa uu a wssak žčela jiUáče siný

sslejicť Uežťt an w KarthagU twrdťci totiž: že
padťých již Uikterak do Eirkwe pťijimatč Ue:
siUssť Eo prawý straUUik šde NowatUš šase k
této straně se pťtdrUžil WUdce této straUh w
Řimě bhl Nowatian. Zistá straUa totiž pro
tiwila se tomU, aby EorUeliUš Uebhl ša pa
peže šwoleU a sice proto že k padlým welmi
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lewUým se býti prokašowal Tito UčiUili No:

watiálla wšdoropapežem (251), ode tri biskUpU
weUkowskýchpodwodUým prfobem wyfwětiti jej
dawsse; dosáhUUw Učkoltkpččwržench bylť jest
perim wšdoropapežem (NUtipapa), kterýž
špUpUě wssem padlým wsseckU Uadějt kU fpafeni
odUimal twrdě: že prawa Eirkew jediUě ž ci:
stých mUže žáležeti Tato straUa pripojila w
bršce k rožtržee i blUdUé UčeUť, že w prawšx

Eirkwt aUt žádUých těžkých hččchňw wy
skthoUti fe UemUže pročež že Uikoliw kato
lická Uýbrž jejich že prawou jest Eirkwi OdtUd
anšwáUč ssoU Eathart t 1 čtstč hoUosice
se tim 1měUem Uaproti Eirkwt katolické, jtžto ža
posfkwrněUoUprohlassowali a 1ejižto i krest ša
wrhowali, oonijťre ho Ua těch, kdož ž Ui
prestUpowali k Uim StraUa Felicišsimowa w

Karthagě 1Ua1ťcša biskxlpaMarima fnažeUim
fw Eypriasla bržo potlačena jest; ale pťťsilá
siraUa Nowattách w Řimě walUě fe rožmohla
Udržewsse fe až téměr skrže celé 1edno stoleti
tak že jesstě fw Nmbrož a 1iUč proti Ui bro
jttč meeli

4 NowUěžjako w Řimě, a w Karthagě
dálo fe i w Eghptě MeletiUš biskUp
LykopolitáUský w horUim Egyptě Uechtčjťcčpri
poUssrětt padlých do Cirkwe aU metropolita

jeho Betr AleraUdrinský, otec laskawý a wlťdUý,
aby fe š Uimi lewUějč Uakládalo žádal odtrhl

se též od metropolity fweho (306), a w obcťch
strany fwé práwa metropolitallská wpkosláwal
Hádky ž toho possle wyroanl sněm Nicej

fký (325) 73
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38. cdťi.;rni Eirůwr uo Yrimat.

Ečrkew měla hned od počátkn to UrčeUť,

aby w febe wesskeré pokoleUi lidské pojimala a
milostmi, které ji Wkapttel dťlem kaoUpeni
fweho šasloUžil a w Ui Uložil dowáděla k cili
UebeskémU Tento dčwotworllě welkotwárný ú
staw žapotťebi měl pewUého žákladn a teUto
šáklad položil EhristUš fám Zako Wykllpitel
stojčtě SyU Boži we trojťm poměrU kčlowě
čenstwi wykoupenemčx Tento troji poměr slowe
oUťadh Ehrtstowými: jeho oUťad Učitelský,
kněžský a králowskh Jakožto Učitel žjewowal
Uámprawdy Uebeské Učtlprawdám kterežmáme
wěrttt; anu jako KUěš občtowal sebe samého
Ua oltáťt sio Križe a ša UstawičUoU památku
oUe obětč Ua kťlžt Ustaslowil Uekrwawé jeji

opčtowaUť ua msst fw.; uu jako Krali 1est
jemU dána moc wsseťtká ley teUto 1eho trojť
oUťad dále weden byl ke fpafe člowččeňstwa:

k to!UU si wybral 12 apostoluU a těch Ustaslo
wil: ša Uččtele jelikož 1im pri rožltčňých pťi
ležttostech dáwal porUčeUč aby to co od Uěho
byli slysseli dále hlásalt a Učili; uu ža kněze
jtch Ustaxlowil, jeltťož jim welel pri posledUi
wečeťt: „To čtUte Ua moll pmncitkU wu Za

ťedttele a wUdre w Eirkwi fwoji 1ich Ustan
wil ťka jim: „Zako mUe poslal Qtec, tak i 1a
posilám Waš “ uN w tom weltkem okamšenť,
kdežto Ua koUrč sweho probeUi pošemského pou
siedxlikráte jčm byl žehnal prawil 1ako by wssecko
to w jedUo žahonUti chtěť: „MUěč jest daUa
wsseltka moc Ua Uebt i Ua žemt Brotož jdě
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tež, Učte wssecky Uárody, kťestite jich we jméml

Otce Sylm t DUcha sio a Učte jtch wssecko
šachowáwati co jfem bylpťčkážaťWám; a hle!
ják jfem pri Wáš po wsseckhde, až do sčoU
čeUčswěta (Mat 28 18)

Každá pak fpolečrwst Uemáli st rošpad
UoUti xo bržkU mUsi mťtč pewxlého a 1istcho
fpojeni w jedUotU u mUsi Ulitč stťed 1edUo
ty J o to fe byl postaralSpasicel jelikož swčkxo
apostola Štmoxm 1merwal toU SkáloU, Ua
kterež oU hodlá wystawětčEirkew fon u a
proto 1emU i 1erUo „Netr (Skála) dal
JemUč odewšdal „kťičekrálowstwč Uebeskcho“
jeUUl dal UaťčžeUč „pástt 1eho berascky, jeho

owečkyf,u k UěmUprawil: „Tyu potwrščij
bratťč fwýchš (LUk 22 32) N takowpm pr
fobemjest EhrtstUš žakladatel Wetr šakťadUi
kámeU apostolé pač sloUpowe fw. Cirkwe

Již pak kterak sw Betr, jqk i ostacni
apostolowé wykoxtciwalč jfou úťad jim fwěťrUý,
o tom jest fe dočťstt we skUtcťch apostolských a
w lčstech jejtch OUč kašalt kťesttlt Udčšlowalt

wžkládáUčm rUkoU dary DUcha fw (btrmowalt),
„lámali chleb“ (sloUžtlt msst fw),trestaťt sspatslé
kčeslčmy wyobcowánťm š Eirkwe 1ak to Učtnil
fw Baweť KoriUtčanwi krwčpršniteli(1 Eor 5)
an i smrtč pokutowalt jako six siaťo NUani
ássowi a ženě jeho (SkUt 5), oUič w:šadciwalt
pťikažan wsseobečslé jtmžto fe každý kťestcm
podroebttč a jtmtžto fe každy krestaU wášatt mUx

fel; jako pťt jUěmUw Jerxlšalemě (SkUt 15);
oUiť pečowali i o časiloU wýžiwll wěťčcich, jessto
wssickUifon majetlwst k UohoUm apostolU sklá:
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dali, kteťižto ž toho obchého jměni každémU
toli fdělowáwali a odměťowáwalč, kolik jemU

zapotťebi bplo (SkUt. 4 35)
Bťt tom stojčBetr wyzUačeU obžlásstUi

dUstoonsti meži fpolUbratrh apostoly
TUto dUstoonst Uejwyšssč hlawy, w každš,

ifebe erUssč fpolečltostt Ua Uejwýš potťebUé,
UzUáwali ssoU w ofobě fw Betra wssickUi apo

stolowe BáUě Nebo hUed po Ua Uebe wstoU
peni BáUě widťme fw Wetra w čele ctchod:

Uého fborU apostolskeho (Skut.1); oUč jest
prodcem toho, aby Ua misto Jtdásse ZwoleU
byl Uowý apostol (SkUt 1.15) po fesláni
DUcha sw 1est to opšt Wetr, 1eUžto we jméUU
wssech fwých bratri žástUpUm fhromážděUým
tajemstwi fmrtt a wžkrčssenč BáUě žwěstUje a
peri obec krestaUskoUskrže krest swatý Uwadi
ďo Eirkwe (SkUt 2); oU koUá peri šážrak
we jméUU JežissowU (SkUt Z); oU wede slowo

pťcxdlčdrm a wyfokoUradoU žtdowskoU (Sknt 4);
oU prwniho pohaUa Uásledkem wčděUi Uebeskeho
Uwádi do owčiUce Ehrtstowa (SkUt 10); oU
wisitnje Eirkwe kťesiaUské(SkUt. 9 32); Ba
wel obráceslý wyhledáwá Wetra w ZerUšalemě,

aby š Uim porošmlUwčl a 1ako U hlawy fe
ohlásil; (Gal 1) Betr fpraije jim fwoťcmý
peri fněmwsseobchýw Jerlxšalemě(SkUt 15),
we kterém pťede wssemt jiUýmč oU peri
fwé miUěUčproUássl. Sw. Matouš mlUwě o

whwoleUi apostolUw hUed Ua perim mistě
ho klade, ačkoliw Uebpl Petr peri we zUá

most š Ehristem pťissel; 1iUde w pismě fw
jeho jméUo wýslowUě, drUši apostolé toliko
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wesiněš se kladoU: same to 1isté dUkašy, že o

pťedUostiBetrowě meši apostoly Uebylo pochyb
Uosii Uižádsle TUto prednost sw. Wetra 1akožto
wtditelUé hlawy a Uáměstka Ehristowa, UšUá
wali jfoU též UastUpcowé fw apostolU biskU
powé wssech časit pošdějsslch, 1akž Uám to wssecky
památky dějeptsile od Uejstarssčch časic Ečrkwe

fw žapočUoUce dofwědčUji Za wssech wěkU
býwal to fw Wetr w UástUpcich swých, biskU
pech ťčmských, kterýž bratrp fwé, biskUpy katoltckš
UtwršUje po celém fwětě krestaUskem Uad je
dUotoU fw wiry a Uad ťádem w Eirkwt bdi

Z toho že wsseho jest paton: Nposto
lowé nw a 1eU oUi famojedini u pod
wrchUimťťžeUimfw BetraujfoU tt, kdož
maji moc w Eirkwi fwate Zelikož wssqk
oUi, pťt rychlšm werstáUť Elrkwe sami 1iž
bršo Uemohli postačowati a také pro th časy,

kde již Ua žtwě UebUdoU, mUselo se statř opa
tťeUi: tudtž jxxo.apostolowé Zmoltllť fobě pomoc
Uikh (kllěše a jáhUp) a Uaměstky (btskUpy)

59. Zúhnnwě; lmťži; bislxupnwé

1 SkUtkowé Npostolssti k 6 wypraiji
Uám, e když fe byl jtž walUě rozmohl počet
UčedlkaUw apostoťowě 1čž Uemohli stačiti, th
roždáwali a roždělowali darky, 1ež UaUesli jim
wěťťci pro Ukojeni weždejssťch potreb obce kťe
siaUské; a take se stáwalo šačasto, že pťč tom
mUoži Uefpokojelcčerolt son reptáUčm pro
jewowali TU se wyxadrslt sw apostolowé:
NeslUssik abychom UpUstili od slowa Bo:
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žiho a obstaráwali stUť (každodermčwýžin
UUzUých);ač fe tedh wywoli 7 mUžU kteťi
jsoU plUi moUdrosti a DUcha fw pro toto
zaměstUáUi uu N tak tedy bylo jest 7 tako:
wých mUžUw wywoler a potom fw aposto
lUm predstawer, ktečižto jim modlice se wšklá
dali rUce, a 1ich tak wyfwčcowalt Ua úťad teU
J bylt jfoU žwáUi 1áhslowe (diakoxtowě
slcchowé) a jakkoliw Uejblťžejt k tomU bylt jfoU
UrčeUi aby pečowali o chUdě sloUžslilťUicmeně
fpolUi šwěstowáUim siowa Božiho, 1ako fe to
o StěpáUowi a Filippowi šeerb wyprawllje
1akož i apostoťUm pťt Uejfw obětč a waec pťč
slUžbach Božich poslUhowali. Onč wssak fami
Uesiněli prinassett obět famU 1akož i sice
smčli kresttti, Utkoltw wssak Uefmělč DUcha fw.
Udělowati (bčťmowatč)

2 N wssak do wešdy sslrstlch okrUhUw roš
ssiťowalač se Ečrkew a wždy wice šapotťebč fe
ste.oalo praroinkUw TUdiž whwolilt jfoU fw
apostolowé UtUže 1ichžto wyfwětili wškťádanm
Ua Uě rUkoU š modlitboU a postem (SkUt
14 22), kteťižto pod dohledem a ťižeUimapo
stolU jedlcotliwým obcem cirkeinm byli preťdr
staweUi a obzlásstě i take obět Ulsse fw (lá
máUi chleba) kantt fměli Bpťtť jfoU Uašý

wáUi „Starssimi (SeUioreš prefbyteri, od
tUd Uěmecké Wriester), kteréžto 1méno tewšta
hUje se tak Ua wěk 1ako radějt Ua úťad
uscstotUý

Z Mezi wssčm ale bhlo Uedeležitějfsi
postaratt se o to, aby od Ehrtsta BáUa apo
stolUm odewždaxcaponmoc býti prostredltiky
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mezi Bohem a lidmi w Ečrkwt byla žacho
dwách Ua wssecky bUdoUcč čafy K toxUU byli
ssoU UstanweUi jedUotlčwcč mezi Starssčmč 1e

likož oUi již t ža žiwobyti fw apostolUw za
1ejtch Uáměstkh, a dále pak ša wťastUi Uá:
stUpce jejich byli ssoU Určowaslt a wyfwěco
wáUi Json to biskUpowé (cšpxše:c)pi7dohli:
dači) Tak Ustaxrowtlfw Bawel Timothea
ša bisknpa w Efesix, a Ttta ža btskUpa w
Kretě Na Uě prenesli apostolowé toUže mor,
kteroUž fami bylt pťtjali od Wáxm Tim během
objeiji se btskUpowé jako Uáměstkowe WáUě
w tom trojim poměrU jeho k ltdem jako dědč

cowe a držttelowé úťadU Uččtelského 1eho Uej
wyšssiho kslčzstwťa jeho cčrkein wládp Na
Uich spočiwá slowo Báxlě: „Jako mUe poslal
Otec tak i1á posiťám Wáš; “ uu oxltk ssoU
sloUpowé Eirkwe wšdělalti Ua Skále kteroUž

jest každého časll teU biskUp, kterýž Ua stoltci
ťimské fedáwa co UástUpce fw Betra

W Uich pťebýwá, co w Uádobách žwoťe
Uých,Uáplň mort cčrkein a 1ediUě oUi
mohoU pťenásseti tU jim od apostolU Uepťetr

žerU posloUonstč stdělerU milost a moc w
celosti žase Ua biskUpy, aš částt Ua kUěše
jahUh a t d. (Ua kslěžstwiwysioěcowatt)

TUdťž jest úrad biskUpský pokračowáslčm
úťadU apostolského š tim jedčně roždilem že
moc každého jedUotťiwého bisiupa obmežena 1est
poUze na jedUU ,weltkoU obec cčrkethť

WožUameUaUť Z Uěkterýchmist Bťsina
fw., kdežto tytež ofobh jedUoU fe Uašýwajč kUě:
žimi (prefbyteri), apo drnhé „xbisknpy, chtějč
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někteťi odpťčrcowé katoltcke Eirkwe dowoditi, že
za perich dob Cirkwe Uestáwalo UižádUeho
roždilU meži kUězem a btskUpem ohledem hod

Uosti a prednosti Na prott wssem těmto po
UěkUd Uefwětlým mčstUm WťsiUa fw stojč žťe
telUc slowo apostola Bawla, kde Timotheowi
pisse: Brott kUěžt (presbhterowt) Ueprijimej
žaloby, leč Ua swědectwi don Uebo tri
(Tim 5 14)

Že skUtečUě hUed po časech apostolských
w každé žUameUitějssi Eirkwt pro jeji okreš
takowy biskUp,1akožto UástUpce apostolU, pred
staweU byť Uižssčm kslěžim: toho dUkažy Ualežame

dUejceUw Bifmě sw ale o tom Uaš Uejpatrxtějt

preswědčUǧe Uepťetržellá ťada bčskUpU w
1edUotlřwpch, šlásstě w Uejstarssich Eirkwech,w
1ichžto čele stojť peri bUď Uějaký apostol sam,
Uebo Uějaký od aposiola fwěceUý a UstanweUý
biskUp Také máme pro toto UčeUč katolické

UejpatrUějssčchwýpowědi Uejstarfsich oth cirkew
Uich, KlemeUta rťmskéhoa JgUátia, kteťižto
oba od apostolU famých wyUčeUč ssoU byli

Sw Klement Ua tUto pťedUostbiskUpowU
wesskelr poťádek a blaho 1edUotliwých Cirkwi
šakladá Sw Učtteťowécirkein Jrenej a j
Udáwaji to ša šUámkU prawé Eirkwe Ua protč
sektam kaciťským že w UejhlawUějssčch cirkwich
prawowěrUých, žlasstě pak w Řimě Udati lze

jest UepretržerU ťadU biskUpr od čan apo
stolskýchpočanjici Toto 1ednosteré ťižeUi cir
kewm U wssech UárodU, 1ank rošličUe statUi
rišeUi majičich, ponažUje Ua to že teUto prfob
fwatowlády jest od Boha samého Ustanowen
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Žeby Urad biskUpfký koyl powstal ž páUo
witosti a cttžádostt kslěži toho Ueťžejest fe
ždrawým rožUerm se domýssťeti Nebo oUrad
břskUpský Uemohť kok)o lákatč teUkráte Za časi:
tak boUťltwých a kťestcmské wťre tak UeprťšUi
wých, Uebo whpUkťolt proUásledowáUč, žťetel
Uepťátel bpl obráceU Uejdťťwe Ua btskUpt,a

tčto obyčejsrč padlt ssoU prwni co obět wěcč
krčstaUske (k p JgUác, Boťykarp, .Fystuš š
Wawťřllcem a t d) protože krUtč Uepťáteťé
žamýssleťt rošprássltt stádce šbaweUé předUich
pastýťU swojich TeUkráte dojčsta Uikdo fe Ue
dral k stolcklm btskUpskýlU Sám Učený Gfro
rer byw 1esstě protestaUtem wyšnáwaxe): „Mh
protestante jsme Uwyklt fwatowládU pokládati
ža odpadxlUti od pťesilého dUcha prakrestaxlského
Mělo bh si! wssak slUssUě dwoji wččt Uežapo
mťUatt: pťedUě že šárodek 1ejč 1tž w Ečrkwi

apostolské byť poťožeU a ša drlché že w tchdej
ssich okolslostech 1iUe wywčjeUife wěcč fotwa
bylo možUe“ u thedem pak prtmatU a swa:
towlády Ua 1čUš1Umistě pčssexex): Bylo by
žpošdilé, tento obrat wěcč (prtmat ťimskýa
fwatowládU) pťičťtáwatč a priwlastUowatt
Uměle Uastražextým žáUtěrUm a dthtpUé
páUowitostijtstýchUešUáUlých ťimských pťed:
staweUých Cirkwe: Uýbrž wssecko to pamo

feboU pošUeUáhla wywiUUlo fe během šcela
pťirožellým we fpňfob teUto a sice pUsobenim
oUěch žlásstUťch žákoUU a pUdU tworiwých, jež

:ee)Gfrďrer Nllg Kirchengeschichte1 Baud S. 270
ckee)Gsrďrrr Allg Kirchcngeschichte1 Bemd S. 266
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Wrošreteonst wklcidá do celých UárodU jak do
jedUotliwých lidť a podle kterých fe jejich ráž
a powaha šlásstxlť wywiji “ Zajiste to jest
fwědectwč 1ediUě še šdraweho UižádUým šásstčm
Uepojatého rošUmU Katolťk pak UpťimUý pťe
stáwá Ua Bťfmě a wýpowědich Oth cirkeinch
a Uznáwá w bčskUpech Uáměstky fw apostolU
a dědice úplUé moci 1ejtch

40 Mžssi nUťadnměrirlwwns

Mimo těchto úradU cirkewUčch,jichž stáwalo
již za časil apostolských, uu úradU biskUpského,
kUěžskehoa 1áheUského pťibplo jest w Uápotom
Uich časich, bešmála již w ll stoleti, 1esstě

jiUých u UižssťchhodUostč; a sice:
BodjáhUowé, kteťižto jak jťž jmer je

1ich šUači, Uejdťiwe bylt ssoU prčdánt Ua pomoc
1áhUUm, 1ichž fedmičet fe Uechtělo pťi 1edUotlč:
wých cirkwech pťekročowatt ž úcty k perčm 7
jáhUUm W UápotomUim čafe podjáheUstwč
pripočtello k wyšssčm ťádUm fwčceUčUa kUěšstwť

Lektoreš (čteUáťowé pťedččtatelowé) kte:
ťťžto we sl)romážděxtich částky ž Bifma fw měli
kU pťedčitan

Erorcisté (žaklanči) byli jsoU Uejblťže

UrčeUi k tomn, aby Uad katechUmeUh (čekaUci)
pťed kťestěUim,a waec Uad těmi kdož byli
UUzeUi dUchy Uečistými ťťkali šakliUáUť

Ostiáťi (wrátUčci) mělič opatrowati kliče
kostelni, a mUseli U wchodn do kostela hlidati,
abh tam erstUpowal kdo tam Uepatťi.

NkolUti (poslnhowači), posthowali pťi
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oltaťi jme:lowitě jim pťtmleželo Uádobč ol
táťUi ciditi a fwětla (swčcny) pťi slUžbách Bo
žich obnásseti

MUžemek sobě Učiniti pojem o tom, 1ak

mnoho dUchowUťch pťi jedUotliwých Eirkwech
stawalo když se Uám wypraije, že pťi Cčrkwi
w Nimě ža časU papeže CorUelia r 252 již
stáwalo 44 kněžč 7 jáhUUw, 7 podjáhUUw, :12

akolUtUw 52 erorcistUw a t d
Také žeUskýchosob Upotrebowáno w dťew

Ui Eirkwi k slUžbě cčrkewsli. SloUlyt jáheU
kami (diakoUišfami); jčm Uáleželo pomáhati
ančm pťt prtjimáUi kťestU fw katechUmeUy a
UemocUé žeUskéhopohlawi wyUčowati a opatro:
wati a t d

BožUameUáUi Tedy widime hUed w
perich dobách, ktemk moc a wťada Eťrkewsli

(bisknp a jeho pomocUčcč) 1est prisitě wyloUčeUa
a odděleUa od ostatnich wěťťcťch a sice Uáriže
Uim a UstanweUčm božského zakladatele samého
HUed Ua Ufwitě Eirkwe fw objeije se rošdil

meži dUchoweUstwem a ltdem kťeskalcským
OUo má wýšnamUý Uážew: klerUš od ťeckého
slowa x,„)x;“m;podil dědictwi totiž Božť, ǧelikož
podil a dědictwč kUěZowo wýzUamUě ma býti
BUh a králowstwi Zeho) a Ua proti klérU
stoji lid kterýžslowe lajikowé, (od slowarec
kého Amš lid) To wssak fe mUsi ťici že ža
tehdejssich časic kde fe wsstckUi kresiaUe tak
wroUcUě milowali, a tak UpťUUUěk sobě
státi mUseli, co jedeU mUž prori četným Uepťá

telUm u stáwalič i biskUp, kleruš jeho a
lid wěťici w tom Ueržssim spojeUi Uejútlej
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ssiho pťátelstwč, asi w takowém poměrU, jakého

w rodiUě meši otcem a ditkami 1eho Uebo
wroUcčmt pťáteťy stáwá

OdtUd fe dá wyswětltti proč Uepťátelé
Cirkwe šhola zapira1i toho rošdilU pťedUosti,
jakoweho mezibiskUpy akxlěžťmč adále meši dU:
choweUstwem a lidem stawá twrdiče že každý

kťeslan jest kUěžem. BtskUp tchdáž w oUěch
dobách mladtstwš Eirkwe a tak ťťkaje w kolébce

jeji owssem wsse čo byťo dUlejžitějssiho pťed
se bráwal dorožUměw fe o tom še fwým dUcho
weUstwem a ltdem; a wssakš toho UeUásledee
že by hodUost a úrad biskupa katolčckého Uě

1akowým spUsobem bpl sUad od lidU aUebo
aťefpoU od kUěži byl žawislým býwal; jeho fe
siáUč žajisté š hUry pochášť a lid i dUchoweU
stwo pewUého býwalt jfoU pťesioědčeUi že 1tch
biskUp 1ediUěš; lásky a dobroty Ua poradU
bráwá 1elikož toho pro Uprimslost a sslechetltost
býwalt tehdáž hodnýmt

Božděj, kdpž tento dUch lasky w obcich
stydUoUtt počal; kdpž Eirkew kolébce odrostssc
w ústroji UáramUe fe porošwijela: tU owssem
i ohťedem oUoho dětiUUo úžkého poměrU
mUoho fe xUUfeložthačiti

M. Časy a mista pnswňtnň; stnjby Yuji.

Dle UčeUi fw apostolU má býti celý ži
wot Uáš UstawičUoUslaonsti be wssak Ehrč:
siUš BáU jistěji w Uaš podoby dossel a my w
obraz jeho pťepodobněni byli: mUsime ho w
žiwotě jeho pro Uáď w těle lidskem štráweném
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krok ža krokem Uásledowati Bročež dle této
a thé eryhUUtelUé potrebp srdce lidského,
které si liije we slaonstech, Uaťťšesli jsoU
šlásstUi čafowé pofwátni kteťťžto1ako každo
ročUě fe wracujicč ewaUgeltstowé BáUě šwěstUji
lidem weliké siUtky wykoUpeUi Uasscho a žton
o Uich Udržstt antatkU Jtž ša časil apostolU
žafwěcexta 1est byla Ueděle (deU WáUě) pa
mátce, že EhrtstUš Bán wstať š mrtwých Toho
dUe pťestal pUst, ale i práce hmotUá

Nejstarssi slaonstt wýročUč byly jsoU:
WeltkoUočUť a SwatodUssUi

WeltkoUoc šáležeťaprwotUě še don hlaw
Uich památek: pamatka fmrtt BáUě (Weltký
Bátek), a památka š mrtwých wstan Wa
desát dUč po welikoUocč bhťa 1akoby ofwťceUá

slaonst š mrtwých powstaleho a oslawesleho
Ehrista. TU fe koUáwalh deUUě slaer slUžby
Bož! kťesiaUé se Uepostilt a stojmo fe modťtli

NePslawUějssi byl deU 50tý, kdežto sla
wčwaťi Zidé památkU Udělesli Zákan Ua hore

Sinai KrestaUé pak slawili památkU wy:
liti DUcha fwateho a perťch účiUkU1eho fe
sláUi Ziž tehdáž, 1ak wčťepodoon mežt We
likoUocia hodem DUcha sw u 40ho dUe
býwala slaweUapamátka UaUebewstoUpeUi
BáUě afpoU Ua žápadě, kdežto dle fwědectwi

fw NUgUstan 1estč to jedUa ž Uejstarssich
slaonsti Ze t slaonstNarožesliEhrista B
1iž ža Uejstarssich čan uu awssak pod jmenem
ZjeweUť BáUě (Epifana) byla jest koUáUa,
jest jisto; zeerbUějfsich wssak o ni zpráw Uachá
žime teprw w občasi nejbližssim Bťipraon
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kU welikým slaonstem wýročUťm byly tak ťečeUé

wigslie (fwatwečer), krom toho slawiwáUode
Umrti mUčedlUikUwjčž ža perťch dob jako š
akt mUčedlUickýchsw JgUácta a Wolykarpa jastlě
wyfwitá

DáUo jim radostUe jméUo UarozeUiU (ušu
tnliriš) w tom pťefwčdčeltť že jejich Umrti jest
bylo prechodem (žroženim) do žiwota wěčUeho
Slaonst takowá, kde bhlo možUá wykoUáwaťa
fe Ua hrobech fw mUčedlUikUw a sice slawe

Uim obětt msse fw (0xplx ďp 34) Uejstarssl
slaonst UlUčedlUickábyla slaonst Mlaďátek

DloUhý čaš Uebyťo krestaUUm pťáUo wy
stawiti pro fwé bohoslUžebUefhromážděni žwlásst
Ui wšUessencho účelU dUstoer bUdowh (chrámy,
kostely). W čaš pronásledowállč mohltť se schá
žiwatt Ua Uejwýš w obyčejllých domech fonro
mých, Uebo Uamťstech odlehlých k p w hUstých
lesiUách a jeskyslěch a podzemUich fkrýssech (ka
takombách) W takowýchtokatakombách, ja
kowých Uyni Ua nmohých mistech, šlásstě w Řimě
U weliké rošsiihlostt Ualežtt jest, pochowáwali

kťesiaUe obyčejnč t tělesilé pozústatkh mUčedl
UikU a sloUžiloč jim k obzlásstslťmU wšdělánč
wěťicich, když mohli slawitt swatá tajemstwč swa
Ua hrobech mUčedlUikUw

Teprw kU koUri ll stoleti stáwá se žmiUka
o kostelich, wýslowllě ale stáwá se ťeč okolo
r 222 o chrámU kťestaUskemw Nimě o jehož
bUdowU tamUějssi ssexlkirowé š kresiaUh se ha
dali Šlechetný cifať SewerUš wssaxkrošfoUdil

rošepťi we profpěch kťestaUUw Za časU Dio
kletiaUa cisaťe stawělo se již mUoho kostelU,
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a hlain město ťisse wýchodnťNikomedia
mčlo w fobě prekrástxý, kťestcmsky chrám BáUě,
jejž sice Diokletčán žboťttt dal kterýž ale od
cřfare KoUstaUttUa Weťtkšho opět U wětssi
kráse a welkotwárxrostt wybUdowáU byl

Tyto chrámy bply žpočátkU beže wsseltké
ošdobh Neboč UměUčwýtworUé (malba, fo:
chaťstwč) jfoUce posixd jeU we slUžbě modláťstwi
pohanského mxlselyť cit kťesiaUskýod tebe odrá
žeti Broto Uebylo špočátkU we chrámech, leč

stoltce pro mUže a žexčp odděleslš; pťed těmi
byl okroUhlý wýkleUek kdežto fe konaly slnžby
Božť od kslčži, 1čmžto 1ediUě tam wkročttt bylo

1est dowoler Bhlč tam prostý stčll a stoltce
pro ďUchoweUstwo Teprw pošllexláhla 1ewtla
fe obltba w okrafe pťt skUžbách Božťch, a pťciUi
aby krásitš a dojimawé dějtsly krestaUskš wirh
w obrašich pred očt kladexry byly Bo stěUách
domU kreskaslských, Ua prstenech, čissech a fnoic

Uech byloč jept widěti co ošdobU: fw križ,
obraš dobršho pastýťe, rybáťe a ryby, loď
(Eirx.xew), kotwa (Uaděje krestaUská) holUbtce,
palmy, i lýra (dUsse),beráUek kohoUt a t d.
ačkoltw toho zprwkU sUěm Jlliberčtáxtský (311)

Utkoltw Uefchwalowal predre tyto oždobh po
žUeUáhla i we chrámech mista Ualezly 1foU.

Qo xe 1tž prfobU Bohoslnžby týče o tom
toli: To, co EhristUš Ban w posledUim po
swátUem okamžeUču Uežťt odessel, aby fe sám

obětowal u pťedfwými apostoly byl whkanl
kdežto chleb a wiUo požthal a jřm podáwexl
we slowech: „Toto jest tělo mé, tok jest
krew máu a to čtUte Ua moU paeritkU!,z
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měliť jfoU wěťicč wždp ša korUUU a stredisstč
fwé BohoslUžby Jakým spúfobem ša dob pr
wotUč Ečrkwe mssi fw slawiwáno popisilje Uám
fw. JUstiU we fwém spřsi: obraUUém těmito

slowy: (Npoťoǧ.j 63). „W deU Uedělslťfe
schážime, ti kdož we městě i po wenkowě by
dleji, do fhromážděsli; tam býwa1i ččtáwáUy spisy
apostolU Uebo prorokUw pokUd to čaš dowolUje

Když byl pťedčicatel dokoUčtl:ma predstawe
Uý ťeč we kteréžto tyto wšnessexle Učeni Ua
stdce kťade a powšbUšUje kUásledowciUč Wotom
powstaUeme wsstc!Ut pospolU a žárowen, co 1edeU
mUž a wyléwáme modťttby fwe; Uato Gak
1iž podotkUUto) fe pťtUássť chleb a wiUo a pťed
staweslý wždáwa Uin z celé sily fwé modlitby
a dikUčiUěUi BohU a lid soUšwUkUje ťikaje:
NmeU KaždémU ž pťitomslých se podáwá š
toho co bylo jest UfwátostUěUo (požchUáUo),
a Ueprťtomxrým fe Z toho pťiUássť od jáhUUw
TertUlliáU Utwortl pro proměUU chleba a wixU

w tělo a krewWáUawýraz: traUšbestaUtia
tiot j pťepodstattcěslť,jako by 1ediUé pod
stato do drUhe proxUěněUi.

Slowa, „1akjiž podothmtoe wžtahm“i fe
Ua jiUé dUležité misto téhož jptsil ochraUUebo:
„TeUto pokrm U Uaš slowe Ellcharistte W Uěm
podilU mťti UeUik dowoleno UtkomU, leč tomU,
kdož prijimá ša prawe co Uasse UčeUi w fobě

ždržUje a kdož k odesstěUi hťčchUw a k Uowo
žrošeUč pťijal bpl koUpel kťestUč,aažiw jest :Tǧpodle
pťedpisU Ehristowa Nebok Uikoliw Uepťijimán
me to jako obchý chleb a obyčejnýUápoj;
Uýbrž, jakož slowem Božťm Spasitel Uáš Ehri:
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stUš Ježiš člowěkem UčiUěU byw i tělo i krew

Utěl pro fpásil Uasst: tak i poUčeUi jsiUe že po
krm moci té Jeho slowem wyrkUUté modťttby
UfwátostUěUý (pofwěceslý), jak tělem tak i
krwi toho tělem UčiněUého Ježisse fe stáwá
1imiž Uasse krew a těťo, podle pťeměUěUi žtweUy
býwaji (k žiwotU wěčnémU) “

Mtdámeli k těmto drahocexmýmšpráwám
to co mistodržitel WliUtUš pfal bhl kU Trajá
Uowi že kťestane fe pťižUáwajť k tomU „kterak
prede dUem se fchášiwaji a ChrtstU jako BohU
fwémU chwalošpěw prožpěwUži a t d“ tUdčž

fUadUo pošlmti, že w podstatě slUžbp Boži teh
dejssich krestaUU tak byly jsoU spoťadásly, jako
Uasse: wyUčowáUč o slowě Božim, wýklad slowa
Božťho modťitby a žpěwy, a pťede wssim hlain
wčc slawelli a obětowáltč Wečeťe Bállě (EU

charistie), kteréž Uin Uašýwame „msst sw “ š
tim jediUě rošdilem že ša oUěch krásitých dob
wssickUř pťiUássťwalt Uěco k obětt a rowUě též

wssřckUi podil mčlt U stola WáUě Bťidawek
tehdejssich slUžeb Božich býwaly tak Uašwané
agapy t. j hosiin lásky, k těmto hostiUám
Lásky Upotrebowawali 1foU peri krestaUe té
části od wěricťch obětowaUého chleba a wan

(t 1iUých wěci), kteréž se Ua fw EUcharistii
erypotrebowalo a kterežto hostin obžlásstě k
tomU cilt fe strojiwaly, aby chUdč a UUšUi
bpli žotaweni a občerstweUt

We kteroUhodčUUa we kterých dnech fekrestaUe
keslUžbamBožim fcházeli: to rowněž zpočátkUzáwi
felo od okoonstč BokUd možUo dostawowalič fedeU
Uě alespoň kUmodlitbě fpolečUé (t)onšc npošr)
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Pčislnhoweini xsw.Sooeitostť.
42 šřrst

Jelikož Uěktere od Eirkwe katolické odtrx

žené stkty UábožeUské šawrhli jfoU Uěkoltk fwá
tosti: tUdčž weledUležito abdchom š děth doka:
žalt, alefpoxl w krátce že wssech Uassich fedm
fwátostč stáwalo hUed od Uejprwssich čan
w Eirkwt.

Kťest fw UdělowáU byť tťm prfobem že
kťestěnecbpl potopen tťtkráte do wody a k
UdělowáUč kťestU fwateho UrčeUy ssoU byly
žlasstUi pobočni stawby, kU chrámUm pťistawené

(krestelnice bapcčsterta), we kterýchžtxose Ua
chášely weltké měděUire š wodoU

NemocUým wssak a malým slaboUčkým
ditkám pťtslrchowáxw fw kťestem w teU prsob

že 1im wody jerm Ua hlawU Ualito
Zei dčti kťestiwáwáno, o toUl Zťetelx:ě

sidědeccwi wydáwaxi Qrtgesleš Cppriasl a 11Uč
Otcowé

Jtž hUedw2 stoleti stáwalo oUěchwýšUa
mUplUých obťadUw š Uimižto po dUeš tato
fwátost Udělowána býwá; u tellkráte 1iž t U
weder obyčej, kmotrU kU kťestU pťiwádětt.

Jako obyčeri dUowé we kterých kťest fw.
býwal UdělowáUbýwalt: Bčla fobota a fwat
wečer letUtc pročež t po dneš w těchtodon
fobotách woda fwěceUa býwá; an woda kte
ráž fe we kťestčtelňtri ždržUje pro Udělowáxčč
krestU fw a prwarť Ueděle po WelikoUoct posixd
slowe Uedělč biloU, poUěwadž tt, kdož ssoU byli
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pokťestěnť, Uosiwali bťlé roUcho pťi kťestU obldr7
žeUé až do Ueděle této

Dofpčli mnfelč choditt Uej;urw dloUho Ua
cwičeUč kťesianské a Umohým ZkoUsskám fe po:

drobtti, Uežli jfoU bplč pťtpusstěnč kU kťestU
fwatémU Kdo se U btskUpa pťtlylásll, žádaje
do Eirkwe pťijat býtt Uejprw wyptáwáU byl o
dofawádslim žiwota prfobU sioém a Uápotom,
paklt ža hodUého 1est jmťU, poZUaerUáU byl
žnameUim krčže sw a katechUmeUUm (dU:
choinho cwičeUč oUčastUťkčlm) pčidrnžeU 1est
byl K wyUčowáUť jčch byli UstanoweUi žlasstm

kUěžť katechetowé Bodle pokrokU w jako:
wém jčm kťestaslských prawd fdělowáUo byltj
jfoU rožděleslt Ua tré tťťd: Ua posloUchače
(guáišmšš) klečťrť (ššuuslšctšulš8, čtZudštmti)
a whwoleUt (šjeotj xšl oompšlšntšg) Bosta:
weUi w peri tťťdě sixlěli obeowatt jerm oUé

částt slUžeb Božťch, kde čťtáUo Wťsino sio a
slowo Božť pťedkládáxw (aš do EwangeltUm),
pročež fe takč tato část bohoslllžbh 1merwala.
ijZU GUtšajxumencwum(msse katechUerUU). Kdož

w drUhe tťčdě fe Uachášeli ti fmělt i po EwaU:
gelixmt a po kážáUi jesstě UějakoU chwili klečťce
Ua kolerU fwých we chráxUUW prodléwati,
a modliteb se pťiúčastnčti pťi čemž požchUáUi

fw od biskUpajim Uděler
Do tretl tťťdy wstoUpili až teprw Uěkolik

dni pťed samým jtž krestěslťm, a tU jtm teprwadali do rUkoU: Wčťťm BáUa Boha a Qtče
Uáš kterýžto posledUějss až teprw po kťestu
modliti fe fmčli

RowUč tak katechUmeUňm tajeno pťed kťeot
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stem tajemstwi fwátosti oltárUi, jako waer
wyšsst tajemstwa fw wiry a bohoslUžby kate
chUmeUUmžčlstaly šcela erdhalelch, tak že i do
samé kťestitelUice Uebpli jfoU dťiwe pUsstěUi leč
až k prtjetč kťestUfamého

Toto žťťzeUijmerwalo fe djšojpljua
čwočxnj (tajUé UčeUi) a Uweder jest proto
dilem abh fe těch sio tajemstwč co možUa Uej
méně Utohlo žnellžiwati dilem i proto aby

toUžeonst po těchto swatofwatých wěcech co
UejmožUějtžUstala w Uaanti

45. Zwňtnst Y!obúnč.

Od Ehrista odewšdanémoci „wážati a
rošwašowatř“ u ťichy odpoUsstěttUebo ža
držowatč, w prwotm Ečrkwi UžiwáUomUohem
wětssi prťontoU, Uežli fe to ša Uasslchdob
stáwa Brt hrUbých a šlásstě weťejslých
žločtslech Uepostačowaly totiž k dofašesli roš:
hťesseUi, fonromUá fpowěď a žadostUčiUěUť:
Uýbrž požadowáUo k Uapraweni daslého pohor
sseUť aby hčissllikweťerě lťtost fon ofwědčil
cwtčesli kajťcUá werejslě podstoUpať a weťerě
se wyšpowčdal škroUsseUě š Ueprawosti fwéj
Tyto pokUty kajicč bylyť podle toho 1aký byl

žločiU welmi pťisUě odměťeUy, a wžtahowaly
jfoU se Uěkdy Ua reťp žiwot Bylo pak to
teUkrate Zťčšexto,1ak Uasledee: Bťedewssim mU
felk hťissUik kterrž pro hťich waj ž Eirkwe byl
wyobcowán, obratiti fe Ua biskUpa a Uebo od
Uěho UstanweUeho kUěšespowědlltika š pro x.
slwU, abh opět do Eirkwe byl prtjat a ten
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ho potom pončtl, co čiUiti a kterak fe žacho
watt má.

Za drUhé byly jfoU kajirxlikowé rozdělelti
Ua čtwero tťid, a sice ňšurošz (pťašťeť)xšu

ájšntšg (slyssicl),ďubštrňcj (klečlcl) a ooušjštenu
toš (stojicč), a ža tťetť byla 1est UrčeUa thta
pokáUi podle rozltčUostt hťťssnťkUpro každoU
tridU; to wssak se stáwalo 1iž meži famým po
káUťm a mohlk 1č pak biskUp dle okoonstč žkrá
titi což Uažwálw odestky (juáujšenciň)

W peri tridě bylotč wlastUě pťestáti
pťedběžUoU škoUsskU, Uebot bylo hťissUťkUm
dowoleslo státt w pťedsiltěch, a U dwšťť chrámU
Báně a prositt wchažejččč, aby ša Uě dobré
slowo stratilt a oUi k pokáUi samémU pťtpU

sstěni byli
KajťcUikowé tťčdy drUhe již měli ssoU po

woler Ua jtstém pro Uě w kostele UrčeUem
mčstě pťčtomslt býtt tak ťečeUe mssi katechU
meUůw (t j až do obětowásli), a potom UUl
selč weU

Tťetč tťida fměla š drUhoU čekaUch pro
kťest fw po kášáUč jesstě Ua kolerU klečic w

kostele žUstati, kdežto se biskUp Uad Uimi modltl a
jim UděltlpožtháUi Na to 1im slawxlýmpr
sobem Udělowcmo rožhresseUť, a oUi žafe prč:

ijti ssoU do cčrkewniho obcowáUi
Za teU celý čaš co pokáUč čiUili, bylyť

jim pťedepfálty jesstě 1iUé cwičeUi k p posth,j
pochowáwáUimrtwých a t d

Bakli e Uěkterý kajicnťk wyšnameltáwal
UějakoU obzlasstUť kajici horliwosti aUebo bylaelt
UčiněUa ša Uěkoho pťťmlUwa že straUy fw mUx,
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čedlUikU: telckráte biskUp takowémU bUď thtU

pokáUč žkrátčwáwal Uebo xUUUěco lehčiho za
pokaUč Ukládáwal TeUč 1est perč prfob a
UžiwáUi odpnstkU (ináujššmjm),kteréžto ža Uažu
sstch dob kde ústaw kajicč jank šťťšext 1est,
také jčUoU prfobU obdrželp

„. odstatns sw. swčxtosti.

1. Nasse sio fwátost Btrmowáxlč pťi:
cháži hUed w perťch dobách pod toU famoU
prsoboU, 1akoon Udělowána býwá pofawáde
uu Sw apostolowc wškťádeiwalč Ua kťe
stěUce rUce, a modltlt fe Uad Uimt atimto
šUameUťm žewUttťUim fdělowatco 1im da
er DUcha fw u N tak pťtslxchujetoU fwa:
tosti bikap až podUeš Nejjasilějt to wyslo
welw te Uacháši we SkUtcťch Np 8 kde fe
wyprawnje kterak sio apostolowé Betr a Zan
se odebrali do Samaťč aby tam těm 1ež 1á
heU Filipp byl pokrestil Uděltli DUcha fw
Nebo Filipp 1ako poUhý jaheU mělť jest sice

moc pokťestiti, Uikoliw aťe uo biťmowatč což
ani 1ednodUssť kněžť Uesiněli Toto bčťmo

wáUi tam kde byl apostol Uebo btskUp Uějaký
pťťtomesl hUed po kťestu jisldo ale pťt pťťležt
tosti pošdčji Udělowáwátw dellrcowé Eirkwe
katoltcké sire pošastaijč fe Uad tim že když
fw apostolowé oUo rUkoU wškládánč pred fe
bráwaťt, mělo to ša Uásledek rožltčUe šášračUc
účiUkya wýjewh (k p že biťmowaUct mluwili
jazyky a t..d), rož prý se UyUč pťi biťmo:
wáxrť Uikdy Uestáwá; a wssak oni žapomanji
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že teUkráte šážrakowe byli Ua deUUčmpoťáde,

jelikož jich ke šrostU cťrkwe mladistwe šapotťebi
bylo čehož UyUť kde Eťrkew 1čž dáon stáwa
po jwětč, tak hrnbě žapotťebč Uesli Wllitťlti
pak darowé milostt DUcha fw. i ofwiceUi a
posilUěUi we wire žUstáwa1ťtytéž

2 NejfwětějssčSwátost oltárUi podá:
wáUo wěricťm prawidelttč pťt oběti msse sio., a

sice pod oboji spňfobocl, aťcxkromě msse sto
žhUsta 1i pťijťmáwáxlo pod 1edUoU toliko pr
roboU Uebo Utkdy Uestáwalo pochybtwsti že
ChristUš Ježiš i pod 1edUoU prjoboU celý
jako BťchElowěč prčtomen jest Tak k p
bráwalč ponstewslčci pro fwš bratry Ua poUsstt

seboU jerm fpňfobU chleba, w této spúfobě 1t
doxlássťwáUo mUčedlUikUm do žalaťU a Uemor

xUým Ua lUžko; dětem Uaprott tomU 1i Udelo
wáUo pod UonoboU wan Ze pak oUé doby
kťesiaxcétčťo a krew Chrtstowl: we fwatosti teto

pťitomslé býtt pewUě wěťtlt o této radostUe
wire fwědectwi hojUa fe Uám Uaskýtaji krom

wýrokU fw. Oth w UejedUšch wýjewech oUoho
wěkU. Jest 1im 1tž to xwatotajemslé mlčeUč
(áišcipjinčx čueošnj) Nad to fwědčl ohaer
obwtlwwásti kresiaxm ž ltdožrolltstwi často
od pohaUU kreskamlm ctxrěslé a žajisté 1eU ž Ue
dorožUměUi toho tajemstwč postlé Jest Ucim
šUámo 1ak xjistý gUosttk 1méltem MarkUš do
wan Ua oltáťi čerwexlé barwy pčimichal a pťi
pošdwihowáxlč lth Ukašowal wčno diwem prý
patrUě we krew ChristowU proměUěUé N tak
i co občt ico fwátost (pťijčmáUť)šUáma byla
Wečeťe Baně Ua úfwicě krestaUské Eirkwe

8
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3 Q prsobU, jak swátostť posledUťho
pomažáUi pťtslUhowáUo Uemámeť sice žpr
wotUťch dob žádUých žpráw; že wssak 1iž tehdáž
této fwátostč Užiwáwátčo o tom dofwědčUji 1a
sna slowa apostola BáUě sw. Jakoba M (ťist
fw Jak 5 14): StUUě li kdo Uležt wámt,
prtweď kUěžiEirkwe ak fe modťi Uad Uim,
a mažč ho olejem fwatým we 1méUU WaUě
a t d ZUameUitš1esttéž fwědectwčOrigeUe
fowo který pomažáltč Uemorných Uwádi
meši prostťedky k odesstěUi hťťchú (řxomil iU
jxesjt 2 4)

4 Swátost fwěceUi Ua kUěžstwi, o Uižto
již Wisino sto dostatečUých swědectwť podáwá

Udělowali 1erm sio apostolowé, a po Utch
jejtch UástUpcowe btskUpowe postťce fe pťed
tim a prč tom wžťládajčce rUce Ua čekaUce UťadU
kUězskék)o a modlčce je Uad Uimt Bylo 1est

wesiUěš UšUcťwáUoa pťijťmáxw ža prade, že
toUro fwátostč whfwěceUým býwa wslaččUo šUa

menč UežrUssiteťUé a Uce btskUpňm kUěžim a
1áhUčim, 1imžto fe ltssč a Ua wěky žčlstáwaji
wyťoUčeUt a odděleUt od UekUěži (lajikUw)

5 Swátost stawU maUželského BáU
Ješčš Ek)ristnš staw maUželskýpowýssiť ža fwá
tost Noweho Zakan; pročež již w Uejstarssich
dobách 1e pťed biskUpem Ušawťrali, pťč čemž po
žtháUim Eirkwe bylo jest potwrželw a tak
od Boha fchwáťer Bťarslo od jakžiwa za
UešrUssitelUé Ueroždwojitellre DrlchemaU
želstwť po úmrtč 1edUoho ž manžeťů Uebylo sice
od Eirkwe šapowčdáxto, ale take Ue welice
fchwalowáUo
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45. Žiné posmňtně obřudy a nbyčrže bř.

Mimo Uěkolika fwátostč Zawrhli jfoU pro
testaUté t mUohe katoltcke obpčeje pod toU žá
miUkoU že prý „1est to bešfmyfelslé formič
káťstwi,“ t j jalowé, prášdUe obťady; dobre
wycwičeUý katolik ale wč, še th fw obťady a

obyčeje 1ichž od mládi kolmti byl Uwykl jsou
tak starš, 1ako ta 1eho fw Eirkew fama

1 Sem UáležťpťedUěšUameUi fw križe
Ččm wčce jťm pohaslé ssoU polyrdali a je tU
pilt: tim wťce 1e kťestaUé mělt w poctiwosti
a požllameUáwalt jfoU 1ťm čelo fwé jak pťč
modlttbě, tak i 1tUdá pťt šUameUttých poťišetw
stech Tač pčsse Tertnlltáll we fwe kUiž;e
(áca omxoučx) „Kdyš wychášime weU, když
wkročime do domU, kdpž fe anracheme
do domU fwého kdyš fe oblikáme Uebo
žafedáme k 1ťdťU požUameUáme čelo žUa
meUtm kťlžš (frontčdm šjšuác:Ulo tč:lxjmuš)

2 Ucta Swatých a 1e1ich ostatkUw
jesti Ue1erm hlUboce šaložeUa w powaže Uassi
člowěcké (Uebo to ctime co ssme šdědřli po

drcchých rodičech a prcitelťch) Uýbrž onač i fa
modčšk wypťýwá že famcho Učeni kťestankěho
o obeowallč fwatých Botkáwáme fe š tčmto
pohUUtlčwým obyče1em hUed w kolébce Eirkwe

pťi mUčedlUtctwifw biskUpr nglácta a Wo
lykarpa We fpráwách o UmUčeUťtohoto po:
sledUiho Ualežáme tež poUejprw krásilě ijá:
dťeno kterak krestaU 1akUáleži tUto úctU swa:
tým wšdáwá: „Schažiwámek se kdykoli mo:
žUo 1est Ua mčstě tom, kde se Uachášejč ko:8
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sti jeho a kosti UlUčedťUčkUw kteréž Uám
drahoreUUčjssč jfoU Uežlč chskwostslějssi
drahokamy, abychom slawilt deU jejťch
UmUčeUť, 1ak pro UpamatowáUi Ua ty,
jižto šwitčšilt ssoU w žápasU slawUšm, tak
t pro to aby potomkowé takowým prťkla
dem poUčeUl a UpewUěUi Uabyli “ ua

3 SlawUý perod pohrebUť jakowým
Eirkew pochowáwá fwe Umrlé oUdp, Uacháži se
též 1tž w prwotUč Cirkwi Schránka tčlrfUá
jčžto ostawil dUch, Uebýwala 1est ohUěm štrá
weUa, jak to bylo obpčejem U pohamlw Uýbrž
š cirkewUť slaonstč donesier 1Urtwe tčlo w
rakwč kU hrobU, a tam anrácer teUto dosa
wádUi chrám DUcha fw žemt, w UejpewUějssť
Uáději že 1e Christxlš 1edeUkráte oslaweUé k

Uowch žtwotu š hrobU powžkrisi w deU soU
dUý Také bylo obyčejem pťansseti a wšda
wati ša odessléBohxl oběti a modlttby,w
tom pťefwčdčelxi že úwašek kterým lásia ša
žiwa fpojowala Umrtim Uenč Umoeskrša šhola
rožtrZeU, a že pošllstalč Ua žiwě bratťim w
očistct trpicťm Ua oUolU swětě jesstě wydatUoU
xpomocč mohoU pťifpčwatt „Za šemťeťš w

deU wýročsli Uasse oběti prtUássUUe “ do
fwědčxlje TertUlltáU (áo corong)

4 BUst Bakltpro teUto prostredek cUostč
kťeslaUské š prwotslčch dob Uenachážťme žádUého
pťedptsll pfaUeho: š toho jesstě UeUásledee
že by takowého sixad pťece Uebylo onhlo stá
wati N wssak byť i žádUého pťikážan wý
slowného Uestáwalo w Eirkwi prwotUť powá
žitt slUssUo, že takeho UarišeUi teUkráte Uebhlo
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tak hrUbě potťebi, kde 1esstě Uebýwa,la Eťrkew
UUceUa, wčťčci kpostU doUerwatč, Upbrž kdšžto
wěťici famt o fwé Ujmě, rádt a,žhx,lsta, š lasky
a šdržexcliwostč fe beš toho post,ln,o,ǧtwaťxl.s Ze
stáwalo postU pťed WeltkoUoclux,cš xp Ue1star:
ssich dobách, a sice ZákoUem Uaťlšexlcho, toho
dowodttř lše jest Z JreUeja. Wňst HeU sloql
erňárnšgšřmn (t. 1. čtyryrett deUUť plťst), ǧell:
kož po 40 téměť dUň, ač Ue Uaskrš steslrě, Ucho
šachowciwáxlo. Někde Začalt 1tž 70 dUň pťed
Welkonocť (oBtUd Beptulqššxjmn Ueděťe Dewčt:
Uič t. j. dewátá pťed Weltkonocč).

x Ortǧexleš Udáwci téš (lxom. jnlcdrir.):
„Mámek čtwrtý a ssestý deU w týh9dxcn,
we kterých slawUě fe postime.“ W Nťmě
bržo mťsto stťedy Sobotu pťtjato ša deU
postUň

46. šťestanstxň nsůésr a crlibčxt dUchmUnich.

Nskése od ťeckél)o slowa mxx.xqocšcwičeUi,
žUačila U pohchčlw ždržellťtwrš fpúsob žtwota tčxch,
kdož ssoU se pťtprawowalt k weťejm)m hrám
šápasilim, abp sioé tčlo ok)eťmš a mohútslé
Udrželč, a tčm sitáše Ujali žálohy wyměťellé.
Tčšchto her se dokl;idaje UapomiUá sw. Bawel
1 Kor. 9, 25, wčťtcčk ždržexlltwosti, aby w
1ejich dUchowUťm Zápasil o cUost kťestaUskoU
Ujali korUUy Uepomťjiwé. d

, Za dob apostolských, kde žtwot kťesicmský
stal w roškwětU fwém, bylič jsoU wěťťci wssi:

ckUi,Uapoťád wťce mšxtě Uadssenč fwým wšne:u
sseschm powoláUim k wěrem Uebeským, a cwi:
čilič se w šdršowáUi a strádáUčwsselčkého drlchU,
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aby jeU pochoti tčlefné wssUdy we slUžbU
Uwáděli rožUmU, rožUm pak UčeUi kreslaU
skémU

Wrece wssak w tomto siUěrU bržo win:

kaťi Uejednť obžlásstslimi simhami a UsilUějssč
pťičtUliwosti Tráwiťt jsoU žiwot waj w fcstou
žwoleslé chUdobě, U bežžeUstwť w UeUstálš mo

dlitbě a postU J stalič fe pod Uážwem ždržen
liwých pťedmětem obšťásstUi wpfoké wážUosti
a byli jfoU UažUačowáUi ša wýkwěty a Uej
krásilčjssi owoce dUcha kťesiaslského od tehdej
sslch fpifowatel:xw krestaUských, žlásstě od fw
Cypriárm

„Meži Uámi u pčsse NtheUaǧoraš we
fwem fpisi: obl)ajnem un stáwa mnohých obo
jiho pohlawi kteťťžto w (famowolslém) stawU
fwobodUem fe festarajč xolUřte Uáděje ssoUce,
že tak úžeji š Bohem fpojeUt bUdoU“ Kterak

fe wywiUUla kťestaUská askefa bršo kU wyšsslm
stUpUůmžiwotapoUsteinckého a dále mUiš
skcho o tom bUde obssirUějt powědčlco w
pťčssti periodě

2 Ze k takowémUto wyšsslmU siUěrU ži

wota jakowý UpUi ssme podotkli, predewssemi
dUchowUč ssoU powoláUi byli samo feboU pa p

ton jest, a historie to potwržUje OUmo kdož
byli pťijali wpšsir ťády dUchoinho úťadU,
Uesměli fe žeUitr wice,ddle UarišeUi bež pochh
bh již od apostolU pochášejiciho Wakli 1iž
žeUati bylč HťipUsstěUikwyšssčmU wyfwěreUi
podrželič ssoU Ue šťidka mcmžeťky swé pri fobě;
aťe rowně tak obyčerým byťo, že š Uimi Uá:
potom již tak obcowali, 1ako še sestrami
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Wsseobchého žákan o tom UeUaťšžámeť,sice
w prwotslich čafech, ale dUch s,te,hde!xssrElrkew
wesskeroUt dUchoweUstwo ožiwmlcč samo,děk wy:
plodsl že febe teU obyčej, wedlš k,terehcž dU:
chowUť sami se Uwoliwal,i, žUostawa,tr bežž
žeU, což slowe celřbat, a 1est prodUlm wy:
1ewem katoťickš Eirkwe. ,

Když aťe oUeU kťesiaxlsky hUch fen,t tam
mižeti počťxmť: tU mnsely dopomahatč pťckašy,
aby toto UstanweUť apostolské fe Udržowalp a
wywčjeťo w dokoxmlost, a takowých pťedptskl 1čžř
w táto pertodě Ualežáme; wťce a Urččtějfsich
wssak w Uásledlxjčcť.

lň. Periodo.
Wd žsionstlmtim Mrlběho aš do

boUcr stolrti Mj.
Hlawa l.

Witěžstwi wiry Ehristowy w ťisst ťimské
a dálssč rošsstťowasli 1e1i.

47. Mlúda ssrsti sisaťůw.

HUed počátkem tohoto občasi pťiwedť to

hyUoUci ťilžtský stát až Ua ssest cifaťů. Kjdhž
fe Diokťetimc a HerkUleUš čslt Marřmiasl wlady

odťeklt: šňstqltk jfoU pak GalerčUš a E,on:
staUttUš wladaťř(šušušri). Za fpolleadce
(GPZ,UWZ) žwolesli ssoU bylt pťtčiUěUim Gale:
riox,dym MartmiUUš jŽť)ajcl a SewerUš,
lide, oba beže wsseťtké šásl:chy o stát a Utrawůd
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Uejfprostějssťch. ŘianUUlU fe šUelibiť pro Uě
UrčeUý cefar Sewerllš; oslič wywoltli sobě
proti UěmU 1iUeho a sice MareUtta k UěmUž
fe otec jeho wysloUžeUý HerkUťeUš co fpolU
wládce pťidal Sewerllš žtratil korUUUi žiwot
a jeho prišUčwer Galertnš kterýžto prott obě
Um Uowým dwěma wladaťUm Utčcho Uemohť

poťčditi obfadsl pťece misto Seweroon siUrti
Uprášdllěné 1edUťm fpolUwojťUem, 1eUž sloUl Li
ciUiUš r

2. Zatim se byla stala i w Gallii šmčUa
U wládě CoUsiaUtiUšgChlorUš mělt 1est fyUa
Uádčjnčho jeUž sloUl oncstaUtin kterýž dťťwe
pri dwoťe DiokletiáUowě w Ntkomedii, jako
rUkojmě wěrnostt fwšho otce držáU byl thš
fe DiokletiáU poděkowaťš wlady: požádal Uin
ža wládaťe (čmšuštď) powýssextý CoUstaUtiUš
fyUa fwek)o od Galerča Uažpátky TeUto Ue
moha mU toho žhola odepťiti afpoU š tim
welmi dloUho otálel Neboč byl CoUstaUttU
krásilý, mladý Umž, a pro fon statečnost a
myzč sslechetUoU,poction otewťerU U wssech
obltbeU S tim wětfsi UeUáwtsti chowal jej
proúo GaleriUš který fe w UěmmocUého foka
obáwal a proto 1tž byl predtim fe pokoUssel o
to kterak by ho ž cesty žkltditi mohl CoU

staUtiU Umsel posiéz Užiti lstt a onladU aby
mU Ussel J dosial se sstastnč k otci fwémU
do Gallie a bržo Ua to aU ocec žčmťel od

wojska ro čxušchuš (wladce) pošdrawesl byl.
J meelk ho GaleriUš ač weťmi Uerád w této
dUstoonsti UšUati N tak Uin stála ťťsse ťim
ská pod ssestt wládari ZUichž každý sebe aUgU
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stem Uašýwal a kteťťšto pofpoťU dwé weťtkých
straU pUPobtlt: EoUstaUttU, HerkUleUš a
MareUtiUš tU 1edUUwa GaleriUš Lici
UiUš a MarimiUUš tU drlchoU

3 W takowýchto okoltrostech pťestalo Ua
Západě proUásledowáUč krestaUUw teměť žcela

a Ua wždycky; a wssakUa Wýchodě pod UťrUt
UýmtwládaťtGalertem a Marithem
DajoU pokračowálw w Uť š drťwějst“ Ueltd

skostč Zlásstě trpěťa ža těch dob Balestřsla
a jeltkož Uěkdy těch krestaUU bylo prťliš Umoho
Uež aby 1tch wssech bylt podáwttt mohlt: tUdiž
Umohým trest UleweU w teU řpňfob, že 1ixU
1erm 1edUo koler ohUěxU šmršačeslo a jedUo

oko wypichUUto uu Uačež jim dowoťetw aby
w rUdUýchbáslěchsiUrtt fe dopračowalt R 311

jUpadť Gaťertxlš do osskltwé a Uad mťrU bola

wé Uemori we kterežto ša žčwa od čerwčř téměr
žtráwesl byl W tomto bťdUélUstawU fpomťnal
Ua ty tisice krestaUUw xtchš UxUUčttcdal a Ua
ťldčl aby Ustálo proxtásledowáxlč a kťestane ať:y
se ša Uěho modťtlt Bržo Ua to žemťeť

48. Wbrúrrnť šinnstnntinslmo.

Jtž rok dťčwe Uež Galerč:lš odstoUptl
byl HerkUleUš ž dějtsstě Nošdwojtw st še
fyUem Utekl do Gallie a od EoUstaUtčUa přč
wětčwě pťtjat 1est Z wděčlrosti ža to strojil

onlady žiwotU jeho a wssak byť jest prošra:
žeU a jediUě to lUUpowoler aby si fám wp:
wolčl jakoU siUrtč skjťtt chce Uačež siim se
oběsll (310)

:xe
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MareUtiUš wedl w Řimě tak prosto
passný žčwot že i fami rošpUstili ŘimaUé fe
Uad tim šhorssowalt a žlobtlt; a š toUžeonsti

pohliželi Ua sslechetUého EoUstaUttUa a 1eho
wlidUé anowáUi fobě famým takowé prejice

„MareUtiUš wssak wypowěděl 1emU wálkU aby

Urwal pro febe kra1tny jeho To wssak bylo
pro EoUstaUttUa wěcč welmt powážlton; Uebo
on Uebylš to aby MmeUttowt 1erm polowtre
tak sionU moci wálečUoU čeťtl N wssak BUh
žástUpr wywolilk fobě EoUstaUttUaša Uástroj
waj ua a proto meel šwitěztti; oU šwitěšiť
uu zážrakem

2 EoUstaUttU 1tž drahUě byl Uahližel 1ak
ohawne a špošdilé jest pohaUské modláťstwi a
Ua dwoťe w Nikomedit 1tž co mťádeUeček měl
pťiležttosti dosti požUatt sslechetUoU a hrdiUskoU

mysl kťestaUU. To Už UU: erysslo ž hlawy
a že stdce, co tam byl wtděl a pošUal Nynč
1ediUě prawého Boha, 1ehož dťčwe 1eU tUssil
u w UebešpeččpožUal Med wálkoU torčž,
w Uesinirllé skličeslosti sidce fweho modltl se,
aby ho BUh oswitil aby prawcho Boha po
šUal a spolU Jej o pomoc wšýwal aby mU
w tak Uebešpeči plUélU podUikUUti prott Maren

ttowt pomoci son pťtjpěl. J bylt 1est wysly
sseU Když 1edeUkrate odpoťedne w čele fwých

tém (plUkU) popo1iždčl Užťel 1est skwělý kťiž Uad
slUUcem,š Uápisem: „Timto witěziž! Užaš
pojal ho i foUdrUhy jeho a wssak posild Ue:

wěděl co bh to widčUi mělo žUameUati dež
pak pťemýssleje poťád o tom, Ua wečer bhl
Uanl: tU se mU šjewil we sUUP EhristUš
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a držel kťiž takowý, jakowý Ua obťože byl
Ušťel a powelel 1emU, abh dal tomU podobUý
Udělati, a we wálce ho co práporU poUžsl:
timto žUameUťm že 1istotUě ochUTUšU U wťtešem
UčtUěU bUde.

Častlě ráUo Uechať EoUstaUttU prijitř Uměl

ce, a ti wždělaťi prápor podle UdaUého wtděUč,
tottž žlatem potažeslý osstťp š tyčkoU Ua
prič, 1ako kťťžwypadá Na to pak byla Upew
UěUa wlajka ž pUerrU (podťe prfobU Uassich

kostelxrťchkoroxchwi), a wrssek byl oždobeU 1meUem
Ehrčstowým; a siče prwslč dwě Pxťfmelchw febe

wplete!w )š, tak že fpoťU Ua 1měUo Ehristnš
i Ua kťiž ponašowaly N teUč byl od té doby
hlain prápor 1cho wojska, a ťťkaťofe mU La
barUm Kde bylo Uebežpečeslstwť w bojč Uej

wětssť tam 1e dať EoUstaUttU šaUestt a wťtěz
stwč bylo wešdy 1tste; také práporečxcčk tellto

Utkdy poraUěU Uebyl Nejrožhodlrějssč wťtěšstwč
dofáhl EoUstaUtiU Uad Ma:etlttem Ua mosiě
milwickém Uin (pourš mojlč) pťed Nčmem
MareUtiUš fám Utopil fe w Ttbert EoUstaUtčU

cš) witěš U hlasitšm plesil obywatelstwa do
Nima wtáhlml a poUšsl wčtěšstwť sioého spU
fobem Uad mčrU sslechetslým, a posild erbwy

kl m, 1elikoš prowodsl Utkoltw pohaUskoU pomstU,
berž kťestaUskoUfprawedonst š mčonstť a jho
wiwawostč Wosild stojťw Rimě wčtěZUýobťon
jehož mU erát Hostawtttdal š Uáptfem:wao:
bodtteli města prodci mirU

Z Swoboda a mir bylpk 1foU owocem
witěžstwi tohoto pro Eťrkew Ua Západě be
wssak i Ua wýchodě UtrpeUč Ečrkwe Ukrácenh
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bylh, UUlfelot padUoUti 1esstě dwe jejich morUých
Uepťátel MarithUš jedeU š UejšUťtwějssich
proUásledowatelUw 1e1ich,a LtciUiUš kterýžto
jeU wážUostč EoUstqnttUoon doUUceU kU kre
staUUm z počátkUpiťZině si! chowaluawssak
Uikoliw Upťimňě Uesmýsslel. Qba famodčk pá
dilt w ústrety šahynUtť fwčmU

Meši tim, co LiciUiUš po bttwč Ua mostě
milwřckem š EoUsiaUtiUem se sessel pťepadl
MmtmiU krajiUh LčciUiowh sionU moci wáleč
Uou LiciUtUš co Ulohť aťe Ua kwap sebral
moct braUUe a ač Uestačil Uepťiteťř fměle Uaň
Udeťil Bršo Mm:tmisl do takowých Uesitážť

wtháU 1est byl že w šonaťostt jedU wžal
kterýž mU 1eU šdťolcha a po UesiUirUých bole

stech fmrt priprawtl 1elikož pred tixU aby1esstě
Uaposiedy roškosse šráslč Užiť žaloUdek welml
pťerpal a tak účiUek jedU šteUčsl Takowý bhl
žiwota koUec posledUiho proUásledowatele kťe
siaUUw Jeho úšemi podrobil sobě LiciUiUš
Uejsa o mUoho lepssť Uež teU který pťemožetr

byl J teUto počal hUUsilý žřwot wéstt a bršo
swě UeUáwisti kťestanUw Uowýmt pransledowá
Uimi powolowal a šajisté by 1im byl w žemťch
fwých siUUtUoU bUdoUcUost priprawil kdyby ho

Uebyl EoUstaUttU pťedessel EoUstaUtiU od Lict
Uia mUohoUáfobUě UražeUý a poUonaUý, wtděl
fe koUečUě doUUceUa podstoUpitt ho bojem

Wicekrát pťemožeU byw UcUseťk LiciU UpUi
wsseckh fwe šemě odstoUpiti a EoUstaUttU mohl
pak co samowládce bež prekážkh se šasažowati
ofwobodU Eirkwe we státU kteráž ji Ualeži
dle práwa swětskeho i Božťho
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49. Wputřrni šonstantňwmn ohlrdrm Eirlwe.

Že EoUstaUtiU eu jeUž wssčm práwem
.pťijmč„Weltkého“ (U Řťmach Marthš)

sobě šasloUžil u dUcha kťestanstwa dobre bhl
pojal projewilk i tim, že Uikde Ueprohlédalk
tomU, aby pohaUstwo Uásiťim wyttskUUl aUebo
1eho wyžUáwače proUásledowať leamUá bUdo
wa modťoslUžbh mUselalš fe, Uaprotiw fwobod

UelUU krestaUstwU famoděk ščititi jak msle moc
jstátsli odeijla 1čpodpory dálssť. EoUstaUttU,
UmlUwiw fe o to š Lic:iUtemwydal w MtláUě

j(313) UstanweUť kterhmžto kťesčaUUm,
1akoš č wssem ostatUčm skťber aby dťe
fwého UabožeUstwiwolUč žin býtt fměli
dáťei Uačižeslo aby chrámy křestaUUm odejmute
1akožř1ejtch statkp obchi panwráceUh byly
Bršo šrUsseUh jsoU i takowé žakoUh siátUť kte

ršžto křestaUňm a šlásstě kUěžim mohlř w obtiž
býtt; také trest UkťižowáUčUa wždh bpl odstra
UěU Nemraer dtwadla krwawe žápasp sser
miťské š úcty k Uábo eUstwi odstrallěslo; osixd
wěžUUw a otrokUw šm:rUěU pohlawť žeUske do
sáhlo wětssťch praw sirotci a wdowy těssllt siř
ž ochraUd státU a Eirkwe Nčkoliw EoUstaUtiU
pohany Uexlpošadowal Uicméllě predce š toho

radost měl když cele mista a města kťesiaUskoU
wirU prijimaly, a takě 1i projewowal tim že
takowým šlásstni wýsady Udilel OUo wssakUlěsto,
kterež sobě ša fwé sidlo whwolil mělo šcela
kťeslaUské býti Bylč to ByšaUc, kterýž od
Uěho jmeno EoUstaUtiUopoliš wžal a toto
tak prabUě po brehách bosporU (úžin moťské)
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rožložené město ošdobeslo 1est od Uěho wssemi
ošUaky obťadU krestaUské bohUslUžby, šlásstě pak
chrámy skwělými, welkolepými podle pťikladU
jeho Uabožlté mateťe fw HeleUy Bohaslske
chrámy, kteréž fe bylh stalh žbytečUými šafwě
cer Ua kostely krestaslské Sem tam i brá
walh fe fochh model ž oltáťU pohaUských a
oklamaUémU lidU pohaxlskéml: je podáwáxw k
podčwáUi a tU fe žhUsta pťtsslo Ua to, 1ak ti
kUěži pohaUssti sstdili když fe totiž do takowých

wydUtých model skrylt, a potom š Uich, 1ako
hlafowé bohUw k lidU omámeUémU xUlUwili,
a janke 1esstě ssejdy prowožowawaťi. Wssecko

ostatUě, co EoUstaUtčU we profpěch Ečrkwe bhl
Uaridil čtUtl Ua dotaš a poradU biskUpr jtchž
si ošlásstě wyfoce wážsl a wssUdy kolem febe
mťwal.

BožUameUáUi Že CoUstaUtčUteprw kU
koUci žtwota swého se dal pokťesttti, Umoži bh
mU rádč ža žle pokládali N wssak to pona
šUje práwě raděj Ua UábožnoU powahU jeho
myslt, jelikož U pťál obmýtt hrčchy swě wodoU
ťeky Jordámx kcerážto krestem Ehrtsta PáUa
bpla 1est pofwěcesla, w čemž wssak erdklad
Uými starostmi wládaťskýmt mU UeUstále pťeká
žiwáno Take Uelččellá pobožUost, še kteroUžto
kťest fw. prřjať a fe Ua sinrt pčiprawowal
fwědči o práwě kťestaUskémsiUýssleUčjeho Qd:
kládáUč kťestem Ua koUec žtwota ostatUě we

o4. stoletč častčjt se takš Ua jiUých osobách wy
skýtá, a wssak Eirkew sw Uikdy takowého od
kládásli Ueschwalowala anobr.ž wssemožUě protij
UěmU hlasi: swého poždwthowala
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50. aninn ndpadlili (apostata).

EonstaUtiU šemťel r. 35,:7, a šaUechať ,tťj
fyny, kteťižto fe rošdělili o ťčsst otcowU. Txco
syUowésloUlt: EoUstaUtiUš, EoUsta,Uš, CqU:
stantiU. Bo úmrti oboU posledmch wlad,l
EoUstaUtčUš jšafe celkemr, až do r. 361 a Ua:
stUpcem jeho byl JUliaU, brǧtrowec EoUstqU:
tiUůw. TeUto JUliaU, kteryž fobě Uq t;tUl
„silofofa“ Umoho šakládal, odǧkťesiaUske wlry,
w Uižto UarošeU a wychowáU xest byl, w 20.
rokU odpadl, pročež t odpadlcem (apostata)
slUje. Jeltkoš těžko jest whswětlttt, kterak člo:
wěk še„ zdrawým rožUmem wirU kčeskaUskqU ža
žpoždilé pohaslstwč múže žaměUtti: u 1eltkqž
krom toho JUltaU U wládě swé poUěkUd doka:
šal, že Uikolt wssedslimt fchoonstmř dUchau Ua:
dáU 1estx: tUdiž dojista to stoji ža to, pťťčin
tohotoj haUebUého odpadUUtč fe dožwědětt. Hlaw:
Ui pťičtUa leži bezpochyby w 1eho pťewráceném
wychowáUi. Když asi 7 let stár byl, byl hUed
po fmrti EoUstaUttUowě, 1eho otec a 1eho starssr
bratr krom 1tUých pťčbUžUých od wo1ákúw šabit.
Jeho mladistwá mysl UaplUila se tim strachem
a fpolU eroli prott chi jeho, cifaťi EoUstaU:
tiowt, kterýž teUto šťočtll an Uepotrestal. Bo:
tom byť dloUhý čaš, Uar roškaš cifačůw, w
pťisité odťoUčersti od swěta držáU, kdežto w
kťesiaUské wiťe wyUčowáU, jan k stawU dUchow:

Uiqm whchowáU býti měl. Nwssak oUi xho obe:
žUgmili š ta,kowým kťestaUstwem,x kteréž Uebhlo
wlceǧ, leč praždUé oUslowi ariaUského blUdU, a
Uem owssem din, že se mU to stalo protiw:
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Uým. Naproti tomU ale požUstal pťč Uěm je

deU starý slUha š 1ek)o rodin, který mU poťád
o bozich homerowých krásixě wykládal a mysl

mladistwou pro Uě rošxlittti Uměl Zcela rož
hodUé pro směr jeho dUcha bylo to, že ač mU
to CoUstaUttUš pťčsně žapowěděl UichéUě po
tajmo obcowal š tehdejssimt mUdrlaUty pohaU
skýmč 1ižto UUl fwé mUohoslthe taonstt theUr
gie (fpojeUčš ťissťdUchoon) powěděli, a mar
Ueho tohoto mUdrce toU wěssrboU omámtli, že
joU od bohUw co 1ejřch mtláček ža oonwčtele

pohaUstwa powolásl 1est Ze strachU pťed EoU
staUtčem Uthel sk š tťmto swým fmýsslenim

tajttt a toto mUsseUč UčiUtťo ho 1esstč rošhoťž
čeUějssim proti wťre kťeskaxlské tak sice že jtž

Uebylš to 1t powážltwě obadatt dež r 360
do Gallie ša mťstodržitele odeslásl a tam bršo
od fwých tém (plUkU) Za aUgUsta wywolán 1est
byl: tU ža 1edUoU co oderce a Uepťčtel EoU

staUtia t krestaslské wiry wystoUptl Swěho
cifaťskehooderce EonstaUtta, bršo fe fprostil
Uebo tellto šemťel w polUťm taženť proti UěmU
r 361 ale wirU krestaUskoU owssem Uemohl
pťemoct jakkolt chytre a Uměle to UUlěl Uastra
howati, abh 1i wymýtsl

2 JUliaU sico byl wyťkUUl oUo prawidlo
mUdrcké, že Utkdo Uemá fe UUtitt aby Uějaké
UábožeUske pťefwědčenť pťijal a wssak Uebyl
dosti mUdrcem aby té šáfadě byl wešdh šUstá
wal wěrUýxU. Ze priliš bohům swým UákloUěU
byl to dofwědčUje pohaU NmmiaUUš Udáwaje
š pťihanU: „QU (JUlčaU) pozabťjel Uesčislxlých
občtč, tak sice že kdyby byl déle žil byl by
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simd Uedostatek howěžiho dobytka Uastal“ O:

statUě we wssem co prott Cirkwt žarťdil a ččm
kleslémU pohaUstwU Ua Uohy pomoci chtěl
proti wUli 1eho Uejkrásnějssť ji swědectwi wp
dáwci Co koliw.ěk an měla wýbomého a
whodUého we šťišeslč fwém: wy!lčowáslč lth„
opatrowan UemocUých, kášeU cťrkewtli an l
klásstery u wssecko to chtěť oU pťesašowatř Ua

pUdU pohaslsko!l UeUžUáwaje, že an sešcela Ue
hodť pro sstčpesli takowě Bťt tom fe Urrzi we

twých fpistch Ua to že „bešbožslé Uábožeslstwi
kresiaUské wywodi tak Uedostťšných pťčkladU cUo
stt, lásky a dobročilmostt, kterýchž w pohaUském
xxikde Ualéštt Uelže Krestaxch, 1essto wždy po
tUpUýUč1meUem „Galtlejxt“ Uašýwal wsselikým

prfobem šlehčowatt fe simžil J kdy fe poš
dáwalo jakoby 1im byl milostt pronášal
wlastUě jedtUě k témUž směrowalo cilt Tak
U p wssem biskUpUm ša predka wyhostěllym ke
fwým sidlllm dowolil t“e anrátttt a wssak ž
toho Zťompslslcho UčelU aby šmatek mešt kťe
staUh (mežč katolikd a artaUy) rošmUožil a w

té Uadčjt, že se HotroU obapolUě mezi feboU
Co dťiwějssč cčpaťowé we profpěch Eirkwe a

dUchoweUstwa bhlt Uaridili, to oU žafe odsira
Uil a žakážal an, ša to co fe Upotrebowalo
Uáhrady žádal tak že 1edUotltweEirkwe ochUdly.
be kťestaUé šUstali UeUměťča erážeUi Ue
siněli an do sskol choditi a do UťadU wstUpo
powati Na Uejwýš sprostě odbýwal krestaUh

obyčerě, kdhž si pťisslt U Uěho stěžowat Ua
Uesprawedonst a UtlačowáUť Těm ťčkáwal š
pofměchem: Dyk stojť psáno we wassich knihách:
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„BlahoslaweUt chUdču a tt, 1tžto protiweU
stwč trpč “

Z NejsiUěssUějssiuač UejzlostUějssi Zámysl
1eho byl teU že chtěl dokášati že Ehrtstowo
pťedpowěděxtč o chrámU JerUšalemskšm Ueni
prawdtwé N proto že wssech krajiU fwoťal
thy, aby chrám fwúj 1esstě skwostUěji Uežlt
byl kdy prwé opět wystawčli Múžemeč si
fnadUo predstawiti 1aká to radost byla U ZidU
jichž si 1ank JUltaU owssem Utr erážtl TU
fe hrUUlt odewssad šástUpowé ŽidU a chUtě fe
dali do práce Ueb rčsať 1řch podporowal peUěšč
a skUtkem Nawešsse kameUť wápUa a 1tUěho

stawiwa dostt, co 1esstě še staršk)o šboreUcho
chrámU šbýwalo še žemě pmcslě wyhrabalč
aby šcela Uowe šáklady poťožttt fe mohťy. Teh
dejssčbtskUpJemlšaťemský, fw Eyrill UčtUil
pošorUy krestaUy, kterak práwě timto bešbožUým
pxodUtkUUtčmslowa BáUě teprw dokoxmle splUě

Ua bUdoU až aUt kamesle Ua kameUt UežUstaUe
N tak se také stalo Sotwa byl posledllčka
meU wykopáxr tU fe počaťa žemě tťásti Zidé
pak dčťem UsmrčeUi dťlem žafypánč Ueb 1ank
porallěltt jfoU stawiwo pak fem tam poháženo
a rošmetáUo 1est Neš the predce 1esstě 1e
dUoU, 1ako Ua wšdory fe pokUsili položttt šá
klady chrámU TU wysslehly, 1ako ž horoUci
wýhUě Ueiramlle chomáče plameUU kameUč roš
ložeUe fypalo fe Ua stawčteťe tak že jesstě Uo
tretčm pokUsUdčlo meeťo ostaweno býtt Ze
tato podiná Událost takš1istotslě prawdion
jest, dokašU1ešpráwa pohaslfkeho Nmmiana
Marcellan, kterýžto, co očitý fwědek prawi:
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xxPťt opětowaUých pokaech wypUkly jfoU Ua
Ulistě kde klader šákladh hrošttáUské koUle
ohiné tak že si tam 1tž UřkdoUetronfal jeli

kož jčž Uěkolik 1ich bplo žhočelo, a jessto twrdo
ssijný odpor ohUě UepopUsttl podUtkUUtč samo
pťestalo a Ua misto to Ulkdo Uechodil wice
(NmmiaUx)(llj 1)

TeUto diw pohUUl mUoho ZidU, že fe

obratilt Ua wirU kťestaUskoU Jesl JUltaU ša
twrdlý se erbratil Uýbrž tťm wice rožliceUý
wětfsimi tresty hrozil an č fpssy, per hoťkých
posiUěchU protč UeUáwidšUé wlre kť festawtl a
whdáwať N wssak BUh oswobodtť Eirkew
fwoji bržo od tohoto potměsstlšho Uepritele
Nemaje po celý žtwot w UitrU fwem pokoje
plU Uejtstoty a Uepokoje padť po 3 ťeté wládě
w bojt proti WerssaUUm a powťdá se že jesstě
Umiraje wyjewil siooU rošhorčerst prott wire

kťestaUske a odlewil fwémU šarytemU šássti
Sťpem byw poraUěU wytáhl krew š ráUy fwé
a mrsstiw 1č k Uebt prý šwoťal: „Zwitěšilš
Galilejský!“ ul

31. žůoznrnúhlě myhymlti pohanstwa

Jako fwětlo, ktercžto 1tž potrawy Uemá
1esstě 1edeUkráte jasitě šafwitUe Uapotom shasite,
a jerlU 1esstš poUějaký čásek dále podoUtUá:
tak to bylo š pohcmstwem Wod JUliáUem
bylo UčiUilo posiedUich wyUasilažeUč fwých; a
wssak UicméUě oU bhl 1iž posledxtt pohaUský
cťsar a jakkolč mčšť mocč a chptrostč Uažbyt
Uicméně padajicť Uebe bohůw žadržetč 1iž Ue
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mohl tak že ža Uějakých 20 let po Uěm Už
Uebylo Ualéztt pohaUUw wčce leč sem tam Uěkde
w dědtUách a mistech odlehlých, pročeš od toho

modloslUžba počala sloUtt pohaxrstroem (wťqstUě
pagaUstwo in pššjš wesntckáči fedťskáwira)
Bo fmrtt JUliaUa wywolásl byl ša čťfare čacký
plUkowUťk ZowtaU Eacký to mUž, kterýžto

již ža JUťiaUa co kťestasl erhroženě fe byl
projewil; a wssak wlada 1eho bohnžeť! Ueměla
dlolchého trwáUť Bo něm pťtsslt WaleUtiUiaU
aWaleUš kcerťžtoreloU ťissi mešt seboU roš
dělslt aby 1i proti barbarxxm (ctščUcUm), fewssad

hrošťcilU tťm lépe ť)axttt mohlt Rowxlěž tak t
UástUpcowčjejtch GrattaU a TheodosiUš w
EarhradU t w Nimě pťťsixšZákko wydawalt
prott pohaUstwU tak že w bršce každý fe za Uě
styděl

Bod cisaťem Theodosiem kdwž trUUo
krádce MarčmUš a NaleUtčUiaU ll pohwben

byl wesskerá ťimská ťisse byla 1est spojeUa po:
sledUičrátepod jedUoU hlaon (394) Theo
dosiUš byl wýborUý wládar; poťádek a pokoj
w státU a Cirkwt leželyk mU Ua frdci Jtž
r 380 wydalč 1est oUeU žUcUUeUitýžákon prott
pohamlm a kacčrčcm: „aby wssicklú Uárodowé
jeho oddáUi bylt tomU Uábožellstwi kteréž apo

stol Betr ŘimaUčixU byl 1est ZaUechal a kU kte
rémxlž fe UástUpceBetra Damasixš prižaná
Zenom wyžslawačowe toho Učeni fměji fe Ua

žýwatt „katolťci “ a tt ostatslčmaji wedle bU
doUcich božských, podstoUpitt i trestU občaslských “
TheodosiUš silným rameUelU padajicť 1iž stát
jesstě Udržel a rošděliť 1esstě pťed koUcem fwým
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(395) ťťsslmežt dwa fyUy fwe: ercadiUš
obdržel část wýchodUč,a HoUoriUš část žá
padUť Qd té doby šxlstaly tyto dwa okrsky
od febe oddčleUy, a kdežto wýchod 1esstčxpre
čkal tisicleti, žápadUi rťsse ťťmska chýlsla si! rychle
kU úpade fwemxl

2 Bod HoUorčem a UástUpci 1eho skýtá
historče žápadorčmské ťisse UepretržerU radll
rUšUic a žpour U wUttť, a Uepťáteljké Uáježdy š
weUkU. Tyto Uepťátelske Uájřšdy pťlchaše1ťte od

Uárodúw še wssech straU Ua ťťsst ťťUlfťoUfe wa
licťch (tažexlč Uárod:lw), 1tmžto sice ŘčanUé
pohrdlčwé ijer barbarú (dčwochú)dáwalt,
jtmžto wssak bržo wssxldy UstUpowatč mxlfelt,a
1ižto od božské prošťetellwstt ktolUU byťč UrčeUi
aby Uowý, lepssi porádek wěci w Ewropě ša
wádětt počalč Jtž Mark YUrel wsseťtkoUmoc
fon Ua to Uchel wyxmkládatt, aby fewerllč
hrance Ua DUUajt prott Utm Uhájtl Q polo
wiei lll stoleti stalt se 1est Uáwal silUějssťm a

jDeciUš cťsať 1tž prott Gothčlm padl Od časil
wssak Hoxlortowych kratha ša krathoU odpada
wala co koťtst rožličUých UarodUw, a fám Nčm

byl r 410 od West GothUw pod Nlarichem
wšat a wydrallcowáxt Bršo Ua to octUUly fe
Spanhelsko Gallie Helwetie BrittaUte a N:
frika w rUkoU NláUU, FraUkU, BUrǧUUdUw
WiktUw Wandalmo a 1iUých Uárodx“lw N

wssak Řčm toto wčkowité fwětoměsto po kte:
rém wťtčznťdiwochowe chtiwe fwé šraky otáčeli,
bylo 1est žachrciUěUoa siceuopomoci papežllw

Necháme žde Ullthtt slowútneho dšježpytu
ce protestasltského JaUa š MUller, kterýžto we
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swé kxliše „Retfesr der Wábste“ takto pčsse:
„Nttila král HUUUUw domUťwal fe býti Ua
rošeUa k tomU, aby otťáfal wssemt státh; oUť
fe sam Uážýwal „bičem Božčm “ rifaťe pak
ťčmského „otrokem fwým“ J wykračowal w
čele 700 000 mUžU; každý Uárod byl pod we:
deUťm krále stoého; množstwč těch kralUw sse:
tťilo 1ako fprostč wojčUowé poUUanti Nttllowa,
wsse co on poweťeť, čtUtl každý še strachem

bež wsselikého odporU BostUpowaťtě plU 1Usty:
žadosti pro ztrarerU bith; tahUUl Ua Jtaťtť
Když město Boǧlej odpor UččUěUýšpťatslo ška
žoU strassltwoxx když ž měst Btcenža, Mollfelire

Wawie, MilaUU Uežbýwalo Uičeho leč žriceUiU
fekoUťicčch hotowil fUrowý hrdan w táborU
fwém Ua ťece MeUZo městU NimU mstU siooU
ZádUý cisar, žádUa legie, žádUý erat Uepodjal
fe toho aby šachráUil wlast starodáwslčch fwěto
wlachw w Nle papež Leo wžať do rUky fwe

sbřerlUbtskUpskoU a odwažtl fe do taborU hUUU:ého
BťiUesl tam dojčmawé predstawowáni pro

krále, a darn pro raddU 1eť)o Brawer a
Uwěťer že Řima, jelikož Bohem stráženěho
bež trestU dobyti Uelže; 1esstě Uedáon že to
Nlartch bhl žkUsiť když dobpti města toho

jeU o UěkoltkdUUwpťežil; NthaUlf, že padl
w kw.ětUwojeUsié sláwy fwé Tak byl 1est za:
chráUěURim Lwem “ (Nttčťa odtáhl 452)
TeUtýž papež obhájtl Řim pťed požárem Gen
sertcha krále WaUdalskélyo jebož UkrUtUostměsto
Karthago bylo šakUsilo Wesskera sslechta,a
weliká část lidU dalč se Ua útěk do hor, do
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jeskyň skalUčch a do hoUsstč lesitich. Ceťá Ealxǧ:
panie paláce, Ua slowo wšaté šǧhrady a pťl:
wabUé letohrady SciptoUň, LUkUllU,M. TUllta
a oboU BliUiň stály w plaxxťenech,;EapUq„kte:
ráž bpla obměkčtla dUsst Uejwět,sscho Nfr,ckaxm,
byla 1est těmito Uowýmč Nfrtka!ch Ze,šakladU
wywráresla; popeťem lehla Nola„ rodlsstě NU:
gUsta cčsaťe. Když tedy meč a žaha aUt ofobh
an wěct UeUssetťowaťyy: wpmohlk jest L,ew
profbami a darp, žek Nťm Uebyxl1rst obraren
w hromadU kamextč“ (455).

Cifaťowé, obstoUpeUč žeUsstčUmUt a klestěUcč,
hcidaltk fe mešt tťm o dwojč pťtrošexwstt adoboji
wůli w EhristU, oUč sami wůle žádUš xlema1čce.
Mčlže a fmi:lt rožfoUditi pťtrošeslá slUss:
Uost, opx;awdxlť 1est papeš wssim práryem
Wáxlem Nťma, Uebo beš Uěho bp 1tž Nim
Uestál Ua mťstě swšm.“

Zesstě 20 let po této posledUějssi Udáťosti
trwalo ždáUltwé žčwoťeUčstátU a ťissexťčmskš,
kterážto od NomUla bhla 1est šaložeUá a od
NUǧUsta k Uejwětssimxx roškwětU byla 1est pťt:
wedeUa; u posléš padla jesi pod NomUlem
NUgUstUlelU.

u . Odoaker, wojwň,dce wojsk w slUžběťčm:
skš postaweUých, Uašwťre HerUlňw a NUgúw,
prohlásiť, že ťčsse čimská 1tž pťesiala 1est,
a Uažwal sebe kráťem Ztaťte (r. 475).

52. deor pohansbých mUdrců; obrancomě lšťrskanstřt.

Že boj kťestanstwa š pohanstwem tak se
prodloUžil, k toxUU pťtspěl Uemálo odpor pohaU:
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ských fpifowatelUw mUdch a ťečUiků žonale
pohaUstwa fe Ujťmajčcťch Nejhorssť toho drUhU
sUad bplo diťo cťfare JUltaUa, sestaweUé we
trech dťlech; kde obstch Starého Zákan co bá:

ječný šlehčxlje, úctě fw mUčedlUikUwfeposiiná,
ažiwot čtstý kťestaUUw w podežťeUi Uwodi; x
Uaprott mrtwémlx Ježčtsi, který prý Učcerby
čerého Uebyl wykoltal witěžUým úsiUšchem
stawi krásitoU, bohatoU literatUrU reckoU a fwč:
towládU Nomy ončUé Skoro téhož čajU wy
ssel dčalog (rošmlmoa) jméUemPhilopatrtš
w dUchU LUrtáUowčx složeUý, 1eUž siněťowať
šlássrč prott Umichmn jako sspatslým wlasteUcUm
a roUhačUý prott Trojict Boži KoUečUějesstě

1edUoUwystoUpila wěda pohaUska a sice Uowo
platoUicka prott wire krestaUske,majičč w Nthe:
Uách a w Nleralldrti Umoho prťwržeUch mU:
dch t ťečUťkú toho časil erssedxlich QUik

zajisté, wymýtiwsse ž UčeUč swého hrUbš blUdy
pohaxlskémUoho po kreskaUskU fe wyja
dťowali (ač pod slowp těmi Uěco žceťa po:
hanskcho wyrožminaltx) a tťm mUoho oswire:
Uých pohamlw kU straUě fwojč potáhlt jsoU
NUo tato dtwná směsice teUto wýbor náhledU
UábožeUských(Zl(!šštjojšm) wedl koUečUěktomU

hle pťefwědčeUi: že každý Uárod ba každý je
dUotec, 1ako Utá žlásstUi reč, má i sioé zlásstUi Ua

božeUstwč; mUdrc pak šUaje wssecky čelni prfo:
by a náhledy UábožeUské ma býtt jako wele
knčšem celého fwěta; an práwě toU rošmaslitostr
puǧ.pm.u.

dř) Jako 1esstč Uedáwno we sskole woblasseného Hcgla bhlo
anoho slow a oxlslowi kreskaUských, ač tim wssebozenstwč
neopatrnhm zastirano.
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Uábožeslstew že BUh wice a lepe ctěU býwá,
aU se toU měroU reinwost a horliwost Uábo
žeslska Udržxlje W čemž owssem práwě tolik
prawdn, 1ako kdyby někdo ťekl: ZUstaň si každý
Ua sioé cestě, ak již je blUdUa čtli prawá;
lžemt a Ueprawostmi býwá Bčch tak dobťe rtěU

jaťo prawdoU a cUostmi Eti š pohanh Be
UUssi (bohynt oplšle lásky) siUilstwem, LawernU
(bohin žlodějňw) krádežť, Zewfa mstiwostť, lži
wosti a chlionstť obětUj búžkUm těm žwiťata
ba i žiwoty lidské čslč klčměj si!š kťesiamy pra:
wšmU BohU a Uaž fe jemU sloUžitt w prawdě

žiwotem Utrawxchm wsse to jedUo anbrž tako
onto rožmcmitostť BUh tčm wťce a lépe ctěn
býwá NeUťťč to wssak Uciramný Uefmpsl a
fpolU ohathé roUháUi? JeU 1edUa jest prawá
cesta k BohU wssechlw ostatUč ssoU blUdUé,a
an prawa cesta 1est 1edtně ta kteroU Uašslačtl
Uám božský weťekslěšUáš Ježťš EhrtstUš jenž
sám toliko ťicř mohl: Já 1erl cesta prawda
ažiwot

2 Kde fe od mUdch pohaslsihch Ua kťe

siaUstwo pťťmo dorážett mělo tam 1ahánok
lichšmU pofUžowáUč a Ueprawdtwým
Utržkám Takk p. UrtU, kteroU kťestaUé pro

kašowalt fw mUčedlUčkUm a 1ejčch ostatkúm,
Ueprátelé wyhlassowalč ša 1rdUo š odstraněným
modláťstwim; tU Uamčtána otážka Ua kteroUž
již dáon bhť odpowčděl list k Dtogsletowt:
Broč El)ristnš paklt ouper šjewexlťprtnesl, tak
pošdě Ua jwět pťissel? tU šaš w podcšťesri U
wáděU žiwot a šlásstě poťittcké sinýssleUi eriU
Uých kťestaUU a. t. d. Boeradž ale rady,

9
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kteroUž Uejofwťreslčjssč Učitelowe často dáwali
abo tottž kťestaslé pohanňm Uájllťm Oe erdplá:
reli, Uěkdy fe Uessetťslo a cisaťowe fremi Ua:

siťslě ano UkrUtUě (k p UsinrčeUi Hypatče
wědkyUčw Nťexalldltt) proti Uim jednali chrámy
jim boťilř a t d a tak kťestanstwť 1im wUU:
cowalt t Ulujeťič žajtstš časiějt Uejedml trpkon

prmodU od odpllrctl sio EwaUǧeťta slysseti 1aťo
řU, že fe jami prott fwexUU UabožeUstwi pxo:
k)čeijljť Uásilč wťče Ueš laskcxwšho pťefwčdčo:
weinč Užiwajťče

3 Naprott těmto lichým pojexmlm a kťe:
stemskc wťry porUslowáUť t UyUč wystollpilt w

jEťrkwi rážUč obráxlcowé a chwalorcxč:
Uicč Wrott ollc siUčsicxtUábožexlské kteráš kašdé

UáboeUstwč wydáwala ša dobxé brojsl sw le:
orož; kreťjxčc dptsy drlchU toho ZaUechalič Uánx

dwa Ypollilmťijowš Z Laodtččje fyrské, Lať:
raUttUš, wýborxlý ťečxlťkUašwaný Eireronem
kredtaxčským;Učitčlkrálewtče Crirpa ExljebiUš
bistUp EWchcxjsky, a weltký obraxlre Cťrťwe

Jlthaxlaslnš Tito posledslť!lkášalt dčllmxslnč
f,pňfob 1ak bo fx: mťlo pohaxlstwo wědoxl porá:
žett a ťťeslanstwč slcijoU UlěroU odxlwodxwwatt
Naplott Uesiydatčxxm tUpeUi rilare Jultaxm pox

stawtl xeho drxchdy weesskolach Ntť)ellskúch fpo:
lUžáťŘchoť NašiaUšensly obratxlým a oždob
Uým pérem Hrawdlč katolčckoxť a posledni siopn

jatyry 1eho wytřel xážxch Eyrill biskllp Yťe:
sandrtxlský Souwč:ký Tk,xeodoret UčeUýbiskllp

žmčsta Ech (ck úščď8)fxčažtl sk porážett blwa
pol)axlskc whodným porowsláwállčm pohaxlských a
kťejčallslych Uáhledxl, ťčdi a cnostť uu Wsseobcc:
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xného miUěUčže pohromrǧ tažeUťm UárodUw fe
wernich Ua Řim fe walčeč, špUpobeUh ssoU wi

roU kťestanskon anat šawrhla bohy domcicť
wwwrátil Ua wybťdxmti fw. NUgUsttna sspmchel

ský kUěž Qrofillš še staslowifka htstorčckého
což nápotom NUgUsttU fám doqmatčcky doce
lčť we fwém welťotwárxlem dčle o městě Božťm
(kxlěh)()(u); i SaťwiaU kxlěšgallický k té
lex; Učelll fptš wydal (j 484)

35. ďslgssťnwňni bťessansl:čxmčly ln šňsii

W Wersii W této šemt 1i; ša prwxli
periody siáwaťo četUých obri, kterežto čttly bi
slupa w Selenčti ža wrchnťho pastýťe fwého
Jejich klthé sstšsti thšelo kdož Uábožexlstwi
kťestaUská stalo fe pemm“ťcťm w eťfaťstwi ťťm
siém Qd tš doby králowe tušemsstť powažownli
Čirkew tamčjssi ža pťčtadrl rťmskoU a w Urx

Uáwist 1i wžalt 1jon. Dáťe sjtwalč Ua kextolčkhr
ukněšži1ejtch (maqowé); i Zde bylt Žtdé pťt
tom šačež obdrželč pťekrásxčý chrám w SeťeUcit

ša jynagoǧlx (341) N wslak dok!td Kotlstaxltřxč
Weliký Ua žiwě byl požiwexlir jfoU kreslallé
w Bersit pokoje žádollrťk)o de,xž král Sapor
U wyprawil wyslaxlsiwť k čifaťi ponžiw tcxnto
pťiležttosti Zlásstnim lislrm blabo kťtxsleamlper
ských Ua stdre kladl 1equ Bršo wssak po fmrtt
jkrále (343) wypllklo sllUé pxoxlásledowáxčť kťe
slaUň Diťexxn že domácč sl!lžby Ormllždowy

žcxwrkyowai 1esstš wťcxe ale proto, že ša tajUé
pťátele Rinlmltiw 1miUt 1joU UUtožč ťrestmlč
Ujmrčexlčbyli J btsillp w Selexlrii SimeoU
pro wim krwácel Na 40 let trwalo Uclačo

93
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wánť S počátkem 7 stoletť požčwaltť tamějssč
kťesiaslé zafe pokoje Král Ježdegerdeš l jim
žpočátkU welmi pťťšin byl Nwssakfpoléhaje
fe priliš Ua tUto ochranU Uechal biskUp w SUse
strhUoUtt chrám we kterěmžto pojwátUý oheU
co ožUak erUUšda ctěU bpl. Timto pťeUáhle
Uým čiUem poboUreUa jak fe dá mysliti ssile
Uost slUhU OrmUšdowých Králpowolaw biskUpa
pťed febe Uťožil UlU aby chrám Ua fwé útraty

šnowU žbUdowal Což když UčtUtti Uechtěl žabtt
jest BroUásledowáUč wypxlklo tčm žUťiwějssť tak
že král Bcchram 7 piloU krestcmy ťešati dal
JeU braUUoU moci Učtnil TheodosiUš U pťťtrž
takowc UkrUtUostt Wssak Událost, 1eUž Ulěla pro
Eirkew byšasltskoxl šlé Uásledky, šjedxmla perské
Eirkwi pokoje

2. W NrmeUtt 1tž bplo kťestaUstwi kU

koUčt lj stolrtč sk Ujalo slabýmt koťenh Za
časil KoUstaUttUa W yrošssťřello a UpewllčUo

ofwčcowarele (JllUmantor), kterýžtoto čestUé
pťťjmč pro fwé žáslcchy apostolske byť dofáhlml
a š rodU králúw Herských pochážel SťawUý
teUto mnž apostolský žajtste UejeU mUožstwč lidU
obrátil ale t faméť)okrále Ttrtdata pokťesttl
Qd té doťm Mrssaslc a ŘimaUc Uesimdtlt fe

wespolUč o tUco žemč Dostali lt fe Berssane
Ua wrch, podpowwala wťáda 1ejich Ucibožensiwi
;exldské (perskš); wťtěšillt ŘťmaU Uakťádáno
wiťe kťestansié Když pak r 429 NrmeUte té
Uěť celá pťissla pod žezlo perske: tU 1tm wUU
owáUo UábožeUsiwťZoroastrowo; žonalý wssak
)dpor kladlt kťesiaUeprott pokaU tomUto (442 u
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485), Uačež fwoboda w Uábožellstwi 1im byla
dáUa WofUd Ušťwalt Nrmerwě prt slUžbách
Božich fyrské prelohy Wčsixm fwatého (Wesstto),
pťč čemž bylo žapotrebi tťUmočU kteriž to pre
čtené lUUseťipťekládatt do ťeči UárodUť W čaš

dotčených Uepokojxcaťe podať Mtešrob ž po
čátkU pčdar králowský (tajemxcik), potom kUčž
fwemU ťidU šťásstUč abecedU a pťeložsl 1čm cele

BisiUo do ťečč armeUske Násiedowalo Uápotom
jesstě wťce pťekťadU šťečc ťeckš do armeUské
Qkolo r 460 pfaťč t BlrUleUMojžiš š Eho
reUe ofwoxiw fobě w Nlexasldrtt Učellost hel
leUskoU prwnč historit NrmeUte

Z. J take mešč sewemčmt fonedh Nrme
UUw mešt Zberh (w Uynějssi Georgit) šťskalq
si wira kťestanská Uowých wyšxmwač:lw Brawi
fe, že ša časil KoUsiaUttUa Weťtkcho 1istá we
wálce 1ata čresiaslka která tam potom co otro
kyUě sloUžitt mUstťa byla w te šemt prwxrčm

apostolem Ueboč 1i byl Bčch ošdobsl darem

fe č kráť kťestaltem DUchoin jtchž čisať KoU
staUtiU W do těch krath wyslal dokoslčtlt po
tom od chUdš otrokyně šapočaté dťlo. Od Jberú
pak rošssiťowala fe wira k foUsedUčm Nlbaxtům

(do Kolchtdp)
4 Do slžUéNrabte kSabečimUebHome

ritUm wyprawsl cipať KoUstaUtiU pro UpewUěUč
kťestaxčstwč slawUé wyslaslstwi w 1ehož čele byl

bchiskUpměsta DtU, aby U krále pťien a Uáchleost wire kťestaslskewhmohli Kral pohUUtý

milosti WáUě, pťtjal dar Uebeský, a wystawěl
trt pěkUé chrámh kťesiaUské DálssimU wssak
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roškwětll pťekáželo Umožstwi židUw a pod krá
lem žtdowským DUUaaU exU w jehožto moc
š počátkem M stoleti šemě tato pťtssla Uastalo
UkrUtUe kťesiaslú pronásledowáUi až fonedUi
král bešsinský židowskollwládll prekotiw kťe
stc.UstwU šafe pťewahn žiskal. Než bohUžel! pod
žežlem perským 1elikož fe Uakládalo U wťádd
NestoriáUúm žrčist Eirkwe Ehrtsiowy w kraji
Uách těch šadržowáxt tak že, walitr rošerwaslá
Ua sekty, tim fxláše Jšlámll (bludUMUhamedo
wU) ša koťist padla nu

5 W JUdčt 1ižw lll stoletč od kťesta!lú
persiých Uejedxm obec kťestanská žaložexla kte
režto ale šáwtsi(č od wládh perste bršo k Ne
stortáUčUUjfoU potažexly Zdát fe že toU do
boU až dudťisse kytajske (ČťUU) 1čstý kUěž kre
staUskoU wťrll doUesl (636) ochraUy tamčjsscho
rifaťe dosahUUw

2e W Nfrice.

6 W bešsiUit ša anowánč KoUstaU
tixm W žwčjtowáxla byťa Ehristowa wira ode
dwoll horltwých, ohslěm lásky kU Spasitelt pla
polajččich 1inochů: FrUmeUtča a Edesia, ša

1atých to fyUU 1ednoho kUpče Tyrskebo Jimt ř
král fe pohUoUtč dal še pťtjať kťest jwatý.
OUeU FrUmeUttUš tottž od weltkšho Nthmm
sia ža btskUpa thšsinskeho whfwěčexr bpw ša
rašil fwe sidťo w hlawllim městě NrUmě

Npostol u biskUp teUto UeUanerU čtnnostč
Cirkew kat žde hlUbocežakoreňil a když beš
sinssti š počátkemN stoleti soUsede prm
(HomerčtUm) Ua pomoc pťčsslt požehxmsloU stčxla
fe památka sio FrmUeUtia i mežt ltdem Nrab



Mohamed. 199

stúm. Nž do dnesska se tam wu wěc kU podč:
wU! w šemč od pohaslň a Tllrkll wUkol obe
ť)UaUe a promichané u Udršeťa kat. wťra a
jnad k weťikým pro teUto dsl jwčta šáměrxlm
od BrošťeteonstčBožť Ua fe Uleslose Uchowáwá

BošUameUáUč: Nyslť by owssem pťčsslo
wyprawowatt dle poťádkxl kterak w Ewropě
wťra krestaUská počala fe rozsstťowatt mežt Go

tť)p, Waxldaly, Loxlgobardy, Jrčalch, Frallky,
Ynglofafy, w Nakonsich, ťťsst anUoUské:a
wssnť my to poodložťme až do pťťsstčho občasi
jedxlak pro celčstwý pťel,xled 1akož i obšlásstě
proto že pllpobeslč Eťrkwe w těchto Uarodech

pťedče teprw teUkráte počixrá býtt žUaerUitým
a whdatUým, až se steitowé těchto Uowých Uá:
rodňw 1ak Uáležč Upeonwatt počťUali což fe

teprw během Ulll stoletč a dáťe stáwalo; 1essto
dťiwe w bollrech stěhowánť kočowslých těchto
Uárodxlw pxlfobeUi Ečrkwe podobaťo sk pťitoku
a odtokjl waťe uj a tUdiž, co Eirkew wysta
wěla pťiwal silroch šafe šUtčttt Usilowal

é..eMohnmrd

Na šápadě owropejsiem risse Ek)ristowa
počala se rošsstrowati: Uárodowe tam fpťchaji
w oUsiretp fwětlU sio. ewcmǧclia 1ako Gothowé,

WaUdalowé, Loxlgobardt, JrčaUš, YUglowé a
Frankowé

Zatim Ua wýchodě chystá fe Uowa rťsse
temxlostt pťistirajčc Záwojem Umrlčťm šwedeslost

krejfaxlskon Owssem powšdychne fobč kťčjčaxt
kdwžpomyslť, kterak ko krásilé kraje ježto bý
wáwaťy ssoU kdysi kolebkoU kťestaxlstwa, padly
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ša koťist slepémU ssťleslstwč pUlměsice a že pou
dUeš tam slUUce kťestallskš wirh bťahým teplem

fwým prodrati fe Uemúže: a wssak když žpo
meUe, že wira krestaUská teUkráte tolikerýUž blU
dem bpla tam žohyždělta že Uebhla 1tž an

podobsla fobě, pomysli: Bčch to tak UsoUdtl že
menst“c Uesstěsti bUde pro tamějssť krajiny, aby

whmišela radějt tam wira Uež abh tak poka
žeUa měla fe ssiťitt dále MUseloč se tšž splUitt
co wěstil prorok: „Národ šajtsté a kráťow
stwi kteréž by UesloUžtťo Tobě šahpUe a
Uárodowe žpUsstěUčm pohUbeUt bUdoU “
(Zfai 60 12), a Uástrojemtakowým byl Ma
homed jehož kolébka wpťskllarabskšm fe žtráci
TeUto Yttlla wýchodUč posláU jako btč Ua Ua
rody erděčUé a bohažpmsle Wydáwaje se ša
proroka Božiho Uad Ehrčsta 1esstě wšUesse:
Uějsscho whmyslsl sobě chytre Uowe Uaboželrstwč
ž židowskeho ašpowěr arabských slátaUé Každý
w Uěm Ualezl ro fe mU libilo, šde t po siUrti;
odtUd fe ho hUedle ohUřwě chapali wýchodčaUé
UčeUi jeho Uašýwa fe „KoraU“ (co U Uaš
„Bifmo“) NeUměw fám an čisti, aUt psáti
dal to kýmsi Uapsati

2 Mohamed prodce takowéproměUh,
Uarodtl se w Mekce r 569 š kerUe Korei
ssitUw jenž byli kUěžčfwatyUě arabske (Kábp)
čerUého to kameUe kde prý jtž Nbraham fe
modliwal Nrabowé ho majč ša šáklad swěta,

ša prwek okolo kteréhož se chaoš prwotUi fpo
rádal w foUměrUý celek DUm w Uěmžto fe
teU kámeU Uachazel byl obstaweU skUpeUim 365
model; tolik wěr měli Nrabowé tehdaž! Mo
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hamed byl mUž krásUý dle těťa žachwáttwě
wýmlUwUý, odwážltwý a podUtkawý, pťt.om
stťidmý a prostý, 1ediUě w siUslstwč UešUal žádUé
mťry, a byl otrokem sprostým roškosse tělesiré
SloUžil ša kUpeckéhomladeslce U wdowy Cha
didssy, která si Zamilowala prabUého a ro
žUmUého 1inocha a wšala ša maUžela swého

Na fwých obchodUtckých restách pošUal byl
kťestany, židy a wsseťtjake modláre že Zidé
očekáwajč Mešsiásse slýcháwal od matky swe,

žtdowky; od krefkaUU pak w Syrit šwěděl
že Ježiš slťďtl swětU Utěssitele, kterýž Uwede

apostoly a 1tmt ťtd do wsseltké pmwdy. TU se
Ustáltla žpoUeUáhla w 1cho bež toho bloUšiné
pťepiaté oť)iné myslt ta myssléUka žek oU 1est
powoláU od Boha, aby wssecky tpto kmeUy k
wťťe w 1edtxreho Boha prtwedl MyslelbloUd!

še kreslaxxé fe klan trem bohUm! Když ho
wybizelt stoUpeUcowe 1eho aby posláUč stoé Uš

1akým šášrakem žtwrdsl odpoweděť 1tm: že ho
Ueposlal BUH, abp šášrčcky čtUtl Uýbrž aby
wirU mečem ssťťsl Eisst roškosse w jedUe a
mečwdrlchérUcewolal: „Wěr Uebo šhyxx!“
Tusse wssak že beš žážrakU Uepoťidč Uičeho,
wpmysltl si jich. TrápeUi padoUci Uemocč swé
wydáwal ša siaw wekteremžto š Bohem mlUwť
a ochje a kťeče 1imiž ho moril UedUh, ža

probeUč poska Božťho archangela Gabrtele,
který š Uim wyjedUáwá NabUlikowal 1im že
ho Gabriel pťeš Uoc Ua oslU ž Mekky do Ze:

rušaléma žawezl a Ukážaw mU tam wsseckh
fwalšé počanje od Ndama, šafe w teže Uoci do
Mekky Uažpět pťiwedl

dlt
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Z We :10 rokU wěkU fwého (tak twrdil)

prtssla Uoc šjeweUi Božiho kdežto 1e1 anel
Gabriel powolal ša proroka BaUě Zaký
to anel bhl Už siUe wyfwětltlt Žtwá obrašlwst
ho powšxcesla, a co prý mU slyxxry šjeweno,
wykládal domácťm Slowa jcho byla tak do1i
Umwá že prifcchali Ua to choč i strýc: „Mo
hamed1est prorok!“ u Na to se Ustraslil
do tiche 1eskyUě,a dloUhý čaš pobyw tam wy
stollpiw weťerě počal hťáfatt: „Jedesl 1est
Bčlh, a Mohamed prorokem Jeho!“

J Uwěťtl 1emU mladý Nlt fyU strýce
jeho wládce Koretssttčiw peri še fwěde prr,š
Božťch; Mohamed mU dal ša chot FatimU
dcerU fon Bo Uěm pťtdal fe k 1eho straně
rtný kmetNbllbekr pťijmimSprawedltwý
Casto kdpž padoUci Uemoc 1ej Uchwáttla do
mniwal fe slyssett alljela Bállě UpťimUě
Započal fwe dilo omámen šdánťm prorockým;

lesti a Uasilim dokoUčil, což mčl ža swě
wyslanstwť božske tottž, aby klefajčcť UárodUost
kražaUU fwých šase powšslesl, fjedUotiť a osla
wtl a modlárstwč wiroU w jedUoho Boha
odkltdtl.

Obmýsslel dosict dozorstwi Uad KaaboU
ale Uefwoonst rošxčitila wšpoUrU hroširi Ue

bešpečim žttč 1eho Z každek)o rodU Koreissttňw
měl 1edeU meč wražen býtt do sidce tohoto
odpadlika Uowotaťe a kašttele obťadU
pofwátUo UárodUťch

J bpl 1est 1iž UrčeU den kU krwawémU

čiUU tomUto a dUm obstoUpeU HrdinskoU pak
wěonsti šetě Nli ho Ussel úkladUm Uepčátel.
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WěrUý Zeč prestrojtť fe ža proroka a ossáťtl
Uepťáteťe oblekem Mohamed wssak Uepošltcmýx
Utekl a Ukrýwa1e fe w pUstiUách ša 16 dUč
dostať se do Medisly, kdež pťedUich měsstaUU
Uafon straUUšiskal Qd oUtěkUtoho jeUž slowe

do arabskU hedžtra a se dUe 16 Eerwenre
l W 622 stal poččta1iMohamedásli leta fwá
a MedtUa (Jatreb) Uašwásla „Utěstempro
rokowym “ 500 strmmťkňwpťijalo 1ej tam slawUě

4 Uteklý prorok stalk 1est fe wýbojčem
Wriwržeslcowš 1eho Ueměli š cčZtUrř o wťťe se
hádati, Uýbrž Ua čtUěUš Uámťtky xedině mečem
odpowidatt, fobě hťawy Ueťámati ale 1tUýlU

Uechticim 1i prijmo!lti hUed rošfekáwatč By
dle tšto žásady 1edUatčmohl fbčral wojska
podporU a Uástroj wyslaslstwi fwcho Od te:
chwťle až do smrtč Uepoložil meslě š rUkoU

Uoých WosledUčch defet let žiwota 1eho byťor
1eU jediUým bojem čtlt Uellstáťýmpleslě
Uťm a páleUčm ktereš se 1esstě rozhojxtowalo
po Umrtť 1cho

Jak mčle MekkU w moct 1Uěl a oderce

potrestať: rošepfal roškašh cťfaťč ťeckélUUHera
kliowt Ehošroesowi krált perslemU emtrúm
arabským wládaťč egyptskémxl aUegUfsi abyšsixt
skémU: „We 1erUU toho, jexlž Uebe a Zemt
iJšlám od wčščUostistwortť wěrte w Mǧš:a
homeda, Učitele božsiého wsseobchšk)o
šákan.“ u

Woťxlě fe podala Nrabie Mohamed fpro:

stý obchodUik š welblolxdy stalť fe jedUťmž
UejmocxlějsschanoinkU Nfie Než Uebyťo
mU práUo dloUho Užiwatt owoce lstt a Uásili
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jeho JedUa židowka, chtic žkUsitř 1elc skUtečUě
prorokem otráwila hoš pečeUč JedemšdloU
hawě mUčeUý fessel w 62 rokU wěkU fwého
r 638

Zš. ďlčent eéUnlmntrdown; u ssiťrniust a wystanu

slwt žrdn1 či úloha žrhn m ZúměrUYroǧťrtrlnnsti

UčeUi Mohamedowo slowe Jslam t j
úplUé odewšdan febe, wčry plUci dUwěra,
a jeho wyznawačowe tUdižMoslemiUowé,
tolik co wěťiri Slepa wira a erbmešeUá
odewšdanst Nťlah owi a Mohamedowt,pro
rokU jeho, 1esii k)lain cUosti Moslemoon
Q atUi wěrony ssoU 1erm libowolUě pokažeslé
članky wirh kťestaUské a židowské we kterémžto
špocworowaUč Mohamed bršo fměssslým fe čiUi,
bršo do bástňckehohorowáUižaletá Take Nbra
hama, Mojžisse a žlasstě Ehrista Uecháwá Mo
hamed platitt ša prorokh, tež Uepopira, že
pifma fw židU a kťeskaUUw obfcchUjť šjeweUi
Boži, leč to dokládá že byla jsoU tato šjeweUč
porUsseUa Aa žjinačeUa, šlásstě pak šUich že
byla thecháUa an mčsta, kterážto sišwžtcchUjč

dUacMohameda

Jak mělce ostatně pojal UčeUi kťefkanske,
patmo meži 1iUým štoho že Učeni o Boži

Trojici tak wykladal 1akoby kťestcme kťaUěťčfe
trem bohUm jakož i meži 1iUým žwýčttky, 1ižto
čiUi kresiaUUm, že si predstaiji boha 1ako Uě
jakého mUže kterýžto še fon žerU (Martč)
fyUa žplodil

Dwa žlásstUiwěrožákko, rozUěchirehor:
koU krew wyzanačUw Mohamedowých, pťi
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spiwaly byly oUhlawUě k tomU, že fetoto UčeUi
mohamedáUské tak ochotUě Ujimalo a rošssiťo:
waťo BredUě mohamedáUský ráj (Uebe), kte
réžto obrašotwornosti ijUé wýchodčaUUwUej
ijUějtsich and smhslslýchpredkládá a sliije:
„J bUdoU, kdožwwžápasi: pro wirU ZemroU
tam w žahradách slasttplUýchu odpočiwatt Ua
podUsskáchšlatem a drahokamy ošdobených,meži
stin palmowýmt a stťibrotokými wodamt w Uaǧ
rUčich čeonokých aneU Uebeských (hUriš) wěčUé
mladostt a kráfy; ráUy jejich bUdoU fe skwiti
a wUUi liboU wydáwati a t d. (56 SUrcc)dn
a Užiwati wssech rožkossi, 1ichžto fmysiUý čťowčk
jeU fobě pťatt a wpmyslttt mUže u Za drUhé:
prefwědčeUťže člowěkowt wssecko Už jest
UsoUšer, a že tomU dělej co dělej,
UemUže U1itt“ (UešměUitelUý ofUd) To bylo
Uěco pro wojáky Mohqmedowé „J kdy byste
bylt ščlstalt w obydlťch fwojtch doma: pťe
ce ti, jimžto 1edeslkráte UfoUžer byťo Umťiti
byliby mUseli weU Ua bojisscě wy1itt a tam
Umťčtt (SUra 3) u

2 Učesli mrawU obfcchUječtwero hla
inch predpthw:1.) pětkrát ša den se modlitř
š oblččejem k Mekce obráceUým (Kebla); 2)
postitř fe žlásstě w měsici NamadaU; 3) al
mUžUU dawati a 4) pokUdmožUo,aalefpoň
1edeUkráte pon wpkantt kU HrobU prorokowU
do Mekky, kteroUžto wssak č 1iUýmč wpprawiti
ridowoler jest Dále 1im Ukláda: obťčškU Umý

wáUi fe pred modleUťm, UeUžiwan masa wepťo
weho a wina, fwěceUč pátkU Broti jčUo
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wěrcúm (gioUr) 1e wsse dowoleslo, an po:rUčer
NejžáhUbUějssi wssakstráUka Učeni jest ta

že oU powolUje UUlži wice žeU Utťtt, a sice
čtyry maxrželky, a wedle Utch otrokyň
dťe lřbostt a šámožUosti Wrorokpakfám
1ehožto žhejrtlost UežUaťa meži wlastUčho šákan
UestoUdUě se odčťtawal

Tyt 1soU k)ťain tahowe a wěty Uábožesl
stwi Mohamedowa pri čemžUefmi pťehledUUto
býtt že i fqma 1čm hlásima a od Uonhých
fchwáleUá wťra w 1ediUékyo Boha rowUě 1est
blUdUá 1eltkož pojem xUUhamedáUskýo Bohu
(Nllah) žcela 1est roždťlUý od toho 1emUž Učil
EhristUš (BUh trojjedixtý u Boži Trojťce)

NáUky Mohamedowh ZašslameUáUy ssoU
w KoraUU (t jH čteUč) kUtše to kterážto
shUrU dotčeslý obstch w fobě ZdržUje beš ladU

a skladU, a wssak w mlUwě až k očarowáni
krásite odtUd moslemčUowš každý werš w Ui
Uažýwaji šášrakem (ajatoU)

Z Mohamed Uměl wěrčci fwš rošpalowatt
k diwoke bojechttwosti sl)člry dotčerU deUUěU

koU osUdU UešměUttelnšho, jakož t wýhltdkoU
Ua požttky a rožkosse rájske kteru.ižto bostchttwost
eryhasmlla an úmrtim pcorokafamého(632)

S odwahoxl ssťleslostt si! podobajici ťťttlt
jfoU fe do sečt wěťčcč jeho a šUameUč wojenské

bylo a 1est pofawáde pUlměsic o Učmžto po
ssetile, aťe pewUě wěťi že se 1edenkráte dolU
š Uebe prstil a rUkáwem kossile prorokowy
prossel! u Nenčlť fe wssak čemU dtwiti, že
je tak rychle rošsstťowala wťra tato Cissi roš
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kosse w jedUé a meě britký w drUhé rUce wo
lal krUtý,ssileUýmoslemťsl: „Wěť Uebo ZhyU!“
Wira tato byla 1est hláfáUa, misto wýmlUwUým
jažykem witěšUým mečem, a 1tž přin
Kalif t 1 UástUpcea Uáměstekproroka NbU
Bekr, wedl wťtěžsléwoje Mohamedowy wUč
hranc Nrabiedo Balestin

Druhý Qmar wtáhUUl ro witěz žemě
žaslibeUedo Ulěsta fwatého JerUšaléma (r 638);
wžachwatiwě rychlšm pochodU wčtěšUem stalk
1est fe bržo BaUem čelé Shrie a Bheslicie
Uačežpressed do Nfriky wšal město NleraUdrtt
(640), kde spáltl ZUameUitoU kUthowUU Udáwaje
prýža dUwoddilemmatohťe: „BUď tpto kslthp
obfahUji to co stoji w koraUě, uu a w
tom pádU ssoU šbhtečsle; aUebo obfa
hUji Uěco 1tUšho a teUkráte ssoU Ue
bešpečslé!“ u

Bťt siUrtt 1cho (6:1:1), 1tž t témčť cela
Wersie byla w moct těchto ohromitelU fwěta
(N 651 pod KaltfemOsiUaUem, Ješdegerd
poslednť kráť šhpUUl w bitwě.)

Za Uěkoltk ťet prostiraťo se paxlstwi je1tch
podel fewerUiho pobťeži Nfriky až k moťt atlckn
tickémU a rela malá Nsie bylať 1est obsašena
1imi Nynč 1esstě fe 1edUalo o EwropU J šdci
loť fe jakoby hodlala tato obrowska moc ž
dwoji strany co dwojčm rameUem i celoU
EwropU šachwátttt a k sobě Urwati Neboč
r 711. pťessli ssoU š Nfrčky pťeš úžtUU Gi

braltar do Spaslhel a jtž t žaplawilt ssoU
weltkoU část risse skaUcoUšské; kdežto Ua wýcho
dě útokem UkrUtUým se hUali Ua pťistaw CoU
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staUtiUopolitáUský A wssak Ua oboji straUě po
staweUa hráž proUdU hlUčUemUwitěžstwi jejich

FraUkskýwoijdče Karel Martell (kla
diwo) pobil 1ich U města ToUran statečUě a
Uažpětpreš horp Byrreslejskéšahxmť(732);
a š EoUstaUtiUopole bplo jest žUičer 1e1ich celé
loďstwo tak Uažwčmýmťeckým ohUěm kteréž
žUstalo tajemstwim cčsaťU ťeckých Od
té doby Ukrotčla fe sslerst UárodU tohoto

. 4 UwažUjčre1akéUásledkp a účiUky
mělo UčeUčMolyamedowo Ua člowěčeUstwo wč

dime pťed seboU: škažerst obojčho pohlawi
UstawičUéhanbeUi a otročeni žeUskeho po:
hlawč; u tedy poťowtre lčdskeho pokoleUi k

žUectěUča bidě UsoUžeUa!uu rožmUožeUi otro
ctwť; wsseobchá 1tž po toťik stoletč ro smrdUté

ješero stojčcť erědomost a ochablost Ua dUchU,
kteráž wpšanače JslamU fwirá sUrowosti, w
jakoonž t wssecky podrobeslé Uárody feboU
strhlt; u wasldalské zpleUěUi Uejúrodnějssich
krajisl Ua fwětě; u wefpolečna UeUáwist a
odcižowáUi fe UárodUw wefpolek ty a 1tUé ssoU
oUčiUky a plodh UčeUi Mohamedowa kterežto
fe objewily 1istě tam kde ono se Ujalo

Nle 1akkoliw stdce fe rožželeti mUsi Uad

takowými strastmt iUtcmeUě Uelše 1est fe Ue
obdiwowatt i w tom dopUsstěUi moUdrostř pro
ščeteer Boži. WredUě, aU Mohamed wirU w
jediUého Boha ssčťtl 1iž tim mUoho profpč
wal že ohawne modly Ztráceťy jfoU ctiteťU
fwých Dale, w těch krajislách wira kťesialtská
1iž tak bpla wefsla w porUsseUť a zmateUi: žek
UsoUdil BUh, aby raděj wphpmxla, Uež aby tak



Hlain znak toho časU. 209

porUsseUá těmto UárodUm za podil fe dostati
měla KoUečUě čim byla risse Nšstxrskáw starém
ZákoUě žkažemým a žijUělým Židúm: tťm
byťa porta ofmaUská kreslanským UárodUmewro:

pejským: bič Ua Uě pro žločtUh 1e1ich N toho
prawda tťm patrlrěji do očť btje, čim lepe po

žnáme kterak UkrUtUý Jslam šcchUbil Uejprw
krajiUhthe a Nfriky, kacirstwima roštrž
kami prowisltlé potom žUičtlWersii, ZkalerU
krwi fw mUčedťUčťUkoUečUě pak bylwýstrahoU
bU1Uých EwropčaUUw

Za Uassich pak dUU kde se ždá býtt žkoxt
čer wyslaslstwi 1eho majťtšaco téměť wsstcknir
UčeUějssi:že fe žwoxci 1ižJslamU Umi
račkem Kež by bršo u afpoUšEwropyqm
wymtšeť!u

Wýwojdkotolickě wirh et ločďh
Ua sněmech wsseobecných joidpoleent

kaciťúw a odtršencúw.

56 šlmnni Znalx toho časn

Jako tělo lidske postUpem časil 1erm dále
se wywiUUje pťt tom wssak UdUanUepťtbýwá
an UeUchášč Uýbrž oUdowé 1tž hned pťi Uaro:
žeUi w ditěti obfažellč 1enom fe stáwaji silněj
ssimi: tak i we foUstawě krestaUské u ZjeweUé
od Boha prawdh jedllotťiwě článek po čláUkU

postUpem časil rožwijely jfoU fe wždh kU wěkssi
1anostiašťeteonsti, a žpoUpěte prwe zawt:
UUtěho rUže cirkewsliho powědomť wždy wice a
wice jednotliwých porožwijela listkUw N sice,
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co fe této dobh Ulladickeho wčkU Eirkwe fwaté
dotýká tU w Eirkwt wýchodsli wywijeťo fe
UplUě celé Učenč o stešejllým čláxlkU wťrw kťe:

Uanské totiž, co o osobě JešU Ehrtsta wčťiti
máme (Christologie); Ua západě pak wice
xoraktčckémjedxmlo se opowaže člowěka padlého
a Ehristem wykoUpeUého (axlthropologie) Bťť:
ččUU k toUUl wýwojč rychlemll a Uwědoměllč

prawd krestanských Zawdalt byťt 1edxmk mUdr
cowé pohaxtsstť, proti Učenť krerčaxlsiémllfe
wšponžejičť Ua wětssim dťťe ale kacťťowc,

t. 1 1edUosliwiUchsltte.owé kteičžto Uemohoxxce
rošUerm pochopttč tato hlUboká tajemstwť mťsto
co Ua Utch, 1akožto od Boha žjewexlých orostč

mělt pťestáwqtč a Ua jwědectwř Boha famého
a rUkojemstwi ernchlUé Eťrčwe w Uě Uwěťtti
radějt 1e w hrdostt Uchsit swé kácelt a Zamč
talt oded t kacťťřchšwáčli jsoU Wrott tčxmto
pak počali siš w tomto občasi fchážetč Ua fUěmp

wsseobeenš cčrkein prawowěrlxi Učttelowš jichž
pťt tom řčdil a wodil DUch Swatý Co prwe

owssem Uebýwalo UložUé, o to xchni pťččtUilt st
to možm)m Uččxttťtčisqťowš kťčslaslsstť TU po
tkáwáme fe š perixUt fUčmy wsseobchýmt
Eťrkwe katoltcke Ua kterých, coby ša prade

wčťitt fe mělo jedslosworně a tUdiž ermylslě
prott blUdňm kacčiskýmprohlásswáno jest Tyto
pak wýrokh jwatých silěmUw rycyle se Ujimaly
U wěricich, 1eltkož jtch wssťm práwem jmiUo ša
wýroky Dxxcha Božiho W žápasil tomto prott
blUdUUl1ižltwýlU 1ewtla se hrdixlska šancerst
pro prade božskon UežmčxUUoUMtdejme k
tomU ty 1ádrUš, 1eU tťeUim a wyrownánčm
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Umol)ých rožUmUUwžné wýpowč!di sioorUé Eťr:
kwe: a šajtsté mirUěji awlťdn:jt foUdčtč bUdeme
pošorUjťre kterak Uěkdy tpťč silěmech Uedňstojxré
Ua takowc osoby a prt takowém jedxláUi fe
pťimťsilh háder Ucisilť a wássllě, čiťt Zkrátka, že
Učkdy welmi po ltdskU pťi Uich wyjednáwáno
Wo ťidskU fe děťo UejedUoU wssecko u ale co
se wyjednalo bylo prawdoxl Boži!

57 š!mmtistě

W tčch dobách, když EonstaUtiU Eťrkwč

šádoxxčťho inrU pťčprawowal rožtrllssowáwalič
afoU Uěkterč čtižádosttwi a UárUžtwi ťidé w Eir:
kwt Nfrčkárxste simě UxžUtc še kteréhož siUUtUý
rošpor w Ečrkwt wšrostl

N 311 byljest we městěEarthaǧU po
ťádwa wolboU ža biskUpa UstqUoweU Eečxťiáxt
Wrott UělUUpošdwihla fe troji sirach každá ž
jiuych, ale wesměš podťých pohnUteč Wťedllě
dwa kxlěži kteťč si samt dělalt naději že šwo:

leUi bUdoUu Majorilř a potom dwa 1tUť,
1imžto fwčreUy byťy drahocelmé Uádoby kostelUi,
a ťteťižto st šdrábalt 18 anrátttt KoUečUě
jedna wážená a bohatá pcmi LUcilla, kteronžto
EectliáU dťťwe jak byla šaslollžtla pokarať a
tim 1akfe stáwá Urašsl Wsstcknt ttto fpojtltu
qe w jedelt odpor proti oiskupowi a hledalt
žámillky, aby Zwoťenč jeho Uwhťt prohlasitt Za
Ueplatné Takoon šáUlčUkUdomslčwalitš fe Ua
lešati w tom že bčskUpFelir který wijětil
Eectltmm byl tradttor (t.1 že wydal pi:
jma fw UeprátelUm), a še proto to wyfwěceUč
Ueplatč (Qwssem UjUdekUeprawy) Botom prh
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wolba také proto jest UeplatnoU proco že bi:
skUpowe foxlfedlli krajisch NUmidie ktomU Uebyli
wyžwásli (To fe sice dťiwe stáwalo a wssak
Uebylo toho dle pťedpisi: cirkewnich pťisilě ša:
porťebč)

2 Nin tedh powolalt wssechbtkapU UU:
midských, a ttto anedeUim oněch tri straU šwo:
ltli Uaprott EeciťiáUowt 1tstého Majorilta,
kterýž byl domácč pťitel oné LUcilly, kteráž
rowUě tak byla mstion 1ako powrchUč Uábož
UoU u ža domllěťého bčskUpa Earthagskeho
Jeltkož fe bršo wčce Uefpokojených k Uim prt:

dalo: tUdťžmělo město methago ďwa btskU:
py, a dwě cťrkein obce katoťtckoU pod Ce:
ciltčmem kterážto š Řimem a celoU Eirkwi
stáťa w občowáUi a dantistickoU, kteráž
prtjala to 1měUo od drxchého biskUpa fwého
Tento UažwemýDantUš byl mUž šachwá:
tiwé wýmlUonsti a „Weltkým“ sloUl U stremy
swé Tato straUa po cele stoletč pťiwodtla Ue:
wyskowUé bědh Ua cirkew afrikállskoU Eifňť
EoUstaUtiU a jeho UástUpčowé až do HoUoria

pokoUsselt se po dobremt po žťem aby 1ich
Uwodtli do poťáde; Uěkoltk fUěmú cirkeinch,
jichž Dantisté famt si žádali wyssetrowalo opět
Uě žáležitost tUto a rošhodlo prott Uim; we
fpřfech fe jtm 1asilě dokašowalo, že w Uepráwě
fewťelň ssoll u aťe wssecko Uadarmoxe).

dje)Berť sUčmbyt w Řčme, 2 w KartbagU, 3 w Arelatech
(Arleš 814) thržeUci obratili se od úrad!l cťrkkcif ari
o pomoc, (peri to pťiklad tak UezakonitéhoodwoťciwaUř)
CoUstaUtiUW w eroli jim řekl: „še rozsUdek fhrou
maždčných othw za wzsUdekChristUw Ula sc pou
ťladati, za jakowý i oU ho HowažUje
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3 Nelibě to Uefa welel cifať, wěc tU jesstě
1edeUkráte w MilaUě (316) wyssetrowati a když
i tU Uejank Uež prwé bylo rožhodUUto, oder
cowé wssak po dobrém poddati fe Uechtělt, tropire
wsseltké skoárh a boUťky, tU cifať Ua Západě
EoUstaUš posléze ač Uerad co Uejpťisltějt protč

Učm žakročil (347), wypowěděw Uejčeťslějssi a
mUoho chrámň jim odan To wssak 1esstě
wice roždráždslo wžtek 1š1ich EirkUmcelltoUi
(tťUpy toulawých ssčlencU danttsttckých) táhlt po
NUmidti a MaUritáUskU Utčeho Uessetťčče Již
tenkráte když EonstaUtiU Welčký fkrše mčsio
držitele fwého w Nfrice wojenskoU pťisiwstč do
toho wrazsl, wypUklo žboUťeUč těchto Eichm
cellioUU Byla tottš tehdáš w sewerUi Qlfrice
sila weliká Ua oko pobožUých tUlakň kteťč pra

rowati Uechtčli, almUžUoU fe žiwilt a po we
silicťch a challlpách fedlských (ojraum cšjlšš xxu
šrjocdrum) se potxllowaťi u odtUd 1ejich 1méUo
cjroumošujoušš (okolo chalUp fe toUlajicč) u
febe ža sUl šemě pokládaťt po tichém mUčedl

Uictwi toUžili a še ssileUstwč wsseho fe odwážiti
š to byťi Jesstě když pohaUssti cifaťowe wládli

w ťčfsi častěji modly po weUkowč káceli, a chrámh
šapalowali NyUť posstwáwáni od DantistU

pro porUsserU čistotU kresiankých mrawU šbrqslě
fe chápalt cčsaťskélUU wožskU w poli weťejslě
čelilt a prott katoťikňm ščřťtli Nemoha cčfať
š Uimi we žlém porčditi čeť)o dal 1tm r 321
úplnoU fwobodn, a tak byl Ua čaš pokoj. Když
pak pod EoUstanem weltce fe ta fekta w
Nfrire roszožila, proto že pťťsiléšásady jejich
od wěkU Tertnlltáxlowa NfrtkáUským kťestaUUm
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se lčbily, whslal cťfať 2 úredUťky do Nfrtky,

aby obě sirčmy siUťril TU U !Uesta Bagat
protiwtltfe cirkUmrellioUt wojskU cťjaťskemll které
sirážtlo wyslance, a Uhnč cťfať prott Donatt

stmU pokračqwal jako prott bxlťtčllm a welmi
pťisilě 1čch siťhatč počal x

4 Bo siUrtt Donařa byl biskUpelUBar
meUiaU, a JUliaU risať wssem wypowěšeným

btskUpUlUDanttstUw wrátčtt se dowolsl Do
té doby padá kwět fekty těto Nejwětssi část
DonatřstU UčeUých w pťsemUť hádre UměUť fwei

xesstě w patrnčjssč blUd wyrrimllt pmwčre: že
tottž od silěxUUYrelatského Cťxkew ťatolická
pťestala býti Eirkwť prawon a twatoU proto
že hrčch Felirllw Ua EectltáUa a š toho na
jebo sbor až toho Ua celoU Eťrkew presiel
Eťrkew aťe Ehrčsiowa že jeU še fwatých festá

watt Ulá. Ze slow Eyprčaltowých: že 1eU w
prawé Eťrkwt platxlé fwátostt sk Udělnjť odwo
žowalt dále: še tedy jen U Uich prawé swátostt
se Ualešajl; proto kdo k Uim pťessel žUowU
byl kťestčxn což sněmowé šawrhowalt wssťm prá

wem K wywráceUi této sskodltwe roštčžkya
blUdU UebešpečUšho we který se bpla šwrhla
powolált byť od Boha wyfoce ofwťrený UUlž:

sw NUgUsttU bisk!xpHipponsiú OU weespi
fech, o tom žaUechaUhch, rošťxxčllje Událost o
Felirowi ťterúž dle xldánč tradttor býtt mčl
j(otciex;kUo prodU roštržky) od pošdějssč otážky:
Zda lt hťissnirt w Eťrkwř prawé trpětt sr Ulaji?
(otážka o Eirkwi), a Uadsseslým slowrnl a ráž
Uýmt dxlkažy Doxcattsty pohlcolltt je jxla;ť aby
fe obrátili do lčan Cťrkwe Hrawš
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Teprw u ža 100 let po je1ich wšttikm,lti
(:111) podaťilo fe toUUlto weltkénm Učitelt Eir:

kwe sw. NUgUsttUowt žnaerUitoU část tčchto šau
slepenckcw žťskatt šnowU Eťrkwi S dorošmně
Uťmrijaťe Honoria požwáno (r 411) danti:
sttcké bisknpy do Ulěsta Carthaqw k práteťskemll
xošmloUwciUť S obwykloxl wýmlquostč šjewo
wal jim tU fw 1lčitel jejtch pobloUšenť Eo
do perť otážer šdali w Cirkwt prmoé hťissxlirt

trpěti fe Umjť bršy Ua wťtěšné dUwody NUgU
sttnoww še takowým trpeUim hřťssxliktlw Cirkew
praon býtt Uepťesiáwá bršo wssrckxltbtsklxpowé
Donattsiičtč te odmlččxtt UUlfelt. Eo do drnkxš
otášky, dokášána wčrohodUýmt lisitxlamt ertsl
nost Feťixowa Donatistňm tak šrejmě, že Uej:
žxtamexxttějssčUležt Utxnt Marrellinxlš Uťedxlš wd
dal prohlássexli: že katolťrt jakož we wslem
ohledU wxlbec, tak iw tomto žwitěžtli ǧa

pťččinoll toho welice mxwho ldisillpllw i lidu
opět fe fpojtlo š Eťrkwi a Ua drlché straUe

Pťijně šakročeno proti těm kdoš twrdossčjslš ZU:
sláwalt pťt blUdU twrm Ntrmštlč :UUolxo 1ich
žústalo erbracem,xch a Udrželt fe, Ua mUoše
meši feboU famýmt rožpadelli, až do 6
stolčtť. Tak se dokášalo patrnč, žcxUáhledh do:
Uatčsttckými Uedá se wfjeoberslá Cťrkew Utwo:

Uti Biťsilá kášexl jakon š počátkU ža heslo
swé ohlassowali, dá fe prowéstt pťt jednotcčch
asilad pťi meUssčchfexktách 1ak byltk p pož
dějt nassč bratťt morawsstč kteťi Uechtějť we
jwštč Utččm býti Uýbrž fobš stačire Ua úšký

krUb wwwolemxch fe obmešnjč Které UábožeUe
stwť wslak chce a má býtt wsseoťdecllým mei
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miti žásady, jakowe proti DantistUm wyťkla
Eirkew úsiy fw. NUgUstan Také fw NUgU
sttU když moč státUč proti Uim prowoláwal
Uechtěl ǧak fe stalo Ua wýchodě, žotročiti
cčrkew statU: Uýbrž, co Řťman (lattUUčk) wědom

byl že jeUw jedUotě 1e sila,aažeby Uáhledy
danttstickými rošpadla fe Eirkew na famé fbory
afekty, še kterýmt by každý wťadarek dle li
bosti Uakládati mohl 1ak to i wýsledek pťi Do

Uatistech ztwrdtl Broto když ťisse se rošpadla
Ua šápadě, Cčrkew stála pewUě a samostatně

Bošxlamesláltč: NeomleoU prade w
této žáležttostt whslowil oswiceUý biskUp fw NU
gUsttU rošděltw totčž Eirkew Ua dwojč staw:

pozemskoUwidtteťUoU, a UebeskoUertdttel
UoU dokládaje že dle slow WáUě žde psseUřci
i konol rňsti Uecháwá Uebeský hospodať, že
totižišlých lidi trpč w Eirkwt sioé, a to Utkoli
beš prospěchU, ač protč oUmyslU šlých, totiž:
aby šlč UapraweUť Uebo dobrť jimi w cUostt

jesstě wčce a slawslějt Utwršowátti byli Eož
mUže býtt fwětlejssťho co rožUmějssiho co fpa
sitelUějssčho9

58. ijlčrni lthlirlšr Eirbmr o osnběŽrzisst Ebrista.
1) Proti Nriámlm

Wrtchážťmeč k dějislám jedUoho blUdU, kte
rýžto dossel žaťostiwé dUťežitostt UejeU sám fe
boU, jelikož Ua žákladltť UčeUč wťry kresiaslské
se odwážil Uýbrž i proto že žjeho 1edowatého
korena wypUčtlo jesstě wťce karťťstew, 1tžto
cirkwť ťeckoU po Z stoťeti w hťUbiUách 1ejich
otťáfaťy, a 1ejť pošdějssč pád pťtprawilh
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NriUš kUěž w Nleraxtdrič, mUž 1eUž
Umoho wěděť aťe Ue dosti hťUboce mysltl pri
tom bafnik a ťečUik U wyfoké miče ctižádosti
wý, a w žárř weliké pobožUosti fe UkašUjicť uu
twrdtl: že Ehristnš UeUť prawý BUh, UeUť od
wěčUosttan stere bhtUosttš them uUýbrž
1er1U ponhý twor, ač peri a Uejwyšssiše
wssech tworU Božich; a 1erm w erlastllim
fmyslU, že fe mU fmi ťikatt a ťikáwá: BUH,
an že také dowoler jemU pro jeho wýtečsté
šásllchy a cnosti co BohU fe klaUčti Třmto
blUdem Nriowým šafe oonwer staré pohem
stwi, které Uarody Učilo poUbemU tworU fe kla
Uětt co BohU dále pak útok UčiněUUa UejhlUbssi
žáklad prawd a mtlosti kteréž Uám kťestaslstwč
podáwá Nebo prawda a mtlost w krestaUstwi
fe Ua božstwč Ehrtstowě šakládaji, beš Uěhož
bychom aUt ermylslé prawdy, an Uadprirošené
milosti Ueměli 1elikožmilostt takowé žadUý twor

Udělowati UemUže 1akož i prawda toliko ž úst
Božskc ofoby wychodicižcela ermylná, ryšá
tUdlž úplnš wěrohodná 1est Ze EhrtstUš toliko
prý twor 1al fe eriUš dokažowati takhle: W
pifmě fw 1e reč o Otci a SyUU; již pak Ua
oce 1est, že Qtec Uthel býtč dťťwe Uežli SyU
a proto UemUže Syxr býti od wěčUosti UemUže
býti prawý Blch N wssak teUto jak fe po
šdáwá, patmý důkaz sklere w iner kdyžpo:
wážime, žč w tom člaUkUwirh o Uejsio Trojici
Boži ty slowa: Qtec a SyU a „Otec žplodil
Sysla“ UtžádUým sprobem Uefmime si tak pťed
stawowatt a w tom fmyslU bráti, jak to meži

Uámi ltdmi béreme a šUáme Nassi ťeč1i0fcházi
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jenom žlásstUčchslow u jak waec pro Uad
pťirošeslý fwět a pojemy jeho tak tim wice pro
UepochopiteonUbthost Božť Ty slowa: „Qtec
a SPU“ a „plošesli“ dowolil Uám BUh skrže
son Cirkew o Uěm ťčkati sice bychom o BohU
an mlUwčti Uemohťi WodobeUstwim timto
ž požemských, žnámých oborU wžatém sinime fobě
poUěkUd predstawowatt teU poměr těch don
ofob w božské bthosti, který Uasse rožUmy da
leko pťefahUje, a pťt čemž jedixtě Zjeweni Bo

žiho držett fe Utáme Mělo fe tedy Ua ťečt
BáUě „Já a Qtec ssme jedUo“ pťestatt, a
Uehádati se o wěcl které prefahaji daleko žkU
sserst lidskoU Nle bohUžel! pro historit Uestá
wá žádUého „kdhbhua Utělo “ UýbržmUsime
žpytowati co se stalo Když biskUp aleraU
driUský Nlexaslder fe darmo byl pričtUil Nrča
k lepssťmU pošUáUi pťtwéstt: bpťk 1est teUto

sUěerm biskUpr prothcie aleraUdriUské jako
twrdossčjUý bťUdar, i š pťiwržeUct 1eho š obco
wáUč cirkewnčho wyloUčeU (320) N wssak NrčUš
Uepťestáwal ssčrttt blUd waj básněmi a fpisy
jiUými a swáděl wždh wčce dUssi Uejeslom w
Egyptě ale po celém wýchodě k blUdU fwemU,
tak že bxšo meši fporUýlUt stranami, i mešč
laikh, prichášelo to k Ue1pohorfsltwe1ssm wýje
wum, a proto kťestaUskeUábožeUstwi iw diwa
dlech pohanských w potUpU jest Uwádětlo bylo

2 be pak weťejslěfwětU ozUámenobylo
ktera by bhla w této fporUe otášce stará prawda
katolická, mělik si! fejitč btskUpowé kU wsseobec
Uémxl fUěmU cirkeinmU TeUto fwolaUjest
š dorožUměUťm btskUpčřwod cisare ConstaUtan
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do města Nirei (r 325) Beri to byl po

fWUěmUapostolském (SkUt 15) sUěm wsseobchýWyslaUčowé papeže staťičkeho Sylwestra l.,
kterýž pro stáťi Uemohl fám pťtjiti, stálč w čele

wssech biskUpU jtchž byťo preš 300 a tt mohli
fe Uažwati, di Theodoret žástUpem Swatých
Neijožssi ž Utch Uesli Ua fobě jesstě šUámky
xnUk pro Ehrista ža čan boUťliwých proslásle
dowáUi wytrpeUých, 1edeU maje oko wypichUUté,
drUhý holeň obražerU a UohU ochroerUoU, 1tUi
jiUe 1ižwy Ua fobě Umjťce NriUš byť fe dosta:
wil tež kU silěmU še fwými prčwržeUci meši

kterýmtž žlásstě wyUčkql EUfebtUš biskUp ž
Ntkomedie J byloč 1tm powoler aby fwé
mťUěUčpťedllésti smělč a UábožUi biskUpowe až
fe toho hrošili, siyssice Ua wlastUi Ussi tak Ue
slýchané roUháUi ofoby Božské Když rolchan

pťestalo wyťkli Uaprott UěmU biskllpowé jedxlěmi
ústy (whjmouce jtch Uěkoltka malo): že Ehrč
stUš Zežiš jest SyU Božť, 1edUš bytnosti
š Otcem a ta že 1est wčra apostolská, od 1ak
žtwa chowaUá w Cirkwi; Ua to složili fym
bolUm (wyšUáUi wťry), we kterémž tato wčra
ro Uejostťejt wyjádčelm bpla, a sice tim slowem:
bomoušjcdš t. 1 foUbthý Driwe fe NrtáUč

wytáčelt wsselijak; ale toto slowo bylo jako sif
do kterež teU hladký oUhor fe chthUl; oUo bylo
tim koUšlem kteréž fmrtelUě ranlo Uepťátele
prawé wirh NriUš kcerýž až pofUd Ua fwém
blUdU twrdossijUě stál bhl wyobcowáU še wssemi

kdož fe drželi 1eho a pak byl še dwěma biskupy
wypowěžexl š ťisse. Botom fe wyjedUáwalo

jesstě o jiných šáležitostech, ohledem1k0ťestn od
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kacčťňwUděleneho(š 36) jakož io časlxslaonsti
WelikoUočUč(š 36) rošhodlla UaťťžeUiwydáUo
N tenk1est byl pert wsseobecxlý fUěm o
Uěmž prawdiwě a krásitě Uapfal fám cifať EoU
staUtin k Eirkwi aler.: Co těch 300 btskupxlw
Užawťeťo UeUčk Učc 1islého Uež wýrok Božť,
1elikož DUch jw w myslt tak dUstojUých a ssle
chethch mUžUw fe onrtl a jtmt wčlli Boži
swětU ošUámil WUdceUl od Boha žwolem)m
w tomto šápasil prott Nriowč byť fw Nthasla
siUš kterýž eo 1áhesl Eťrkwe ale:x bpl ústemx

a pérem fborU Uicejskcho, kde poUejprw požor
Uost dworU Ua sebe obrátil a hUed po sitěmU
žwoleU byl ša arcibiskupa w AleraUdrii (326)

3 KomU fe jedUaťo Upťimslěo prade,

teU fe mUsel cititč Uin žcela Ufpokojexrým; ale
práwě to 1est powaha kaciťstwiu že oUo odpo
rUje twrdossijUě tomU, co rožhodla a wyčkla
Eťrkew ZahaneUi Aricmowe wynakládaltč ssoU
wssecko Ua to, aby fobě šťskali pťťšext dworU

cifarského a Umělt bršo pťemlUwitt jaměho cč
fare že Ua té celé wěčt Uežáleži tak mUoho q
že je to twrdo pťiltš aby tak Uábožslč a UčeUi
mUžowé jaci ssoU NrtUš a prátelé 1eho, 1ediUě
proto mělč sesUšeUia U wyhnaUstwč držáUi byti,
že to slowo „řdmnoušiuš“ kterež protože aUt
Uestojť w Wťsině pťijťti fe šdráhaji že je to
tedh wlastUě 1erm hádka o slowa; we wire pak
same že wsstckUi siednoresli jfoU (!) N skUtečUě
opowážil fe NrčUš falessUoU prifahoU Ujistťowatč
cifare že wěči w fymbollxm (pťt tom cťfať my
sltl Ua Uicejské, YriUš Ua fwé) Ečfať se jťm
dal omámiti; NriUš a ostatUi biskUpowé wypo
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wěžeUifmělič se zafe anrátiti Qd tš doby
1est dalfsi historie Yrčaxlčšm:l protiwslá, osskťiwá

mateUtce ossemetUýchssejdů a rede pomluw a
Uásili proct katolťkUm; pod Zastěroxl wčry a Ua

božeUstwi prowášelyč diwokoU kyrU Uejosskťtwějssč
UárUžtwostt Qbžťásscě stal NlthaUasiUš Nrt
áUUm w eestě, proto mUdeť kašdým prfobem
š cesty odkltšesl býtt Jak Uťžkých, fprostých
pomtmo poUžtlt jxoU Uepťáteťc prott Nthaná
siowč abw ho šUtčsli at po!xkáše Uasledeťci

pťťklad Udalt U cifare onm“taUttUa Uleši 1ř
Uým že w kaple meletčáslske swěcetcý kaťtch rož
sloukl 6 biskUch té fekty že .lbtčowatč a Uwě
štti dal; cx posléš fedmého Nrjeslia že šabsl a
š rUkoU jeho odčatoU že koUšťa prowáděť; že
a t d N 335 xUčlo fe to wssecko wyssetťo
wati Ua fUěmUw TyrU Než fe Nthaslaš ke
fUěmU odebral š .Neeťetčásly six siUčrsl a toho
domUěťe Zabtteho Nrfenta tajslě prewťečextcho
seboU wšal a tak š 49 žr ťa fobš oddamýmt
btskUpy do TurU odpťollť W TyrU fe Uaň
fesilťt 1ak wofy, Uex.pťateťc1ek,xo Take mU jeden

wytýkal že š Uchdnoxl žeslskoU siUslUtl Když
tU želrskoUk wýslech!cžawolalt aned! Nthrma
siUš 1edsloho še swých kUěžť, aby U pred Ui Ua
arctbisk:lpa hrál Uačoš ta k)aUebUtcemťsto Ntha
Uásia prohlassowala toho kUěše ša ťUpiče 1ejč ctt

anUeUské NestraUUť ž prito::mých daťi fe do
hlasitšho siUichU Jesstě wětssč žal)aneUč oče
kciwalo oderce když žaloba Ua šabčtého NrieUia
dossla Nawedexli sioědkowe Učašowalt wyschle
ramer kťtččce,že to 1e ta rUka kteroUš Ntha
UasiUš žawražděUemU NrjeUiowč UtUoUtř dal.
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Nthanáš obrátil fe ke fborU othw š otáškoU:

Zda li Uěkdoš Uich NrseUia Za žiwa zUal? Když
Uěkteri prawtli, že an pokyUUl slUhUmswým,
a ti Uwedlč do fUěmowa mUže šakUkleUého; a
když fe odekltl u stáťč tU páU NreriUš celý
osobttUš žiwý a ždrawý Na straUU ariáUskoU
padala, co hora, hana odkryté lžt! EUsebiUš
Eefarejský, meelt 1esstě šťásstUich koUskU po
lkaUti NicměUě mUsel Nthanaš w ledUU 336
do wphaslstwi do TrewirU

4 SpolU žároweU NriáUř UeUstále žretel
požorUý Utěli Ua th trt peri stolice Ua wý
chodě, a Umělič je Ua fon straUU potáhUoUti

Horliwého biskUpaNUttocheUského 1tž bylt odstra
Uilt Ufadiwsse Yriásla Ua stoliei jeho Bržo fe
take podarilo ossemetnémUEUfebiowi ž Ntko

medie wetriti fe Ua bisklxpfký stolec carhradský,
Ueboť si dobre wypočital že by Ua cifaťe dále
Uemohl pro NriáUy pUsobiti kdybh fe UesiUělš
Uim do CqťčhradU pťestěhowati. NUř patrUý
trest Božť jeUž erta žastihUUl Uepťiwedl 1tch
k UmoUdreUi Náwodem tottž EUfebiowým Uža

wťeno Nria slawUě w Eaťthradě do kostela a
tak do obcowáni š Eirkwi Uašpět Uwésti Již
deU pťed tťm wodili ho stoUpeUci jeho slawUě
we perodě po Ulicichměsta TU pocitil pri
rošerU potťebU a meel Ua straUU jitř Když
ale dloxcho Uepťichášel ssli k)o hledat a Ualešlt
ho sice ale mrtwého a stťewa bpla wysslaš
Uěho (336) Rok Ua to fessel icisať EoUstaU:
tiU (337) ale bohUžel! fyU a UastUpce jeho Ua
wýchodě EoUstaUtiUš hned od NriáUU žiskáU

,byl Blthanaš skoUpprawe wiry, sinělk fe sice
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wráttti k stadcč fwemU, a wssak bršo, jak fe dalo
pťedwidati bhl šafe wypUšeU kterážto šmělla
w ofUdU 1eho jesstě Uěkoltkráte pošdějč fe opč

towala CoUstaUtiU teUto rožpáleUý Nriowec
tak fe dať anésti prott katolťkmn, že hlawy
jejichopětdowyh:mnstwiodeslal Sw Nthaxtaš
1eUž byl U papeže JUlial ochraUy protč dworU
wyhledawal a UalerUl i papež LtberiUš do
Thracie wypowěžellt a Uičenmťci Ua misto1ejich
dofašeslt jjoU; tež rekowslý obhájce prawé wiry
Ua šápadě fw HtlariUš biskUpw Wtktawixxm
(kďxciorš) do male Nsie wypowěžell bhl. SilU
snčmx:w(trt w Sirthm) držáno jeU aby wira
Uicejskábyla porUsseUauale wsseckytyto oUskoky
byly marné a daremUě Na welkém fUěmU w
Sirmimn (357) podepfali sice biskUpowéwy
žUáUi wirw, kteréžto ač žnělo prawowěrltě pťedc
oUeU wýžxlačxtý Uážew (řwmcdušiuš) erbsaho
walo Jak mtle wssak Yriásli Uad tim, 1akobh
1tž byli šwitěšsli 1áfatt žačalt: tU fe pošdwihlt
proti tomU hťafowe wssech, sioorUě wyzsláwajice

že chtěji fe držeti wiry Uirejské K tomU Uebyl
oUeU sirěm an wsseobecslý, an od papeže po:
twrzeUý Bletichamt dworU a úskoky blUdaer
mUoži we wťťe pomateUi jfoU Weťtkých žtrát
Utrpěla Eirkew

be pokoj byl zjedUáU wypsálw šnowU
2 silěmy (359); pro šapad do Ntthi, pro
wýchod do SeleUcte w ZfaUrti Zde šafe
oUskočUěijedUan že fyU1est „podobesltht
podle pčskm(bomojušiuš) a to podepfan N
tim šakUsilčt oUi osUd wssech kaciťstew rošpad:
lik jsoU se Ua dwé straU. Jedxli šústalt pťi
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tom jak fmýssleťNriUš še EhrtstUš od the
šcela jest roždťleU (jiné bthostč), a ti sloUli
pťisUiNrtáUt ci NUomeowé (čmomojoš Uepodob
Uý) a drUžčbylt dotčenčhominsiaUt twrdťce,že
SyUxOtct sice UenčroweU alepodobeU oťokUdiu

polo ariaxly Žtch Uašýwáxw TeUto rožpor
Ulešt Uimt pťiprawowal pošUeUáhla jejich úpadek
a škážU.

Hťain oporon 1ejichbyla beš toho 1edině
cisaťe EoUstaUcta defpottcká wláda, a po fmrti
1eho, ač JUltaU Uebyť Utčim měUě, Uež pťč

telem 1e1im, mohla Cirkew siťoU prawdy fwé
šafe prowoditi močUoU účtUUost jeji Ua myslt
šbloUdile Bčž toho šápad kde čifar EoUstaUš
katolické wiťe žUstal byť wěrným trpěl od arř
anšmU méllě, Uežlt wýchod; a jeU ša teU
krátký čaš co CoUstaUtiUš fá Ul wládUUť byloč
žcipadUi Eťrkwt šakoUssetiUěkterých Uásilč Wod
Uásledeicčmt cijaťt podporowal 1ediUě jesstě Wa

leUš Ua wýchodč tUto již hyUoUcč straUU; Ue
bot bylt 1iž welici Eirkwe Učitelowe Nthcma
siUš BasiltUš a Řehoť NašiaUský,papež Da
masixš HtlartUš a Nmbrož wssUdy witěžstwi
wymohli katoťicképrawdě Za to šUstala Ba
leUšowi ta siUUtUažáslUha že wUUttl artáUstwo
G othUm a skrzeUě Uěkolika 1iUst“lUUarodUm,
kteťižto Ua dčle až do Ul stoletč w Uěm ssoU
setrwali

59. Macednninň; blndon!ě šdnptiansl:ý a xššpoui:

naťirkxý

BlUd špložUjedrxchaublnd uuBakli šapi
rali NriaUt božstwč drUhé ofoby, že totiž Zežiš
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EbrčstUxš xcšUč Bčch: tUdčž Uasledxlje še aUč

DUcha sw ša Boha Uemohťt Ušlmtč Qlwsscck
aU: tt poloartállt, 1ižto fe bylt anrátčlt do
Eirkwe ano tytýž tfami prawowčrččerědčlčt
jfoU ťterak o DuchU fw sinýsslett a mťthtř
Ualežť MacedoniUš poťoariáxlskýbifkllp Ea
ťthradský šapčral božstwč DUcha sw.; když ale

fw thowe, š;leiUtěNthaUásiUš Htlariuš a
Bastltnš 1aně dokášali jak úšce a UUtUěbož
siwi Sysla a Ducha jw sollxoipl: tU požadowa
Uo ode wssech ariaUUw Uslwrachicich se k Eirkwt,
aby fe pťtšnáwalt k to:UU Učexlť že DUch sio
UeUi poUhš stwoťelli žač Ho poťoariállt Ulěťt
krom toho t wsseltjakých Ueprawd o Uěm jr
domUťwajire Ttto odpt:rcowé UazwáUt jsoll:

DUchoborct (Unšumčxtomat:lmj) Tčcke jllU
ťťkalrMacedoUtáUt od te doby, ro M.tče
doxliUš slUěle w čeťo 1ejtch je postawřw protč

Eťrkwt Učsl, že Dxlch sio UeUi ofoboxl božskoll
Uýbrš stwoťellč an poUhým silcholl Qtče a
Syxm (341uu3.60) Mxlošč Z poloarčeixrčlw
bťudem tak šťejmč proxcefeslým Urašcxxlč odťxučo
walt fe od Utch, k wyšxláxlč Učcejskcm:l fe anm
chťce Tak blxld mačedoxlstý psltrxlčjr wy!lřkmsl
aťe thued wšxlčkl proti Ušmxc Zápau.o Qpatrxch

strášce wčry fw Nchanacčlš 1fa jesirčxUa žťwč
wwbčšel do ťwje pro prawdn siim wiřčžUš špo:
rážeje blnd jeUžto fe walUě sitčxčttpočal Sw
NthaUáŽ fesseť r. 373 ?Aby wssak t w .é wě.čř
slawxxým fpúsobem ošUáerUo bhlo kterc by bwťo

prawš UčeUčEťrkwe o DUchU fwatšul a ww
tťexly byly posledUč stoph ariáslstwa, fwoťal cťsňr
TheodosiUš w dorožUměUi š upapcež;rmDa:

dřt
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mafem r. 381 fUěmcirkethi do EoUstantč:
Uopole kterýž jest w EonstaUttUopoli prwni,
a wsseobchý llhý Beše wsseho odporU wy:
ťkUUlo se UčeUi katoltcke Eirkwe že DUch fw jest
w Trojřcč ofoboU tťetť a Ua wěčUoU památku
wyšUáUi Uicejske potťebUýmk dodatky doceťer
Tak powstalo oUo wyšUáUi wčry, kterež fe až

po dUeš pťč mssi fw. (ač Ue pťč každé) pod
jméUem „Eredo“ odrťkáwá

2 Kaciťstwo Nriowo a Macedosltowo w
Niceji a Caťthradě premožeUe, hleděťo ssioditii
dále pod jiUými Uášwy a podobamt Takowy
byl: NdoptiaUtšUUlš. MarcellUš biskUpž NU
chry, 1edenž Uejstatečxlějssčchobhájcňw wyžUáUi
Utcejského pro Uefwěslá wyjádťelrť Ua mUozeš
blUdU SabelltaUského bylk 1est stiháU, a tš

oUťadUsložeU N wssak teprw žak 1eho Bhottn
jáheU aUcyráUský, pozdějt biskUp w Sirthm
patrUě kacčrstwi Zwěstowal (341), twrdě, že
Slowo (SyU Boži) UeUčofoboU, ale jediUč
siloU Božť kteráž fe byla w Ježissi, poUhém to
člowěkU šjewila; toho wssak prý pro wýtečUé
dary, BUh ža ShUa (erlastUiho) pťtjal (což
slowe po lattUskU adoptowal) až jedeUkrate
dle pťfma(1 Eor 15 47) anstwi Otct ode
wšdá SyU Božť (lošwš) opět od Uěho fe odloUči
u Byw šawržeU od NriáUň poťoartánmo iod
prawowěrslých Ua sitěmech, co Uerrčttěji odsoU
žeU byl od sborUé Eirkwe Ua sněmU EoU

staUtiUopolskéml (381) W malé proměltě
tentýž blUd jesstě jedeUkráte ohťál BoUosUš
bisknp Sardický (391).

3 Na tomtež sUěmUCoUstaUttUopolském l.
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žawrželt jest byl c jiUý blUd kterýžto práwě w těchto
dobách byl fe Ua jewo wyUoril n Npollisla:
rtšmUš Od doby Nrčowy Řekowé welmt
rádř pťemýsslowalt o tom, 1ak 1eU fe to mohlo
dčti, že SPU Boži fe wčlowěčil a 1ak by fe to
wtěleUť dalo wyfwětťttt a pochopttř. Npolli

Uarčš biskUp w Laodiceji chtěl to Určtti Ua
wlaš 1akým sprobem božskáprirošerst š ltd
skoU w ofobě Ježťsse Chrtsta fe byla fpojila,
aby tak čláUek o wtělenť Syna Božťho tťm
siladUčji hájiti mohl J Upadl pťč tom do Uo

weho ariaUskémUšcela odporslého blUdU NrtUš
byl šapiral Ježčsse Ehrtsta božstwč Npolltsláriš
mU Upťral oUplUé člowččercstwi Rošděltw dlex
platoUske sskolh člowěka Ua tre části tělo dUssi

a dUcha, twrdil že w EhristU Ješčsst mťsto
toho rožUmUšho dUcha čkowěckcho šanťmalo
famo božstwi N tak twrdil Ueťžeč popčratč
wťce že EhrčstUš Ježťš 1est prawý Bxch; prč

čemž wssak pťehlédslul to že w EhristU Ježisst
.již takoU měroU prestala býti oUplná pťčroženost

lidská a oU 1iž prawým člowěkem Uebyl Uýbrž
že by to bylo spojeslč žiwočtcha š božstwim
což 1est roUháUčm BlUd teUto dťiwe Ua :UUo
hých fUěmech šawržeUý wžal ža fwé Ua 1 silěmU
w EoUstaUtiUopolt (381) Na koUct7 stoleti
wytrattla se žcela fekta tato

BošslameUáUč UčeUč katoltcké wirh o
Trojict Boži 1akožto žáklad jxeji, fwětle se k
wěrenč pťedkláda w tak ťečeUém WyzUáUi

NthaUasiáUském ačkoliwjisto že od YthaUasia
Uepxocházi Učitelowé Eirkwe ťecké obáwajice
se, podťiditi SyUU DUcha sw Učili jerm, že
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DUch fw od Otce wycháši; kdežto žápadUi Uči
telowé swětlejč w tajemstwi Uejsw Trojice pro
Uikajice stcmowslc, že Duch fw rowUě tak od
Syna jako od the wycháši, a pťťdawek:t od
„SyUa“ (sijjioquo) již Ua sUěmUToletáUském
(589) Ua šápadě kwyžUáUť UicejskémUpťtpojen
jest, ač Uikoli beš odporU NekUw

60 illrstorinň w sněntw Esrsn (r 451)

KU pofoUžeUi Uásledeicich tťč kacirstew za
potťebi jest Ua žťetelt mťti UčeUť katoťické Eir

kwe o Wtělesli SyUa Božťho, které šUi takto:
CbristUš Zežčš jest prawý BUl) a prawý
člowčk we dwojipťčrošerstibeše fmissenč
a beš proměUěUť oboU a wssak w1ediUé
a to sice božske osobě

Broti posledUi částt tohoto wěrozákan ša
wadiť NestoriUš od r 428 patriarcha EoU
sianttnopolitállský Bhlč jest wyUčeU we sskole
NUttocheUské we kteréž anowal teU siněr wědy,
wssecko co Uejjasilějt wystoetlowati pťsmo do
slowUě wykládati a wsse co Uejmožslěji rožUmU
pochopiteltle UčiUčtt we wěcech, týkajťcich fe wčry

kťestaslske Nejprw sice jerm twrdil že fe
BaUUa Maria UemáUašýwati RodičkoU Božl
Ueboč prý mohla porodttt 1enom člowěka, a Ut

koliw Boha; člowěk pak š Ui UarožeUý že má
jmerwáU býti BohoUositelem proto žew Uěm
jako we chrámU fwem BUh prebýwal Dle

jeho wýkladUtedy Uestalo se „Slowo tělem“:
uUýbrž když bhl člowěk EhristUš dospěl Syn
Boži Ua Uějaký čaš w Uěm pťebýwal tak že
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tyto dwě ofoby spojeUy byťy feboU 1en mrawslě

t j 1ako k p w maUželstwč, kde UlUša žeUa
ohledem Ua dUchowUč spojexlť wždy anjč mčtt
steroU wUli, a wUťe maUželky Uemá se pťč:
čtti wúli anUželowě ZármUtkem a podtweslim
UaplUěUt bylt wěťťcč jeho kdyš w tom siUyslU
Uepťestáwal kážatt patrtarcha 1ejtch J ťařkowe
Upošorxwwalt ho Ua to že Marča owssem Ue
porodila Božstwč ale Ue také poUhcho člowěka
Uýbrž Toho, je!tž býti ráččl Bčth a člowěk w
jediUé (božské) ojobě (Bohočlowčk) a odtUd od
1akžřwa „Bohorodtčkoxl“ slowe ZUstqlkwssak
jtž pťř tom co twrdtl a šastáwať to wássxlčwoxl
pťiwažčiwostť a bršo bylo Ua 1ewU, že 1ako
dwoji pťtrošerst, taki dwojč osobU we EhristU

prtjil2Ua, čož patrm) blUdNhchle fe rošsstťowala powěsi o tomto
kaciťstwi po wesskerém Wýchodč i Ua Západě
weliký odpor wssUdy, zlásstě w EoUstaUtčUopoli
we kolcbče swoji Ualežssť Neboč to Uebylo Utc
Uowého; 1tž fw Nthanasixxš a NUgUsttU protč
Leportowt „že Slowo se stalo tčšlem“ ostre a
žťetelxlčssonse wyjádťili Bredce wssak toto blUdUé
UčeUť proto že Pest simdUějč k pochopellť Uežťt
UčeUio Boho ElowekU w ofobě jedUé Uale
žalo deUUě wťce pťťžsltwcň, Zlásstě aU 1tm Uči

telowé blUdUč dokašowali š Bistna sio Uepráwě
a rolchawě jak Uemtle k UchU dopada oUo mi

cháUi wlastUostč oboji ofoby k p Bťch fe Uaro
dil Blch byl UkťižowáUa t d J strhťa se
o tom Uaramslá hádka žťásstě meši mslichy po
Egyptě celém K UkojeUi těchto hádek pro Ua
wráreUi pokoje a k obhájelli wčry pťesné wy
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wolil si BUh pťi tomto blUdU xUUžewýtečUého,
a teU bylu sw Eyrill patriarcha w Nleran
drii Ten wydal hned ltst pastýťský, we kte:
remžto mUtchUm hádawym UčeUi katoťické wy
swětlil timto podobeUstwťm: Matky lidské ačkolt
od Uich jerm tělo Utčolč pak dUsse fe rodi
Uašýwaji si! matkamt Ue těla Uýbrž ditěte (člo
wěka) celého: tak t Maria BaUUa ačkoli Ehri
stUš BáU toliko dle prtrošerstt ltdské od Učpo
chážel pťedce porodila Ue člowěka ale SyUa
Božiho

NestoriUš UapomeUUt byw od Eyrilla li
stem laskawým, w pýsse fwe Uražeslý, bťUd hla
fatt Uepťestáwal Broto žaslať o tom Eyrill

xš;prcin k papeži Celesttllowi k UěmUžse byl
fám také Nestoriuš obrátil pfanm lťcoměr
Uým, w Uěmžto potwršeltť bťUdU fwého Ua
papežř žádal

Bapež fwolal silěmw Řčmě (r 430);
UčeUiNestorčowo bylo wyssetrowáUo a co bťUdUé

žawržer a Nestortowi pak wyhrožowáno že
paklt bp za 10 dUi erdwolať wyobcowásl
bUde Z Eirkwe Což aby ošUámer bylo Ne

storiowi, šponmocUěU byl Eyrill od papeže
famého

3 Bo sitěmU tedp hned i w NleraU
drii držaslem Zaslal Cyrill Nestortowi list,
plUý ssetrnostt a lásky, pťipojtw 20 wýpowědi
(aUathematčšUlU), jčchžto podepsánim fwé kaciť:
stwi odwolatt a žawrhanti měl

N wssak twrdohlawý blUdať raději fe ode
pťel Eirkwe obché Uežli blUdUfwého! RowUě
tak totiž w 12 proti wětách odpowěděl
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Eyrillowt UesklonUýbiskUp ŽalostUějssi twáonst
počaly brátt tyto Události, když UajedeUkrate
JaU patriarcha NUtiocheUský,aathak Uábožný
Theodoret biskUp w EhrU, pťestoUpilč kU
straUě Nestoriowě KU fmiťeUi odporných straU
fwolal fám cifať TheodosiUš ll od Uepťátel
protč CyrillU Zanatý, wsseobchý fUěm do mě
sta EfesU (r 431), kterýž jest treti fUěm
cirkewUč wsseobchý (ekUmeUický) kU ktere
mUž fe fesslo do 200 biskUpU, Eyrill pak we
xmeUUpapežowě misto predfedh žanimal Ne
stxoriUš bhw též powoláU dostawttt fe Uechtěl
Bo žalostslých a haUebUých hádkách, piklech a
oUskoeich, od Ueprátel wiry čtUěUých, koUečUč
UěeUiNestortowo šawržer oU pak fám do
wyhUaUstwi odfoUzeU! Bťedce wssak 1esstě dwě

leta to trwalo a welmi mUoho bylo žapotťebi
Uamáhánč a pťemloUwáUč osob welewážellých,
až se šafe Ukojilh myslt ďoždwojeslě w NUttochii
prtjawsse jedUo wyšUáUť. Ušawťexw tedy a wě
ťer: že božska a lidská pťirožeslost we EhrtstU
Uema1i fe predstawowati, jako dwě ofoby wedle
febe o fobě stojicč Uýbrš že w jediUoU ofobu
fpojeUy jfoU, tak sice že slowo (lošoš) a
Christnš Ježiš jedUa osoba jest Z toho pak
potom Uásledee čemU NestoriUš UeročUměl
tak rečeUáwzájemUá wýmělra wlastUosii
communioňdio iáiomčddum t j. oUeU prfob

mlUweUi dle ktereho wlastnostc 1edUeprirozersti
wžájemně prikládaji fe t drUhé k p BUh trpěl;
což owssem ťici slUssi Uikoliw ale ťici: „boš
stwč trpělo “ Něco podolmého stáwá fe i pťi„
osobě člowěka samého který, ak děla Uěco tě
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lem Uebo dUchem wždy rťká „já“ to dělám
k p 1á myslčm (dUch); já jim (tělo)

6! Wutychrňusičěm w Ehalcrdúně

thž UeUlUělťa sioéhlawč ltdé fe opowa

žUjť Uějaký bťUd popťrati fUadUo twrdčweUč až
prťltš msloho a Upadawajč do bllde šceťa Ua
odpor stojťciho To se pťthodslo t EUtychowt
kterýžto byl archčnmUdrit (opat) kťásscera U Eon
staUtiUopole a mUž, který málo we wčdách bo:
žťch byl wycwtčesl, ža to ale welmt twrdoU
hlawU měl. Qnč brojil prott Učeni NrstortowU
ašcela prawdtwě jemU Ua protiw twrdil že
we EhristU 1edtUá 1erm jest ofoba; pťtdal
ale, jak siedomýssleť we eryslU Eyrčlla a wssač
blUdUě:a jerm jedtllá pťirošenost: že
we Ehristll Je,žťssč pťčd fpojeslčm owssem byly
dwě pťirošexlostč božska a ltdskci ale po fpojenť
že lidská pťčrozexlost od božsié tak asi jako
kapka oleje od moťe pohlcelm byla a tedw že

žUsiala 1erm pťiroženost božská kceroUUáš wy
koUpil Tčlo Ehristowo bylo tedy 1erm ždáU
liwe Uikoliw sklxtečslěux ltdské. N toto jest ka
ciťstwč E!ltychiáUské ččlčMonofyjttskc
(mcmoš:jedtná,fxxšjš: priroženojt).Ollk byl
od patriarchy Earthradsieho Flawtana Ua
fUěm do Earikyradxc wyžwáxr; tdostawsl fe sice
a wssak poUččtt fe Uedať pročež fefašen a š Eťr

kwe wyobcowáll byl N wssak Ualežmlť prátel
pťt dworU cisaťfkém, a U Uárllžiwého patriarchy
NlemUdrinskéhoDtoskUra podpory; Uebočsto:
lice Nlemxtdrtslská ťewllsla š EarhradskoU UeU
stále a chtěťčdruh Uad drUhem wlástt Roškašem
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cifarským fessla fe doUměťa syUoda w Efer
Ua ktere Dioskor pťedfedoU bpl abh Eutychia
očtstil od UaťkUUti kaciťskeho

J skUtečUěwelikým kwapem ša prawowěr
Uého byl jest prohlássexr Uaprott tomU pak Fla
wiaU šefašesl an š Uěkterýmt btskupy kato

ltckými tUa těle sskaredě dotlUčeU Tato fyUoda
dofáhla šasloUženehoUUéUa:syxroda loUpež
Uická; a pťece Uáležy jeji cifať potwrdtl

2 N wssak witěžstwč EUtychiowo a Dto
skorowo UeměťočdloUhého trwáni Nasledeiččho

rokU šemťel cifať Theodottllš ll sl 1eť)o festra
BUlcheria š Marciáslem 1chož byla feboU
powýsssla Ua trUU UžawťeťtjfoU, powolatčwsse
obchý silěm ač papež Lew l fe wyjádťsl že
okoonsti časowé tomU prčhodsly UejfoU Tento
fUě:U držáU bhl w EhalcedoUě (451) a jest
sstý wsseobchý

Bapež Lew již byť dťiwe, když ho bhť
FlawiáU o blUdU EUtychiowě šprawil ode

skal psmti Fťawtáslowi, we kterémž š podth:
hodUoU dUkladUostiUčeUikatoltcke o dwojč prt
rožerstč a jedUé ofobě w El)ristUroš
bčral Toto (dogmatickš) pfaoUibylo jest čter
od wyslaUcU papežských otcčlm w Ehaťcedoslě
sl)romážděným pťi čemž 1edUohlaně a š 1áfá
Uim woťali otcowé: „Tač 1est wira QtrU uu
apostolU u a Uasse; Wetr mlUwi Ustama
Lwowýma u tak UčtlissoU apostolowé “ Na
to od fborU slawně whjádťer 1est: W 1edUe
osoběJežťsseEhrista jfoU dwě pťirošerstt
bož á a lidská UepomťsseUě (impšrmixtck), Ue
slite (juoonfuščš), ale také erddělxxě (jnáirju
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Zňš), Uerošdwojně fpojeUy Jak w člowěkU
dUsse a tělo 1eU jedčUý jest člowěk: tak SyUxx

Boži a člowěk EhristUš jediUý jest Spasitel
BUhčlowěkJ Eh u Dioskoruš byl Uejerm
pro lotrowské UásilUictwi w Efer, Uýbrž pro
jiUé hrUbé žločin dUstoonsti kUěšské zbawen
Nápotom jesstě Uěkoltk fpasitelUých UaťťzeUi o
kázni cirkein wydáno

3 SUěm teU Uebyl š to pokoj w Eirkwt
aneskrž anráttti Slabi a žlomyslnčrožssičo
walt jfoU Uáhled že sUěm Ehalcedoslský we
fUchslUNestorta dwa fyUy Boži Ehrista we
don osobách byl Ustallowil Tak byť šmatek
Udržowásl a pťissloť w Balestislě NUtiochti a
Nlercmdrti Uešťidka k hrčišoděfným wýjewl:m
deUrcowé silěmU MoUofysité, Udrželiť se až
po dneš.

62. anr o tťrch lmpitolňch.

Hádawost MoUofysitUw šprobila Uowý
spor, jehož tU jediUě proto zmiňUjeme, jelikož
ž té pťičin držasl bhl silěm wsseobchý. W hi:
storit Nestorta a EUtycheta Ualežaji se tťi spssy
žlopowěstUi:1 Spify Theodora Mopfwest
ského že kterých Nestorillš sij bllld byl čer:
pal; 2 fpiš Theodoreta Eyrskéhokterýž
čeli proti Eyrillowi; a Z. list th, Edešer
ského, rowUě proti Cyrillowi Eifať JUstiUtaU
posstwaslý od MoUofysitUw žádal aby tyto 3
sptfy (tťč kapitole) i š UebožtikemTheodo
rem ode wssechkláty byly Tajný účel Mono
fysitUw byl pťt tom teU šlehčitč rim wážUost
fUěmU Ehalcedonského proto že oU jich Uebpl
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wýslowUě ža kacťťské prohlásil N wssak wěc
ta wlastUě Ueměla žáďUé dUležitosti WlastUě
Ua tom šáleželo máťo Uebok Ueprimo owssem
fUěm š Nestoriem,i fmysly a sptsy UestoriáUské
bhl odfoUdčl Spor bpl až tak dalece dospěl
pťisslo to tak dalece že Uowý silěm wsseobchý
fwoťatt ža potťebUé jmiUo. Ečfať JUsttUiaU
(Uprawda) swolallk ho w dorošUměUi š papežem

Wřgiliem r 553 do EoUstaUtiUopole.u
Jesti to druhý fněmEarhradský a U wsseobchý

2 NápadUe jesti chowáslčfe papeže Wi
gilia w tomto sporU a Ua protř fUělUUNej
driwe byl odsoUšeni těch tťi kapitol w ltstU cť
faťt psaUem ša dobré UšUal Božději ale (simd
ž priltssUé opatonsti) žapowěděl jich prokleti

Když fněm kU kterěmUžthiliUš Uepťtssel
kapitoly pťece odsoUdtl po Uějakém ždráháUi

w to odsoUžeUi žafe fwolil wyhradiw to že
Uechce aby tťm wážUostt sUěmU Ehalredoslského
Usskošer byťo Takowe chowásli Uešdálo fe sice
Uejwyšssi hlawp Cirkwe dUstojUé: a wssak do

bťe slussč pošorowati, že papež pťi tom Uikoli
w pobloUžeUč U wire se byl Uezamotal
jak Uepťátele Ečrkwe tomU chtěji twrdice, že i
papežowé U wire fe wiklalt Nebo š odsoUZeUim

oUěch Z fpth byl WigiťiUš 1tž Uapťed stozUměU
jemU 1ediUě sslo o Uáležttý spúsob weťerého
proUesseUi fe Cirkwe o spisech dotčeUých

65 emnnnthrlrti (Zednownlnici)

NhUi pťichážčmek posledUi wětwi kaciťstew,

ježto byly wypUčily ž blUdU ariáUskcho J šde
opět jesti to cisať, kterýž jfa sweden bloUdirimi
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dUchowUčky se Uepowolčmě do wěri wťry fe
týkajiečch, plete, a tťm blUd podporUje ačko!č
fám Hrawowěrm)mbýti chtěť Ečfať Heraťltllš
(od r 622) wyUasimžowal se fpojiti MoUofysity
š Eirkwč Na swém pochodU wálečUem prott
Berssaxččlm simžslf si! šťskatt wťcdce a UáčeťUika

moUofysitččwarmerlfkých Bawla W rošmlUwě
UábožeUské jčžto o tš wěrt mešt feboU wodilč
Bawel Uetelwm Uebyl obrácer Uýbrš cťpaťe
fameho Uowým blUdem Uakexštl Ueboč inUtl:

,že kdybp fe řaké w Ehrčstowi dwoji pťčroše
Uost š katolťky UžUáwala: pťece že t katolici

UtUjejčwyžthi a prtpUstiti, žet we Eť)rtstxl
oUčtUUájest 1edtxcá toťcko wúle Eisať po
čal o tom hlollbatt a když se wráttl domU
wžal o tom rady U Seršta patriarchh Eart
hradského TeUto aťe bobUžel! stčmtčmto blUdexU

byl 1čž šaU1at a tUdiž posiťUsl a potwrdtl cifare
we bťUdUo 1edUš wúlt (Mčmorbclšrjšmuš;
m(mošu 1edUatkwjšmšu wUe) Na Uesstějcč
Ualežlo fe 1esstě i 1tUých btskUOUw dostt kteťčžto
rádt Uwěrtli tomU čo fe cisaťowi praon wě

roU býtt pošdáwalo; Uxeši těmt1merwicč biskup
CprUš Za odměml fwé powloonstt bylk1est
teUto bršo ša patriarchU YťeraUdrtUskšho žwo
leU a 1enm odpocUčer, a Ua sidre kladeslo
aby tamějssi MoUofysitw zčstat hleděl To pak
bplo wěcč fUadUoU. QUik fe spojilč š Cirkwi

milerádt pakťš fe tato 1ak EyrUš miUiť k toxUU
Uwolť wyžlláwati we Ehristll 1ediUoU tšťtko wčlťi

N toto siednocelcč stalo se Ua jedUé fynodě
w QllemUdrič Jedtxtč Ua pohťed Uečchledslý mUich
SofroUiUš postawtl fe tolUUUa odpor,a
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šapťisahal Eyra, abp takowé sledUoceUč Uepod:

porowal žentkoliwmoUofysite Uestalčby fe kato
liky, Uýbrž že katolčct by tim během Ubihali do
blUdU monofysitskeho Uebo do Npollčxmristické
ho EyrUš Ua 1eho ťeč Učc Uedbal Uýbržk
Sergiowi jej odkášal SofroxliUš fpčchá do Ea
ťihradU, a totéž pťedstawme patriarchowi TeUto
ho wyslechUUl a ačkolt pťt fwcm tUťUěUčžUstal
Uicméně tolt Učchližel že kdyby fe o wěci té
jednalo dále mnoho odporU bh se žawaťřťo

OdtUd Uložil Sofroxcčowi aby o tom šceťa
mlčel a wlre rUšUtc a kťtkčiUedě!al SoskoUiUš
fe dolnnťwal co mUich Uexbýti powolaml, wire
UčtUčti a tisse do fwšho klasstera w JerUšaťemě
se Ustremtl

2. SosioUiUš bršo Ua to byl žwoleU ša

patxiarchU Jerušalémského Nin byť postawen
takmčť Ua jwťceU w Eirkwř Boži a UpUi stalo
fe 1eho powiUUosti šafašowatt fe o Učenč
prawé J Učtnil to we jwém perim listU o
běžném k btskUpňm; oUč w Uěm reč pťiwedl Ua
teUto pťedmět wirp katolickě Schytralý Ser,
giUš wssak fe 1iž dáwnčjč o to byl pokUsi

aby paxoežeHoUoria pro Uáhled waj šťskať;
Uebok mU byl w listU welmi Uměle festawenem
pťedmxět teU š jedUé tolčko straUy (1ak to tottž

š Ečrkwč fe fUássett mohlo) predstawowal ťka
že EhrtstUš pťtjaw člowěčeUstwi Uepťtjal Ua
febe člowččeUstwč hťťssUé a tUdiž Ue take hťť
ssUoU, Uýbrž jeU swatoU wUli W tom siUysiU

owsiem papež Sergiowi prifwědčitt mohl Nebo
žUámo, že wUle fwobodlla člowěka mUže býtt
dwoji bUď dobrá Uebo žlá EhristUš wssakměl
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toliko wUli dobroU Nwssak SergiUš pod timto

plásstikem Ukrýwal blUd sw:ťj o 1edUe u rortž
božské wUli Ehristowě, popťrajic w Uěm wUli
člowěckoU, a tak ke fwé wlastUč šáhUbě Ue
portiwě 1ednal. Nemllžeč se tedy an o Hono
riowř twrditi že by byl jak tomU Uepťátele
Eirkwe chtěji U wiťe bloUdil

3 Kdy cisar HerakliUš wida, kterak fe
spor teU šmaha, chtěl ho odstranti a UkoUčiti

welitelským slowem swým Uweťeril ktomU cčlč
UaťižeUi o wire (jš)chššjš) Wtom fe ša
kažUje mlUwiti o jedUé Uebo o don wUlich;
koUečUěale pťece w jediUoU wňlt wěťttt fe

UaťižUje WýchodUi biskUpowé prijali wssecko
jak to dwUr miti chtěl SofroniUšjtžblemťel
bržo po Uěm i papež HoUoriUš a tak bpl Ua
čaš pokoj Nle w Uoon šajťmawost wessel
spor když cistcrEoUstaUš ll r 648 wydal
Uowé wyrčeUť, žwaUé „TypUš “ we kterémž
wssecko hádálti o 1edUé Uebo dwoji wUlt co Uej

pťifněji šakašUje Zeltkož se papež MarttU l
tomUto UepťčslUssUšmUwyrčeUi welitelskšmU po
drobitt Uechtěl jlmžto fe prawda Utlačowati
mela stalk fe jest mUčedťUťkem Bod UtčeUmoU
šámiUkoU, že fe žúčastUil 1akéhoš šboUreUč byťk

jest do CaťihradU odwlečeU tam čo UerkrUtUčji
UtýráU, a potom do wyhlmnstwč posláU kde

jesstětéhož leta fessel (r 655) be dáon
rUsseUýpokoj šafe oonweU bylawssem dalssm
šbloUšeUim šamešesla byla cesta: sporádalť 1est
cčfar EoUstaUtiU BogonatUš fUělUwsse:
obchý w EaťthradU (680), kU kteremU pťissli
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i wyslaUcowé papeže Ygatholm Byltě fUěm
teU lll w Caťihradě a Ml wsseobchý

Zde fe odťekUUlpatrtarcha Jtťi Eaťřhrad

sky toho kaciťstwi; ale MacartUš patrtarcha
NUtiocheUskýžastáwal takoon siochlawosti blUd
teUto že wýrokUm sUěmowým Ua prottw stawěl
celoU fbčrkU špťewráreUých mist wynatých ž Oth
sw SUadUo mU dokážáUo že ta wyrčeslť špťe:

kroUceUa jfoU, a když fe Uaprawtti Uechtěl oU
ťadU fwého šbaweU byl Nápotom wyjádťer
co UčeUčwiry, že we Ehristll jako dwojipťi
rozerst, tak t dwojč jest wUťe, UerošťUčUá a
UepomisseUá a wssak tak že wUťe ltdská božské
UeUčUa odpor, Uýbržji podrobeUa podrtu
žeUá we wssem sjedUoceUá

NejčetUějt Udrželit fe UtoUotheletowe (Je:
dnowolUiri) posixd w Syrii, kdežto pod wlá:
doU YrabUw wssecky sekty kresiaUske UplUé sidoe
bodh požčwatt mohoU Hlawslť ofada 1ejich by:
lak Ua LibáUU kolem klásstera fw Maro Ua,
odtUd i MaroUité UažwáUi jfon W )(ll stoleti
wssak ale tito žase fe fpojili š kat Eirkwť

64 e:Mancichrism Wriscilliún

ŘadoU kacččstew, kteráž š Nriem počťUaji
a w 1edUowolUictwč fe UkoUčUjť Utrpělať 1ak
jsine widělt, žlásstě jerm Cirkew ťecká, aweli
koU toho wiUU Uesli cifarowé kterižto i U wě
cech wirh se týkajicich poroUčeti chtěli Nynč fe
anracheme žafe Ua žápad a Uahlédneme jak
tam bylo o 200 let dťťwěji Tam fe byli též
wyUoťtly kaciťstwa; a wssak koč Uašwice poxl
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tlačeny jfoU hned U wšnikU, tak že fe Uemohly
ž Utch Utwáťttt fekty úplné

1. MaUtchelstwo u žUámé ž občasi
pťedessléoo nu rošližaťo fe během UepokojUw
ariánských ščela tisse tak že si toho Uikdo Ue:
powssťmUUl od krajiny do krathy dáleji Když
Uepokoje ariáUské Utichťy, obrátilt i fami cťfaťo
wé žťetel fwúj Ua tUto, i pofpoltte obci Ue:
bešpš čUoU fektU, pod těžkoU pokUtoU 1i žapowi:

dajťce Sw Otčowé obzlásstě jw NUgUsttn
kterýšto fám druhdy k Ui patťsl brojili proti Ui.
slowem a pérem

Nejwťče wssak proti Učm podUikl papež
Lew ža 1chož anowáUi fe Ua mUože po Rimě
potlonali tak že od té doby 1tž Uemohli we
ťejně wystUpowaci

Jerm we Spaxchelich hnal MaUčcheišmUš
Uowon wětew u BrtsiilltanšmUš

2 Brtfriťliatt wžácnýťaik ohťálsle
sinysl maxlichejský, a Uěčo ktomU še swého pči
dal a fwodil msloť)ých,u meži těmt t 2 bi:

skUpy Wroti UěmU wssak whstoUpili bikapowé
JdaciUš q JthaciUš awssakšhorliwosti
poUěkUd UešrišerU, ččmž UedUh 1esstě se žhorssil
Když totiž sUělU proti BristtlliaUU držaUý Utc
Uepoťidtl obrátili fe tito dwa odpllrrowe k ra:
meUU fwětskému. Bráwě teUkrát byl cifať Gra:
tčaU šawražděn a wěc ta prissla pred trUUo:
krádce Martma Zeltkož fe byl Brtstillian fám
Uowého cčsaťe dowoláwal: odewždal teUto Bri:
frillirma pťifUémU foUdct fwětskémU k wyssetro
wáUi Toto wypadťo tak že Wrifcčlliasl byl
odfoUšeU k sinrti a foUd ten r. 385 w Trewt:x
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rech wykoUáU jest. MarimUš chtšť ,tim ofwědčiti
son horťiwost U wěcech Uáboženskych (wlastně
mnohou statkú po odprawencťch UšplyUUlo djo po:
ťťadxrtce státUč); a Uepťátelš Clrkwe Uem?hoU
opomčjeti, plotUtelUě Ukažowati Ua tUto Udaolosto,
kde prý Ečrkew šačala fprossčowatt fe odercxť
fwých mečem. N wssak MarimUš a foUdcowe
jeho UebyťikssoU ofoby cčrkewni. Nejwětssi mUžowé
Eirkwe tehdejssť, 1ako fw. Marttsl,xe) fw. Nm:
brož, kterýž o tšch dobách kU dwor,U do TrewtrU
pťtbyl, a sw. papež SčririUš kara,lit jfoU co
Uejpťisirěji tak krwawš proUásledowan kacťťůw.

Také fe Udrželt stoUpeUct odprawenšho až
do N. stoletť.

65. Prlagianiňmm.

To slowo ,7,j“wobočm,1 i w poťitickěm i w
UábožeUském fmyslU fUadUo Ua licho, wykládáslo
býtt může. Dle UčeUi kat. Ečrkwe fwoboda člo:
wěka žakoťeUěUa 1est w1eho odwislostiod Boha.
Bez miťosti““Boši Uemňže člowěk Hranic dobréc
ho (pťed Bohem šáslUžUšho) UččUitt; a jeho
fwoboda projeije fe 1eU tať dalece, že š mi:
losti Boži bUď fpolU oUččUkowatř, Uebo 1i odo
porowatř může. Toto UčeUčfothsi co Uejúžeji
š UáukoU o hťťchUdědččUém a o wykoUpeUi
a Uásledek toho jest rošllmU lidskěmU šadchlá a
jeho pýchU stttžUjici UáUka o pťedUrčeUi (predee
stinact). uu Dle UčeUčkat. bylť jest Uásledkem
hťichU prowopočátrlťho obraz Boži w dUssl člo:

ee) Tento welilčý mUž proto Utčl welikoU mrčUtost pťi dworU w
Trewirech, ze to nechwálil.

1 1
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wěkowě žkažen, tak že jeU pomoci lékare Uebe
ského Zežisse Ehrista k prwotnř kráfe mUže pťi:
wodiUbptč Ztnak UčslčBelagi:lš a Eele
stiUš Umichowéangličti

Brtssedsse š počátkem f. stoletč do Řima
Uejprw tam, potom pak w KarthagU a Bale
stýně rozsstťowali blUdy proti Učeni kat Eirkwe o
hťichU a milosti Hlain blUd jejich jest teU:
Mčlost Boži (nadpťirožená pomoc) UeUič člxou

wěkU Uaskrz potrebUa aby Uěc:o dobreho kanl
co by mčlo žáslnhy pťed Bohem TeUto blUd
wyplýwa ž těchto lichých UáhledUw: 1 Ndam

by byl šemťel i kďyby Uebyl šhressčl; 2. Jeho
hťich sskodsl poUše jemU, Utkoťiw pak 1cho po

tomkUUl; 3. Noworošellšdčtky jfoU w tomtež sta
wU we kteremž Adam fe Ualezal pčed hrichem; u
4 Nem“č tedw škážy dědičUš we čťowěkU (k)ťich

dědičUý), Uýbrž oU mUže pťirožellýmčsila::ti (bež
milosti) dobre kanti a spaseU býtč.

2 BlUdy tyto bhly Zawršeny Uejprwé Ua

silěmU w Kartlyagll (412), potom i Ua jiUých
sUěmech pokrajiUských, a r 416 pošUowU w

Karthaqxl, 1akožto bťUdUé Nálešy fUěmowe ža
sláUo do Řima a kdhž papčž JUUoceUc j 1e
potwrdtl prawil Nngnstčxt: Nim mlUwil wěc
je U koUre Bredce wssak oba blUdaťowé Ue:
chtěli se podrobitč berž hledělt fe U Uowšho
papeže Zosima ofpmwedlUitt Eelestixlš dostawil
fe osobUě do Nima a WelagiUš poslal tam
whšUáUč wirh Zof 1UUš 1sa mUž wlidUého smý
ssleni dal fe obelsttti oUskoky těchto ossemetUých
dUchU žlásstě aU EelesttUš Ujisskowal že wěťi
wssemU co Ečrkew k weťeUi pťedkladá a oba
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za prawowěrlré prohlásil N wssak Karthagowé
položiťi jfoU tťetč silěm, a Upožorllili papeže Ua

to jak wlastUě ty wěci stojť TU papež obeslal
oba k UowemU whssetrowáUi; oUit wssak UzUali
ša dobré, dátt fe Ua útěk Uačež ZosimUš Ua:

,ležy oUěch fUěmUw potwrdil O oboU těchto
blUdaťech mlčč Uápotom dějepčš a fpifowé fw

NUgUstan prifpělič Uejwice k tomU, abh fe U:
twrdtlo UčeUi Eťrkwe; Uebok on jfa siim ža:
zračUým plodem milosti Boži o Uejwice k to:
mU byl fchopeU o „milosti Boži“ mlUwiti a

spifowati HlUbokomyslUě ostre a wýmllleě
pojal fw Učtteťdoǧnm kat.. w tyto hťain wě
ty: Elowěk (Ndam) wysseťš rUkyBožč eriUný,
dfwatý, UadprirošerU milostť Boži ošdobený,w
úplUéUx foUhlasU wssech mocč těťesitých i dUcho:
wých Uejsa podrobexc siUrtt tělesilé W Ndamowi
otci celého pokoleUť Zhressčlo a kleslo celé po:

koleni lčdské (Rčm 5 12) odtUd k)ťťchdčdičný
Wssicklli UefoU Ua sobě trUchliwé Uásledkh hťť:

chU: rozUUc šesláblý, wčili UakloxlěUoU kšle:
mU,F) sixdcepožemské, a po těťefných chorobách
každý podléhá sinrti Čťowěk 1akUin 1est jest
chorobUý, Ueždrawý J pocťebllje tedh lékare

aby ozdrawěl a powstal ž pádU jwého; beš
milosti Božč wssak aUč fwé bťdy Uepocitť Wroto

e) PclagiUš cbtčje dokazati, žš člowčk hrčchem dšdičným zkaže:t
UeUč, Ukazowal Ua to, že Ula pofUd swobodxwxl wUli to 1est
může si woli ti dobre či žlé. To jest owsseUtprawda, ale
zkciza, hixichem do wUle inkla 1ewi se tim, že člowěk radčjř
(proti lepfsilUU pozUaUť) to zle wolť wa a bez !Uilosti nře
čebo čiUit Uemxlže zaslUžUěho OUk tedy poxxtichať woli:
wost (t j možttost woťeUťWillkůhr, jjderum čxrditrjum) fc
swobodoU mrain ťterá1iš se rozhodla oUčiukowatiš
milosti Božť

117lc
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SyU Boži wtělený fwým UčeUim a UmučeUim,
fon obětton poslUssnostťaž k smrtt krťže wp
dobyl onU milost k fpafeni dUssi a člowěk dťe

jeho obrašn, š 1eho milosti ošdrawčtt a fpafext
býti mUže Nestači wssak poxcha mslost že:
intťUi (t 1 UčeUiapťčklad ZežťsseEhrtsta,
co BelagiUš w Uesitášech byw Uwolsl se U:tcǧ

šwati milosti, kteroUžprý fe stáwá že člo
wěk fUadUěji to dobré koUá) jako to doka
žUjť židé še žákoUem fwojťm; an i w stawu
mtlostč UeUdržč fe člowěk dokUd bojUje w těle,
beš menssich hrťchú uu leč šlásstUi Uúlosti Boži
ucx. t

Některé Uáhledh Belagiowy Ualešaly ohla:
stl i dále jesstě w Uejedslěch spisowateťech cirǧ
keinch, a tčm běhempowstaťWolopelagia
UišmUš jehožhlainm Uáhťedembyl asi tento:
Začátek wiry šáwtsi prý od fwobodlléwUle člo:
wěkowy; a wssak dálssi dokoUáwáUč podporxlje
milost Božť Mťwržencitohoto Uečirkeinho Ua:
hledU sloUlt též Mašsilian 1esstomUichowc
MašsiliáUssti (Marfetlle) ho pťedewssemt šasta
wali OstatUě pošorowati slUssť že tento spor,
kterýžto hlUbore Zafáhá do pošUáUi powahh
člowěcke (Unldropojošio) weden byl Uažwťce

Ulešt Učenrč, a ltd jelUUž tak hlnboké wěčtmysl.
matoU, Ulálo si toho powssimnlll a tUdyž malo
tim dotkmlt byl

66. Zominian; Migilantinď Zpor n Wrigrnesowi

Qba tito 1UUžowé hťeděťtč ssoU wUU
titi Cirkwč Uěkteré Uowé Uáhledy, a wssak
hnedťe od welikých Cirkwe UčttelUw oUoho
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wěkU pokáráxli jfoU tak že an fekty stropiti
Uemohli. JowiUtaU bpl ok 370 mUich w
Rimě wssak ďršo fe mU ten staw žnechUtřl a
oU do swěta šafe fe wrátsl be teUto sij krok
ofprawedlslil silažčl fe fpifem wydaným doká
žati, že UábožUý mnich Uemci wětssi šáslxchy,
Uežli UábožUý lajťk; že staw anický Uemá Ui:
žadUe pťedUostř pťed stawem mcmželským; a kdo
fe posti, Uedčla lšpe jak kdo fe do chUtt Uajť;
ču ščrátka oU popčrať žáslUžUostt ť rad
ewaxčgeťických Sw Zarolim ho odbyl we
fptsil prott UčmU wydaUém poUěkUd hrUbě a
twrdo fw NUZUstiUžporážeť ašpowywrarel ho
1emU wlastUč dUkladUostč a 1asiwstč a papež
SirčcčUš wyobrowať ho Totež UččUtl fw
Nmbrož, když ZowiUtaU w MiláUě fe octxlUl

2 ZpťťšUěný dUchem š Uim bpl Wiǧi
laUtiUš w Gallřt počeitčem5 stoletč Tenk
ždá fe prančeho erědčl o šUámém prawtdle:
t()jjčdlur Udušuš Zocj Zerx!ořnre uxuš (odstraslčlto
bUď UadUžčweiUč, aťe poUecháxw Užťweislč), Uýbrš
oU chtěl, 1ak ťťčajč š koupeli wyťiti ř dťtko.

Jelikož we Umok)ýchwěcech rirkeinch, jak toho
jank mešt lčdmi očekciwati Uelže pťtházelo fe,

že 1ich žle Užiwáno tUdťž se domUčwal že po
wěei fame Učc UeUť Horlsl proti úctě Swa:

tých a ostatkllw; 1elikož prý Uěkteré žášrakh
jfoU wympssleny a Umohé ostatky Ueprawe Ue:
presité; bupxrotč wiqsltčm (fwatwečerslčm bdě:
Uim Čirkwe pred slaonstmi), jeltkož žlč lčdé
pťč tom UeplechotUpáchatčmohoU uaniproti
bešžeUstwi kUčži (celčbatU), jeltkož prř Uěkte:
rých 1est pťičiUoU tajné Uemrawnosti Jeho
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mělká lUUěUčod fw Jařolima ostťe wywrácená“
a brzo Uikdo Uaň UešpomUěl!

3 J OrigeUeš dal pťičiUUk fporUm a
hádkám w Eirkwt ač teprw po fmrti spifp
fwými Muž teUto spify fwými weltkých ža
slUh wydobpl si o Eirkew a od UčeUých cťrkwe

UtUžňw poždějssiho wěkU 1ich pilUě UžťwáUo
Bťt tom ale Uebylt fpifowé třto prostt blUdU,
a jeU opatrUě meeli čitáUř býtt Tato okol
nost szsobila mUohých, tytýž pohorssliwých há:
dek, t mešt UejwýtečUějssčmi xUUži 9 stoleti

Borede wssemt byl fw EpifanUš prUdkým od
pUrcem Qrigenefa a wssech, kdož ho hájtli; Ue:
bok fe dominal Ualéšatiw jpifechQrtgeUefowých

prameU NrianišmU Meži Uim a biskUpemJanem
JerUz šačala hádka Bršo do Ui wta eUi fw
Jarolťm a NUsiU oba tchdáž Umichowe w Je:
rUžalémě. Jarolim fe wyjádťil proti NUsiU
pro OrčgeUesa Meši těmato oběma wžplaUUl
spo: žlássč p.Udce, a když RUsiU do Řima fe
odebral Uačaš sičebyl se Upokojiť požději aťe od
tohoto žafe oonweU. NejfmUtUěj wypadl fpor
teU pro fw JaUa ZlatoUstého OUč prtjal
UěkolikmUichU ježto byl patriarcha NleraUdriUský
TheosilUš co OrřgeUisty, wphUal Z toho Ua
sebe šássti Theosilowo wysstwal TeUto pťissel
do EoUstcmtiUopole spojil fe tam š Uepťateli

fw JaUa, držel fUěm „U DUbU“ (čxá Guoro
oum), a Uejwčcek tomU prtfpěl že fw Jan
konečně do wyhUaUstwč odejčtt meel kde po
žalostUem trápeUi a fUžowáUč sessel.
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Wěbo cirkewni toho wěčn;
Zm. Wtcoxmě a Učitrlomě cirbemni;

cirbemlti fpisomatrlomc.

67 Yťrdbčšmě poznamrnňnř

ZlásstUim wýjewežU tohoto wěkU jfoU ry
čestUe weltčé a welebne osobslosti kteréžto jako

pro hťxcbokoxlwšdělanst wědeckoU, tak i pro
fwatost žiwota siwělými okrasami fwého čan
byly, a 1imi dowěčUě žUstanU My w tom
spatťužeme šafe Uowý dUkaš, kterak útlon pečř
o Cirkew choc fon wede božsiý prodre 1eji,
kterak prošretelslš prohlcdá w každem čafe kU
potťebám 1e1im Nebo jač ssme fe o tom mohli
prefwčdčitt žlásstě perč polowtče tohoto občasi
bhlač 1est doboU čirkewUťmi fpory Uapoťad
otrásanU a šUepokojowanU Jedxmlok fe po
celý teU čaš o wťrU w Božstwi žakladatele
Uassč Cťrkwe fw, a o tažemstřdč wtěleUi 1eho
S weltkoU opowážltwosti t obmtslostč se blUdowé
rošssrřowalč; še lsti a Uásilčm i že straUy Uě
kterých cisaťUw fcxpodporowexli J dobre fmý
sslejiri Ua myslt pomátlt ssoU fe a bUď okla:
máUt Uebo žastrassellt byli Tim wčce bhlo
žapotrebi tUUžUw kterťžto jasitým dUcha fweho

okemtkanUU ossemetlwstt prohlčdali, a š wyfokoU
kresiaUskoUžlmlžtlosti w žápaš pro prade fe
pUstilř erhledajice se prt tom, že wraži Ua
Uemilost mocslých, Ua roUháUř chátry a Učenrů,
Ua proxrásledowáxtťa fnad i fmrt bolestUoU!m

Nemožno Uám žde ťeč o těch šminky čč:
Uiti kdož meži těmito weltkými mUžt obšťásstč
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winkajť a i těch Uelše leč w žcela strUčUých
obrysech doličowati

1 Sw NthaUasiUš Q tomto fw mUži,
kterýžto fobě pťťjmi „Weliký wsseltkým pra
wem byl žasloUžtl stala se často žmiUka pťi
blUdU ariáUském, pročež wyprawowáUč o blUdU

tom (C 58) obfahUje již w sobě ofUdy a čiU:
Uost tohoto mUže žášračUého Bylč jest patri
archoU w Llleraxldrči we městě oUom we kte:

rémž byla kolcbka blUdU ariáUskeho Tam též
postawila Brožťetelltost tento pewný sloUpBrawdy
katolicke Qd fwých Uepťátel NrčáUU Uenáwi:

děU obáwáU a UroUháwáU; od cifaťň brzo pro
Uásledowasl bršo wysokoU úctoU wyšUameUáU;
od lidU po celém Egyptě čo lthmil milowáU

aša Swatého ctěUbyw: po 46 let swého
biskUpskéhopastýrowánť (meši tčmř 20 let štrá:
wello Ua útčkU a we wyhUaUstwi) často žášračslě
od siUrti zachowáU co prawý mUž Boži bojo
wať pro božskoU dUstoonst JešU Ehrista Od

Učxť)omUžeme fe UaUččti žlásstě tomU kterak
oUeU kdo swé powolánč Uliluje wssUdh 1e Ua
ležá W žiwotě 1cho UeUi práždUého okamžikU

W biskUpskem leskU fwém iwe sspiUě wyfchlš
stUdUě we kteréžto Uěkolik měsirU skrýwati fe
UlUfel; w Nle:cmdrlt Ua prestolU fwšm 1ako

w dalekých Trewirech U whhnaUstwť; meži fwý
mi owečkami Uebo Uležt poUsteinky Ua poUssti
u wssUdepllfobil wssude horlil pro bťaho a
roškwět Ečrkwe katolicke (qQ373)

2 Sw Hilarillš Čim byl NthaUasiUš
we žmatkach ariánských pro wýchod tim byl
swatý HtlariUš bisknp š Boitierš U (kjoteuxium)
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pro žápad Wochážel že sslechtické starogallické
rodilch, a wychowan byw we pohanstwi we
fwé mladosti jeU kU wědám fe odxlássel a ro
wědec 1iž welikým a slawUým 1mšnem prosly
UUl; a wssak pUZeUi skdce 1eho po ermleé
prawdě pťefe wssecko stUdowáUč wěd pohanských
žUstáwalo UeUpokojeUé Brawé požUáUčBoha,
proda wssech wěčť, byloč 1est pťedewssťm, po

čem fe Unássrxl Konečně mU prtsslo maUě do
rUkoU Bifmo fw a w tom konečně Uaťežl Upo

kojeUi dUcha sioého stal sk ťťestaxlem a bršo č
bisleUpem Když Nrčáxli požťwajťče ochrasly
clfaťe KoUstaUcia blUd jwúj až do Gallie rož
ssirowati fe 1alt: bylf 1tm fw HilarčUš tak

mocUoU pťekážkoU, že ťxršo Ua rifaťt wymohli,
by ho do wyhUaUstwť aš do Umle Nsie wypo:
wěděť HtlartUš poUžil toho pochwiťč k tomU
že fon wýtečUoU kntl)U „o Trojčcč Boži“ proti
Nrtámlm fepfal; toltkéž texm kde U xoyhslaxlstwi

fe ždržowať Umoho Nriámlw Ua wťrU ťatoťickoxl
obráttl TU si šare pofpissslt Urprátelc 1cho
aby whmohli U čifaťe anráčellč jeho Ua stolec
osiťalý. J stalo fe sw HilartUš šafe stoťičř
fon biskUpskoUobdržel čde toho sstěstč fe do
čekal že pokoj Ečrkwe Utwrščxlčmkatoltcké prawdy
jesstě pied sinrti fon Upewxlsl(r 3.68)

W Uejxwwějssťdobě Uáš fw Qtecx Biuš l)(
sw Htlarča Ua dUstoonjtDočtora Ečrkew
Uiho (Uoocor l)oo!ššičď) powýssll

68 ZU! ?Znsilino

3 BasiliUš pozdčšjt Uažwáxl „Welikh
Uarodiť sk l 329 w Eeraxcxt w Eappadorii

:j:
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kde 1eho otec byť adwokátem a Učitelem we

wýmlUonsti Jeho rodan Uáležela k Uej
wšácUčjssim a Uejbohatssťm tě šemě a prtžná:
walač fe od 100 let k wiťe krestaslské jčžto ža
čan Diokletiánowa proUásledowáUiwyšnawače

a později dloUhoU ťadU biskUpňw žaopatrila
Mladý BasiliUš obdržel fwé perč wychowáUč
od fwé UábožUé báby sw Makrixch Ua weUkowě
w BoUtU Bo fmrtt otcowě byl pro šwedeUi
posláU do EarihradU, kde kwýtečnémU fosistowi

Libanowi do sskoly chodiwal S timto mUžem,
který teUkráte swe pohaslské sinýssleUť tajtti ša
dobré Ušnáwal ipošději Basil si dopssowal
Z EarihradU fe odebrať BasiltUš pro dokoUčeUť
stUdiido Ntl)eU (351), kde byla tenkráte Uejslaw
Uějssiwysoká sskola wťisst ťčmsiě Tam se fešnámil
š krajaUem fwým Rchoťem š Nažiaslc, a Uža
wrel spolek kterhž osild oboU Ua wěky fpojowal

Řehoť o rok xUladssi Uež BasiliUš po
chažeťž wážeUé rodin žNašiaUc. Jeho oter
který take Rehor sloUl Uebhl pňwodUč katolik

Jeho Umtka NoUUa ale celoU dUssť lUUlak
Cirkwi Newěra 1ejiho xUUžessla ji k stdci a
Uedala si pokoje až Ua praon cestU obráceU

1est byl LeoUtiUš biskUpš Eesaree ssa Ua
cestě kU silěmU NtrejfkémU kťestil chotě Nomch
ho Obec Nažianká pronážaťač se Ueerděč
UoU tomUto bohatémU a wážeUémU kťestěUci,
Uebk ho wywoťila Uěkoltk let požděži ša btskUpa
fwčho Již byl biskUpelUkdyž mU UarošeU bpl
peri fyU Řchoť Matka když to ditě 1esstě
pod stdcem Uosila, 1tž 1e BohU obětowatt za
siibiťa. NábožUě byl wychowáU a kU pťionsti
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žiwota wedťa fe mhsl jeho Nehor chodtl do
ssťol Uejprw w Eesareč capp potom fyrské po:
tom do Nlesalldrtlrské koUečUš do Nthelt kde
fe, jak 1tž dotčexw š Basiltem obešslámtl ŠtU:
deUtt w tom městě fborowalt sie (1ak Ua UyUěj
sslch Uinersitách) podle Uárodnostč; krajaxlé
držeťi dohromady Každe krajanstwo měťo Uá
čeťUika. Učřteťowě rewllslt meši feboU Uej

wice Uerižssčmi ssejdy a pičlemř aby měťt Ua
fwé strallě Uejwir mládeže Každý Ulěl fon
sskolU Uebo siraUU ktera se horltwostč sioého
Učtteťe držeťa a Ua tom si Uejwic šakťádala,
aby teU 1e1ť Učitel Uejwťce slawy a Uejwice po
sloUchačUměl Nebo teUkráte Uebylo w oby
čejt wčce Uččteťň siysseti šároweU Uýbrž pra

widlem bďlo 1edUoho fe pťidržetč Zlásstě
chUdssi sstUdeUtt dowádělt Uowačky, protože bUď

potom Uemnsixli platitt sskolne, Uebo ř darťc ša
to obdrželč Sotwy Uowaček Ua athexlské pUdš

fe octUUť 1tš ho tarť Uak)oxččč obklopili, oU sk
tahalt a rwaťč a stáwaťo si! že takowý pťťchošť
práwě toUUl Učttelt UásiťUě odxtese:l byl 1ehož
slysset byť pťtssel.

NejeU w Nšhčslách aťe i w 1iných mčstech
tak i Ua silUčcčchmšst werbowaxto Ne !UéUě
žiwe býwáwaly hádkr) rožltčslých sskol Ulešt se
boU a žhUsta si! koxlčťwaly praxlicemi Uekwk

ofoUbojčch starobylost erědšla Utčcho Awstcck
w tom fe rošežnáwaly Ntk,xšsly od Uytlějssich

wyfokých sskol, še fčxtam erwllčowaťo wssem
pťedmčtňm Uýbrž jeU lekaťstwť wýxUťUonstc a

silofosič. BosledUčmU pťedmčtll wčUowaťo fe
Uejwčce žáklcw Jeťčkož tehdejssč anowUčč Koxp
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staUtiUš pohaUsiwa weťejné wpšUáwáUč Uetrpělu
pťišnáwalik fe wsslckUt Učitelowé w QlthéUách
žewUě sice k wiťe kťestaUske Uejmnožssi ale byťř
w stdci pohaUš a Nehoť prawi: že mUozimla
dťkowétaǧUým 1edem jehož do febe byli wfáli
w NthéUach k modloslUžbě bylt ssoU šawedeUi
OstatUě teUkráte Nthělch take proto žlásstUiho
požiwali lesiU, protože teUkráte tam také do
mnělý dědic trUUU JUliáU do sskol chodil Řeš
hor jtž teUkráte pťedwidal že teUto králewič
bUde welikpm protiwnikem Eirkwe sioaté

2 Bršo byli ti dwa mladi Eappadočaxrě

jako bratrt QUit bydleli, 1edli, UčtlřfefpolU,
a tato pťtrožesla páska byla jest 1esstě úžeji šta
šena společUým šápafem prcstt pohaslstwxx Meši,
tim co ostatni stUdeUtt UepťechotU páchalč hej
ťili a po diwadlech fe táhaťt, pokťádaťtč to

Řehoť a BasiltUš Za čest, kreskaUy sloUtt a
býti. Zerm k wUli dwoji wěct wychášelřweU

totiž aby ssli do sskoly, a do kostela Jak fe
mhsiim tt diwossl meši sstUdeUty pofmiwali těmto

pťešralým modliteťllm! Zesstě čo staťec špo
inUcč š ohUěm Řehoť oUoho pťátelstwť ježto
w NthéUách š Basiltem Užawrel W tom pťá

telstwč bwl Basiť 1ileoxx Nchoť pak thUoU
reon, kteráž se owť1ela koťem Ui Basiť byl

UUl wšorem jemUž st Řehoť obdiwowal a 1e
hož Uasledowal. W powěstč wýborUého ťečUika
opUsitl Basil r 355 město Umek kde Řehoč
1ef te Uějaký čaš děle prodlewal u odebral si!
do Eefareje w Eappadočči, a tam aby fwým
krajanUm Ukášal Uěkoltkrát čo ťečUťkwhstollpil
N wssak 1eho mysslénky bhly ssoU Ua wyšssr
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wčci žťižeUy, Uež Ua sláwU foUdUčho ťečUictwč
Krátký čaš pťed tim šačal rožssiťowati EUsta
tiUš biskup Sebastowský, mUišský žiwot po wý:
chodUi NsitMalé Tito mUichowé bUdilř wssUdh
UctU a obdiweUť Basil padl Ua tU myssléUkU,
šdokanliti žiwot Umišskýžiwotem klassterUim
K tomU clli konal Ue1dťiwe cestU po Syrtř

BalestiUč a Egyth, aby UejoslaweUějssiwžory
šapťeUi tčlesiteho ofobxlě poštml Nawráttw fe
do fwé wlastč Uejwětssč část fwých statkU chU
dým rošdal a od r 358 Ua bližkU Nowé Ee
fareje w pňwabUé krajčUě prwnč klásster žťidil

Obydlč 1eho jerm rekoU Jrčš rošděleno bylo
od dědtUp 1eho rodtUě Ualežčcč, kde jeho mák

afestry š 1čxlýmtanUami BohU Zafwěcemýži
wot jfoU wodčlh N šde fw Basll mimo 1iUe
sptfowatelsképráce fepfal prawidla rehoťUť,
kterážto od 1cho čan až podUeš w Elrkwi wý
chodUi a tUdyž i rUské platUost majč

Když klásster tak šaťčdsl powolal k sobě
fwého drahcho prčtele Řchoťe; teU sice Ua čaš
do klásstera prtssel a wssak pro tlchost fnad žt
wota tam erydržel; Uapfaltk 1foU spolU w tom
šatissl wýtah še fptsir Origelčefowých, jehož si oba
wážtťi wyfoce

3 ZalidUtw pUstiUU fbory reholUčkUw ji:
miž Ueprawosti Nrčem, Jllltánem a t d w
Eirkwt fpáchaUé, pťewáželch jfoU, wu žaslechl
hlaš BáUě, aby jako statečUě ošbrojeslý hrditm
podil wšať w bojt který peklo poždwthlo proti
katolicke Eirkwi Když r. 370 Ua arcčbiskUpský

stolec w Eefareii powýsselt byl: tU žaplefal
lid prawowěrUý, pťedwťdqje skwělé triUmfy, 1a:
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kých BasiliUš Uad kaciťstwim slawitč bUde Sw
BtskUp jal fe Uejprwé horliwě kážati slowo Boži;
mUohé krástce pobož;Uosttz poUsstě do chrámU
kU wžděláUi kťesiaUtkého lth Uwedl Již co
mUřch byl welice pťisilým fám Ua febe, a Umt:
chUm fwým byl wšorem kterak žeerb wssech
prawtdel ťehoťslých šachowáwati majť a UeUstáx
lým btčowánim tak se UtrýšUil, že Ua wždy
šdrawi jebo šUstalo podkoaným! Nicméllě w
památslěm dopth k pťťteli swémU wyličujexe),
1ak málo tato Umišská cwřčeUi inrrUi Uepokoj
pťemoct mohly

Broti blUdU ariáUskémU 1ako želešUá žeď
fe opčral siťoU a hrdilmostč o kteréžto tUto
siwělý dUkaš podáU bUdiž Jtž co kUěz w Ee
1are1t byl fpiš prott Nriaxwwi EUonUiU Ua

psal Zako biskUp wystawěť bťťže města ústaw
UašwaUý Basiltaš kterýž od té doby po če
lem wýchodě obdiw ltdi wyUUcowal U wUčtrU
toho ústawU byly prostraUUé dworcmy pro
UhostěUi UemocUých chUdých a pocestných;
pťťbytky pro šlásstllč ťekare kterišto slUžbU w
domě obstarawalt; dilsly pro wssecky ťemesla,

1ichž bylo žapotťebi, aby ústaw kwetl
Timto ústawem pojistsl sobě žakladateť Ua

wždh Uáchleost lidU obchého kterýžto w oněch
siUich každoU chwilř almUžUy a útočtsstě Uachá
žel SkUtečUš potrebesl byl Basiťtlxš pomoci
cišé Ueboť Uebešpeččobkťtčowala ho Ze wssech straU.

4 N wssak Basiť bhl plU odhodlaltosti.

Eifať WaleUš šarytý Nrirm wřda aU Basilxča
Uikterak pro blUd šťskatt Uelše, jesstě š pohrUž

e) ep 2 0pp ďču. 3 71
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koU UaU doraziti Ušawťel ak tomU cili prefekta
Modesta Ua Uěho poslal ModestUš pohan
fw arcibiskUpa Ua foUd Uejprwé lahodUě a li:
chotUě š Uim 1edUatt počal Když to Uepro:

spiwalo šačal wyhrožowati mU, že fe mU ode
jme 1měUi; Ua to fw arcibiskUp, že mimo
Uěkolika kUih a hadrU Uic Uemá u pokojUě
odpowěděť Na to mU hrozelto „wthanm
že žemě!“ TU radostUě žwolal fwatý: „Eela

žemě 1est mi wyhUaUstwim; 1eU Uebe 1est pra
on wlastimoji

„Nle skťčpec!“ hrošil prefekt „Málo fe
bojim, odwece fw hrdan šmUžile, „mé tělo
jest tak whchUdlé a oUtle, že perim rášem
bUde koUec muk i žiwota chého!“ u

„A co fmrt?!“ tážať fe ModestUš
TTČ fe jesstě méně bojim, ta jest pro

!e:měmilosti Uebok an mUe fpoji š Bohem!“
TU Modesterrle prawil: „Tak še mUoU

jesstě Uikdo Uerošpráwěl!“ u
„Bez pochybh,“ ťekť sto bikap, „žeš po:

fUd biskUpa pťed feboU Ueměl “
KoUečUě prefekt dáwaje mU deU Ua roz

mysslerU dostal ža odpowěd poskedsli slowo sw

biskupa „Odklad 1e daremUý! Zejtra bUdU teU
samý, kterýž ssem dUeš “ To když cťfart ožUa

Uler,uuUastalo ticho; WaťeUš chtěje Basilta
dáti do wyhUaUstwť po tťikráte wžal pšro kte
réž po každe meši prsty fe mU žlámalo. Stra
chy šachwáceU roštch,l cifar Hapir a Uechal
fwatcho Ua pokojt Ziw jfa cele EhristU ode
bral fe sw BasiťiUš r. 379 po tak horliwem,
krásitém probeUi w Eirkwi BáUě k choti Ue
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beskémU še slowy: BaUe! do rUkoU ťwých kladU

d,Uchafwého (1 ledUa, w 51 r wěkUfweho)
Zide i pohaUé plakali pťt pohťekm 1eho majice
ho ša Uejwýtečnč,xssčho Učttele š ceťého fwěta
Horltwá láfka, UčtUUámilostdUost, oprawdowa
swatost kťestaslska Uebplač pťt Uěm Uic erUssč,
Uež Učerst, a erbyčejsla wšdčlallost wědecka

Writel 1eho Nehor radějt fonromUý žiwot
wedl stUdowať a fpssowať; ale BasiltUš Ueto
ltko bhť weliký Učcxxter,Uýbrž Umšl t w Eirkwi
anowati a wlásti u láskoU a občtčwosti
NejwýtečUčjssč1eho dčlo jest „Ušxgšmeron“ t 1
Wýklad stwoťeUč fwěta w 6 dUech či občasich
Je to dťlo UesiUrteer 1ež dočanl bratr jeho
Řehoť Nyšfexlský

Eirkew swětčanlátkU 1eho 14 Čeera
Stálá úcta památce Jcho!

69. Zm. Řrhuř Z ičlažinnz.

TeUto Učitel Eirkwe fw. pro hťUbokoU

šUámost UčeUi kťestaxlsiého slowe „theologem
(bohoslowcem) a swětlo fxoěta fpatťtť blčž mě
stečka Nažicxmše Uedaleko Eesareje w Eap
padoctž.

Nehoť, oteč 1eho byl pohaxr, delitbokUwssak fw Nomch, cUostUé UmUželky sioé
Ek)ristxl obreireU 1est byl Tato sio Umtka žaF
fwčtčla hUed od Uarožexlč fyxráčka fweho Báml

OU take dokoxmle péčč rodtčU fwých we cUosti
kťestaslskš profpiwať K wyšssilUU wyUčeUi ode
sláU bpl do NtheU sidťa to UččteťUUejslowút
Uějssťch Zde fe stať wroUcilU pťitelem fw
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Basilia který rowUě jak oU fám pro doko:

UáUč stUdii tam byl pťissel. Tyto dwa U:Uže
Uwádčme žde pro wssecky časy ša dokolmlý wšor
útlého a fwatého pratelstwť Dokanle we
wssem sprižUěUi tos!žilt po wědách a jesstš wice
po cnosti kťesianske 1ako o žáwod žádslého ša
libeUč we wefelostech a roškossech fwětsiých Ue

Ualežajčce ZeU dwě Ulice we měsiš byly 1im
žUáme, š Uichž jeďUa do chrálUU WáUě, druhá
do sskol wedla Ziwot wrdlt weťmč pťisirý

Eo po žaprawexli Uejwyšssich potťeb Ua peUě:
Zich žbylo roždáwalt chUdým

Rehor š welikoU pochwaťoU do otčin fe
anrátil kdežto k)Uedkrest sio pťijal Qd té
doby žcela fwětU odUmrew 1en BohU žtw bhl
th mocUoU toUhU po kresiaUské dokanťosti
Upokojil še fw Basiliem Ua poUsskfe odebral

BděUi posty amoťdlitťch,u to bylp každodeUUi
rozkosse těchto don welikých UU:žU š tim fpo:
1owali práci, žpěw žalmU a čteUč pčsina sw

Q blažexwstt žtwota takowého Ua ponssti pfal
Řehoť byw1tž biskUpem w městě NažiaUši,
jesstě Basiliowi: „Kdože mi žafe wrátč ony

ssčastUe de, kdežto žaměstUáU š teboU, we spo:
lečne práct swojt slast ssem Uachášeť? Kdože
mi da onh žalmopěUi ko bděni UočUča Ulox
dlitby, kterež Uáš odnássely pryč š teto žemě a
šhUrU wywyssowaly Uáš knebesilm a k oUolUU
žiwotU 1eUž š timto swětem tělesitým Uemá Ucc
fpolečxlcšho?,l w

Toho časil když poUsteinkem byl fepfal
fon ťeč proti korUUowaUěmUSosistowt ZU:
liáUU cisari, kterýž w Nthšslách byl 1eho spo:
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lUžáke.U, rážnost, jakoon proti UěmU hťima,
UeUalešame Uež w pťsiUechprorokU St. Zákan
Ua roškaš Božč i král,lxm u hťissllikúm Uepra:
wosti wptýkajiečch Učel 1eho pťt tom fpisil
1esti teU, aby Eťrkew prott pohansiwU žastá:
wal pťt čemž odhalil a Ua odiw postawil že
JUltáU jest wládar Uefprawedliwý, bešbožný
a pokrytec!

Bčch toho Ueprimtstil aby tak skwěle fwěslo
dloxcho žUstalo pod kbelcxem Když otec jeho,
kterýž byč bčskupem w městě NašiaUžť fessel:

Uastollpil fyU stoltxxt tUto po otct Nle UUlsel
tU obět pťtnéstt, a prewšťti Ua čaš a pro ša:
tčm (pxrowisor!lě) řčžeslčstolice Eaťihradske Cir
kew Caťthradska žajistě úpěla 1iž 40 let pod
UkrUtUým jarmem NriaUUw: hrstka taxUUějssi
katolikU osiralých obrátili jfon se k Řehoťi,o

jehožto wěhlasi: Učerstt a wýmlUonsti 1eU
jedUoho stawalo k)lasil úpěUliwš prosice an
žaklanjice abp ye 1čch Ujal

Ne jedeU biskUp podporowal probe jejich
KoUečUě od cifare Theodosia Welk, jehož
úctU wýmlUonstč fon byl šťsišalmočč wojen
skoU do chrámU fw Npostolň w ČaťihradU byl

jest UwedeU Darmo wyprawowati mUoholi
od kariťU trpětč mUsel teUto hrdan fw wiry!
JeU toťi dokládáme, že prott wssem Utržkam

modlitboU a trpěliwostť fe bráUil Jcho cUost
a Učerst anábila Umohých ctttelU JedeU z
Uich jest též sw Jarolim kterýž jelUU k wUlč f
opUstil miloU poUsstkU a mežř sskoláky Řehoro:
wy fe wťadil Bčsmo fw pod Učm wpkládatč
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fe Učil a po celý žiwot waj tim fe hoUosil, že
takowého Učitele miti fměl

Když fe žmatky w Ečrkwi ťecké množily,
fw biskUp ale wždy práwa eirkwe statečUě háx
jil a zastáwal: Uemoha děle odolati UátcskUm
Uepťátel cifaťe o propUsstěUčš dUstoonstt prosil
Což když mU jest bylo powoler, š owečkamč
fe rožloxlčtl a Ua ponssf U NščaUšy fe odstranil,
kdežto ostatek žtwota fwého w modlttbách, po
stech a bděUčch stráwtl a pťč tak pťistlém žiwo
byti pťedce pťekrásilé báfně skládal

W tomto šamilowaUém šaměstUáUi též
skanl r. 389

Bodle Uěkterýchjest fw Řehoť meši ťeč:
Uiky Uejwětssť Wersse 1eho jfoU klašsické; kráfh

slohU w 1iUe ťečt jsoU Uedostižslé Boltě mUž,
který wice pro wědecké badáxlč a báfUěUč se
hodil Uež pro žtwor kanwýa afwětske úrado
wáUi ačkoli popčratt Uelže že siooU wýtečUoU

wýmllleostč co rečUikw EaťihradU erbyčej
Uých wýsledkň U katolikU arianň a pobaUU do
ciltl Eirkew fwěti 1eho památkU 9. Máje

70 Zw Žan cZlcxtnústý

JaU jeUžpošdějčpro wýmlUonst Zla
toUstý (()erxge)šlomuch Uašwálr jest Uarodil fe
ok r 347 w NUtiochtč bohatém a ijUém
městě hlainm Syrie Zeho oter, dUstojUikU
wojsstč ťčmskem sloUl SekUUdUš, jeho mateť
NUthUsa ZaU byl perim a 1edillým plodem
jejich lásky manželské Záhy owdowělá máť
stala se kčestaUkoU a Ustanowila fe Ua tom
jedině pro ditě swé žiti a šbožUě je wychowati
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Když o tom rhetor LibanUš doslechl takowcid

mpslt Usslechtilost wyUUtila jemUž úst wyjáe
dreUi ktercž Uápotom tak welike dosslo žUame:
Uitosti: „Jakých to žen ti kťestaUé majč!“ Nne
ttha Uessetrčla wýloh UižádUých, jeU aby Zao:

patťsla fyUU fwémll UčiteťUw Uejlepssťch, a tak
fe octUUl JaU žáhy we ssťoťe wyhťásserleho Lč:
baUřa, kterýžto tehdáž w Nnttochii Učil Umiraje

prohťásiť teUto JaUa ša Uejlepssťho že žákú fwých
a dodal žč! by fobě jiUeho ža UástUpce Uepťál
Uežlt jeho kdyby ho 1iž kresiaslé Uebyli šiskali

fobě Když JaU stUdie dokoxtčtl wystoUpil co
adwokát ale jeU Ua čaš Ueboktato dráha UeU:
pokojowala frdce jeho Qbráttw fe ke kresta:

UUm posloUchal tťt leta, jako katechUmeU, wyU:
čowáUi biskUpa Meletm dať fe pak pokťestttč,
a UčiUěUbpl lektorem (čteUárem) cirkwe Jtž
teUkráte fe chtěl státt mUichem a 1eU kU profbě
matky, abh jt erpoUsstěl ždržetč se prošatim
dal Když ale matka r 373 sessla, wywedl
jak U UmiUil Šest let (Z74u390) šdržowal
fe Ulešt Umtchy, kteťčžto kolem Nltttochte po ho
rách prebýwali Zde fe stať ž Uěho prawý
katošik božčU mUtch Zde fe modťtl mrtwtl
stUdowal Dtodor UápořombtskUpw Tarsi:,
a Theodorž Mopfwestte byltť ssoU Učitelowé
1eho. Když cifať WaťeUš mUtchy, Uadáwaje

jim lerchU, ž poUsstěkwyháUěti počal: napfalť
JaU dwé kUthprotčUepťátelUm Umtšstwa kde š
Uadsserstč teU staw wychwaťUje a korUUU cifať:

skoU daleko pod Uěj stawi Když si tU pťilišx
Uým UamáháUim šdrawi podkopal meel do
NUtiochie Uašpět
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2 L 381. byl wyfwěcelc ša jáťma N
wssak jesstě dloxcho meel čekati Ua úrad pro

kterýž šrožeUbylukažatelský J poUžiltoho
čan kU fpifowáUč Uěkterých ťUih, mešř Utmiž jeU

oslawowané dilo: „o kUěžstwi tllto UwošUjeme
nWhstaije fe w Uč wžor, dťe kterého Jan Ua
potom chowati fe sobě UmčUil Teprw r. 386
stal fe kUěžem,a tUdiž t kašatelem Nastala
doba 1eho kwětn Bršo byl 1te1slaerjss Ul ka:
šatelem Uejen w NUtiochii Uýbrž slaan powěst
o Uěm rošssiťowaťa se po wesskeré rťsst ťimske

N skntečslěUáleži jemU palma fwatoťčč1
aUčctwť máťo kdo ž pošdčjsslch k)o dostihmxl

pťestihmxl u žádeU Téměť 1000 ťečť 1eho
Uáš dosslo Uebot mezi tim, co 1ich čtUil rychlo:
pistowe jich bedliwč optfowalč Nenik cUostt
kťeslaUske UeUikpostaweUi w Uěmžto by kťestaU
mohť fe octUoUti abp o Učch Uebyl ťeč měl

ZlatoUstý Teměť celé pisiUo Ua kašatelUě wy
swětlil a wssak Urtoliko co UčeUý ťečUik Uý
brž ro UadsseUýkslěž Wždy lahodUý a whodUý
wyraz, eryberná žáfoba pomyslú a obrašU
weždy pohotowě ssoU jemU MUoho šajčsté Uaň
Učtl fe we sskole a čteUim starých básilčťň a
ťečllikUw a wssak co sskola Uemúže dátt Uadxt
sserst dáwá 1eho ťeči oUoho pofwěcesli a
koUžla, 1imžmysle poslllchačUw erdoťatelUě ža
jimá, šachwárUje a doUUche aby do febe ssli
Welmt mUoho ltdi mUstlo 1im polepsser a k
pokáUčpowšbUšer býti dež r 387 stalo fe
šboUťeUi ltť:U w NUtiochit JaU Uejwčce wýe

mlanosti son mysle Ukojil!
Z.12 let žastáwal Uťad kazatelský w NU
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ttochči, když mimo wsse UadáUč powoláU byl Ua

peri stoltci biskupskoUCirkwe wýchodUť Wsse
mohonci tehdáž miUistr EUtropiUš 1ej tottž je
deUkráte w Syrii kášatt slysseť a obdiwowatt

fe mUsel schoonstt 1eho Jeho anchUUl UhUi
cifaťi, a cisať anrh pťtjal (L 379) Jeltkož
dwUr fe obáwal že obec axltiochenská Ue!bUťde!ň
chtčt propUstčtt ctěUcho kašatele fwého: Uaťčzer

mťstodržtteli siyrskémU, aby wywoťeUeho pod Uě
ujcckoUšámčUkoU š města wylákal a do EaťihradU

odeslal. J stalo fe tak Nčkdejssi Umich byl
UyUč arctbtskUpem, ctč, sláon a bohatsiwťm
opatrellým; a wssak pod Ulžemč těmito ččhalč
hadowé Womijimežkažerst dworU a lth,1ak
to we weťkých 1Uěstech býwá Nle tťč ofoby
žlásstě žtrpčily mU žiwot kteréžto mUsime po
žUatt, bpchom pofonditt mohli 1ewisstš, Ua kte

rémžto bylo wystoUpitč Janowč UassemU
z Tel)dejssť cťsar Ua wýchodě Nrkadtllš byl

slaboch, jeUž Uikdy Uedělal ro sám chtčl Uýbrž
co chtěťč1iUť, a Ua tomto drewě tefaly tehda
ďwě osoby: jeho choč EUdorta aUejwyšssč ko

morč EUtropiUš KrásoU a rošUmeUl owlá:
daťa EUdorta chotě fwcho z 1ehož slabot měla

Uěkoťtk 1er1U Ue oUU powěstUoU dobrotU stdce
DUeš pobožUa až k powěrečUosti Zejtra w roš
kossich jeU je rozplýwajťcč w tom si šUstáwala
roonU že porád bažtla po peUěžčch,jichž po:
tťebowala mUoho a Uikdy erdpxlstila těm, kdož
fe bylt opowážili protiwitč sie choUtkám 1ejťm
EUtropčUš chytrostť siooU stal fe bhť š klesstěnce
komoťč konUl patrictUš Nisse wýchodUč ťeže
la k 1eho UohoUm a beš odporU mohť Ukažo
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wati Uěkdejssi otrok celoU podlost dUsse twe
UwkaUw dťiwe kradežem meUssčm, stalč fe Uinu

jloUpežUikem welikým, kcerýžto po klertech celých
krajiU chtčwě ruče prostťrať Tato lakota a

upotom fUaha, cUosti a rodem wyUtkajťcč ofobh
potčačowati, Uejčastěji wpčiháwajč mezi ostc:t
Uimč jeho Ueprawostmt

4 Sw JaU bhl Uad mirU poctiwá dUsse
a dbal jeU Ua fwčdomť HUed, po U,astoťeUť
fwém (398) dal si pťedložitt wýkaz pťčjemň a
whdáUi Jakkolt ony bylu welčke Uicméně
Jan i dále žil ro mUtch, Uedáwať žádUýchho
.sitU an i sam 1idáwal Jměxlč wyUakládal Ua

staweUč domU pro chUdé Uemocxlé a pocestxté
we kterých domárť i cižč Ualežalč obslxchy a opa
trowáUť W tom Uásledowať fw Basiťia
Nle w jedUom odwětwi fwého pastýrfkého úťa
dowáslť šlásstnč dráhU si rašiť Ehryfostom

totiž toho byť Ulčněslý še kresiaUským btskxlpčlm
1ediUě proto we fpolečxlosti ťidske tak wysokého
postaweni pťáUo, abp oUt UeberoUce ohledU

každemU prade do oči powědčtč Uwhli
proto, že Uestačč (jak fe tchdáž stáwalo) káratč
Ueresti jeU láje, Uýbrž xčboháčU a wyfokých
Qbhwatelé hlawUčho města byťč Ua to Uwykli
w kostele pěkUé lcchodUé ťečt slhssett, a jim
chwálU pritlesťáwatč u UyUťpak kdhkolt JaU
wystoUptť Ua kašatelUU UeUprositelUě hrimal a
káral Uesietťe an bohatpch a oncUých, a těch
tčm wice fe týkalo hťťanUi 1eho wýlUlUonsti,

protože boháči častějča držej: šawadi proti pred
pisi:m ewaUgelickým, Uežlt chUdári Zlásstě pak
lidé ode dworU meeltk slýchatt prawdy, jako:
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wých 1im posixd Uerekl Uikdo Následek toho,
1ak bylo simdUo pťedwčdatt bpl teU že fe meži
wyšssimt stawy proti UěmUUtworowala straUa,
kterážto ččhala jeU Ua pťiležitost, aby mU Ussko
dila Začátek wojlch proti UěmU žtropsly tťt

UrozeUe baby, kterežto Uemohly odestttt ka:
žatelt bešohledUémU, že werejně kášal prott
šeUsk:xm, ktxcréžto lťčidlem a skwostslým oděwem
wrásky a sskaredost obličeje žakrýwatř fe stmžč
Za to ale měť JaU Ua fwé straUě Uěkolik wšac:
Uých wdow oprade kťeskatlskúch Také si
Uemáťo protč sobě popUdiť Umřchy a kněže,
proto že pro wžor kněžského žtwota horťsl a ty,
kdož fe ho fpoUsstělč, trestal MUohé tťeUi měl
č š obci ariáUskoU we městě, kteroUž bp tak
rád byl š Eťrkwč spojil též še fektoU Nowae
tiaUU, kterťžto též mělt w Caťihradě obec fon.

5. Utěssitelelějssi a wžUesseUá 1est čtUUost
jcho pro obráceUč pohaUU germalrských
(Gothú) Zeho bpstrý rozUm Uahlčžel dobťe
jake koUšelUémoci má do sebeuxlárodUost, že
tottž UeUi jčstějssho prostťede, obratiti diwochp,
Uežli odeslatt k Uim wčrowěsty jejčch ťečč a

krwe Bročež šrťdilk jest w EaťčhradU ústaw
w Uěmžto dal wychowáwatt mťadc Gothy pro
siUžbU Eirkwe a wykášal 1im jedeU kostel ď

potťebslýmž dúchody W drcchem rokU fwého
úradowám zťťdll kosteťUislaonst, jakowe posixd

erčdáslo Wždělallý fwět byzaUtský hrUUl st,
do kostela ke fw BawlU kde žlatokaderawi
Gothowé ž 1ejich gothtcké bibli četli potom ťau

šali a fwátostmi pťislUhowali Na ttsice wojáe
kU gothických, 1išto byli we slUšbě cifaťske Uae
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ponwali pofwátné prostory posloUchajčre milé
kra1cmy fwé kážatč slowo Boži Také šlásst:
Učho biskUpa wyfwěttť GothUm

6 Dobrá wUle mežt Zlatoústým a EU
tropiem Uetrwaťa dlon)o W NijUU 398 wy
ssel cifaťfký roškaž, 1ťmžto fe obmešowaťo prawo
oUtočtstUe (asylowe) EUtropiUš fe tim chtěl

wpmstťtt Ua arctbiskxlpowi jenž lidem od oUoho
stťhaUým, oUtočtsstě we chramě sioem skýtal N
wssak EUtropiUš jtž rok Ua to sám bpl rad že
toho práwa Užltt mohl Wočátkem r 899
1merwalho NrkadilxškonUlem a patrtciem
Wro 1eho šijUělost powstali Gothowé U wojsstě
xorott cčsixťč,a wUdče Gaanš pfať do Caťi
hradU, že UebUde dťiw pokoje až by cisar obě
towal onec UeUáwčděUéhoEUtropia TU fe

Utekl EUtropiUš do biskltpsišho chrámU, a wšý
wal o pomoc mUže 1ehož byl Uraštl Zlatoústý
fe kyo U1ať Bršo wsicx.č od Uepťátel byť od
prawelt Gothowš táhlt Ua Caťčhrad Ne
fmirUý sirach anowať wš 1Uěstě Jan fe od
wážsl do ležexlčGochc:w Ua protějssim bťth
Bošphorxx Utáboreslých, a fon čtihodUoU osob
Uosti a wýmlUonstč wymohl mir EčUoUmčrU
wyžádal GařUaš, abw fám byť Uejwyšssm
welltelem rele armády cťsaťské Tak teUto Goth
fpojtl w UtkoU fwých moc roesskerU a UwUčZá

dal Ua cssaťi ccby 1eho krajaUUm ariáUským we
městě. jedesl chram wrxkážal N aj! we státUč

j1:adš o tom držaUš, Jcm GaiUU tak pohUUl
že od swé žadostt UpUstil

7 ZpoUeUáhla si toli Uepťátel Uadělať
še i fama ijUa EUdoria š Uimi posstiwala Ua

12
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obtťžUeho mrawokárče J bylk jest fwatý ka:
šatelk roškaš:l jejlmxl posláU do wyhUaUstwi,
ale hned žafe Uašpět wolalr Uebot tU Uoc po
jeho odwešeUi šatrafalo šemětťefenč Ulěstemhlaw:
Učm a tUdťž i swědomťm EUdorče a ltd wo
lal Uahlaš a bedowal a hrošil Jeho Uáwrar
podobal fe trčUme Whssne wlUy BošphorU
hemštlp se loděmč, ježto wyprowášely 1eho

obojč pobťežč U wečer skwostUě ofwětler Y
wssak tato sláwa šbUdila Uenáwist a rošhoččila
1esstě wice Ueprátele jeho J sUUfelč bržo šafe
prwč do wyhUaUstwť prt čemž lid chtějťrč ho

Uásilim šadržeti ťaskawým pťtmťoUwáUim Utisstl
J bylč UUlwykášásl ša obydlť Knkllsilš městečko
w YrmeUtt Bo eryslowxlých Uesilázecha tý
ránťch fwých perodčťch octmll fe Ua 1Uťstě

Na tťč leta šdržowa fe w UchosttlmčmKnknsil
Bhlyk to Uejslawnějssč dnowš žiwota 1eho pro

trpčliwost, kteroUž dokášal a pro činUost,
kteroUž w tomto stmssUéUl postaweUč xpywižel
Noťád psal pfan, po wslech straUách xe roše
silal a tež Ua papeše JUUoreUčta j o pomoc
se obrátil Jtž se daly pťiprawy k wyssetťeslč
šáťežttostč 1eho: w tom jr dožwědčli Uepratele
že lid w KUkaU láskoU osUd jeho Z!UirUiti mU

fe simžť J tU lh!led měť odtUd pryč a až ša
čerUé moťe odwlečelt býti TrápeUčm a Urmocč
šmoťexl dokanl 60leth staťec Ua resiě w kaplt

fw Basiťiska U !Učsta Komaxm we slowich:
„Bllď BUb pochwáleUža wssecko!“14 Scxpt 407

Tak dokonal UUlš, 1eUž prwslč a 1ediUý
pokUš UčiUil bhl šžedslati faonstatUost
Cirkwt w ťťssi byšaxltske N 438 patriar
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cha BroklUš wymohl Ua čťfa,ťt„aby těťesilé
pošústatky sio.dečedlUťka KoanUskeho do Eaf
ťthradU pťiUeerw byly. Když (e mštwolšx blx:
žtla š prúwodem k EarhradU, sleťǧc w Ustrecy
cifať Theodosinš ll., fyU Nrkadmw, wrl)l fe
Ua koleUa pťed rakwi a prosil d!lcha soslžxw,cellce!
fwatého ša odesstěUť kťiwd, od rodltšlU xeho
UččUčUúchJemU. Kosti 1eho do, chrqu fw.
Npostolú pťtUeerh, a tam w ,clfaťske kryptě
Uloželly. deiw a úcta pamatee Jeho! uu

71. Zw. šlmbroš.

NmbrosiUš Uarodtl fe r, 340 ž 1edUé šUej:
wžslessellějssich rodisl ťťsse ťčmsié. Qtec 1eho
byl prefektUŽ šďjjjčxrum t. j. mistodržtteť Galli(e,ě
Brtttante, Spaňheť a Mamxitaslte. Jeť)o rodixla,
1tž od Z. stoletč kťeskaslská, počitala mežč pťedky
fwými koxlsilly a prefekty ťimské. W Nmbrožř
žanoUbil fe ráš ťimský š dUchelU kťestaxcsiým,
a Uwidťme, co š tok)o posslo. deowčlcč7 má:
teť (350) odebrala fe š dwěma fyUy do Nčma,
kde Uejstarssi dcera byla klásstersli anUoU. Bod
1ejť1Udol)ledem dorúsiať Nmbrosiuš. Ký dtw,
že ctil kUěže a mUichy? Záhy sám dUchowUťm
fe státt chtěl. Jedexlkráte, když wtděť festru
dxlchowUťmU rUkU libati, Uastrčiť 1ť fon ťka:
„MUš též poťtb rUkU, Uebo tše mne bUde
jedUoU biskUp!“ NicmšUč byť pro fwět wy:
chowáU, 1ak tehdáž staw 1eho to pťiUássel, a
wynčowáU byť w mlUwUtri, we krásilých Umě:
Uťch, koUečUě w práwU. Wo dokoUčeUých stU:
dtťch wystouptl ro adwokát a fon wýmlUw:

12)lle
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Uosti tak winkal, že prefekt miláUský BrobUš

ža prčsediciho (ašfefora) pťifoUdU w MtláUě ho
Ustaslowil Dráha k UejskwělejssčlxlúradUm siát:
Učm UyUčfe otewrela jemU R 373 pťťmlU
on téhož Wroba stalt fe koUsllťáremcipresidexr:
tem LigUrče a Yemilte Když mU teU úrad
odewšdáwal měl mU ťťeiMobuš tato památUá
slowa: „Jdi a oUťade Utkoli 1ako soUdce
ale jako biskUp QU UUl chtěť dátt Ua
roZUlU že foUdUč ťád ťimský Už fe UeUdržť Ua
délkx: Uýbřž šáfady krestcmskými bržo bUde ww:

tisstěsl WrobUš bhl krestatlem a stát!cťkowe
Umsičli o takých wěcech wtdoUce hyUoUtt ťčsst,
častšjt howoťiwati

2 N:UbrosiUš šastawal skUtečUěúrad waj
š takoon wlťdUostř a sdrcmdedonstť, že lidš
sUad si pompslslt, „telt by mohl radějt břfklcpem

býti“ Eoš slxi stalo. Nmexttčlxš Nriower,
lťtý to pťeš 20 let droUásiedowatel katolikmo
btkap MčsáUslý, žemťel Mt woleUč Uowcho
biskxčpa Zďťy we Utěstě dwš straUy: jedUa chtšla
mčtš Jťrtmm drxcha ťatolťka. Staťok fe šboU

ťexč w lidU N.Uťorož Hricháž: aby 1e Utisssl
J bere fe do chráxmč, kdež bylo sl)romáždětcť
dršciUo Mluwč slowa pan mčrnostř a 1UoU

drostč Jl hťe! aU tU plr)UoU siowa 1eť)o šxnolá
dťtě š xrostred žástltpU: „Wtřbrož bUď biskUpečU!“
Nahle Uttchl kťtk katoťčččt NriaUt Usied:wttwsse
fe Uáměstka cťfarského WUbrože royhťasslljť ža
bisiUpa xUtťáUského Darmo fe té čtt stran
Utěkem; probťoUdiw deUi Uoc drrchcho dUe sia:
UUl žasi! pred brcmami miťáUskými Bwlk poslxd
katechUmeUe!U, a mUsel teprw pokťestěsl býtř,
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jeltkož podle tehdejssčho (ač od Eirkwš Ueschwei:
leslého) obyčeje mUohš rodtslp fwé dltky UeUeč
cháwalh hned kťcxsttti, Uýbrž čekalh, až lqhšo:
myslUá mladost pťessla, aby pak w xdospšlexsslm
wěkU eriUUost kťestni tťm 1,čstšji,žqchowatt š to
byly. Botom wida, že šdrccham Utc Uepomňže,
byl Ua kxlěžstwi,a 4.prosince r. 374 Ua btskllp:
stwč wyfwěreU. N UyUťfe stal wšorem btskU:
pú kťeskaxlských. Wočať tim, že reťé mowtté
1měUčodstoprčl chxtdým, statky pak fprawowal
jeho bratr, ale dňchody š Uich též plyUUly chU:
dým. Ymbrož st byl dťťwe erbxčral š theolo:
gti Uikdy; Uinč mU bylo, co šaxxedbal, Uahm:
dtti. J stlldowal welmt wxwho we wědcich
swatých. Jeho žtwot brsl pxxostý a pťčsilý; do
pňť Uoci psiiwal Uebo čtáwať, posttť sčxpťij“xřě,
a 1eU w fobotU a w Ueděťt do st)ta fe Uajedl.
Ntkdy pošwáUi Uepťtjal, fám wssak Učkdy wy:
foké úťedUťky pohostil; cčrkewxxč státUťk Uestěl
obcowáUi š Z:.čkowými pťštrk,xšřočxtč. We dUč w

Uoct každý k UěxUU wejčtt mohl. Bpťč orcem
chUdých, a obranU Utlačowmtých.

3. NriáUt pro!o hUed fwoltlt kjcho wolbš,
proto že každci straUa očekáwaťa, že Nlnbrož,
co pofawádUč ťajtk sporú dogmatčckých si Ue:
wssčmajicť, k 1ejč straUě si! pťtdá co bčskUp. N
wssak Nmbrož 1ich žbawil klmUU hUed w prw:
Učch dUech fwého úťadowállť. Mč 1cho čťestU
UesiUčl žádUý Nricm pťčtomesl býtt a od tš doby
pewUě, a wssak beš hťUkU a wássllč prott Utm
fe šafašowal. Také si Uetronalt Uaň NrtciUi,
wědoUce„že Walexltislčasl l. cťfať weťtce ho ctť.
Tak i UastUpce Grattalt co otče a Učitele ctčl
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Nmbrosia Často mUpfáwal abp ho anssti
wil Uebo fe ho o Ušeo tášal též ho wybidUUť
aby pfal kUthU „o DUchU sw “ což fe t stalo
N wssak pošxlenáhla marocha JUstan odctžila
stdre Grattanwo btskUpowiUtilánskémll JU
stina byla oddáUa blUdU artáUskemU š úponU

šUťtwostť bťoUZUčwre a š oUoU pťč ženských
UeťidkoU žarytosič, která fe UišádUým dUwodem
od pojatého 1rdellkráte UtiUěUč odwéstt Uedci
W tom jt ancidělt kUěžč artáUsstť kteťižto U
dworU byli thž arčtbiskxxpstwiw SirmiUm
r 379 1edUolUUartowci fe dostart mělo poka

žilxto NmbrosiUš pxiwedew to wažllosti fon
pri illyrském kťerU tak daťece že katolik šwoleU
bpl N 381pokašil1tmuNrtaUňmnwe Wo
gleji účel eele fyxwdy Qd té doby pojala
cisaťowlm smrtelUé šásstč prott Nmbrožowi N
wssak r 383 když GratiaU byl žawraždělt Ue:
Uáwtděného mUže o slUžbUprositt meela Wťissla
do MiláUa, predstoUpila pťačic pred Nmbrože
položila mU ditě fwš WaťeUtiUiáUa ll Ua
lokty šapťčsáhajic 1eho aby Ustrna fe pacholete
fe Ujal. WážUost btskUpa miláUského tehdáž až
tak bhťa postoUpsla že oU ša 1edtUšho pomoc
Uika cčsaťske rodtxch waec bpl 1mčU K 1ejč

proslxč co wyslaUec WalentiUiaUa U ktrUUo
kradct MaUmowi odessel a wyjedlml 1Uir

4. N wssak Uyni wypUkly Uepokoje U intť
ťisse Uejwice wiUUoU JUstin Celý fwčt to
wčděť že Walexltislčmc jl 1e U weťtkém Uebeš:

pečč že UeUť žádUoU chwťll 1ist, ždalt mocUějisi
MaUmUš do Jtalie erraši a wssi wkády ho
Uešlollpť Toho poUžiwalh straUy Uabožeslskě
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4 a 5. stoleti a wyUUčowalh Ua w!ádaťech,
čeho mitř chtěly Nejprw žaklepaťi onrUč posild
pohaxlé ťčmsstť aby 1ich podporowal N wssak
NmbrosiUš 1im wssr pťt dworn pokaštť J obno
wili fon žáďosta SnyachUš ťečnčka prefekt
rimský Uapsať 1im obraxm, ktera čteUa w radě
státUi Zasteiwal dťewslť bohy pohatlfkš še oUt
pomohli Řimll k takowe mocč a sláwč; že 1e
to 1edno xjakým fpxljobem božstwť ctime a t d
Byťwt to posledx:ť bolestxxé žwUky Umirajčrč

staré NolUy Jak fe o tom Nmbrož došwěděl
Ualékyal tak dlolcho Ua tUťadšho cčsare až mU

teU spiš fwěťčl Uačeš ho 1tným fptfem wywrá
ttl Ošýwaly se hlasy pro pohaxčstwi t we
státtcč raddě Ntcxméllě šwitčšil Nmbrož i teU
tokráte a we fpisix protč Symmachowi Uaprotč

bástctckemU horowáxlč prefeťtowxl stUdeUe odmč
táUč kťestanského rošUUUlUa odpor klade Sym
machUš byť odkášáxl Dobťe Uděťal WaťeUtč
UiáU še rakďy arccbtsklxpowx UposlechUUl Jak

málo Uločxlčjssč poť)anstwo se chtělo fUássett š
počťrmjťcim kťestaUstwem w Z stoleti: tak málo
mohla witěšná Uin Eirkew špUchrelých oltáťčlw
drewxrich bohňw wedťe febe trpěti K čemU tedy

schwálUě dloxlžttt trwáUi powěry, kteráž fe byla
pťežtla a jejťžto delssč trwánč ťisst beš toho slabě
Uepokoje ploditč mUjrlxo Uebo by fe byťt šafe
pohcmé wšmohlt a Uebešprčslo:c straUU fpňjobčlč

5 Těžssč Uežťt Uad pohaxch bdťo arcčbčskU
powi mčláUskémU wčtěžttt Uad Nrtálch, kteťižto
rowUě poUžiťř jfoU Uestlášť we kterýchžto se
bhťa octUUla ťisse aby fe i oUt šasi! rošmáhatt
mohli N sire w čelo jejtch sk bhťa postawila
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sama cifaťoan matka JUsttUa Že to byla
žeUa šceťa pomateslá jtž ž toho paton, že an
UetUssila w jak Uebežpečlle to wěcč fe poUssci

MarčmUš hrožil wtrk)slouti do Jtalie, a 1ak
mile dwňr bh pťál artáxckcm odwrattl by si 1e

dislého pomocslčka, cifare Ua wýchodě Theodosia,
1eUžarčány poražtl Eifaťoan chtěťamermo
mocť aby ariciUské wyšUáUi anowalo a tedy

meel prwé NxUbrož odkťižeU býtt Boj počal
takto W týhodUU weltkoUočUim 385 požwásl
byl do paláce cifaťskeho W raddě statnč mU
ošxlámer aby 1edeU kostel YrtaUňm odewšdal
Nmbrož to Uaskrše oi)tšpťelp w tom i wsseckeU
ltd fběhl fe weUkUpťed palácem dwUr fe tok)o

lekl a prosil Nmbrosia, aby Utt,sstťltd Nmbro
siUš tak UčtUil a bež úrašU domU fe wratsl

Wťtsslo kU krwawým wýstUpkUm skrže teU chrám,
we dUe w Uoct doléhárlo Ua arctbtskUpa, který

Uejfa 1ist doma čelon kwětUoU Uedělt w kostele
fwexet Uxesskač Teik!UUowé želešlloU peonsti

arrtbtskllpoon šaraželrč táhlt wždy Uažpět Bošdě
wečer domU fe wrattl očekáwaje še šajat a do
wyhUaUstwi odwezeU bUde N wssak dwUr se
Uičeho erdwažil We siťedU nohsláUo wojsko
Ua Uěho aU práwě Ulssčfw sloUžil J pohro
žtť btskUp, že klatboU bUde stťžeU každý woják
kterýž by se opowážtl Užťtt šbraUě prott obča
UU!U To pomohlo Wojáct oswědčowali fe
že chti cifaťt šachowatiwe wssem wěonst, proti
arcibiskupowt wssak že Uechti Utčeho fe podejiti

a drželi se pewUě biskUpa J UčiUil biskUp
wýmlaný 1im kážáUi o proUásledowáUťch,jtchž
mllfela jtš šakoUsseti Cirkew o swém pťáUi
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Umrici co mUčedlUik we slUšbě Božť, posléž o rož
ličUýchšlých želcách, kterežto w Starem i Nowem
ZákoUě silžowaťy mUže Božť, o Ewě o man

želce Zobowě o Jšabeli o Herodiadě Že to
miťilo Ua JUstčUU, každý hmatatt mohl; Ua to
Uoč w chrámě žtrawřl Ueb w 1eho bth bylo
wojsko Na želeslý čtwrtek byl koUečUě pokoj
Neohrožerst arctbifkllpowa a wyjádťeUi wojska,
že mU Uic UeUdělaji,pťtwedťpč ssoU koxcečUěšloU
žeUU Ua žámkU krošUxUU Wssecko bylo odwo
láUo po městš wsseobchá radost weťikoUočUi

Bkle U dwora doUcUaťapomsta pod popelemi dá e

6 K wybUchUUti UplUémU dožraťo šássri
l. 386 w ledUU ZnowU žádáslo Ua Ušm 1ak
dťčwe; steroU slálost a erhrožerrost projewo
wal Nmbrož J wžkážáslo UUx aby opUsttl
MtláU. OU že do dobršm UepUjde a erpUsti
jwš stádce Lid sr šk)rmll a btskmoa fwšho
dnem i Uocč w chrámě opatrowal. Wťč té pťť
ležitosti pronášal Nmbrož wyfočý stUpeU žUa
losti ltdské be fe cortž ltdem w kosteletolt
dni wytrwatt Uestýskaťo: Začať jtm fpčwatč la
tiUfké pisile, kteréžto oU fám byl složil tak že
te žpěw stťťdal mešč ltdem a dUchoweUstwem

TeUto obyčej, kterýž pojUd paxlowal w Cirkwř
wýchodUi, Uwedl UyUč Nmbrož t do žápadUi
NUgUstiU 1eUž tehdaž w Mslaně fe ždržowal
š Uadssexlťm mlUwť 1ak tyto lťbešslš žpěwy pU
sobily Ua frdce 1eho tak že oU fám w kostele

do plače fe dal thUd šobchěl špěw kostelxtč
(NmbrosiáUský); a pofUd „M: ť)šum 1Zuáňmu8“
chwalošpěwem ambroštaslským slowe Bosléž wy:
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Uchslil dwnr prostťedek posledUi abh fe o wěci
Uxorne š obojč strany šawedla hádka w paláčt

cxťstlťstem Ymbrož odepsať že takowé otášky
pťed lajiky Uepatťť, a wymlnwsl six, že to dU
chowenstwo 1eho dowoltti Uechce Na to měl
ťeč proct pčlwodci wssech těchto oUskokú prcxti

bisknpU dworskémU Nllrexltiowi jenž JUstiUU
owládal Hťmi UaU jak Eirero Ua KattliUU
asexmtorským dx:ražem wetťelce porážť Tato
ťeč probila Nebo od te chwťle xUěť ode
dworU pokoj!

7 SlawUěwpssellebrožštoho boje Swými
pťekráfnými kášnčmt žiskal Eirkwi fw NUgUsttUa
bťUdy a siUyslUosti tewťencho a pťt jeho kťestělti
ťťkal oUeU wleessellý chwáložpěw, kterýž pofawá
de slowe axUbrosiaUským (Mš j)šUm 13uc1čxmu8)
J také žáležčtostt státUč prfobU Uedeležttějssiho
byly 1emU swěťowárchž jako dwojř wyslaUstwi
do Trewir k Marimowi kterýž je bpl ža ci
faťe wyhlásil Z wěťici donássiwáwalu wssecky
fwé rožepre 1emU k rošfoxlšeUť, weždy Ua jeho
rošsilde přestáwajťce. Necťrkewllť sptfowatelo
wé rádt by tomUto weltkémxl bikapowi ša žle
pokládali žeťfe jest odwážil cifare Theodosia
wyobcowati ž Eirkwe N wssak Ymbrož w tolU
wyplnil jediUě powtlmost fon Nebo cifar

byť w Solxmě ž hUěwU Uad Ueurawosii od
Uěkoltka ofob špáchanU weliké mUožstwť Ua:
žwice šrela eriUUých lidť šawražditt Uechal
Nmbrož byl š 1tUýin biskUph drčwe cifare pro
sil ša tyto Uessďastltčkpo fmslowáni aby alefpoU
Uebhla konáUa pomsta beš wyssetrowáUť Ntc:
méně cifať, od zlesinýsslejicťch swedený, to do
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pUsttl že beše wsseho wyssetrowáxlť strassliwš fe
stalo w onom městě krweprolttť TU pfal

Nmbrož cťdart úctyplmš, a wssač pťťsUý lčst,w
Uěmžto prosil že cčsať mUsi takowý žločiU a
takš lth kťesiaUského pohorssellť drčwe odkátř
Uežlt by we chrámU BáUě ortUoUtt fe měl; Ueb

tak toho žadala tchdejssi pťirUá cčrkewslť kážeU
thš aťe cifať pťedce do kostela fe Ubťrať: tU
jemU žakročtl Nmbrož cestn,aašapťifahal ho
aby pťece tak žlý prčklad Uedáwal Cčsať byl
ZaražeU činil pokaUča ltd st žaU modlsl Bťedce

wssak Nmbrož Zase ohťed wzať Ua hlawU ko
rUUowanU, a kajicčho ša krátký čaš opět do

Eťrkwe pťčjať Uašpět ačkolčw dle ZákoUU cčr
ťewUčch byl by dloUho wyobcowaxtým žUstatt
xUUfel Kdo pak 1čž fe domýfsli, že by se šde
cifaťt bylo Ukťiwdtlo tomU odpowťdá cčsať sám
tim žet Uápotom fwého biskllpa Uad mčrU ctčť
a miťowal 1ak to weťmč často a wererě wy
šUáwať Božč Wrozretelslost Uechala tohoto we

likého biskUpa po 23 ťet ť profpěchU a wšdě
láUi Eirkwe žastáwatč úťad jek)o tčžký Sesset
r 379 a pochowáU 1est w domU Utiláslském

72. Zm. anolim.

Jarolim Uarošexlýw Strčdonč Ua hra
Uicťch Dalmačte a BanxtoUie ok 330 byl ža

čan fweho tak šnám a žUaernit žeť beš Uěho
fotwa co dllležitého w Eirkwt poťižeslo Brwnč
poťowiUU žtwota fwého wynakládal š želešUoU
pionstč a whtrwalosii Ua UčeUť aby pak w
drnhé polowicč š prospšchem jtných wyUčowatt
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Uwhl th mUoho widěti a žkUsitimohl po
chodil polowtct fwěta kťestaslského a mista Uej
šUmUeUitějsslansstčwsl: Nčm Trewir, Bo:
gleji Earhrad Jer!lšaťém; UčiUilšUči
mostt š mUži Uejwýtečxtějssimt, 1ak askety, tak
UčeUými a fbiral fpssy Rodiče 1eho krestaUsstč

poslali ho Uejprw do Rima kdežtofe dokoxmle
wždělal šlásstě we pěkm)ch UměUčch a we wý
xUlanostt 1sa wýtečUikelU N wssak w tom weť
Ulč hlUčUém městě beš mála byl šefwětačel.
QpUstiw Rťm a pochodiw Gallti ždržowal fe
čaš w TrewirU odedž anrátiw fe doŘi
Ula pťijal krest fwatý Wak pobyw Upťatel we

Bogťeji bohat Ua wědomostia žkUssersti
Ustranl fe do palčtwých a sirafsliwých pUsttU
fyrských, aby fon UUyslUfporádal a dUcha
UřUžil modlttboU a rožjimáUim wěci Uebeských
Nebo žiwot mUišský tchdáž byl U weliké úrtě
lidU! wu To wssak fe ž počátkU Uechtělo dle

wUle daťitč 1eUUx Zeho obražocworlwst byla jest
tťm co kdy byl widěl a škUsil pťiltš rožboU
ťeUá a Uwádělak mU Ua pamět obrašy, 1ichžto
1edině pláčem a bědowáUim a UbčjeUilU prfoU

šhostttt fe mohl „bech fe těch hrťssm)chmy
ssleUčfprosttl pisse sw Jaroťim ssel ssem posléž
k 1ednomU Ua wirU obráceUémU židowč do Uče

Uť UaUčil jfem fe od Učšho hebrejskoll abecedU
a potom ssem se pokousseť wyslowowáUim těch
drsitatých, w chrtáUU chroptajicich pisiUeU židow
ských fon mysl od oUěch chlipných obražU
odwracowati “e) Wťistlý žiwot jejž tU w trýž

e) epz 95 Uá kiuďtio.
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UěUi těla a spifowáUi kUěh wedl šdáť by se
UemožslýmkdybyUam o tom fcimeryprawowal

2. R 374, ssa :13 ťet stár, mezt poU
stewUťky byl wstoUpil a w NUttochiř fe octUUl
BiskUp toho města BaUliUUš wyfwětsl ho Ua
kněšstwi powoliw 1emU by sk Ua misto UemUsel
wážati Uýbrž kam koli bp chtěť mohl si odejiti

Tak we wssech cUostech a w Učersti žmocUěw
powoláU 1est byl do Rima od papeže Damafa
Ehtěje požUatt wyhťásseUého Rehoťe Naštčm
sišho, šastawčl fe w EarhradU r 381 a rok
teUU pomesskal w občowáUť š Řehoťem
Rok Ua to oetmll fe w Řčmě U papeže a
podporowal 1e1 w rižeUi Eťrkwe radoU a pé
rem a prt tom 1esstě wyUčowal o wykladáxú
Bifma fwatého J šaknsil 1est šde fw Jarolčm
w tomto fwěto městě ofUdU, 1akowéhož žakoU
ssett býwá wssem mUžUm šUameUttým Uad 1tUc
wědoU a dUchem wyUtkajicťm Kde kdo drať fe

k UčmU a co šlásstě mUsiřlo do očipadatt, Uej
wšácnějssi Ulatroxch a paxmy fwěto města Uej
horltwějč do sskolp chodsly jsieU k UěmU Broto
ale 1ak fUadUo tUsstti meel pretrpěti od Ue
pťátel Umoho pomlUw posiniwalt fe Uadáwali
a Ua ctt Utrbali 1joU jemU Swětáčt a roškoš
Uiči Uemohli to prothoUtt mUichU Ueantdě

UémU, že oU swým wýlUlUwUým lťčeUťm wpš:
ssiho žtwota tak mUohé osoby š Uejwyšssich a
Uejbohatssich stawU ťťmskýchktomU pohUUl aby
1e fwěta odťekly, a do klásstera žawťely. Kdy
bh Uebyl stál pod ochranU a w pťčzUipapel

xžowě, sotwa bh bpl žtwotem swým 1tst býwal
Tak byli fwětácč UaU rošhoťčetlč! u
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Z Kťchš jcho M)foťý pťiteť a prčžxliwec

DamajUš šemrel (384), Utěť Jarolim powo
láUi swé w Nčmě ša dokolxčené J žatoUžtl
po Ultle samotě, abh žafe w pokoxt wědoU fe
občrati a tcsse modlťtč fe mohl Beťlém kde

již messkalo toli jeho šUámých we kťássterach,
od té doby až do jeho fmr:č byl odpočtslkem
jcho S pomoci Žtda BaraUth kterýž pro
strach pťed fwými sonwěrcč 1eU w Uocč se pťi:
krádať k opatU BetlemskemU, UaUčsl fcx UyUč
dUkladUě ťečt hebrejske a chaldčjskc, čimž UlU

UmožUěUo pťeložttř Wifmo sio podle pňwod
Uiho tertU do latth, čťmžCirkwč fw weltce

1est posloUžil Na tUto prárč wylmťožil sio
Jarolim pťeš 12 let pťt čemš owssem Ueješťdltchd

pťekážkoUwytrhowáxl byť Ua čaš Jesitě Umoho
1iUých pťekrásUých spisil festawil až w Zárť 420
w stáťč 89 let šemťel

QU byť jmčU Za UerčeUějssťho kslěže w
celé Západllč Cťrkwi J bylk 1est jim skUtečUě
Žádný otec pťed Uim axčt po Uěm Ueměť tolt
Učerstč co oU Wťt tom UplUě wládsla slo:
hem 1est plU wcipU a obrašnostt Bročtlý jest

téměr we wssech spčfowatelech pohasljké klašsič
nosti, jak často 1tch we fptsech prch Uwádť
1akoži porekadla lth š libostč UwožUje Eitil

77777

Uáš šemťeť a kam toli poUtUčkUdeUUě še wssech
dilU fwěta fe schášť Sw Bawla, UrošeUá
ŘimaUka, daťa mU tam whstawětt kťcisster oU

pak dal wystawěti hospital pro cišiUce a pťč:
choži poUtUťky
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75. Bw. Bngnsiin.

Mámet kUihU kteráž ma Uápiš: „Wy
žUáUi sw NUgUstčUa;“ žádUý kťestall by 1i
Ueměl opomerUt fobě pťeččsti W teto kUiše
wykoxlal fw NUqUstiU weťeroU špowěď pred
Bohem a pred fwětem whžlláwaje kterak w
žiwotě siošm po žlých cestách bťoUdtl a kterak
Ulilosti Božč kU požUáUi a k fpaeri Uašpět pťč

wedeU jest byl tak že timto prfobem i š po
bloUžeUč tohoto welikého mxlže potoxUUťxUwěkúm
Užttek wyplýwatt může BoččUácě pak š těmtto
slowh: „Thš Uáš o Bože! stwoťil pro febe,
astdce Uasse pokoje Uemá dokawad fe Uexxsta
Uowtlo w Tobě “ Z těchto wyšUáUi wyjťmame
co Uásledxlje:

LNnglstčU Uarodiť fe w Tagaste UUmid
ské r 354 Otec jeho byl pokyaxl ale matka
byla UejeU kresiaslkoU Uýbrž Eirkew 1t cti čo
SwatoU u fw MoUika xražiwa1ic1t matkU

modlitby, jelikož wymodťřla 1est fobě obráceUi
fyUa t mUže swého Uebot ř teUto afpoU w Ua:
klonU žiwota fwého kU CbristU se obrátil Ná
božUá máč wsstěpowaťa Záhy simě ncibožeUstwi
Ehristowa hlUboce do stdce mladtstwcho NUZU
sian: teU wssak 1tž w 17 rokU kázUě fe fpustil
a do rožkossč a hťichU fwětských žabťedUUť

Jakkoliw pak hlUboce byl poklesiml Uebyl fe
stal kU hresseUi lhosterým a otUpělým Uýbrž
Ueprestáwal pozorowati febe a co tropč, tak že
Uěkdy sám pred seboU se styděl Učkdp se šafe

omloUwati pokoUssel Wýpowěd CiceroUowa o
weltke reUě silofosie (lásky k moUdrosti) poboU
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želak jest prý Uejdťiw toUhU jeho po Uěčem
wšUesseUějssim Nťe Bťfmo sw poždáwaloč fe
jeho horoUci obražxwsti býtč pťťltš prosté TU

fe oddal fektě MaUtcherw Ueboť oUč Učtlt co
oU si pťál: to že Uextč člowěk 1eUž haUebUé
wčci pásse Uýbrš 1en ta šlci hmota w Uěm

(cěťesiwst)že to prowošlxje dUcha pak že fe to
Uic Uetýká Takowá ťeč owssem pťtchášela
whod smyslUým UqťloUUostem 1eho

3 9 let potácel fe jako pttomý po dráše
hťichU a po blUdičee kaciťstwi a wssak an w

Uejsladssťm wiUě, an w rožkossech lásky, an Ua
Uejměkčim polsstáťč UeUaťežal prawšho pokoje

w UitrU fwém anž UaUkoUmancher dossel
byť žádoUcťch odpowědč Ua žáhadUe otážky bá
dawcho dUcha fwcho be slyssel žUameUtteho

Učttele tšto fektp opUsttl potajmo hťuboce sta
rostlton UmtkU,a odebral fe do Nima N
wssak šde pťtssel kpošUáUť, že bpl oklamásl
a počal pochybowatt o tom že by waec kde
prawdp dohmatatč lše bylo W tom dostal
powoláUť do MiláUa Ua stoťtct UčttelskoUwý
mťUonsti QctUUw fe tam pťedstawil fe fw
Nmbroži o 1ehož cUostecha wymlUonstt mUoho
1tž byl slyssel Nmbrož ho prtjať weťmi wlidně
NUgUstiU byť tehdáž 1esstě MaUtchejem; a cho:
dil Ua kášáUi Nmbrožowa, Uikoliw proto aby
fe poUčil o prawdě, Uýbrž aby se pťeswědčtl
šda lč fe rowUá powěstt wýmlUonst 1eho Na
lešl sice že NmbrosiUš UepťedUássi Zcela podle x

prawidel wýmlUonsti (rhetoriky), ale moci
prawdy co Uejpodthějč dojat fe byl citil Jako
Manchej mělť oU Wifmo fw Starcho Zákan
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ža čiré pohádky a Uápady dětiUske TU ale
slyssi mUže bohaté žkUssersti a welikébo rošU

UU:, kterak oxt wěsstby sio prorokU o Mešsiássi
wykláda prfobem takowým který tim wčce wy
mahal úcty, čťm wťce ťečUik š úponU pťeswěd

čersti UllUwil NUgUsttU počal wťrU tratttč w
Uahledy masltchejské aťestooU to pťčpoUsstětč pťč
jobě že Učkdo mUže býtt welmt wšdělanhm a

dUchaplUým, a pťedce Starý Zákon w Ucttwosti
miti Bozxrenáhla Uastaťo 1akésl kwafelli w
útrobách Nfrtkálrowých JeU by se rad byl
1esstě Uě1ak k biskUpowi dostal, rád by š Uťm
byl mlUwil a dčfpxltowal (hádal) o noiťe Nle

moUdrý btskčlp je mU w tom whtáčel a ť,xáda:
wšl)o mUdrlaUta Udržowať w dáli od febe Často
ssel NUgUxttU až do predsiUč k btskUpowř (Uebo
bylo počád otewťelw a kašdý siněl k UěUUl,j
kdy chtěl) pofedl tam a Nmbrož čtáwal a Ue:
hUUl jeboU š mťsta TU NUgUstiU odessel š

UepoťťšerU „Uebo“ prawtl, „kdo by si! opowažtl
takowého mUže ž práce wytrhowatt?“ Nmbrož
moUdrý wždy, kdykolč š Uťm mťUwil, ťčdtl ťeč
Ua takowe wěci, kteréž NUǧUstiUowt oprade
kfpafe mohly posloUžttt k p o matce, o 1e1č
láste o 1ejich cUostecha t d Hádatč feš
Uim o wčťe bhlo mU lito časU N w tom

projewil Nmbrož welikoU moUdrost wychowatel
skoU Nebo kde a kdo poxchým hádáUim ke

EhrtstU te obráttl? NUgUsttn meel žUstaweU
býtt wUttrUimU kwaeri fwšmU ttchým doje
mUm lásky Umtčin a milostč Božč ZdloUha,
aťe 1istě dožráwala 1eho spáfa

áť.Mtlost Božť 1iž fe byla dotekla jeho,
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již počalo fe rošbťeskowatč w UitrU jeho, aťe
mhly fmyslnostt posixd šastiralh mU slUUcefpáfy;
i stálk takměť rozděleUý mešt Boha a swět
TU fe chopil listU sw Bawťa, a máč šbožUá
ždwojsla prosloy swe ža hťUboce kleslého a wssak
pťedc tak wroUrUě mtlowčmcho Wťitel 1tstý,
pťťchožč Z Gallte, kterýž mU byl ž wlastxli žkU

sseslostt wyprawowal Umoho o Hrdiřtsil)ch cUo
stech kťestaltských asketUw (poUsteinkU), žbUdil
w Uěm hlUboký stUd Uad 1el)o UičemUostť U wUttr
pomateU a rošboťestUěU Uáhle pťecrhť rošmťUwU,
wšať še stolU ltsty fw Wawla sebon a pohroU
žeU w hlUboke Uchsslélcky š Uimt wexr do ša
drady wysseť a tam plU Uejwyšssč erole protč
sobě famémxl pod stromem Ua žem feboU wr:
hUUl TU šaslechl žpěw, 1akoby od dčtěte po
chodici, w Učmž siowa „Wešmi a čti!“ často

fe opětowalh Jako Učbesiým UapoerUUtilU
wybidmlt fáhť po ltstech apostolských wedle po

ložem)ch, a kde otewťel tam črcl N hle! slow.x
Ua kteréž padly šraky 1eho byťač 1foU pamac
Uci: „Jako we dUe poctiwě choďme: Ue w

opilstwi a l)odowánť er sixltťstwicha Uesth:
datostech, Ue w šáwtstt a fwárU cxle oblečte

se w Wátm Ježisse Ehrřsta ex Uek)leďte siUysl
Uostt k popollželli žádostť“ (Řťm 13 13) uu
Dáťe Uečetť fw YUZUstťU Uebot w těch slowech
Uasseť jasiloty fmyslU, 1akowá byť Uikdy driwe
Uedossel QbráceUť 1eho bhlo dokoUčer NUe
gUsttU sám se dčwem milostt Uašýwá J bplč

xjest od fw Nmbrosia w sobotU weltkolločxti(387)
pokťestěU; potom fporádať swé žáležitosič, a
UstraUtl se že siočta do swého rodtsstě kde š
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Uěkolika prátely 1ako ťeholUik žiw ťchť aš m

ač proti wUťi uu ša biskUpa w H,tppo pofwš
ceU jest Teprw od časU obráčeUi jeho mohlyč
fe rošwťjeti krásile wlohy 1ek)o

Bylč pak peri Ua Západě, kterýž, 1ako
kUěš (390) slowo Boži hláfatt siUěl Byloť
ža těch čan weťice žapotťebť, tak wýtečxlého a
horliweho žastawatele wiry katoltcke w krajinách
Nfrtkánských Noštržka a kaciťstwo pťexltly poťe
Christowo Danttsté, Nrtáslč pohaUé,
MaUtcheowé a UejwicBelaǧiállť proti
Cirkwi hrošslý šprobslč fpolek Tolikerým Ue:
pťátelUm měl wšdorowati tolik raU žhojiti
NUgUsttU Wywolesl byw r 395 ža btskUpa

HtppoUského (w 42 rokn) Uejprw blUdyMa
Uichejskéwywracetč počal We wsseobchá we
rejné rošmlUwě tak jasite blUdUost UčeUť 1ejtch
Ukášať že 1edeU ž Uáčelxlikň 1e1ich blUdU te od
pťtsáhmll w rUre witěšowy Eo Uemohl slo
wem doraštl spssyrošltčUýmiBotom fe pU
stil do NriáUU a 1e1ťcherěrU a erědomost
Užasilě odkrpl uešlšotom pťisslt Ua ťad Welae
giáUowé protč Uimš šápasil Uejdéle OU bhl
powolásl býtt kladiwem želežm)m Ua Uě! Eo
oU o mtlosti Božč a wčllt ltdske Uapfal toho

žádUý Uččtel až posUd tak bystre a UčeUč Ue
wyjádťtl uKoUečUě fe obráňť prottpohaUUm
a skwěle dťlo „o m ěstě Boš im“ bylo skwělým
wýražem jcho kťesicmské siťososie OhromUá
w tom dile Učerst, jakož we „WyžUáUčch“
práwě krestaUská odrwšdcmost a pokora wane
Skolml28 Sera 430nw 76 rokU Sko
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Ual bež žáwětU, proto že UešaUechal 1měUť
žádslého

Eirkew sioěti památkU 1eho 28 Sera

74. Bwe ššrw Mrlilxý.

Te:lto oprade weťtký muž fprawowal
Cirkew Boži od r 4406461 Leo 1est ťčm
ský lew který UejúplUějč Ua fobě Ukážal ro
Uáměstek Chrtstůw fobč dowolttř mUže a která
jfoU práwa stolice apostolsié Téměť wssecky
latiUské kraje ťťsse čxťmske podrobtl stoltct
fwate a málo chybělo t Wýchod by 1i byť
i al

žsk Když Eťrkew Nfrčkáslská od WaUdálU
ariáUských byťa 1est popťexcěxča: tU se jemU

posstčsttlo pťtwtělttt si k patrtarchátll ťimskémU
(443) Mějlc Ua to pťissel bdčlý strážce apo
stolský Ua stopU Mallichejúxxt kterč fe bylt ž
Nfrtky do Jtalie žlásstě do Řčma prestěhowa!č
a tam pod šácloUoU UejhťUbssťho tajemstwť fwš

Uměni rozsstrowalt J UpožorUsl Ua Uě lid w
kášcmi fwšm Udáwaje k p že jich požUati ťše
jUadUO po tom že pťč sio prtjťmáUč sproby
wan Uepťtjčmajť protože maji wčUo ša plod

dUcha šlého J podarřloč fe wěhlasilé horlt
wosti 1eho, že 1edUi š Utch obrácellt 1tUč pak
Uesskodnýmt UččUěUtjfoU

2 DUsledUosti son erssedUi Eirkew
ZllhrskoU pťi patriarchátU rimskem Udržel je
jiho metropolttU NthaUasia, btskUpa w SolUUě
pro UkrUtUe Uásilč dUrašUě pokárať a k mčr
Uosti, kteráž stoltcř apostolské 1est dUstojUa, Ua
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pomeUUl Bylč 1est žajistě biskUp SolUUský šá
stUpcem (Mrartem) stolice rťmske w oUěch kra
jiUách Upewrliw tťm fpúsobem odwtslost Jllyr
fkš Cčrkwe od stolice apostoťské hleděl i Gallič
taktežwwfwaškll patriarchálslim Utwrditt a proto
skrottl wássUtwšho a páUowtteho bikapa w Nre
latech Hilarřa kterýžto Uechtěťbýtt poUhýlU
šástUpcem (Wikartem) stoťtče rťmské w Gallii
(jako Soťxlnfký w illyrfke), Uýbrž co famosiatslý
kUiže cirkewlti w Gallii fobě počťnal a biskUpa

jedUoho libowolně fwchmsl kterýžto wssak w
Rimě šastáni nalešnxxl UačežHilartUš do Uále
žitých meši ponášmč Wotom bděťe žraky swé
obrátiť Ua Spaxchel fko kde Wriscilltáltř
fon téměť masliche1sko1l UepťechotU tropiťc a
dal UaťčžeUi biskUpowt NstorgitáUfkšmU„ jeUž

to w Rimš bpl Udaluaby fUěm we Spm!
helich prott UUU bpť fwoláU a kterak by fe Ua
Uěm jedUati xUěťo ktčrýžto sitěm skUtečUš ťohl
slaweUpw Toledě. Ze strachu pťed papežem
podepfali, eo Užawťer bisk:lpowšGalltcie š
Utchž Umoši bylt Brtsttlltmtsič

3 Wrehlédxlemeťt posawádxtťprobeUi Lwa
Welikcho: múžel!let 1eho chowásli welmč dobče
pťiroantt wýbojúm dťewUčchŘimaUUw Nej
prw táhl Ua Llfrtká!ch, potom pťitUžil fwažek
Cťrkwe tllyrfké Ua to pťetlesl šbran dUchowUč

do Gallte poslšže pťemohl Spaxcheťh NyUč
žačal t š Wýchodem Zak mtle cacčrstwč

EUtychowo whpUklo: hUed pošdwihmxť Lew prott
UěmU hlasix swého Jakožřo mohUtUý strážce

prawé Uežmčxmewlrp wyťčUUťco by ša prade
wěriti fe mělo a to tak swětle rášUě a dU
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wodUě, že když 1eho list, jejž byl šaslal Fťa
wiáUowi, Ua fUělUU w Chalcedoně (451) čten

byť: wsstckxčiQtrowš jedUohlasUě žwoťali: „Wetr
mlUwil ústy Lwowýmt!“ Za siUUtUých dob
tehdejssťch, když fUšm lotrowský weltkoU hanU
Ua Eirkew čeckoUUwaltl (449) sio Lew welmi

bolestUě to Uefa, wssemožllě o to péčt měl aby
tU sskwrml š Ečrkwe ťecké fetťel Broto fwo

láU byl fUěm do Ehalredoxm (451), kde
wira katoltckci Uad blUdem šwťtěštla J Ua
p:ott cťfaťi WaleUtčUtanwt lll Lew UtocUý
dUstoonst Uejwyšssť hlawy ččrkewUčžastáwal a
kollečnč w teže dUstoonsti od cčfaťe UšUáU
1est byl

4 Za oněch boUčťtwých dUú kdpž Ew
ropa pťed k)UěwemNtttlowým se tťásla a
texUto„bič Božč“ prtblišowal fet k Rťmll, Lew
Weliký w ošdobč papežské ožbrojesl tichoU šbraUť
berly pastýťské ale powšslessexc poritem fwe dU
siojllostč a čťtě se býtč otčem celcho kťestaU
stwa Uapwtt lčtémU fwětoborct wyssel a mocUoU

dUcha fweho a ofobne dčlstoǧslosti dowcchoU do:
1al Ytttla dtwokého a od Rťma škášU odwrá
til (452) Wtdělč OUŽ (tak si lid powťdal)
Ntttťa wedle fw Lwa Betra apostoťa š tafe
Uým mečem stojččťho a čelý UstrasseUý odtUd
dáťe fe Ubčrať Tak wčtčšsl dUch, a Cirkew
w důstojnostt papeže Uad mocč hmotnon!

5. Nic wssak UléUč wedťe dč:stojeUstwť
siošho totčž Uáměstxlčctwťfw Betra, a š UčUt
Uooǧených welikých a rošfáhlých starostč UešaUe
dbawal Lew Weliký powiUUostt prostcho btskU
pa a kUěže anbrš kdy 1eU moc)l š obťibolc



Spisowatelowé cirkewni au LaktaUtiUš. 287

se jčm wěUowal Dukašem toho jest rada 96

ťeči fwátečUťch, ježto ssoU wžory mlUwy ťeč
Uické xadrslé obražú plné w úměrU lahodslem
šwUčUěplyUoUcť WUbec dila tohoto Učitele
Eirkeinho erdewšdáwa1i Utčeho we kráfe
slohU Uejlepssim kťašjlkům lattUským.

75. Zpisowntrlomě cirlxrmUi.

Nejwýtečslěssč fpifowatelě cirkewslč tohoto
wěkU jfoU:u

1 LaktaUtiUš, rodilý Wlach pod Učtte
lem Nrnobienl we wýmlUonstt tak byl prosly
UUl že od čisaťe Dioklettásla ša Učitele Wý
UllUonsti do Nikomedte powolásl 1est Taln
sUad ša čan pronásledowállť, stal fe kresiaUem
Nápotom byl wychowatelem Krtfpa fyUa KoU
starltčltowa;šemťel330 Napfal fptš „o Umr
tťch proslásledowatelňw “ a w tom občasi
1est spiš teU o osildech Člrkwr kťestaUskchťainm
praerUetU a tUdčž wýtečslé ceUh do febe šdr

žUje Jako bohoslowec kťestaUský pťesicémll
Učenč Eirkewllťan UežUstáwal weždp wěrným

Nejdúležitčjssč še fptslc jcho ssoU: 7 kUih o
krestaslské UáUce (cwtčesli božských) Bro
oždobslost slohu swého 1tž žáhy 11UenowáU 1est
„Etrero kťestaUsiý.“ Nebo Ua to Uejwětssi

ceUU kladl a o to Uejwire se pťtčiUsl aby1eho
ťeč lčbešrcě pťyUUťa a lahodila čteUáťt čehož ř
w úplUé Ulťťe docťťtl. Llle Učesli rčrkeinmU

11Uerwitě o ofobě Ježťsse Ebrtsta UešUstáwal
we fptfech swých wěrm)m (qQ ZZ())
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2 EUfebiUš pťijmčm Bamsili (od Učč
tele fwého) rodem byl 1ak fe podobá, ž Bale
stin, (Uarodilfe mešt 260u268) W Eefa:
reji Balestislske prtjat jest do ťádU klerikú, a
dofáhl tU dáťe t dUstojeUstwť prešbyterského
Za Dřokletiásla Utrpěl takš okowy a wěžeUi
Bosleže a to 1esstě pred r 315 xoo EhrisiU

UstanoweU jest w Eesarejt ša biskupa a me
tropolttU čele Balestitch Jako takowý sedčlč i
Eleebiuš Ua perťm welikým r. 325 w Nicéjř
BythyUské fhromážděllám cirkeinxU fUěxUU a
wyžUáUč Uicejské fe žUquým „homoUsioš“ (foU
podsiatný) podepfať Ze wžssak Ua tom slowč

pewUš Uestál ale we šmatrčch artáUských fe po
,wahowal: žblldiloč fe podešťeUť o 1eho prawo
wěonsti ExtfebtUš bpl UerčeUějssč cčrkeink
wěkU fwého a wyjmoUč slawUcho Qrigexca,
t UerčeUějssi mUž w Cčrkwč ša čelúch perťch
300 let; Ueb jesi téměť wssecko pršččtl rokolř
posixd o Cirkwi a o wěcech cčrkewUťch sepfáUo
bylo Sám pošUsiawtl 35 wčce mšUě dUleši
tých fpisil, aťe Uedosslo Uáš ž Uich Uež aš 13
reťých, mešč Učmi Uedeťežitšjssč „htstorie cir
kewUtw10ťUchachxe) Sepfáslimččrkewslčhisio
rie dobyl fobě EUsebiUš wekičých a Uesinrtel
Uých šáslUh o Eirkew, tež tslawřťšho 1mrUa
Nebo w derčch 7 kUihách tšměr poťád 1eU

Uwádi same pramelch a pčfex:mosti fdělxxjicwý
tahy še starssich fpisii Uebo pifemnosii, kteréžto
beš 1eho žáslxchy byly by fe potrattly Uebo w
žapoerUUtč wessly.

xšje)Český pťekkad obstaral Uerowšj xjeKrbec re 1855. wPraze.
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Tak fe stal them historče ,cčrkexpxtč,
jako Herodot fwětské, a wžbudiť swym pťrqua
dem jiné mUže, 1ašxoSokrata, S,ožo,meUa a.sj.„
že poto:n w tom dťle pokračowaťť da,le. Welcka
chyba U Uěho je ta, že welmt ccfaťl KoUstaU:
tiUowi WelikšmU pochleije. Sessel 3:10. l

3. RUsiUUš, kUěš ž Woglext (NqUtlexa),
Uarodčl fe ok. 345. Uejprw pťitel fw. Jarolima,
š Uimž Uějaký čaš we Wogleji žiw bhl. Bo
mUohých cestách fesslt fe žask w Be,tlémě, kam
se byl Jarolčm Ustrasliť. Jejich pťateťstwť, kte:
réž obapolreým obdiwowáUčm fpisú QrigšUeso:
wých 1esstě pewUějt bhlo Utnžer, odbywalo
tehdáž za wžor. N wssak bršo fe počať ozý:
watt Jarolťm prott DiamaUtowšmU (tak sloUl
QrigeUeš). RUsiU ale žňstať Qriǧel,wwi wěr:
Uým. Qd té doby staťt fe taci pťatelš roš:
hoťčeUýmt protčinky. Qntk fe sice žafe r. 397
slawxrě smťťtťt, jeltkož sobě w chrámU Wzkťissesli
BáUš w JerUZalělUě po whkanUé mssl fw.
rUce podali. N wssak osteU žústal šrčett w
stdci. R. 398 odploUl NUsiU do Rima a
tam pťeložil dilo Qrtǧerwo, kteréžto Uejwice
Uadělaťo fwárú, o počátcich (peri archoU), ale
Ue do slowa, Uýbrš welmč ltbowolUě; oU totiž
podstrkowal Umohým wětám a slowčUU Orige:
Uowým, které Uejwčre podežťelýmt bply blUdem,
takowý siUysk, kterýž žUěl prawowěrslě, 1ak tomU
chce Ečrkew. RUsiU si whdobyl jako fpifowatel
mUohých žáslUť,d o Eťrkew, a sice tčm, že pťe:
ložil Uěkteré ťecké fpisiy do lattxch, čimž 1ich
Uchowať štráth, takč tUěkterýlUi fptfy obsichU
histortckšho a doǧmatickšho. N wssak (1ňk Už

13
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Už podotěexto proč), Ua 1eho pťeklady Uelše jest
fe fpoléhati

76. Poměr stútn b Eirlšwi.

Qbrácenčm KonstaUtčUowým žUlěUil fe po:
mčr Ečrkwe ke státn. Wťed tťm wpwiUowala

fe Eirkew Ehristowa šcela famostatstě a erd
wtsle stat si 1ť bUď cht erssimal Uebo jč

pronásledowal Kdr)ž pak KoUstaUtiU wčrU pťi
jal: tU UastoUpila Eirkew w Uowé stadtUlU čilt
bčžtsstčš WUitťUč bytxcost Ečrkwe fw štlstáwa
wěčně 1edUosteroU Ueboť an 1est ústaw
božský; aťe prfob jakowúm an půfobť kU
fpáfe člowěčexlstwaa Uěktere šeintťUi Usta
wy mUskjť dle okoonsti a poměrU rošltčlcé
twáťlwsti Ua sebe brátt

Ečsaťowé ťčmsstť stalt fe bylč ž odpňrclc
wyšxláwačt, a ohledem Ua 1cxžtchpostaweni
obhájct Eirkwe Napwtt toUUlšafe podpo
rowala Ur)UťEťrkew fwětskoU ťťsst fwým Uče
Uťm: že kťestčm jest ZawcižáU we fwědomi siočm

posloUchatč wrchnosti od Boha Ustanowexle
Tak fe wr)wťjelo postxxpem šceťa pťirošexlým
úžké pťátelstwť meši mocť dxlchowxli a jwětskoxl

Eťfalowé kterťžto, jelikož w prawdě cčr
kewUě simfxfslelt od Eirkwe takmčť ža prwo:
rošeUe syUy 1ejč byli powažowalli wykoslá
wali jsoU š dorošUměUim Eirkwe Uěkterá práwa
U wěcech cťrkethťch,a ax:až pťčsilě Uepadala do
oborU ččUUostt1ejich. Tak k p oni fwoláwalč
fUěmy cirkewUť 1erUowňli biskUpy a t. d.
Jerm texlkráte, kde čťsaťowéUleše prawc lčbo



Pomčr státU k Cťrkwi. 291

wolUě pťekračowali, a UepowoťaUč do žá:
ležttosti cťrkew:lich fe wkťádali teUkráte Uásle
dowalo Uesstěsti w žápětť, jako jfme st ž histo

rte kacičstew o tom dostatečnš pťčfwčdčiti mohťi
SyU sameho KoUstaUttUa KoUstaUtiUš již
často w poUže cčrkethich wěcech poroUčett fe

opowážil (k p Ua fněmll Milanském w hád
kách cUxiáUských)KoUstaUš ll w „ThpU“
(648) Ukládá pod tšžkyxmt pokUtami mlčetč o
tom, 1ell w Ehristxl w.tle jeU 1edtUá, čč dwoji
a t d a bohUžel! ijiUť wládrowě páUowitosttj
Uwyksse a w rožporech Uábožexlských jediUé straUy

x se Ujawsse co brx ša wččrožákon pťatitt měťo

pťedpifowqti fe podrjčmalč N bohllžeť! Uejedell
btskUp bojárUý Uebo Zotročilý Uwct státni a roš
kašU cťfaťowU se poddalt a k wčrenč pťedsia
„wowalť co a 1ak risarowe pťedptfowalč N

wssslk stawalok bohudik! trážllějssčch w každé
dobš biskUpr žlássrš Ua Zádadš meši ťattnťkh,
1ižto jako k p Nthanasixlš BaslliUš HiťartUš
Nmbrož odporowaťt wssťm dxlražem a dUstoj
Uosti son Uepowoťaslšstl cťfačUw do Swa
tyUě sewtiráxlč Ua fwětský okreš je odkazlljťce

a radějt wyhUaUstwi t siUrt wolčce Uež by bylt
mlčeli ltchottlt a podlťšalt silU Recká Eir
kew žlásstč tťm wždy wčce klollčla se k úpadkxl
že měťa tak málo rášlčých btskUpU; ai wýchodo:
ťimsiá ťisse tťlUto Uedlchem žchorobělá žhymlťa

77. Zwatnwlúda.

1) Papeš

Na jedUotě a fjedUocersti žakladá fex
profpěch a Zdar každš fpolečxlostt pročež i bož13
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ský žakladatel Elrkwe w te ťeči, jčžto fe še
fwýmt ťoUčil takto se ža Uě U Otce Uebeského
pťimloUwal: ado oni bhli wsstckUt 1edUo,
jako Ty, Qtče 1si we mUě a já w tobě jfe!má
(JaU 17 21) Čm wťčepak objem Cirkwe
se rošprostrasiowal tim wiče mufel od Ehrista
UstanweUýstťed 1edxlotyuhlawa Eirkweuuw
1asite fwčtlo wstUpowati; Uad to pak bploi
žapotťebč xx.owých stUpUU prostredUich we fprae
wowáUť Cťrkwe, alny st Ušké spojeUi 1ednotlt:
wých okresU w 1edeU weltký celek w pewUém

Udržowaťo poťáde Q tom pisse sto Cypricm
takto: „Jako wssickUi paprskowé wychášejiz
jedxloho slUUce a wssecky wětwe 1edUoho stroma
škoťexe 1edUoho: tak jfoU wssecky po oborU
roštroneUš oťxčefpojeUy w jedUU Eirkew 4

K wywijeUise stťedU1edUoty pťifpělp žlásstě
a Zejměxla tyto Událostt:

U) Stáwaťoč fe šajistc Začasto že Uejpra
wedltwě od bixeupú Ueb i cifaťU proUásledo:
waUý, k biskUpowtťimskéxUU bráwal fwe
Utočisstě Již Ua počátkU fporU ariáUských obra
ttlt fe Uttskowam biskUpowé Nthcmasiuš EU

stattUš poždějtEyrill Nle:and fw JaU Zla:
toústý a jiUť k Orri fwařemll, a oU fe jich
rážUě pwct cťskeťmna btskUpUm Ujať whjádťiw
že očš 1eho dowoleslť žádUý btskUp še fweho
úťadU šefažexč býti Uesinč což Ua silěmU w
Sardtce (347) potwršexlo bylo YUo t kaci
ťowé doxUUťwajťre fe že 1im UkrtwděUo Utikaťi

fe do Nima podporo tam hťedajťce k p Neo
stortUš Neťagixxš a 1ixi mnoši

Jmer wýšUačUe pro tento prtmát Ua
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lezáme wssak teprwa w drxché polowici této
pericšdy; Ueb jméxm: papa, Uáměstek Christňw,
Uejwyšssť kněš, stoťice apostočská, psťed tslžt,to,ča:
sem o každém bisčUpowi a sidle 1chcž sUšlrǧoalw.
Teprw r. 510 EUUodiUš biskUp Fcchsky Ua:
žýwá biskUpa ččmskéhowýžrmmllě: papa“(odtUčZ
Uasse papež : Qtčc wěťicťch). Woždějč, kdržž
patriarcha KoUstanttUopolitáUskýJalťu Bostlllk
jmšUo „biskqu wsseobchého“ si dawatt opo:
wážil: tU fw. Neťyoť Weťtký pr,očš tomU weťice
horltl, práwa stoťiče ťčmskš hajtl, a koUečUě
také w UástUpči fwšm wymohť, že,KoUstaUttUo:
politáUssci takowého UáZwU si pťčkladatt Uefměli.
OU pak sám Uaproti takowš hťťssné hrdosti,
pamštltw slow Ehrtstowých (LUk. 22): Uašwal
se slUhoU slUhů Božich, ktčUěho titUčU pape:
šowé podUeš Užčwajť. NejoUpťUčjč wssak fe
Uám wyobrašnje tdea prtxUátU w žiwotě xfw.
Lwa papeže (440ú:161).

78. šMrtrllpolité a Yatriarchnwě.

Meši biskUpy famýmč obdrželč ssoU Uěkteťč
bršo wyšssi dústoonstt a pťedxrosti, ččmž powsta:
lp dwa mešistUpUě meZč primafem čt papežem
a 1edUodUchými biskmpy, tottž metropoťřté a
patrčarchoxo é. Búwod metďopolttů dú fe sUadno
whfwětlitt ž toho, že se kťestaslská wira žpoUe:
Uáhla rožssrťowaťa š htawUčch měst Uějaké kra:
jin po meUssich mčstečkách a dědtUách. Tyto
posledUějssi takowýmto chodem pťtssly jfoU w
poměr žáwčslostt od biskUpa toho, kterýž w
hlawUčm městě (metropoťtš) pťebýwal, a od:
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talUtUd dostáwaly fwe predstaweUé rirkewllť
TeUto poměr Uapotom UfpoťádáU 1est dle žá:
koUU cirkeinch, a Učetropolite (biijpowé
hťawUťch měst) dofáhlř jsoU jtstých praw Uad

biskUpypokrajtmlými Uebolč té krathy,w 1ejťmžto
hlainm městě fmUt sidlo Ulělt

d) Kdež to ža žalostmxch fporU w těto pe:

riodě tak četxxýcha hlllboko fáhlých, mUozi bt:
skxlpowe, anbrž i patriarchowé wirh fwate
katoltcké odpadsse olUdU bhli fe pťtchptlt: bt:

skUpowé ťťmssti UekloUUoU wěrnostč kU
prawdě šděděUé a fwčťexcé stali Uedajčce
te Uikterak anUaditč blUdUlU Tťm fe Upew:

Uowalo pťefwědčexlč o pťedxlosti Uáměstka sw
Betra, ša Uěhož prosil byl fám BáU aby fe
Uikdy UeUchýltť wiry (wědoxmcťrkeinho)
(LUk 222)

o) KoUečUe ř to Uemálo pťifpělo k jistěj

ssimU wywimčtč práw prtmatnich biskUpa ťim:
sickxo,že cifaťowé ččmsstč w těchto dobách
pťenesli jfoU sťdlo swe do KoUstaUtiUo:
pole a w Nťmě 1eU papež, co widttelUá hlawa
Eirkwe wťásti počal

Že tedy w této periodě papež ťilUský, ša
xxe1xdyšssčhlawU w Eirkwt weskrš UšUáwáU do:
fwědčnje historte 1aně dosti Kde který Uttsko:

e) Nni LiberiUš, který prý dodepsal formUlU wčrd od ariu
aUů welmi chytťe sestawerU, tak že dle swšdectwi swau
tého Hilaria i w katolickém smyslU se brati mohla, ani Hou
noriUš, kterýž Ueprohlťdl hUed kest bloUdicťho patriarchy
Caťihradskébo, Uezpronewšrilř se onthslUš složené w Cirkwi
prawde, Uýbrz, smime li tak ixlci pozansse Ueprozťetelllosk
a omyl jehož fe podle krehkosti lidske Ua kratičký čaš byli
dopUstili, odwolali hUed a pykali erpatrxlosti swojť
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waný btskUp U papeže ochraUU hťedal wpo:
chhbslostech U Ušho hledáxlo rozťesseslť w sporech
rošhodUUtť a t blUdaťt stojťce o to aby šiskali

papeže straxtě fwé dokašowalč skUtkem samým
žeč UšUáwajť Uejwyšssi wrchmoc cťrkein w Uěm

WUbec Ušnáno ža práwo 1eho wsseobecxle
fUěmy fwoláwatč a potwršowatt; což, když
Dtoslornš opowážliwě sobě pťiofobsl welice mU
to wytýkano aU to Uedowolello a posUd Ueslý
cháUo

Na dotqšy, ččUčUšš relého swěta k stolčci
fwatr odpowidaťt papežowč w tak ťečených ťt
stech dekretálnich, které počťnajč od papeže Si
ricia (l 385)

W Uejšašssichkrajinach práwa primátni ša
papeše wwkoUáwaťiwyslaUcowe papežssti
(legati) wa t žákosly cifarú řimskl)chbyla
jest potwršerm HťedUoststoltče !w Sw NUgUsttU
wyťkllUl 1est Uměxčť wesskeré Eťrkwe oUoho wěkU
w těchto sloeoech: „Usildek Nčma jest úsildkem

wefskerš Eirkwe; Uemňžeť podlehatt žádUémU
dálssilUU wpsserrowáslť; kdo jest od Nčma odjoU:
šeU teU jest od wesskerého oborU odfoUZeU; ŘčUl
mlthl pťe 1est rošsoUšeUa (ZGM 10oucš
očxušřx siujcčx ššc)

Metropolitowč Uáleželo bdčtč Uad žiwotem
cirkewllim wssech diocesi w 1tstém údělU polo:

žeUých, pťedepsanš dwa fUěmy krajtxlské každo:
ročně fwoláwatř a ťčdtct wsseobché pak a dU
ležite wěct jeU š dorošuměUim ostatslťch biskUpU
rošhodowatř

Mešč těmito metropolity 1tž od prwku měli
:tociž Řimský, NleraUdrtUský a Nlltio:
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cheUský obšlásstUi wážUost a pťedUost, anbrž i
Uěkolik jislých metropolitU Uáleželo pod dohled
jejčch, kterážto pťednost byla jim potwršena Ua
fUěmU Uicejskem Ze pak toto rožděleUč cir
kein šaroweU š poťitickým ťčsse UfpoťádáUčm
fe Událo: stalo fe, že bt Up metropolita tako
weho Ulěsta, kde byl poltticky pťedstawený (erarch),
také se počal 1menowatt erarchem Ueb arctbi:
skUpem Tak to bylo w Řimě, Nlerandrti,

NUtiochič, w Efesi:, Herakťet (w Thrácič); ža
ktere wssak jméUo pro ty tťt: Nim, NleraU:
drřt a NUttochti, brzo wýšUamUeprijmi pa
triarch w obyčej wefslo

Když město KollstaUtčUopoť(Earhrad) staťo
fe hlaon wesskerš ťčsse ťimské: texlkráte dáUo
i biskUpowčtamějssimUtitUl „patrtarcha u
KoUečUěho Uděler i biskUpowiw JerUša
lemě, poUěwadž byť Zerllšalém „matkoU wssech
Eitkwr“j Tito patriarchowé 1tchž bylo tedy
poxčxtempčt wykoxxáwaltjfoll Uad metropolity
okrer fwého tcměť ty samé práwa jakowých
metropolité Ulěli ohledem Ua biskUpy fwé pokra
1iUské či prowiUciálUi pťt čemž famo sixboU fe
wyrošmnčwá že dUstoonst patriarchy Rčm
ského š oUoU jesstě wyštsi dUstoonsti „Uejwršssi
hlawy relé Eirkwe“ fpojesla byla a w Ui te
měť fe ztrácela

79. Yislxnp a cirbenmi obrrň žedo.

Z časil pťestálých pronásledowáUi mělatě
Eirkew rážUé dUchoweUstwo, ošdobene wssemi
cUostmi kUěžskými Na fUčmU w Niceji byl
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walUý žastUp wyžxcawačň Ehrčstowúch Me
Uin aU fe okolxlostt proměslsly, bylo fe obá:
wati, aby se Ucwtťralt wťct ša pastúťe Jiš
Uebyl šajiste biskUp terčem ssťpUUepťátelských,
bidh a potUpy; Uýbrž úrad 1el)o fkwěl se slá
on a bohatstwim Okoonst tato wábtla UhUi
Umoho Uchodslých UajexUUčkU,aafwaděla mUo
hých, že bylč bUď marmžmč Uebo maontratUý
mt Někdp i fám ltd (owssem we městech po
kažeUých!) žádať abp biskUp Uádť)erxtě a skwost
Uě žtw brsl Tak k p. wytýkaxco ZťatoústexUU
že pťčťtš po skrowUU žtw byl a c. d. K Ue

Umlé wsiak, radostč Eirkwe skřrwaťi šwětsti části
biijpowe l prč hojslostt dťcchodčiw a šewrlějssl
siawě we swaté prostotš welmt sstědťe allUUžUy
dawajčce, fami pak chUdobUě žijťce 1ak o tom
fám 1edeslpohmlský tptsowarel Nmmiasl Mar
cellčsl krásitš swědečrwč wydáwá aby 1ixUpro
stopássUe btskUpy šahaslbčl

Každá 1edUotltwá dčocefe mšťa Za hla
wU fweho btskUpa, a Ušký pomšr 1ek)o k Ui
pťtrowsláwal fe k Uerošdwojtteťslšmll fwaškU

maxlželskemxx Wroto dostal btskUp prsteU a
Ua koUciltťch byťo šapowěšexto, aby biskUp ž
1edUe dtočesi! do drlchš byl prefašowáll a staťo
li fe to prece bplo to ččdkoUwpximkoU

ZlasstUim úkoslem btskUpowým žUstalo:
hťásáUč slowa Božčho a wyfwčcowáUč Ua
kUěžstwť Jen požUeUáť)laa Uče šper Ua
wýchodě w obyčej wesslo že siUělt t kněži ká
šati, w pťitoxlmostt btsťUpa swého Na šapade
perč toho prikťad byl fw NUǧUstiU, který již
1ako kUězkažatt smšl Nbp fe whhowčlo wssem

:ee
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dUchowUťm potťebám fwěťemých jim wěricich:

widšťi se biskUpowe UUceUyšhUsta okoratč fobě
pomoclxikUw jimžto pod 1méUem bikapU weU
kowských (Ehorepišcopt) fwčťowaťt část fwé
diocefe Býwaťik to Uašwice 1eU 1edUodesi
kněži a 1erm š wymčUkoUtěž opatťeUt býwali
fwěceUťUt biskUpským, ale weUkoUcem fwemU
btskupowt dtocefállskšmU podrobeUč jfoU byli
Biskupowi Ualeželo dohlčšeti po celém jeho
okrskU (wřsltowati); Uemohťlt fám odewšdal
tUlo práct tak ťečem)m wisitatorUm 1ichž wo

liwáxw Ua mťsto btskUpU pokrajtxlských, proto že
ttto sweho úťadU Uěkdy by!č šUeUžťwali

Když se wťra kťestaUská 1esstě hUstěji ssč:
rtťa: tU Uejen we hlawnťch mčstech wedle hlaw

Uiho chrámU biskUpskeho ale tpo weUkU (w
krajt) mUoho obci kťestaUských(Toc:lešičš plšdšnčš)

(odtUd w Uassi ťečt to slowo plebch toli ro
faráť) šakladáUo W kašdé takowe Uowš žťč
šené obci kťestaUské (pčueoolxjš) Ustanwiť biskUp
dťe ždáUč fwého dUchowUčho sprawre čsli fa
ráťe který wedl fpráwxl dUchoin we 1méUU
btskxxpowě Nle 1tž r 541 šawdal risar JU
stiUiaU pťťčtUUk práwU patroslátxtťmll dťe

kterého wesslo w obhčej, že ti kdož Uějaký
chrám BáUě wystawěťt a fpoťU potťebUým Ua
dáUixU opatťili dědičného dosáhťt práwa pro
teUto chrám Wáxlě Uějakcho hodUeho kUěšepred

stawowati čilt anrhowati (preseUtowati)
BošUameUáUi Fary powstáwalh Uejprwé

po weUkowě (jš)ďolššjčš plšdčmčš), a potom
teprw take i we městách wedle chrámU btskUp
skcho (l)čdroobjřk:)
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80. Molrni předstawrných rirlxrmnich.

ZUámo že perč biskxlpowé bpli žwoleUč
od samých sio apostolxl Bálrě Dťolchý čaš
Ua to Uexlaležáme žádllého Určitého predpisic
o woťeUč biskUpU thedem kxlěžčwaec kdo
chtěl do stmoU dUchowUťho wstoUpttt 1UUfel mčti
1isté stáťť; 30 let žádáxw pro úťad 1al)Ua po
5 ťetech mol)l Ua kUšžstwť, po 10 ale Ua Uťad

biskUpskýwyswěceU býtt Toho prawidla wssak
Ue wždy pťisicě ssetrexro Lid wětssim dilem
dáwať prč tom jerm fwědectwť že mUž teU

hodeU 1est, abh byl wysioěcen Kslěži wyswě
rowáUř bylč 1eU pro 1tstoU, UrččtoU Cirkew a

jeU ž dUležitých pťičtlc siUěťt thalU prefašesli
býtř Wroto sw Jarolťm 1eU pod toU wýmčsl
koU dať fe wyfwětttt aby 1ak UčeUec cirkewlli
1Uohl kam ltbo se podiwatt, což Za weltkoU
ťťdkost pokládáslo

Bťt woleUť pak bislxlpa, jelčkož wyfoké
1est 1eho postawenť še žlásstlli bedltwosti dU
choweUstwo a lid fobě počťrmli J lid mčl U

wolbě břskllpa siošho fprawedliwšho UčasteUstwi
a sice tak dlolcho pokUd hťUk:oce kťeslčmské siUý

ssleUi Uakaš w lidU paxwwalo pťece wssak
teUto podil lth oberšowať fe Ua to že ltd
čekaUcčdal fwědectwč hodxtosti 1e tha
koU měroU wssak Uestaťa fe dUstoon.što btskUpa

takto žwolesleho w Uějakém ohťedU simd od
obce famé šáwisloU, tak sice že oy stmd od Ui
byl Zafe š úťadU siweho Uwhť složeU býtt, ra
ději poslásli jeho jako od faměho Ehrtsta
1edtxleho pochašejčci powašowáUo
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2 Když poždčjt UabožeUske fmýssleni w
lidU cháonUtt počalo, a pťt wolbách biskUpU
fe 1ewilp straUtcke rejdy a wássUě, mUseťť

lth wpťyw jcho Ua wolbU biskUpa Uaskrš
fe odejčtt Dle UstanweUi silěmU Uicejskáho
woleU býti měť biskUp, pokUd možUo ode wssech,
Uebo alefpon tťi biskUpU sonedUťch krajiUských,
a po obdržeslém fwoleUi ostatUich od metropo

lity potwržeU a wpfwěceUbýwal Bodle Uin
Uastalého práwa dok)ledU státUiho Ua wěct
cirkein (juš ojročx 83c:rču), i cťfar co Uej
wyšssi ochraUce Cirkwe pťťtomeU byl pťi woleUi
břskUpa, a bUď Uějakon osobU anrhUUť Uebo
alespoň potwrdil

Broto že ale obce kťestaUské 1ak 1tž po
dotkUUto Uin 1tž Uikoliw 1ako dťixde1eU dU
stojUé a fchopslé, aťe častoi Uičemslé UefchopUe

anbrž t kaciťsié biskUpywolťwaly: tUdtžhlasi:
pťi woleUi požbaweUp ssoU

Dle UstanweUč sUělUUw Laodtceji (372)
pošUeUáhla pťtsslo tak dalece že biskUp jeU od
dUchoweUsiwa siUěl woliwáU býti Nle UasiťUi
cifarowe, 1ako k p KoUstaUtčUš Waleslš a ta

kowť wolťwali Ue1edUoU biskUpy dle libostt a
chUti swé Ua žakko cťrkewUč Uic pťi tom fe

erhléda1ice Na whchodě bohUžel! 1esstě to
chodtlo hUťe; žeUske obšlásstě cťfaťowa w Kon
staUtiUopolt a dworaUky 1e1tch Uežridka fe plesly
do žaležitostř cirkewllich, hledťce dofažowatt Ua

stolice btskUpske mUže dUcha WaUě do febe Ue
majťci Naopak žafe Uěkdy Eirkwř posloUžer
bylo, kdhž Uabožsli a o blaho Eirkwe pečltwi
cifarowé, abh fe boUťkám a pletichám, 1ichžx
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pťedwidati bylo Uadesslo samt Ustanwiťi Uě
koho ša biskupa 1eUž Uapotom od dUchoweUstwa
a lidU rad potwržesl byl jako se staťo šsl etsil
ťe Nrkadta, který sin Jema Zťatoústého ž NU
ttochte Ua stolec Earhradský powolať

Z Ke wssem úťadUm cirkeinm U intť
celé diecéfe wolťwal 1ediUě blskUp pťedstawene
žcela dle wlastUiho ždáUť fwého a takowých
během teto pertody mUoho fe stalo potťeďa

šcela Uowých Sem Uáťežeji kromě sl)Ury dot
čeUých btsiUpU weUkoinch a faraťň 1esstě arci
kslšži (archiprefbytert)); a sice No dUchowUt
úkko, kdhž fám biskUp šaUeprášdUčU byl a 1řch
pťed fe wžitcUemohl uu arcijáhUowe (archč
diacoUi), kteťi wedli fpráwU statkU cťrkewslťch
a waec fpráwU žewUttťUi (pri foUdech, Ua fy
Uodach) mčsto btsiUpa žastáwal tež osiralé bi

skUpstwč pokUd Uebpla stoťtce btskUpfká obfažeUá
ťidil Dáťe byli dUchoin Uotáčt a archi
wáťi pro fpifowálli cirkeinch pifemUosti;
erfoči kl)ájexri práw cčrkewslich Weltké bylo
množstwi dUchoweUstwa, byťoč i mUoho stUpUU
a radU w Uěm be pak fe počet deUUěro

stoUcť UerožmUožtl do pťťlissUa, Uejedslim roš
kašem cifaťskym obmežowátlo wstUpowáUť do
stawU duchoinho

Wro každý Urad UprášdUěUý biskUp toho
který fe kUěmU hodil wyhlidUUl a žwoleUemU
Udělil wyfwěceslť práwě pro to misto a pro
UrčitoU Eirkew
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81. Mýšiwa dUchUwrnstma.

1. Slowo fw. Bawla: Tak to byť Uaťč:
dil BáU aby ti kdož EwaUgeltUm hláfajč od

ewaUgeťia žiwi bylt (1 Eor 9 14) bylo mě
rťtkem a pohUútkoU ohledem wýžiwp dUchoe
weUstwa. Kromě toho mělt wěťťci pťed očima

pťedšUak w Starem ZákoUě, kde lewttowe a
kUěžť še wsseho co do chrámU doUássčwáUo
(oběti a 1tUých darřt) take fwčij podťl dostá:
walt Tak bylo dUchoweUstwo(klerUš) poná
žáUo Ua láskU a dobročiUUost wěťťcich, a tito

tedy podáwalt Ua obět podle mohowitosti swš
dary Tyto dary dčlem pťč sllčšbách Božťch
pťi obětowállč chodťce kolem oltáre Ua oltáť

kladli dslem takš do pťčbytkU biskUpa famého
donásseli; btskxxp pak dťe ZákoUU cťrkeinch tyto
darp wěťčcich mUsišť rošděťittUa tré úděťU: pro
dUchoweUstwo Ua šachowánč staweb a Uá
ťadl kostelllťch (plo fčchrčc:šT(:ojššjňř), a pro
chUdé; Uebo t o tyto miwáwala Eirkew od 1ak
žiwa Uertlejssť péčc

2 Taká odwáděxli defátkU dle starého
Zákan Uwedeno Sw thowé fami wybťzejč
wěťťci abh se postaráwalř o wýžin těťesiwU
spráwcú sioých dUchoinch, ode kterýchž dostá
wajť potrawU dUssein a pastwU UebeskoU Jtž
w 3 stoleti odwáděslč defátkU ša powiUUost
wěťťcčch prohlasselw

3 Bčlyem wěkU, šťásstě když již kťestaslssri
kUižata Ua trUUech Zafedáwali rošmUožowalyť

se dUchody cirkein šUameUitě odkašy a darp,
wsselikcho drUhU 1ež wěťici kostelUm a dUchow
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Uťm činiwali Také cifať KoUstaUtiU pral tak

welice dxlchowellstwxl že 1im každoročslě obilť še
státUich žáfobáreU wydáwáUo

4 Wssecky takowéto dary dle miněUi dár
cUpowažowáxw,ša BohU famch wěUowaUe,
pročež fe pokladalo 1měUi1edUotliwých Eťrkwč
Uikoltwža1e1ich maxttek Uýbrž ša wsseobecllý
statek cirkewxlč,š Uěhož tyto jedUotťiwš Cir
kwe jenom potrebUých wýloh požiwaly, a kterež
pťedstawelci těchto Cťrkwť, 1ako fwěťeslý 1čm
statek bež Usskožetli UástUchm fwým odewždá
wati meeťc

82. Mychowúmúni dnchslmrnstwa.

CwičeUť a wychowáwáUi dUchoweUstwa w
těchto dobách žpočátkU, 1akož čdťťwe Uestáwalo
se we ZwlásstUťch sskoťach, Uýbrž w obcowáxlť
š btskUpelU Nejofwiceslějssi btskmoowé a Učt
telowe toho časil k p Nmbrož, YUgUstiUaj
byli wyUčeUč we sskoťách pohčmsiých, a toU
son Učerstč w Uowšm powoláslť sioem sloU
žilt Cirkwi NyUť wssak aU toho potťeba žá
daťa postaráslo o to abyi kUěžčpro sij
staw wycwtčttt fe mohlt we wědách Nej
slawUějssibyly sskoly NleraUdrtUská a NUtto
cheUská We ssťole oUé bylo to šlásstUi od
časkcQrtgeltowých, že rádi wykládalt pčsiUofw
we siUyslU alleqorickém (t 1 takowem který

1esstě Uěco 1iného w fobě ta1ť, Uež lttera žUa
meUák p 1 Eor 10 skála pak 1e EhrtstUšer ),
a hlUboce wssecko rožUerm probirali Ua dsle
dle Uáhťedú mUdrce Matolm, kterežto žlásstUosti
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dotčeUé této sskoly (beš wad Origerwých) Ua
lešáme U Uejwýtečllějssich UčttelUw cirkewUčch

tok)o wěkU 1ako ssoU: NthaUásiUš Basiltuš
oba Řehoťowé, slepý Didmeš ž částt ř EU
febiUš Eefarejský; Ua šápadě HtlartUš Nmbrož,
fw NUgUstiU, 1eUžto po NleraUdrtUských Uej
rážslěji žastáwal a twrdsl hlawslč prawidťo wědy
kreskanské, že totčž ž wčry pochášeti má Wčra
wede k pozUaUč (čilt kU wědě), Ue wěda k wire
(drčwd.40 ju .jošnn)

U wssech těchto UčitelUw šUameUatt fUahU,

wytkaUtt silUě, že fpojeUčdon pťtrošerstč w
1edUč ofobě Ježčsse Chrtsta ltdskemU roZUmU
Uafkrše 1est Uepochopitelslš pročež U Uich fe Ua
skýtá žhUsta tak ťečená wšájemUost wťastUosti
(GGmmuniořxbjo iájomčdtum) to 1est wžájemsle
wkastUostč božských a ltdskúch pťtwlastlwwáxti
bršo tš bršo oUé pťirošenostč JtUak we sskole
YUtiocheUské žaložene od kUěše LUctaUa Uče
Ušho a pro wirU mnčeslšho Na odpor sskole
NleraUdriUské doťek)altě Ua siUysl doskowUý,
prostý, htstortcký Bčsem fwatých chtěje abh
fe wUle Usslechtsla a člowěk celý pofwětsl pro
čež Ua UlUdrowáUi Nlemsldrimlw mUoho Uebo

pranc Uedržeť a kde Uebylo možUo wyhUoUtl,
1eU Nristoteťa fe držel W této sskole wycwi:
čeUt ssoUbyťt: wýmlUwUý a kčašsicky ofwireUý
EUfebiUš btskUp Emierský (Te 360), p:rosto

mlUwUý Eyrill bčskllpJerUžalemský, 1ehož kťe
siaUské cwičeUi ssoU Ua skowo wšaré; fyrský
basitik Efrém (xb378 w Edešfe). Nerrčč
tějč wssak šrači fe ráš sskoly této teprw U Dto
dora, biskUpaž Tarsil a Theodora, biskUpa
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Mopfwestského (393n428); Uejčistěji bez jakéx
kolt wady, pťifUě cčrkewUě w UadsseUém ťečnikU

a oslawowateli kněšskéhooUťadU JaUU Zlatou
ústem Onit fefUažiltšroanUaopak Nlerandrislů
w ofobě Ježťsse Ehrista betilUě a welmi oUž:
kostliwě rošešltáwatč co w Ui 1est božskél)o a
co lidského pročež wlastUosti wšájenmě Uemi:
chaťi. Z toho patrxw jak celým fporem Nri:
áUskúm prowčwa tento odpor fobě protiných
sskol počanjic š Nriem až do MoUotheletišmU
Nriuš byť že fskoly NUtřocheUské, WhaslásiUš
pak ž Nlerasldrixlske Bo těchto sskolách kwetly

sskolp: w Edešfe (pro dUchoweUstwo persickě),
w Cefareji w Ntsibiš (moUosisitská)a t. d
uNcl šápadě o bohosloxoeckéwšděláUi a pra:

on šwedeslost kxlěšskoUUadsseUě horťil sw NU:
gUstiU a fám fwé mladé žákowstwo fpify
dUchaplUýmt a swatým pťikladem wychowáwal

Dle wšorU toho powstáwalo po Qlfrice a
Jcalii mUoho femexlisskdnchowenských, šlásstě
aU fe wice whchowáwalo prťkladem Ueli Umo
hým Učeslťm N wssak Uefchášelo an fpisir
wýtečslých k.p ssestero kUih fw JaUa Zlato:
ústého o kUěžstwU, kteroUžto kUčhoU mťadik Uepox
rUsseUý meel šplanontč pro tdeal kUěže katox
lického

85. Pnhnslllšba. u Yťrhlrd mssrobrcný

1 W tomto občasi již máme jistotUých
dUkazUw o tom že fe slawiwala obět Ulsse
fw ro do podstaty jeji žcela tiln spůfobem
jako fe to posawáde stáwá když jt btskUp
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slawným prfobem wpkosláwá Mělyť jfoU sice
čelUi Eirkwe k p JerUšalemská Nle:asldrislská
a t d každa fon šlásstnčlitUrgii (obrad),
kteréžto fe wssak mešt feboxl, 1ako š UwUějfsi,
w hlawUč wěct doceťa stowUáwajč Brt tom
žUstalo rožděleni Ua mssi katechUmeUUw (miššš
l)čxršc:lxumšn(drum), kteráž trwala jeU až do obě
towáxlť a Ua to Uásledeicť msti wěčxicich

(mjššď fiášljum), pťt kteréžto 1erm pokťestěxli
wěťťcč pťčtomUi býtt siUčlč Teslkráte wssak
obětowáwala fe 1erm 1edch msse fwatá a
sice bUď od biskupa famého Uebo od 1cho Uá
městka QstatUč dUchoweUstwoašslstowalo
t j stálo pťi toxU a obdrželo sw pťtjťman
(()GmmuniG), jako wssicknč pťťtomxlč, pod obojč

prfoboU Wředce wssak 1iži teUkráte daťece
rožssťťeslbyl obyčej, weleonU swátost jeU pod
1edUoU prfoboU pťtjčmati.

Brtjťmatt ji Ua lačUý žiwot co již
dťčwe bylo w obyčejt UpUič co žákon a pťl:
kaš wyrčer

2 Dofáhsse fwobody mohli kťestaUé fwe

UábožeUské mysslšxlky a cčty we slawUých slUž
bách Božich a obťadech Uábožexlských projewo
wati k čemUž č intrUč powaha kťestanske
wiry i moc toUhy cttUw plldtla. Wročež wi

dime Uin hUed powstáwatč w Eirkwi kťestaU
ské wžUesserU wýšUamUponU poctU Boži 1eji
mčžto dUmyslUýmt a cit dojimawýmt obťady
mysl krestaUská po wsseckp UapotomUi časy fe
wšděláwala a k BohU pošdwthowala. Bťede

wssim powstalt hnedle četnějssi a Uádhernějssi
chrámowe, žlásstě aU cifať KoUstaUtiUWeltký,
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a jcho máč fw HeleUa tak kráfným pťčkladem
jiným pťedchášeli staweUťm Uádherných chrámU
BáUě W těchto welebných bUdowách fhro
mážďowalt fe Uysli rádi krcxstaUé ke slUžbám

welebxlosti Božské dUstojUým, a člowěka k po
žUaUr a milowani Boha swého mocně wedoU
cim Srdcť kťestallských šmocUila se toUha,
oždobowatč tčm Uejskwostllějssčm, co fwět dáti
mUže, tyto poswátUé pťibytky Božť Zlatem,
stťťbrem drahokámy skwěly fe stěUy a oltáťe
chrámowé š týchže drqhých hmot a kowU fho
towowáslo tež i Uádobi a Uáradi bohoslUžebUé
J pohaUské chrámy, dťťwe ondlám wěnowaxtě
Uin Ua Umoše slUžbě prawého Boha bplp
odewždásly Welkotwámé stawby, UašwaUé ba:
siliky, we kterých ša časic pohmlských fe drži
wáwaly foUdy a tchy, Uin we chrámy kťe:
siaUské obráceny ssou ZUstalok 1im wssak jméUo
basiliky, že od čťsarU darowásly, a krált krá
lUw (basileUš ťecké slowo toltk eo král) byly
wěUowáUy a šaswěcemy

Obyčejstá forma čilt podoba chrámU kťe:
staslstých bhla bUď loď wťce pak w obyčej
wchášela prjoba kťčže šlásstě při basiltkách,
kde bylo trš lodi; prostredslč pak od pobočsrich
Utžssťch oddělena sloUpeUim (radamř sloUpU

Uebo piliťU) Záťežel pak chrám Báslkěže trojičásti: prwnč byla pťedslxt (siUec),k žápadU
UstanweUa pro katechUmeny a kajthťky; drUha
loď chrámowá (Grňcorjum jčxjoorum), kdežto

lid wěťčci w prawo i w lewo we stolicich oby
čerě fe modliwal a kamž i kajťcť wstoUpttč
směli Učkdy byloi tre lodť poždčjři wicero
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wedle febe sloUpeUim odděleUých; tťeti část byla

chor (fwatpUě, presl!pteriUm), mťsto žwýsseUé
zábradlim (Uěkdy iopoUoU) oddělené Ua weUek
obyčejně w okroxchlý wýklexlek wybčhajici (čxpšig)

W tomto wýklexckxx k wýchodU Umťstěn byl
oltať U prostťed fwatým kťižem, a po strau
Uách fwčcUy ozdobeUý

To pak wssecko mimo ošdobU swe wý
žnamy a dúwody bralo že famé wiry kťeskaUske

Nad oltárem fe wšUássel DUch fw we prsobě
holUbice Qd počátkU 4 stoletč děje fe tež

žmiUka o wťce oltáťich w jednom chrámU
WáUě U hlawxliho oltáťe býwaťy dwa pUlth
pro čtexláťe a 1esstě wywýssenějssl mťsto že kte:

réhož btskxlp slowo Boži hlásixť (kašatelUice)
WěčUý plápol lampy oswěcowať posioátslš ssero
chrámowe, žUameUajčcč tajemstwč ponU pťitomx
Uost Toho který jako swětťo ofwťtil fwět a
we dUe w Uort Ua oltárťch prebýwatč fobě ob:
lčbil meši syUy ltdskýmč, ježto byl fon krwč
wykoUpil a fpasil U wchodU do kostela za:
wěsselta byla fchráUka wody Uebo kropeUka

že které si! pokropowali wstUpUjťri do chramU
fwěrerU wodoU, pro Upamatowánť že jen š
čistým skdcem pred Boha wstonpčtt a modlitč
fe maji

3. Ehrám Baně k slUžbě troj jedtUého
Boha slawslým sprobem mUsel šaswěcext
býtt (poswěceUi chrámu Báslě) O tom fe děje
žmiUka šároweň š wystawowanm chrámU. Obyx
čerě pak konáwala fe tato wšUesseUa slaonst
tenkráte, když Uěťde Ua blišťn sitěm držáU byl
kU kterémU se mUoho biskUpU fesslo aby tčm
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slawUěji EhristU BáUU stáUek se otewťeť a skawu

Uost takowá tim hloUběji Utkwěla,we wděčštém
sidcč lidU wěťťcťho, pročež také nǧxpotom, kažpo:
ročUč byla jest :Uoětowčincrt wu DU!UUslUh Uaťe,š
zonú a wěži, na kterýchfe žawěssoway, pč,l7
wlastňUje se obhčejně UábožnémU,WaUltUowč„
biskUpowi NolánskémU, Ua počatčU 5. stoletl.
Než děje se to bež dňwodU, Ueboč teprw ý
počátkem 6. stolecť počaly šony w,obysčex
wchážett. J obrašú 1iž teď Upotťebowano jak
k ošdobě chreimúw, tak tk wtditelnšmll pťe!d:u

stawowáUč wčci Uábúžexlských: Meši ohražy,
jimiž se ozdobowaťy stěny chramowé a pťlbytky
wěťťcčch, patťsl pťede wssemi wu sto. kťiž.
Toto šlmmeslť, druť,xdy Uejwětssť potUpy a han:
by stalo fe Uyslč pčedmětem wsseliké útěchy,
posilh, úcty, Uáděje a lásky. J počalyt fe„je:
witi kťťže Ua wěžťch, we staweUčch, Ua horách,
w údolťch, Ua rošrestich a. t. d. Wssecko wssUdy
počixmlo fe a jedUalo fe še žUameUim fw.
kťiže. Qfoby a dějtlch pamětihodxté žpisiUa
sw. pťedstawowáUy Ua obrašech kwelikémU pro:
spěchll uččstč UeUmčlých, čehož arči Uěkdy proti
úmhslU, anbrž roškašU cirkwe čafem t šle Užťe
wáUo.

4. Wťt slUžbách Božťch kUěšstwo býwalo
oblečexro we skwostUá roUcha swěceslá. Zlásstě
skwostslý a wýzUamUplUý byl oblek biskllpa.
S rameU pťeš prfa po oboU straUách xwisiela
mU stola, šUameUť, kterak btskllp, dobrý teU
pastýť, hledá owečkU ZtracerUž a UalešslUw 1i
š radosti Uašpět doxlássť čU siádct miléUtU.
Boždějt Uašwáxm 1est skwostllá tato stoťa pčxlu
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1jum kteréž od počátkU 6 stoletč papežowé ša
čali posilati ale jen metropolitmn (arcibiskxl
pUm) Ua šUameUifjedUočerstt še stolici rim:
skoU Na hlawě biskUpowě skwěla fe tiaraxee)
(mjnxčx iufulčx) žxlačťcč Uejwyšssť dUstoonst
kllěžskoU w osobě biskUpowě; Ua šápadě pťidáU
1est prsteU a berla kráskre to šUámky moci
ale céž powiUUostč a šáwaškU biskupowých; Ua
žUameUč pokory a powtlmého febe šapťráUi Uo
silt kUěžčtonUrU (pleš Ua hlawě wystťiželcoll)

Wětssi sláwy Uabyly slxlžby Božč tťm, že
se pťt Uich Užťwalo UyUťt hUdby a žpěwU
whodUého a jtm pťiměreného ač UetrpťUo 1iUých

pčsilť, Uež wěčoslawxlých žalmň Dawtdowých
Bošslenáhla teprw aU rostlo šalibeUi wěťiččch
we žpěwn i jiných špěwU do chrámU UwáděUo

Byťyk pak to hmey složenš (chwaťošpěwy)
od proslawených UčiteťU cčrkewUčch, Uá
božnosti t Učersti wňbec slynoUcich a Ua slowo
wšatých Taký prod mělh hmey cčrkewUť,
tyto welebUé a Ulilostllc plody múfy kťesiasrske,
w Uichž se wčra we Ehrista, Urta a láskak
BohU, fw. toUha po fpáse a Ultlostt 1eho w
ttsicerých toUech a obrnšťch ožýwá k p hmey

fw Efrema, Basičia Nmbrože Hilaria aj, kte
režto hymny welebnš pro 1ejich krásil Uámk
radostt a wzděláni Uassemxl p. starosta Uasseho

Dědictwč Ua morawský siUysl Ue tak pťeložtl
jako radějt prebáfUil

ů) Nyni se Uazúwa tiaroU jenom trojť korUUa kterou Uta
p pež Ua hlawč; čepicc obyčejneho biskupa UyUřsc jmeque
bUď jnsuleš, Uebo mjtrš
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84. Eirbrwni slamnosti a pusiy.

Mimo slaonsti již w době perějssi oba
wyklé w téco Uowé periodě během 4 stoletť
pťtdána 1est do krUhU cirkeinch slawtlosti Ueu
1edUa krásita památka, doplUUjťcčpájmo pofwát
Uých tajtxc krestaxlských Ztsto 1est, že fe Uynč

slawřwala wssUdeBamátka Na Uebe WstoU
peUi BáUě a sicxe40tý desl po Welčkolwci

Slawlwst Epifane (ZjeweUč BáUě) kterážto
posild odbýwala ža slaonst Wanoč!lť jixlého
wýšlmmU nabyla po Západě a sice slawer 1!
6 LedUa jako památkn toho, že WáU Zežťš
fe žjewil pohaUňm hwěšdoU w ofobě tťi tw
KrálUw a potom, že WáU Ježčš .od fw Jana
w ťece Jordáně bpl pokťestěn čťmž woda byla
posioěrčUa ža hmotlt sio kťestU uu a že Wáslu
Zežčš perč žášrak wodoU prowodtl w KáUč
Ua fwadbě, proměxlčw 1t we wiUo Nťe Uowé
slawnosii byly tyto: Hod Bož i WáUočUi a
siče 25 Wrosixlcepamátka NaroZeUč Ehrista
BáUa Tato slawnostUžpťed papežem Ltbertem
byla jest slaweUa Ua žapadě, Ua wýchodě pak
teprw od r 376 Uwedelm, a dle slow fw JaUa
Zlatoústěho „ža UmtkU wssech slaonstč wá,
žeUa

Wťiprawoll Ua slaonst Wánočnč byl fw
čaš adweUtUť od7 stoťetčšachowáwaný po 4
Ueděťe WUchssleUčmse do bťdUeho stawll po
haslstwa a radostný!xl opětowánťm wěssteb pro
rockých w žťdowstwU mělok fe w toxUto tčchém
čafe dčti w každe Ulysli krestaxtské co fe tchdáž
po 4000 let dčlo w člowččeslstwllwaec totiž
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wroUci toUžeonst fe měla probušowati po
fwěta kaUpiteli aby fe žUowUUarodil
w frdcich lidskhch K odstraslěnč pohaUských
slqwnosti Uowého rokU hťUčUýmt a powěrečUý
mt žwyťy ohawných, Uwedla Eirkew katolická
ž počátkll Ua odpor pohaUské rožpllstilostt a roš
mařllosti, pobožUost kajici u pUst, požději ale

pťiměťeUěji powaše krestaUské toho čan slaw:
Uost obťežáni BáUě Tim prfobem hUed
peri den rokU BohU šafwěcesl wěťici pač

wýšUamUě UapomeUUti jfoU slaonstť famoU,
obťešowati Ua stdci swem hťissnš žadosii a roz
kosse skrze pokánč a žapčráslč sebe fameho

2 W poťadU těchto dojimawých špominek
kťesiaUskýchpťidrUžtly fe pro radost stdce wěťi
ciho 1esstš dwě 1čUeslaonstt timto čafem Uwe:

deUé a sire: Slawnost QbětowáUi Básla
Ježisse we chrámě JerUšalemském kteráž slaw
Uost slowe U ŘekUw slawnost Botkalti 1elikož
se tU SimeoU a NUUa potkaly š Uebeským
JešUlátkem když š Učm pťissťa Barma Maria
kUwodU. Slaonst tato proměUsla fe pož
dějč Ua šápadě Ua slaonst UtarčqUskoUa slowe
QčislowáUi B Marie, U Uáš meži lidem
slowaUskýmpak ma UárodUťjmeno „Hromic
které ma pnwod š dob pohaUských Slawč fe
2 UUora fwěceUim swici Ua památkU pro
roctwč Simeonowa „še BáU Ježiš bUde swět
lem k ofwťceUi UárodU 4 ččsnžskUtečUěbyl

jest a bUde u DrUha slaonst poUžemarián
ská byl hod ZwěstowáUi Blahoslawellš B
Marie Kterého čan tato slaonst Uwedelm
1est bhla, UemošUo Ua wlaš Určitt; ale jisto o
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Ui fe šmčUka děje jtž Ua sirěmU TrUlláUskěm

(692). u Qpětowáxty též každoročslš slcžwně
památky sw. Ypostolú WáUě q flo.„mUcšdl:
Učků. Slaonst prwoxnltčedťmka St,ěpa,nǧ
dúmyslslě wčaděxla hned.we,dle UežrozexťlBaUc
ža drUhoU slaonst WciUočUr„ponewadž, kdh?y
fe Uebyl Uarodil SyU Božl pro tenco fwec,
Uebyl by fe Utkdo mohť Uarodicc pro ošťeU fwět,
pro Uebe, 1ak to sio. FUťǧeUtčU,š w ťect, Ua teU
deU pťtpadajčcť, krásitě wykláda.

Slawnost fwý knižat apostolskýchfw. Betra
a B,awťa (29. Eeera) Uejprw sice a hlawUě
w Nťmě, potom wssak po čelé katoltcké Eirkwt
slawitisepočala.u Slaonst Mlaďátek čtwrtý
fwátek wáUočUč (28. ProsiUce 1est fUad Uejstarssč
slawxlost mUčedlUřcká. Bosléže powstala w Eir:
kwi ťecké: Sťaonst wssech swatých a UlU:
čedlUikú BáUě, 1akožtooktáwa slawlwstt Swa:
todUssUi;. že byťt fwati a fwěttce Boži plodowé
a wýkwěty mčlostt rošlité o hodU fwatodUssUim
do frdči ltdskýcho Na šápadě pak pod papežem
BoUifáctem lsi. 1esstě dčlmpskltěji pťeťožena jest
slaonst tato Ua 1. deU LtstopadU (r. 606).
NťťčiUU k tomU šawdalo darowáUi pohaUského
chrámU BaUtheoU Uašwaslého, od čifaťe Bhoky
UččUěUé. TeUto Uynť we chrám Blahoslawellé
B.Marče a wssechSwatých žasioěceslbyl. tho
Uaroše!tč B. Ježčsse Ehrista slawslo fe 1esstě
tpliko NarošeUi fw. JaUa kťestitele (24.
Eerwenre) práwě w tU dobU, kde počťslá dne
Ubýwati, Ua památkU, že ťekl JaU fwatý: „Já
UlUsim Ubýwati, oU ale rňstč.“ u N. 631 po:
čala w ťecké cirkwi slawnost: BowýsseUč fw.

14



314 Slaweni občti Uowozňťormč.

Kťiže Ua památkU, že kťťž sw od BerssaUU z
JerUžaléma odnessemš cťsaťem ťeckýmHerakliem
žase wydobyty Ua hoťe Kalwarii we chrámU
Baně žafe skawně postawexr a powýssexr byl

Krom toho bylai slawslost: Naleš eUč
sw Kťčže Ua památkn že to sio dťewo od
cisaťowny HeleUy bylo jest Ualeželw

83. Zlamrni uběti nowošňlwnni; a wrčrxťrY!únť.

Na šačátkU tohoto občasi fchážiwalič se
kťestaslé ke slnžbám Božčm raUUixU a wečernim
jakož t k obětt Uowožákoxmč a kU slaweUč Wečeťe
BáUč tťUkotem kladiwa Ua Uějaký kow swolá
wáUi býwajťce Qd počátku Nl stoleti ale dálo

se to hlasilým a weťebxčým šwxxkem šwoxtU še
wěžč chrámowých k slUžbám Božim wěrUě dUsse
wyžywajicčch, a spolU iradostrlé i žaťostné Události

žtwota kťestanského šwčxstUjirich Slawexli občtš
oltáťnč euc:řwrištjď) žáleželo še don části; pťt
prwněj dowolelw byťo ičekaUčUm (odtUd částka

tato Utsse katechllmeUUw sloUla), an t poha
UUm pťťtomUU býti; pťt drUhe kdož koli pokrtěUý
a wěťiri Uebyl odejiti UUlsel UapomenUtčmjah

Uowým ch miššg 88r!(ode1děte žačiUámsse)
Msse katechUmeUUwpočanla dle rošťičxtýchlitUrgii
bUď špěwem žaťmU Uebo čtenim pisiUa fwatcho

Zpěw byl bUď společný Uebo stťidawý (aUttfoUp a
refponoria) Jtstý žalm iut.rwjruš ťečextý,
býwal jak posawáde šačátek msse fw nu Wo
introitU wšýwal lid Božť smilowáUi a stťidaje
fe š kllěžem wolal: WaUe! fmtlUj se Uad Uámi!
(lqriš elšxšon!) a to Uěkolikrate Na to Uasle
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dowala ár)xol(xšjn tt j. Ehwáložpěw: (Žlmjš
(Sláwa BohU Ua wýfostech). Bo jko,llčeltitoho
pozdrawil btskUp lid wěťčcť s,rdchym: l)čxx
xxodjš (Wokoj š Wámt), a UUsto wssech pťedf
Uássel BohU modlttby a proslch (kolleť,šl) t., 1e
sebrané Uebo we 1Utěnn lth fhromqždělleho
pťedUesseUé žádosti). Botom se pofadtl biskUp
Ua prestol swňj, a čtexláť (lektor) wstana wstoUl
ptl čpUltU, oded UčjakoUčástže fwatého Wifma
bUď starého Uebo Uowého šákoxm pťedťčkáwal
dle ččtánek, k tomU již Ufpoťádaných (lektiosláťů).
Wak odžpčwal se šalm (GradUale), Uačež se
četlo sw. onaUgeliUm od lektora, od počátkU
Ml. stoleti ale od 1áhUa, kterš biskUp stoje U
oltáťo Uebo š trúnU fwého spasiceťUým Uapome:
UUtčm a powšbxxšowáslim je protkáwaje wyklá:
dať (wýkťad, homiťta). Waklt se wěťťcim to
kášaUť lťbtlo, šačalt Učkdy dle obyčeje pohanského
w kostele rUkama tleskatt; což když fe jechkráte
stalo fwe JaUU Zlatoústémxl, teUto fwatý po:
horsstw se Uad tim šwolati meel: Zde Uenč
diwadlo! m

2. Bo wýkladU wypowčdčl jáheU slowem:
lceš7 mišščx eZd! erěťčri, čekaUce kťestU sw. a
kajiclcčťpž kostela, Uačrš se šawťely dwéťe. Bošů:
stalé pak pobčdUUlk modlitbě hlasitým: 0romuš
(modťeme fe!), a siče ža Uin propUsstěUé, ža
dU,choin, Za celoll Eirkew, ša pťátele i Uepťá:
tele. BťitomUč si wefpolek dáwalt polťbelli pokoje.

Bo, té ž darú, od wěťicich w prňwodU okolo
oltaťe (odtUd offěra) Ua oltáťt položeňých,
oddělsl, 1áhen toli chleba a wan, kolčk ho kU
pťijimani stačiti mohlo; Uačež pak tyto dary fe

147cke
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obětowalp (ossertorium) BohU pťi čemž fe již
Uapťed Uašýwaji obět fmirUá ša hťichh lidsié,
Ueposskwrxlě!lá, w žiwotě BaUUp žplošená obět
a to siče š ohledem Ua to co fe bržo ž Utch
Ua oťtáťi staUe Jtž od N sioletť děje fe
šmčslka o koxlťeUčkadtdlem pťt obětt oltárlti Na
to podal jáheU biskUpowi wodU k Umyti rUkoU

(Lawabo), pťičemž kašdemU Ua mhsl fe kladlo
aby prott bližnčnm fwemU žádUeho Uepťátelstwi
Uepťechowáwal a stdče čiste aby byťo obráceno
k BáUU Wo malé pťestáwče, štráweňé Ua tiché
Ulodlttbě šašUěl hlaš slawxlěposzžUjťcť: Srdce
wšhUrU! (Bmxšum oc)rcjčx!)(Brefaci) wchod k
fwatémU poždwihowátli UkoUčeUý UadsseUým
Zpěwem axljelským: Swatý, Swatý, Swatý
a t d we kterem ťid l)lafh fwoje fpojowal š
hlasem dUchoweUstwa N Uin we pofwcitUé
hlUboke tichostt žapočal hlain dil msse sw.,

tak ťečený kanU Uašwallý tak od Řehoťe W
u JiUá 1meUa 1Uěl:3c:ti0 (koUáUčswaté),
ššoršl um (tajemsiwi) :mxestrčx(poždwchowáxli)
W tichU žpoxUťUan Ua wsseckh weťťčč žtwé
(Mšmšuto) kUěše rťsaťe a krále, Ua wsseckh
dobrodislče a šejmesla Ua wýchodě i žápadě Ua

fw the ťťmského jehožto imer proco i w
dypttchách cťrkewxcťchsiálo šazUaUeráUo

Z Qbět tato UejfwětějssčwšdáwáUa ža žtwě
iža mrtwš, ša štyto oťxšlásstltčw deU wýročUi
úmrtč jejich, mimo to dle UsianweUi apostolskeho
w deU Z, 9 a 40 po smrtt 1ejtch; kU konci této
periody br)la již litllrgie ša mrtwé roždilUá od
obché Z Ua wyproerť obžlásstUčchdobrodiUi
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od Boha k. p. desstě, odwráceUť onrU, UedUhúf
wojny a t. d. oběcoxoáwaťa se čUssessw.x, Bťt
weťejném slaweUť obětč Uoquakomšť podawalo
fe pod obojč (tčťo a krew Waslě)chrc toxUstwssak
pewUě a stále wěťerto, že pod kažšoU fpšlfoboxl
celá fwátost, cele a úpťUčjest obfažella, 1ako to
1iž fw. Waweč šťetelllě wytkUUl we složoech: „K,do
UehodUš jč Ueb pije, odfoUžeUl fobě U a
pije! Uerošsixšuja Tělo Báxrě“ (od chlšba oby:
čerého) 1 Eor. 11. Mimo to 1tž w prwmperřodě
wěťťcčmxm daleké cesty, šlássč pťeš moťe, Umtchňm
pak Ua poUsskky, kde Uebylo kUěži, fe Ubirajicťm

mnohokráte fe dowolowalo, brátt feť,!oUTělo
BáUě; Uebok tehdáž Uebyťo fčxro obawattd, aby
tato welebslá fwátost žUeUrtěUa bpla. W tako:
wých pťťpadllostech, 1akož,i pťč šaopatťesli Uemoč:
Uých, pod 1edUoU toltko fpňfobolx, a sice pod fpčc:
foboU chleba pťijťmáslo. u K obětt oltáťnč
bráwáUo dle ťřbostichleb ť“wasseUý Ueb Uekwa:
sseUý. Za časil cčfaťe Whoky rozhodla fe pak
Eirkew ťecká pro chlšb kwassený, šápadUi pro
UekwasseUý. K wiUU do kalicha wssUdy dle pra:
starého obpčeje UmliUko wody pťtmťcháwáslo.
Z obšlásstslč Uábožtlé úcty a ostýchawostš pťibli:d
žowalč fe wěťici lačUi ke stoťU Báně. Tťeti sitěm
karthageslský wssak to 1tž Uaťižije. WymiUěU
byl tolčko želeslý čtwrtek, kde wečeťt WáxrěUa

paxžláŠk,x:prwotsliho UstaxroweUi teprw doboU
wecerm pťčjimáUo.

„ , Botom fe slawiwaťy obyčerě agapze (hostisly
lasky)z t. j. š toho, co obětowáxw, a čeho žbylo,
Ustrojello hody pro uchUdé, kterč wssak pro hojUé
wyst!lpky,Uakteréjiž sio.Bawel tonžč(1 Eor.11.),
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bršo od fUěUUxcirkewxlich xUUsely šapowězenha
odestaweUy býti

Na to wšal biskUp chleb a wiUo a Ua mťsiě

Ehristowě dleroškazUJeho wsseonuhoUcčmslowem
Jeho jal fe pťepodstatxwwatt je w Tčťo a
krew BáUě W tom odhrUUta jest opo!m, kteron
pojud fwatyxlě lidU šastreUa bpla dle litUrǧče

wýchodUť Wo whslowenč slow: „Totoč jexst tělo
mé u a wžx,xwáxliwssemohochwstt Božč (špin
jelššiš), pošdwik)owať biskUptělo BáUě lidU wěťi
rimU, který proslťexrý Ua kolena hlUboce fe klaxlěl

Spasiteltfwémlx wtom tajexxxstwťskrytémllToto
poždwihowáxcč teprw poždějt pťesslo 1est š Eirkwe
wýchodUč Ua žápad; wssak aťet šde jak fwědči

tw NUgUstiU a Nmbrož kťaněslo se Uejfw oběti
Uěco málo pred pťijťmá:tťx!l kUčžským

Bo fwatšm pťtjťmásli koUáUy w tichU mo

dlitby ža žemťele (Mšmšnm) w obcowáni čťrkew
U m riraťe kUěše a lajikyž dle Uěkterých ťitUrgiť
Učxsledowalapo té delitba WáUč Uačež fe btlt

kUěžčw prfa ťikajice: Berá!lkll Božť 1eUž silimáš
hrichy fwě:ta siUtlUjfe Uad Uámi (ššnuš l)cšj)5
pťi čemž kU koUct Uásledowalo polcbeni pokojčx
počinajic od btskUpa a po kltěžťch t mežč lidem

slyromážděxtým Bo tomto pohUUtltwem obťadU
Uásledowalo fw pťijimáxlť Uejprwé pťijťmal
btskUp, který tU sio okxčtbyl koxmť potom1cho

dUchoweUstwo a Ua to teprw lidU podáwáUo od
jáhUa těUUto slowy: ()orpuš j)ominj noštrj
elZZU0dri8tiou8r0c1igr čmjmšm tučxm jn xxitšm

Rternčum úmew.“ (Tčlo WáUa Uasseho Ježisse
Chrtsta chraň dnsslton k žtwotUwěěUrmUNmňt )
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Bo opětxlýchondlitbach od bisknpa we 1ménn wssech
wťťťclchpťednessených (l)c)chcdmmuuio), Uásledo:
wsllo propUsstčUť wssech (midxšit)y ájmj88i0 )

86e Zwútost pobúUs; bčycň bajiri.

NU fe UyUčžiwot cirkethi sloobodllěji proje:
wowatt mohl pťefwědčexwstjtž dťiwe wsseobecslá
o Uwct knčxžťmUowého žákoxm Udělexle, hťichy

odpousstětt Uebo šadržowati, jakož t k tolUUerw
hUUtelUěpotťebnčho wyšUáUťjedxtotltwych prowi
UěUč pťed kUěšexU k tomU šťťšexčým ua Uynč
patrxlěji wpcďášela Ua 1ewo ZrcxtelUě a do
jemUě o tom mlUwč fw otčowé cirkewUč této
pertody, U pť sio JaU ZťatoUstý (o kUěžstwi
kap ldj) fw Nmbrož (o Zpowědčlx 1 c 2),
BasiliUš W a thi WyšUáUť hťťchUbyťo bUď
werejsle Uebo solxkromc a tach tehdáž, když
hťčch fpachmlý wcxťerc pohorsseslč byl UčiUil
Uebo i hťťssxťk siim o sioécxx.xkastUi Ujmě š wsliké
kajicxlostt weřej!loll žpowěd složitč fobš byl pťed

fewšať aUeb kdrxš xUU to od špowědlllika še
žlásstnich prťččU bylo Uloženo ša pokánč

2 Z obledu pťťfUé kášUe kajici a tre:
stú cťrkeinch Uěkdydlolcho trwajťcťch jtžw
perějssi periodě po proUásledowáUťDeriowě we
pťisilostt poUěkUd Uleweslo a UpUsscěUo; pťece
wssak trwaťy posawádr 4 stUpUěkajicť, a š Uimi
tpojeur tresty kajčrč Této pťťsite kášUi cťrkewslč
pokorUě fe podrobil i teim cťjar Theodosi!lš
W., když preUáhliw fe w prchliwostč swé 7000

obywateťú mčsta SoťUUU eriUUých pošabťjetč
rozkázal Brťsilost tato šasahowala wssech aUt
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biskUpUa kUěžčeryjimajir Za časi: proUáǧ
sledowáUč Deriowa šťižexl jest obšlásstrli kUěš,
1enž spráwU kaxjirslčwésttměl a jemUž rikaťi kUěž
žpowědlltik (pt)šuicšurjmjčxš) Následkem wssak
1edUe pohorssliwé Udáťostt we weťejsle Zpowědč
prošražene UstanweUi toto mxlfelo wyždwtžeslo
býtt Stalo si! toto wyšdwtželli od patrtarchy
koUstaUtiUopolitáUskéhoNektarta r 390 N od
te dobh, Uejprw Ua wýchodě dowolexw jest,
abh každý siUěl 1ťtt k fw žpowědč, ke kterémU

kllěšt by fe mU ťčbřlokterýžco kUěž, 1ako dťiwe
tresty a skutky kajicné Ukladal, wykoUáUi 1ich
pak a pťtstoUpeUi ke stolU Wcmě wlastUi fwě
domitostt kajthčkowě žxtstqwlxjťr Tim prfobem
žponelláhla t stUpUě t šástawky (sstaci) kajthé
mižely xNa žápadě rošsstťowal fe teUto obyčej

špowědi šlásstě pťtčtUěUťmfw Lwa W. papeže
be wssak kUěži žpowčdťUict pťi UťládáUi skUckň
kažťččch dťe wlastUi libowUle UejedUalč, Uýbrž š

Uál ;čtoU pťisičostť dUstojUě, a pokUd možUo i
1edxlosterě fobč počinali: Určili Uejwýtečxtějssi
Uččtelowé cčrkewnť Ua wýchodě prwe fw. Nehor
Diwotworec, UhUčpak Basil, Řehor š Nyšfy

we fwých listech pastýťských prfob jakým by fe
w kázslt kajčci pokračowati měťo; Ua šápadě pak

wydalijfoU we lsi stoleti fw Nmbrož a Ba
ciáU prawidla a Uáwchy takowé. Dle těchto
žačátkU Uěco pozdějč žrťšeUh jfoU byťy též kUihh

kajicUi (udri pocmicšndičxloš);takoon sestawil
w Nl stoletč Ua wýchoděZaU Bostnčk xxctrčx

archa koUstaUtiUopolský,ana šápadě Thexdor,
arcibiskUp kaUterbUrský

Jčž hned w pťedesslé pc:rioeeě mUozi
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kajicUťci (lšpši) fháněejčce fe dychtiwě po odpoa

rUčUých listech sw mUčedlnťkU,aby takto sitad:
Uěji do Eťrkwe mohli pťijatt býti, projewowali
ssoU seslábťého dUcha kajthého thž ale ža
těchto dob Uadssexlost pro powilmostč kťeskanské
1esstě wťce ochábla: podrobowali si! také w

erUst“UU počtU kajicUict š pokoonU oddanostč
pťťsirým kajicslostem wěkU pťedessleho Nejwětssl
dťljich toUžil po UkráceUi trestU cťrkewslčch,
Ua predesslych fUěmech Určených (odestkp), Uebo

žádaťi, aby we skUtky prifUé ždržeUlčwostť
Uebo dobročiUUostt fměly proUlčUěUy býtč
Dťe pťťkladUfw Wawla (1 Eor 5, 2) (2

Eor. 2 ), který krwoprštlitele korřUthskéhož obce
wploxlčiw Uapotom bržo po projewenť hlUbokš

litostč a ka1ionstř šase do obce pťtjal ačkoliw
bpl jesstš déle trwajčciho trestU žaslUhowal:
odpo!lsstěťa a promijela i Eťrkew katolická část

trestU kajlcUikFlm Uťožeslých, což odestkem
(luáulššutďš) UašwáUo, a siro pod těmito
wýmiUkami odestky Udělowala: pakli hťťssxtič
obžlásstě pťikladUoU kajicUost jewil Uebo pakltdo

UebešpečeUstwifmrtipťissel Uebo pro tUbost trestU
odpadUoUtt minil Uebo kdybykajicnostčsioo::jillé
obrátil Ua wirU Uebo Ua pokánť Tyto odestkp
býwaly bUď ponmocUé Uebo UeponmocUé
Bčř oUěch fe promijely wssecky tresty, jčchž kajir:
Uikowi jesstě podstoUpati ǧbýwalo; pťikladU tako
wýchto ponmocUých odptlstkU poslld bylo málo
Bťč UeponmocUých promiUUto jerm částkUpokUt.
Bťi tom pak wěťer pewUě, že takowé promi:

UUti časUých trestU UejeU pťed soUdem Eirkwe,
Uýbrž isamého Boha platnosti má, tak že kťe:
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sian staUa fe odestkU oUčastUým i hUed kdyby
sessel k BohU beš čafných muk očistcowých pťijiti
mUže.nu Naprotttéto ochaijicihorliwosti kajicné,
royjewowala fe pťčjednotltwých oUdech Cirkwe
Uesinirná, takoťka pťťlissUasetrwalost w kajicUosti
Nad 1iUě wssecky takowé pťťsné kajicUiky pťedčil
Simon UašwaslýSloUpostojce (Styliteš),
který od r 420 uu 460 Ua sloUpě Uedaleko NU:
tiochie w ssirem poli 1ako prostťedxrik meši nčbem

a zemi žiw byl a fwětU rožmazleUémU dokážal
co pewUá wUle dowestt mUže Než o tom poš:
ději wice

87 Pťistudowúni ostutnsch snxňtosti.

HlUboký wýžUam fwatých Swátosti Nowo:
žákoUnich Uhni pťedstawowáU i kráfUýmč, do
jimawými obťady (fymboly), aby lepe ošťej
mčw 1imi hloUběji w dUssi kťesianowě Utkwěl.

Tak pri krestU fw w obyčej wessel erorcišmxxš
(dUcha šlého žakliUáUi), kladenť do úst foli
fwěceUék wyšnačenč močt slowa Božiho
které dnssč UejeU chUtUš potrawy poskthje ale

ipťed hťichem 1iochraUU1e Hlawa kťestšUce
bpla jest pomažána olejem dle podáUč apostol
ského Uebť 1est kťesich pomazaUý BáUě bojow
Uik EhristUw Meši tinl meel držeti hoťicč
fwici aby pamětliw byl kdo mU fwětlem a
kterak oUfám Uin žiwotem kťesiaUskýlU 1iným
fwititi má ObráceUý k šápadn odťikal fe sae
tanásse a wssech siUtkU jeho potom pak k wýu
chodU fe obrátiw EhristU BáUU we slUžbU fe
oddal Konečně oblečeU byl w ssat biťý Ua
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žnameni že Uin čist 1estUa dUsst NoUcho toto
bilé složil pokrtěnec teprw ša týden W těto
době wssak Ua Wýchodě č na Západě wesslo

w obyčej,kťestiti hUed UoworošeUé děti
což jtž od silěmU cirkewxliho w Kartagě r 252
pťedepsiino a dáwno pťed tčm od sio. otce
Jrenea žáka othxo apostolských, ša potrebsle
UžUáUo a co takowe wyslowelto Wťece wsiak
Umozi odkládalt ž pťedsUde ž bážUě Uebo UeU:

pťimnosti kťest sw až Ua lUžko siUrteťUě ač Ua
to fw Učitelowé a btskupowé Umohokráte toU
žčli Sw kťest, ačkoltw mohl wždy býtč Udě
lowáU pťece se odťťadal Ua slaonst ZjeweUi
BáUě a slaonst SwatodUssUi obšlásstěale
Ua biloU SobotU WeltkoUočUife wykonáwal
O teto slawnostt bhlo kráfUé podiwáxxť Když
biskUp š kUězstwem pťislUhUjťcťm wodU Uoon

U welké slawnostt byl poswětsl a wesskerá obec
kťestaxlU wšťčcčch Ua to hťedčla otewrely fe

hlain dweťe chrámowy a w dloUhých ťadcich
pťtchášeli do sioatyUč tt 1ižto ťťest fw meli
pťijimati Dlolché, bťlé roUcha od hlawy až
do paty pokrýwalh tyto jwatého kťestxlčekaUce;
Beránek Božč ž bčláho woslU Umčle wytwoťexlý,
1akožto ťád Uejwyšssť dustoonstt skwěť fe Ua
prfoU jejich; w rUkoU Ueslt rošžaté fwčče a Ua
hlawách wěUče uu wssecko to Ua dUkaš eriU
Uosti a pofwátUého k prawdě Ehristowč ak

žiwotU wěčnémU powolásli Bo krestU 1ich každý
š pťčtomxlýchobjimal jim sstčstťpťál W oš
době popsaUé žtrciwilč Uowokťtčllčt radostllý hod
wškťisseUiBáně; a teprw w Uedělč perť po
welikoltoct ozdobU tnto fwláčeli u pro kteréžto
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roUcha bilého fwláčeUi ta Ueděle až dotUd
„BiloU (U Uáš „průwodxli“) fe Uašýwa.
Swoje bilé roUcha kčestUi siládali še sebe kťe:e
siané šafe weťerě w chrámU kladoUce je do

rUkoU těm, kdož jim pťi kťestU ža kmotry sloU:
žilt Kmotrowé pak roUcha ta Ufchowali opa
trUě; a když postUpem časU Uěkterý ž Uowo:
kťtěUrUprawdě Boži fe šproerěťil a UectUým
žiwotem sltby pťi kťestU UčťUěUé rUsslti počal:
tU pťistonpil pťed Uěho kmotr, a wyfoko pťed

obličejem prowiUilého pozdwihť to roUcho bilé,
a w slowech domlUwh pčťfUé ho pokáral Ua
pamět Uwáděje 1emU, ččm se byl BohU a Eťr:
kwi žawážal N teUto wýjew a ponhe popa:

tťeni Ua toto bile kťestUi roncho býwalo tak
UlocUé we swém oUčtUkU že tťm Ua tisice po
bloUdtlcU kU fwým powiUUostem pťiwedeno bylo

2 Swaté břťmowan, doplslěkkťestU
fwateho Udělenim milostč DUcha fwateho jčž
fe Uelldělowalo jako w peri periodě, hUed
žároweU še kčestem fwatým Uebo kťest fw Uin
hojUě ijednodUchý kUěš Udělowal kdežto fw
jbiťmowáUi zUstalo zťásstUim úkoUem biskUpowým,
kteréž oU Uetoliko we fwém sidle stoličslém,
alebrži Ua cestách po bijknpstwi kanUych (wisi
tacťch) Uděťowawal. Bpwalť pak pťi fw. biť:
mowáUi pokrestěUý člowěk pomažált sw kťiž

Ulem Ua čele Kťižmo to (odrišmčx) pťipra
wowáno š oleje a balssámU (Ua wýšUam láskh

čistého fwědomč a wUUě dobré powěsti); fwě
tiwal pak 1e, jakož posild se stáwá, sám btskUp
w kostelesidelUimUa šeleslý čtwrtek Toto
poždějssi UdělowáUi sw. biťmowáUi ztoho zlásstě
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důwodU 1est chwaliteon proto že milosti jeji
owssem Uejwčce w té době žapotrebť jest, kde
mladý kťesich wědomě Ua bojisstě žiwota wy
stonpi a w šcipaš proti tělU, fwět:l a ďáblU se

chystáZ Zak fwatý jest fňatek maxrželský, od
Ehrista WáUa w radU fwátosti UowozakoUUčch
powysseslý, kterýž požtháUim cťrkeinm, od
kněže Uděleslým, žlásstUčdUstoonstč Uabýwá,
o tom sio thowé cčrkewslčtéto doby UejedUo
krásité a jádrslé sioědectwi wydáwajť TakU. p
papež JUUoceUc l (list 9 k Wrobowi); fw
Nmbrož(o Nbrah k 1 r 7) a j m uo Bo
žtháUř maUželňm UdělowáUo pri msst fwaté;
pťt čemž rUce maUžeťUw biloU a čerwerU

sponkoU býwalh owčUUty, Ua šUameUč Ueroš:
lUčUého fpojeUi Dle slow Wisi:m sw. Mat

5 32 a Mat 19 7 rošdiťslěwykládcmýchUa
wýchodě (w Ečrkwt ťecké) sioašek maUželský pťi:

čtUoU cižoložstwa se sice rožlUčowal, čož se
dálo t podporowáslim šákoUU cťfaťských N
wssak již prawidla apostolské wysloiji, že swa:
žek maUžekskýUižadUým spUsobem Uema pod
pokUtoU erkommUUikaci (wyobcowčmi š Cirkwe)
rožwáděsr býti, což také w africké a ťťmské

cirkwi wždy Určttěji ša ewaUgelické a apo:

stolsk4épodáUi držeruxť.Ze jest posledUi pomažáUi (Uemoc:
Uých) fwátosti Nowého Zákona, UejedUo fwě

dectwi toho časi: potwrzUje Tak sw JaU
Zlatoústý porowUáwaje kněšstwižidowskéš Uowo
žákonUim ža žlásstUi predUost tohoto Uwádč
„swaté pomazáUie (kU.lll cloBnoďrá o 6);
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též sio NUgUstin (ťeč 215 áe tomp) ZnUo:
cenz l (list1kj)šošnt o 8) a jiUio té
swátosti pěkUě žmiňUji We SwátostUikU
Rehoťe Welikěho již i spUsob jakým ma Udě:
lowáUa býti, žeerbUě fe popisuje

5 Bohťeby kťeslanské odbýwaťy fe jako

we pťedesslé periodě Nin již reč fe děje o
žlasstUich mistech pohťebnich (oašmšcšrjčx : mťsto
odpočiUUtiuuhrobttow) Za žemťelé fe kanly
modlitby, dáwáUo almUžUy, a pťiUásslwáUo
Uejfw obět žlásstě o wýročni deU úmrtč jejich

Zen odpraweltým samowrahčml, a wlastUi
winoU beze kťestU Ueb 1tUýchswátosti šemťelým
cťrkeinho pohťebU fe odepirawalo

Mnišstwo.
88 Zslxrtowé a ponstewnici

Sotwa stáwá 1iUěho kterehoš ústawU, který
by byl býwal tak Ua mnoše teUzUáwciU a kťi
wě posUžowáU jako toho žakusili ssoU klásste:
rowé a xUUtsst J jestlč tedy žapotrebi tento
sprob, w jakowěm fe dUch kťestanský wywťjel
bližeji w UwahU wšťti

U wssech wzdělallých UárodUw Ukašnje Uám
historie ač w rožqulitých odťtkách, coš podob
Uého tomn, čemU ťikáme „Umtssi“ (ťeholUici).

WssUdy býwáme UpošorUěUi Ua mUže kterťžto
fe wymeznji š weliké spoUsth aš dawU lidstwa,
a 1akýmsi tajemstwiplslým pUzenim wedeni bý
waji do famoty, do lesU a Ua poUsskky, kdežto
pokladUw a radosti swěta tohoto rádi postráu
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dajice, Uebo wlastně an jich štepoť)ťessl,llťeex
domáhaji fe žiwota na Uejwýš, ppdsta?nehyo, a
jkdežto jim také w podil se dostaqu Uexwh,šssich
slasti a strastť, kterýmiž fe UUlze ošchwlwatl
stdce lidské. Tačť lidé jfoUť fq stalt we,fwé
odloUčerstč, aUebo požději š Ul wyst,oupn,psse
ža časté UejwětssimčdobrodiUci fpolllbratťl fwoxlch.

2. Meži prwnimi kťestanh U,efchžišelotedy
také Umišstwa; an Uowé a žlasstl,n důwody
pro Uě wyplýwalyč jsoU pčťmo ž wlrp kťestaU:
ské. Z 1eji UejhlUbssi a Uejwnitrnějsst podstaty
wywťjel se teprw Uáležitý a prawý wýžxlam
tohoto Zwlásstnťho spňsobn žtwota. Múžeč w

prawém siUyslU slowa býti ťečer, že kťestax,cé
w perich tťech stoletich bylik ssoU Ua poťad
fami mUissi. Kťesian, 1e1UUžfwět UerošU:
mčl, a 1ejžto še febe wywrhowal, žiw byl U
prostťed fwčxta co ponstewUťk rošdilUý od Uěho
1ako wiroU, takř mrawem fwojim. Bylk jest
odemťelý fwětU tolUUto a 1ak fw. Wawel pisse,

pohroben š Ehristem; oUť měl a držel fnžysly
fwé otewťené a čiUné 1erm pro fwět wyšssi,
1sa žde dole .cižtUcem, tam Ua hoťe mě:
sstěUiUem.

3. Meži kťestmly, obžlásstě Ua Wýchodě,
wpxǧikalif jfoU žafe Uejedlti obžlásstnimi sUahami,
wyšsslm fmyslem a úsilUějssč pťtčiUliwosti. Ne:
oddělUjťce se Ulistem ode fwých spolUwěrcúw,
an ,raději U prostťed Uich žiwot wedoUce wy:
Uakladalif jfoU wesskereU Ulajitek swůj Ua sstě:
dré pťťfpěwkp k účelčim dobrodějUým (Ua chrámy,
sskolp, UemocUice a t.x d.), Zůstáwaliť we stawU
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fwobodném čistoty pilUi jsoUce ančcké, a obstau
ráwali skrowné potťeby fwého žiwota ždržeUǧ
liwého wýdělkem Uějakého ťemesla, pťt čemž
jim jesstě zase možno bylo, Uěco kU profpěchU

UoUzi trpicich žahofpodaťitt a Ufpoťttč. Q tako:
wých ždrženliwých (čxxšt:eštčlš7c:ouciušntďš) 1tž
byla ťeč w občasi predesslém

4. W této ždržeUlčwosti bršo Uěkteri fe
octUUli o krok dále, odrikajťre fe fpol.ečexčského

obcowáUč čtli lidské společUosti, a stali jsoU fe
takowým krokem poUsteinkp (famowUťky),
bUď 1iž o fwé wlastňi Ujmě, aUebo že sie w čaš
pronásledowáUi Ua poUsskkU bplt Utekli potom
pak si tak sobě šamilowali, že fe 1im odtUd 1tž

an Uechtělo; Uebo oUi chtěli radšjt š Uěmox.x
žwěťč obcowati Uež š lidmt Uad žwěr krUtěj
ssimi take jim Ua poUsskce bpťo UmožUěUo

oddati fe fwětU žceťa wyšssčmU; koUečUě tU bylt
jsoU 1ako w tichém pťistawU daleci boUťč, po

kUsseUča Uebešpečť žiwota fwšřského Z welč
kého počtUtakowýchpoUsteinkčiw bplfw Bawel

NarošeU byw r. 228 w Thebách egypt,
ských,w15 rokU štratil otce imatkU Rož:lm
stdce měl wýborUé od perč mťadostt skwěje
fe bohaboonstť, pokoroxl siromUosti a tichosti
Když wppUklo proUásledowáUť wirh Ehristowy
ža cisare Deria, Utekl do wždáťexčýchhor egypt
ských, a pobloUdiw dloUho Ua pUstanch tam w
jeskin skalUise Ukryl Listi palmowé podáwalo
mU roUcho, owoce palmy potrawU skroonU,
hawrcm pťiUássel chléb čistý pramineť pak pon
skytowal Uápoje zdrawého Bylol mU 22 let
když se Ubytowal Ua poUssti. Nejprwe jeU
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boUťt proUásledowaUť 1l1iti šamýsslel; jank ale
BáU UsoUdil eryslowxrých sladkosti daw xUU
počittti w kajicslém a rožjťmawém žiwotě a
Bawel fetrwa:lltwý w nrilosti, pewUě Ušawťel
erratitč fe odtnd wice a raději modlitboU fwětU
posloUžčti Tak žil 90 let fwětU Ueštlámý
pťebohat proUdem eryslothých radostť ž rošx x
jťmáxrť o BolZU a ž moďlttby mU plyUoUrich
Blišek smrtt Ualezexčbyl od fw NUtoUtUa
(340) tchdáž též Ua poUsstt žixťciho.

89. Zm. e,Antoninuprmni spolby nmichň (brňts).

TeUto žtwot ponsteincký dostihUUlUowého
wýwoje tim, Ze wťce w jedUe krathě žtjicťch
poUsteinkUw festoUpilt meši seboU do 1tstého
fpojeUť.

1 Zpošorowálw tottž welmi žáhy od Uě:

kterých ž Utch, že žtwot osamotělý bykt bedliwě
ostrežeUý, w prodloUžeUém trwáUi obšlásstslich
Uebešpeči do febe má, toUha pak po společUosti

stejně fmýfslejicčch Uad polnyssleUi mocnoU fe
býtč prokažx:je; tUdiž meelak wžUikaUtč my:

ssléUka, šdali b!x se Uedala fpojitč samota a ob
cowáUi š xinýmč, šlásstě sterě smýsslejčcťmi tťm
sprobem aby to co i ofamotěle i fpo:
lečUé žiwobptť šdržUji w fobě fpasi
telxléhoadobroččxlxčšho co UejmožUčji
fpojeUé 1imša podil fe dostalo N
hle! Božská Wrozťetelnost 1iž byťa wychowala
w samotě toho UUxže kterýžto kťestaUske askesi
tohoto Uowcho blahoplodxteho směrU dátt po:
woláU byl
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2 MUž teUto bpl NUtoUiU pťijmim
Weliký OUč fe Uarodil w jedné werict hoon
egyptské že žámožUých rodtčU W domárim
poklidU rošwijelyk fe skwělé wlohp dUcha 1eho;
aťe každé slowo Bifma fw kteréž byl w kostele

šaslechl wttsklo fe hťUboce w pamět jeho a
šáhy dozrálo w Uěm pťedsewšrtť státč fe
asketoU

Staw fe sirotkem w 18 rokU Uslyssel w
jedUom chrámě slowa: Ehceš lč dokanlým býti,
prodej co Uráš a rošdej chUdým; potom pťijď
a Uaslede xUUe a bUdeš mťti poklad w Uebe
Uch (Mat.19). Sťowa tato Ua febe obrátsl
afotwa žešškostela pťissel soUsedUm1401iter
poonstt postoupil; ostatnč jměUi rošprodal kU
profpěchU chUdých a žiw byl w Uějaké šdále

Uostt od fwého rodčsstě tichémU rožjťxUáUi bož
fiých wěcť šewUttr pak šaměstanaje se práci
rUčUi

Staťičký, mUoho whcwččeUý asketa w foU:

fedstwU fdčťtl mU byl swe škUssenostř we wyš
ssim žtwotč dxlchoinUl a po dostatečxté pťiprawě

Ustraxlil fe NUtoUtU do poUsstě UejhlUbss,
kteráž měla tajitt sncchy 1eho, boje 1eho mo
dlitby a rošjimáUi jcho Byl wssak bržo wysli
dťU a docháželi k Uěmll trpčci wsselijak slťičeUé

a žkormoUreUé dusse kterežto oU propoUsstěl
potěsseUé a žotaweUe; iUedUhy tělesilé Uzdra:
wowal Bxch Ua pťimlUwU 1eho Bršo se fbo:
rowalt i asketé kolem tohoto mistra W pro:
stičkých, aťe podiwnš molldrých a dojemUých
slowech dáwal 1im UaUčeUč a Uapomťltánť feboU
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do jejich celi ofamotělých, a rqšplošowal tak
kolem febe prawý žiwot dUchonšUl. “ ,

TU fe ž mUoho straU proxewowalo p,ra,m,
kdyby tak bylo možná, mitž tohoto nšeťlkeho
mUže dUchoinho (dUchowUlka)mUeUstale Ua
bťižkU, pťifirUce, jako wůdče a Ucttele; a tako:
wým fpňsobem fhromáždil fe fpolek ponstew:
Uikůw, 1ež Nntončsl wedť Ua poUsstkU k čerxpe:
UéxUUmoťi, kdežto Ua mťstě Bišpirt ťečeUem,
Ua dwojim od febe wždáťeUéxUpohoťi, w jedlwt:
liwých boUdkách pťebýwalč, si! postiťt, modltli
a pracowali, aby almUšeU Udělowati mohťi.
J UašwáUč ssoU: axlachorett, t. j. odloU:
čenci (od fwěta odloxxčenč lidé), také mUissi
(famotáťi, Umngořxi)a počet 1ejichpostoUpil Ua:
potonmč až Ua tisice. NUtoUtU1ich ansstěwowal
čaš od častl; U wysokěm pak stáťč šafe do hlUš,
boké pousstky Uk)UUs. Sessel čo 105letý staťecž
a šůstawil, 1ako wšor každtčké cUosti, jUad mťrU
dobročtrmý dojem Ua sioé foUwrstUťčy i Ua poš:
dějssť stoleti.

Z. Eo NUtoUiU br,xl w žtwot Uwedl, to
pčiwedl Bachomtuš k dálssimU šdokona!exti;
oU totiž Uwedť žčwot ťeholUický Uebo klá:
ssterUi, podle UyUějssiho spúfobU. Ba:
chomixxš byl tšž rodslý š Egyth, fyU rodičů
pohaUských. J stalť 1est fe wojákem a dostal
se do pťibytkU hUed w prwslčch dUech U jedUé
rodin, kteráž jej tak lask“awě pťtjala, že fe š
podiwexlťm tášal, 1aci by to lidé byli? J do:
žwěděl sk, že to jfoU kťestaUé, kteťižto š lásky k

SPU,U BožťmU ke každěmU fe prokašUji dobro:
ěinnymit To UčiUtlo Ua Ueškažeslého 1tUocha
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dojem Uežrufsitelltý, a jak Ulile propUsstěUi od
wojsia obdržel hUed žádal o pťtleUti do Eir:
kwe kťestaUské UUásseU ssa toUhoU po wyšfsi
dokanlostt odebral fe k BaleonU owi, poUs
steinkowř kterýž tam w té krajině žlásstUi úcty
požčwal k UělUUžto se jako k otcč fwé.lml pťt
wiUUl a š Uimžto delssč čaš w žbožslých cwi
čeUich štráwil KoUečUě pak ožnamil 1emU žet
se citť wybiOUUta wyšssťm woláUim w 1ednš

opUsstěUé dědiUě Ua bťťžkU jižto se ťikalo Ta:
beUUe, fhromáždttt UabožUépoUsteinky Wa:
lemoUowi sire pťipadalo ža těžko rožloUčttt fe
še foUdrUhelU Ulilexlým; UřcmeUe pomáhal mU
stawětt w Tabexmě rožfáhlejssč prťbytek pro
mUichy, a potom žafe UstoUptl do cely fwé

J fessloč se kolem Bachomta w brškem
časi: žakUw U tak weltkem počtU, žet mllfelt Ua
jwire!ro spolkU (brati) oddělesli býtt To pak

fe stalo w čaš sněmU w Niceji (ok 325)
Tyto bratě rožežsláwaly fe od oUěch, 1ichž byť
NUtoUčU šakládal w tom, že lUUisst w Uich
pospolU pťebýwaťi w jednom staweni a
dle 1istého společslšho prawidla (regUla,
ťehola) žiwotwedli

OdtUd že spolU pťebýwali jmerwalt se
koinobtté (společný žiwot wedoUcťod ťeck
kotnošx: spoťečUýa bioš: žiwot) a od té
reǧUly (prčrwidťa) podle kteréžto žili, powstalo
siowo ťeholUik Modťttby, rožxlmaslč a jiUá Uá:
božUá cwičeUč stridalh fe U Uich š prácemi
drUhU Uejrošmantějssťho Eo Utržčlt za práci,

to dáwáUo chUdýlU rtjc!sstooUt samč pro febepro žtrawU a oděw k Uesmirně málo wppo:
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tťebowaťi. Bylyc to sstěpUice zbožUostč a mirU
fwatého.

90 š!úlssi rnzjsiťomňntust mUiňstmawu prwnt blússtrr.

SteroU doboU, když fe Utworowaťy po
Egyptě tyto fpoťky čt bratě mUtŽske: schážeťy
se tamtéž: asketky k žiwotu pofpolitémU Se
stra fw NUtoUan a Wachomtowa bylyč jfoU
peri jtch wUdkpUě a reditelkyUě a Wachomtrlš

1im dal whodné prawčdla žiwota J bhly
UažwáUy podle obyčeje tamějssč reči šemské
UoUUy t j čtihodsleaničky

2 Brč žasloUžeUšúctě a obdth, 1ako
wéhož mUtšstwU w Egypcě wždáwáUo, Uemohlo
býtt jináče Uež že st bršo rošsstťowaťo w daťe
kých oborách a krnšťch Do WalestýUy a
Shrte bplo pťesidlenood sio. Htlarian
TeUto byl posláU od fwych rodičU pohmlských
do Nťeraxldrte aby fe tam oddal wědám spa

Uilým a Usslechcilýlll A wssak stal fe tam
UejeU kťestaUem, Uýbrž pťťklad thoUta U Uěhož
Uáwsstěon bpl takoU Uadsseslosti UaU probtl

že hUedle w Uěm wšmkťo predsewžetč, do wlasti
se wrátiti, a tam dle pťikladU 1eho žtwot wésti
Wrátiw fe domU roždčlsl dšdirtroi po rodičech
žatim odemťelých meši chUdé, a od UyUčka jesstě
50 let žtl w UejprťsirějssťmUUtweni febe famcho

Bočet těch, 1eUžto siř bhly požllenáhla podťťdiťč
wedeUč jeho, Zabťhal bršo Ua tisice kteťčžto
twoťtlř 1edUotliwé drUžstwa Ua rožltčUých mistech

Uť ŽBšlestýUě a Shrtč Hilarčoxc fesselo 7
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ZZ Baťestýsly rožsstťowalo fe mUčšstwo
rychlým krokem k WýchodU, a sice š takowou

rychlostť,že fw BasiliUš weliký patrčarcha
žtwota lelišského r 357 tedy jenom rok po
odUmrtč sw otce YUtoUčUa, jtž Ualešmll w
Eelesyrit a Mešopotamit klásstery dobre
žťťženéa kwětoUci QU fám pak šaložil peri
klásstery w WoUtU a Kappadoctt a on má
tU Uoon a weťtkoU žaslUhU o Umišstwo že do
Uěho žawedl mtmo žtwot žbožUěrošjimawy,a
prácř rUčUi také žaměstUáUi wědecké chtěje
aby jako oU sám rad we wčdách fe bawiwal

t mntssi slastč i žásllch, ž wědy tekoncťch, ša:
koUssett mohli Za dob jw Basilta stáwalo
w Elrkwt wýchodtlč fotwy které krajiny, we
které by Uebhl kwětl žiwot Umtšský

:1 Nikoliw tak rwchle wywijelo a zmáhalo

fe mnišstwo Ua šápadč: ža to pak stalo se Zde
pošdějt památUějssim Uežlt w prwotUč wlastč
swé Beri bešpečUoUšpráwxl o tomto žlásst
UťmžčwobytčdoUesldo Řima fw. NthallaslUš
když r 340 jfa proUásledowáU od NrtaUU U
papeže JUlia ochrcmy wybledáwal Onk jim
wyprawowal o žiwotěfw NUtoUan a o tom
jak to šrčženo mezt Umichy w TabeUUč Ti

dwa mUtssi jež sw NthaUasiUš feboU měl ša
perodce, swojťpraonU prostotoUa rozto
mtlým chowáUim takměť w žiwých obrašťch noyǧ

podoonwali to co wžUesseUěhoa podinhodného
o Uich fw Nthalláš doličowal BošUeUáhla
procikowaťak t žde Uadssexlost pro takowěto
žiwobytť kdežto brzo wčdáUo kterak nmozč i z
wžácných rodiU fe UUlo wěUowalt, k čemUž pou
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žději šlásstě fw Jarolčm pťirpťwať když po Uě
jaký čaš w Rčmě fe ždržowal tak že mUohé

ťetohrady (willy) seUatorU proměňowaly se w
klássterh

5 W Galltt byl jest fw MartiU pro:
slaweUý biskUp ToUronský žlásstUilU pťčzUtw
cem a množitelem Umišstwa Jakožto fyU po
haUského tribUUa wojeUskéhow Sabaťi (Kame:
Uer StetU am nger w Uhťťch)byl jest doUU:
ceU dátt fe Ua wojUU, což wssak š 1eho wUttť
Ui toUhoU po žiwobytč mUišsiéUl málo fe sl)o:

dowaťo Uměl wssak fpojowatč powtlmostř wo
jisla š cUostmi kťestarla,a žUám 1est o Uěm

oUeUslawUý čtU kterak žebrákowt polanhémU
U brány mčsta Nmtenš U zimoU teměťžkťehlěmll
polowict fwčho plásstš odfekmlč aby se jim
pčtoditt mohl š čehož Ua oče že by, jak ťika
Ule byl š tčťa posledUč kosstli že samé dobroty

dal Dofáhxmw od wojska propUsstěUi mohlč
již wphowěti Uáchleosti fwé wstoUpil do sta
wU dUchowUčho a slce we FraUcoUžčch U sw
Hiťária Wotom w čaš pronásledowállč fw Hi
laria Ua poUssč meži xUUichy se odebral, še kte:
režto poUsstč Ua biskUpstwč TUroUské proct fwé
wúli powýssexl bpl jedeUžUejwýtečUějsscha Uejmt
lostUějssichbiskUpr Eťrkwo rothčx tak ctěný od
weltkámca merých, jako od lth Bťi jeho

pohťebU bplo jtž 2000 xUUichUš klássterU 1čm
obšlásstě w Gallii (FraUcoUžskU)šaložených Se
ssel ok :100.Jakoztwot tak č hrob jeho osla
weU byl weťikými žázračp, jež očttý 1ich fwědeč

SUlpictUš SewerUš wyprawxxje š dokladem
še sioé wyprawowáni pťťsahoU potwrditi xUUže
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6 W horUč Jtalii Uaťešáme fw Nm:
brože w Nfrčce fw NUgUsttUa, 1ako žaklae
dateťe a ochráUce mUtšstwa kteréž žNfrtky brzo
do Špaxchel pťesslo J w Brittani již kU
koslct 17 stoťeti žmťnka fe stáwá o klássteťčchl

7 Bťt jedUotťtwých Umissich Uaťežáme cwi:
čeUi a strádáni, kterážto daleko pťefcchUjč oby:

xčere siťy lidské, kterážto tUdčž sicexlemohoU býti
predmštem Uásledowám, berž obdiwowáltia
kteréž owssem rošmašleltým lidem k žahaneUč
sloUžr; Uebok si! Ua takowých lidech UkažUje feč
býtt múže wUťe ťtdská majicť wyšssčho posioě:
čeUi pro Boha a mori BožskoU xNeržasnějssi
pťikťad toho drlchU podxlikUUťSimeoU Styli
teš (SloUposiche) UtUžiw fe po klcissterácha
w famotě úžasilýmč cwičeUimiasketickými posta
wil si U NUtčochče sloUp (r 420), Ua kter!;č
wyležl aby se š dawn mUohýchansstěwowa
telU wpmkUUl, a 1čž Uapotom !pždy Ua Uěm
pťebýwal SloUp teU byl pošději požUeUahlq
wywyssowásl a tak tam stal co prostredslik meši
Uebem a žemť po 30 let kášal pokáUč lidU, že

wssech straU k UěmU fe walicťmU siUirowať straUy,
které mU šhUsta fwe rošepťe pťedkládaly k Uau
rowUáUť a tstcmým cťsaťUmTheodosiU Mlad:
ssťmU a Lwowi kteťč fe ho o jebo mťUěUi ta

šaťi UejmoUdťejssť a Uejfpasiteťslějssč rady dal
J UašwáU jest byť Uikolt beždňwodU hwčšdoU
aUač celémU fwěcU fwitčla ažášrakem wesinťrU

N tim byl dojista tottž diwem peer wUle
Theodoret biskUp, očttý fwčdek tolyo wsscho, pou
chprje šdali tomU potomstwo bUde wiry pťč
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kládati, ač to wsse pťece prawda dobre stwrše
Uá jesti

9š. Zm. ššrnrdiůt.

Sw BeUedikt fe Uarodil r 480 w Nnrsit
Uedaleko Uyslějssťhoměsta Splttn. Rodičowé

jcho poslali ho do Řťma, aby fe tam wyUčsl
we wědách N wssak žbožslšmlljtslochowi ždálo
fe žtwobyt.i ťimského dUchoweUstwa býtt priliš
fwětské, a proto šUechUtiw fobě siočt fotwa po
žUaUý, Ustranl fe Ua poUssčkUU SUblakUtU (SU
bicxko),eig hodtsl od Ttwoli kdežto tťt leta w
Uepťistupsle 1eskyxri žtráwsl Nikdo o Uěm Ue
wčdčl, 1eU RomáU mmch jednoho klásstera
fonedUiho Znalč pťibhtek jeho a každodennčllxll
tam kUš chleba a trochU wodw po prowáškU
spo:lsstěl Bršo UaU Uhodilt pastýťowé Umjire

ho ž počátkU ša Uějaké šwiťe diwokš, jtm Ue
žUáxUé, 1elikož kožťšwčťečč se odťwal; bršowssak
Z dobrých UaUčeUť kteráž 1tm dawal pošxlalčw
Učm člowěka fwatého Bowčst o Uěm rošssčro
waťa fe bržo po cele žemi N wssak šlý dUch
poťád ho pokonssel bršo we sp:lfobě ptákU a

šwťrat bršo oplšlýmč obražy děw kteréžto 1emU
bezbošxlikpredstiral JedeUkrát již Benedtkt byl
odhodlán Ua to poUssčkUopUstiti a sk ožeUitt:
Uež fpatťiw hoUsstiUU kopťiw a trUč wrhUUl fe
U.ech do Uich, a toU koxlpelčUtUchl ohexlw údech

jeho. Mnoho spťčšxčěllých dUchU Uasl:orowalo
fe kolem Uěho Učťce se pod 1eho wedeUčm po
hrdatč fwětem a wnadamt jcxho NUo t mUicho
wé blčzkěho klásstera dolehaťi Uan abp st jejich
opatem stal Benedikt 1tch ž toho žrašowať;
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ale koUečUě w UabidUUtý Uťad fe Uwázal N

wssak w krátce žanewťewsse UaU pro jeho prčsi
Uost chtěli ho Umissč otráwitč kdyš ale mU po
dali UádobU, jedem UapUsstěUoU tožpUkla fe
hUed, 1ak UUle fw BeUedtkt dle žwka fwého

1i žažthal ZUameUťmsid kťťže Wokáraw ša to
mUtchy ty do milé poUsstky se wrátil Jelikož
wssak opěc se k UěmU walilo wždy wčee a wťce

Uábožných: Založil během rokU 520n527 po:
šnexcahla 12 klássterU W každcm bylo 12
mUtchU a jedeU opat UrošeUi Řčmcmé pťtwá

dčťč mU sylch twé, aby je wpchowal což sw
BeUedtkt weťmi rád dělawať N wssak r. 528
pro ťewxltwost kUčšeFlorelltta meel opUstttř
krathU SUbiako, jeho pťtčiUliwosti žalthěUoU
KUčxš oUeU šáwidčl sw Be:lediktowt, še celý
fxoět1enom o Uěm UslUwil; i poslať UUl chléb

šjedowatcmý, kteréhožto six aťe fw chUedikt
wUUkUUtťm Božim aUč UedotkUUl UhUUw šlobě
Uičemnťka Usadtl se Ua rošboťelxem hradě Kas

siUo strmirčm Ua wyfoké hoťe w Kampantt
Tam wystawčl ů wčrnými foUdrUhy prosiUlý
klásster mateťtrlfký ťadU beUediktČUskšhokterýšto
ťád Eťrkwi a člowščexčstwxx wťce profpčl Uež

ktera koli 1iUá jpolččxwst Lid weUkowský byl
žde jesstě pohaUsiý; Uebo Benedčťt tU Zastaťjejsir

chrám YpollxUUw a háje bohUm šafwčcellš N
wssak š Umichy swymt chrámy šboťtl l)aje po
rUbať a lid ke EhristU obrátil Kráč Gothúw
Thašsilo prý jw. BeUedtktaUatč hoťe ansstť
wtl Tehdáž prý fw mUž pťedpowšděl 1emU,
co ho očekáwá a ro t doslowUě fe wyplslilo
BeUedtkt fessel okoťor 542
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Nejlépe lše jest pofollditi tohoto welikého

dUcha ž ťeholy, kteroUž byl pro mUichh fwe fe
pfal. TU fe Uám objewnje co kťeskcm pťUý
dUcha ewaUgeltckého a mUž UsUde šralého Za
časU fw BeUedřkta rošmUožila se byťa sila pra
wtdel klássterslich až k UerěťeUč, tak že bylo
toli ťchol kolik cel a klassterčl Ehteje do této
žmatenice porádek Uwéstt a poččna1ici žkažUmUiš

stwa pťťstawitt: sestawtl BexledtktrchoťUUoon o
73 oddčlechci čláUcťch Rošežňáwaje čtwerý drUh
mUichú prawč že pisse jeU pro klássterlliky, kteťč

pťebýwajť pospolU Weri prawidlo této pa
mátllé ústawy šUč: abh fe do rádU 1eho pťijč
mať každý beš rošdťlU To !x!ňfobiloš ťádu

jeho archU NoémowU w Uižto silesseUy a8Uchrči
UěUy byly prwotin Uowé wždčlalwstč UarodU
ewropejských Zlasstč Ukťáda jw BeUediktswým
mUtchUmposlUssUost,UlťčeUia pokorU Zeerb
popisllje porádek 1chož pťi slUžbš Božčmaji sse:
tťitt. W žtmě (od 1 ltstopadll do Weťkolwce)

majč Umichowé wstáwati o 8 hodiUě w Uocč
(o 2 hodtltách ráUo), jistý počet žalmU odťčkatč
t 1tUých odžpťwati a 1tstc částky špčsina a š

oth čitati RowUě tak šeerb wyměťUje co
by fe w bdčUťch letnich, jqkož čw hodiUkách cčr
kewllťchža dne modltti, špčwatč a čťstt mělo Z
4žalmy wpměťUje prawidrlxčč Ua jedUU horU;
dowolUje wssak toto Ustanowrnč Zmčxeliti kdyby

fe Uehodilo trwaje wssakUa tom aby feža tý
hodell preťťkať relý žaštár. JčUák šádá aby
modlitby mUtchUwbyly krátky u Jakkoltw Be:
Uediktdolěhá Ua to aby Umich úpťUoU poslUsiUo
sii wážáU byl: Ut“chcUě1tm Uaprotiw opatowi15
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pojistUje Uěkterých práw ohťedem Ua woťbU predx
staweUých Qpata woťi wsscckUtbratťt wefpolek

pťiwolbš máčUostaltábožslostrošhodowati Bra
tťt se Uejmennjtež wťastnčm jméUem (prřjmim),
Uýbrž starssi ťikej tež mladssim „bratťi“, tiro
pakoUěm „otcowé. “ Bredslostowi pak Uáleži čestUé
1méno Nbbaš čt Do!UUUš Wťt wssechdUležttých
pťčhodách fwolej opat bratry a wešmina radU
každél)o ž Uich Wyslyssew 1tch, UčiU 1ak se mU
Užda Za Uejlepssč Wrawidla 1ežto opatowt dáwá

sloUžťke cti skdci fw BeUedtkta „Qpat (di on)
mbdiž w pifmš fw pročtlý rUdUý, střčdmý, mtlo
stdný a wešdh hotowý, milost prokašowatč misto
odfoxxšeni aby i fám Učkdymi.ostdellstwi U foUdce
wěčného dossel Neprawost měj w Uenáwisti, bra
trh wssak w láfče Málttrestatt poččnej fobě
š obežrelosti Uikdy UepoUsstěje š Uchsli prawidlo:
„Wsseho š mirU“ aby fe Uerožbila Uádoba

prt sixažexčťrež ž Ui ž l)lllboka wysskrabati; bU
dtž pak t fám pamětltw krehkostt fwě, a stťe
ziž se dolomict tťttlch UalomeUě BUdiž jeho
snak)oll, aby byl radějt milowáxl Uež aby fe
ho báU.

Wýžth Umichňwpoťáda Besledikt š we

likoU mondrosti odstranw pťčlisswa pťčsslost wý
chodni, Umjťrť ša Učrl Uejwyšssť wysilexli těla a
Uwodiw ji w Uáležitou mirU „Dwé teplých po
krmU bxldiž deUUě pťedkládállo mUichUm aby
koUUl se jedlwho Uechce drlchým fe Uafytittmohl

Bťislassťlt počasi feboU owore aželetciny, bUďtež
pťikládány cojidlotťetť Kromtoho obdržmslich
dexnlš lčer chleba Ze li práce Ua poli tUžssť
.ač jim opat dťe UzUáni pťslepssi w jťdle Yč

,
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se ro we starssich ťeholách šapowčd,á„ Uetrošlfá
fobě BeUedčkt, odepťiti wixla 1!žnrch:lersidpln.
KomU onžUo, ždržx:j fe ť)o, ostatnlrm deUUe Ul,lrkq
fdešminčx xějni) bUdiž pťáxca: Pakl,l polo.bqs UUstǧU
Hráce čt paon letUč wymecha wlče„ ǧt Um p,čǧež
wor dei, jak fe Ušdá jemU. Zedttleylťedop,lm
fe mnčch do fytostt. „Bťcxj!l (p,okracmež daťe)
aby opat wešdy Ua šťeteťt Ulěl pťt takowych wěž
cech obojť: spafenť dUsse bratťč, awssak tdošbre
žaopatťeslč tělesilé, aby Uekoxmlt p,rart fwojč š
repcáUťm. Mafo čl:werxloť)ých Zwlťat požiwati,
šapowčdá Benedikt, Uemorxlým ale tok)o dowo:
ťUje. Obžlásstš o Uemocldš Brnedtkt oUtloU wede

péčt. Komoelč ač beroU dle libostč, kdežto mlad,:
ssťm 1UUichůxUtéto otawy 1eU žťidka st pťáwa.

W to:xctěž dUchU, w jakowém strawxl, po:
ťádá jBčmedikt t oděw mnichú fwých. Dwé ka:
pUcč (oucuučm, roUcho mUišské š pťissitoU kápi
Ua hlawxl), pro šimU drfUatá, pro leto hladká
a dwa kalxecity (cuujc:čxš) siex.čtež Umichowi.

Krom tohq obdržť každý pro prácxi polnť
pla UtU, axlačbedra Zakrýwá(fcap:xlare). Wossle:
lč se mUich Uěkam wexxč, obdrži še ssatUika kťá:
ssterniho lepssč kabát, Ueš:li Ua každý deU mťwá.
Dwé oděwú, dokládá Benedxškt, proto 1est Zapo:
tťebť, abp Ulršt tťxU, co 1edeU Uosi, dřUhý Uwhť
fe UU: wppráwatč. ch.k tlUstá má látka ajaké
barwy býti, o tom Besledtkt Uestanwč Uičeho,
to prý šáwisi od podnebť a okoonstť. Bťedfe
wssak k:lpllj opat Uejlslčislějssť, a tp, jež w tš
krathě Uejsilážk dostáUť jfoll.

Krom deťitby a cwtčeUť pobožslých mUsi
wyp!ňowati žčwot Umichúwpráre. „Zahálka,
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di Benedikt jest UepritelkyUě dUsse pročežpráce
UlčUiše žábawamt dUchoinmi fe stťidej. Dwé
úhlawxlich tťid čiUUostt tělesilé w ťehole fw

Benedikta fe odporollčč:ťemesla a orba(pol
Ui hofpodáťstwi) W klássceťe se prowošowaly

ťeersla UejeU pro potrebU domáci nýbrž Umi
chowé wyrábělt t šboži Ua prodej Bextedčkt
o tom pťedpisilje takto: Jelt w klássceťe Uměť

ch koUejtežwe wssi pokoťe dilo fwoje pakli
opat powolť Bakli fe kterw pro žisk whnássi
kterd klassterž Uěoo táhxre bUdřž mU ťemeslo
žapowěžeslo Wyrobky od ťemčslUťkú klássterllich
possiá buďtež prodáwasly ža ceUU lowUějssi, Uežlt
to fwětsstč dáti mohoU Wštssm dilem ale šae
městxxáwaťise Umichowe po!Uim hofpodáť
stwčm kteréš pojistowalo BeUediktýUUm pro:
stťedky wýžiwy samostatlte a pťř tom jejich pťču

fady proměUowalo Ua erdwisle anjetUosti Jtž
ťehola pťedpisilje: „Každý klásster bUď pokUd

mošno tak wustawrxt, aby Utěl wodU mlýsl ša:
hrady, pekárUU, abh bratrťm Uebylo Zapotťebi
po weUkU fe toUlati

O pťtjimá:li Uowých čleUU wyjádčUje fc
Benedikt takto: Ehrelt Uěkdo do klasstera
wstoUpiti Uebndiž mU to čměno fnadUým BU:
diž žkoUssiU po Uěkoltk dUU Umiťi ostudh a pro:
tiweUstwi trpěliwš fnassčtř potom bUdiž UwedeU

do hostislce (komltata pro hosty), Uapotom do
Uowiciátlx Zde žphtUj Uěkterý že starssich
mUichU spňsob jcho fmýssleni a powahU jeho,
a pťedstawuj jemU kterak drsilatá a tonwa jest
resta k BohU Setrwált w úmwslUfwém mb
dtž mU po 2 Ulěsirich pťedečtelta ťehola, a opět
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Ua wúki dan odejitč čslč žústati Zústaxtelt
pewným bUdtž mU po 6 měxčcichleowčlpťede:
čřeUa ťehola fwatá po drUhr, a potom po tťetť
po 4 mčsicich Učiniw slib, že dle Uť po čaš

žčwota šachowati fe chce staUe fe čleUem brátč
pofwatné Qd té chwčťe stošč pod 1aerem re
holy, jenmžto fe UemUž wywěžiti wice Budiž
Uwčdexrdo modlitebxcice (oratorta), a tam
slawně skladrj sltb wěrxtostt, Změxchmyslt a po
sl!lssslosti TeU sltb waj mUsč potom pisemllš
Ua oltáť pološitt Umčlř fám pfátt UčtU to
wlastsli rUkoU; UeUmiťt Učiň to jiny ža Uěho
a Uowaček ak tam Udělá UějakššslameUč pod to
Na to fe wrhá kašdémčc bratrowi k UohoUm
profeje aby fe modlilt ža Učl)o W oratoriU

wyfwlékxw:l mU jeho dosawad!lč obče:k a oťdlekoU
ho w Uowc roUcho ťek)olUé.; stmý ssat pač fe
fchowa abp, paťlt (čel,xoWcchUedopoUssrěj) ďabel
ť)o sioedl k UeposlUssxxostt do oxwho Hrewlečemž

mohl ž kťássto.xra wystrčexr bútť Uš dxťčwe UUlsi
Uowáček 1mčUi sioé chUdým roždati anebo žceča
klássterxl odkažatt Neboč jest žákcžslem, že Be
Uedtktčn wlastxliho 1mčUťmťtt Uefmť Doožtwota
fe šawašowatt sltbem Uebylo dťiwe w obyčejt;

Benedikc teprw Uwedť thto obyčej do žčwota
klásstemčho Krom dofpělých UowáčkU prijimáUo

i chlapce. Nšlšek pochybowatč že BeUedikt Zpoel
čátkU fcim o ťádnc Zwedesli takowých 1iUochU fe
staral MUseloč tUdčž stáwati sskol we klásste:
ťich 1eho ač o tom ťehoťa Zrejmě Uičeho UeU:
dáwci. KoUec ťeholy šnč takto: SUeslik jfme
prawidlatato aby fe bratri ž Uich UaUčiťipo:
čestnostč mrawU a počátkUm žiwota fwatého
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dKčyowyšssiho stupně fe domáha drž se pisiUar

fw a fptsl:w cirkewltťch oth kteťčho 1istěUwe
xdoUdo Uebeskewlasti “ u Zde an thýchmi
stech Ukládá Besledikt fyUUm fwým ša powiUUost
ěteni dobrých kxlčxk) N wssak pťimé pobidky k

wědeckým fUaháxU š toho wytlmnočitt Uelše
Než 1edeU foUwrstUťkfw Benedikta reholU opata
kašslxlskcho žťťženim Božim doplnil.

92. cM. Z. šaďstndor, dUplnitrl ťrholy sm.

ťšrnrdiůta.

M Nnreltuš Kašsiodorllš Uarodtlfeoko
lo 468 w 1chottálské krajině ktera slowe BrUt
tiUm, ž rodin stare bohaté a proslUlě. Jeho
děd hájtl Sicilii a BrUtsko r 440 proti GeU
si!rtchU, mohUtUémU krált krUtých WandalU jeho
otec bpl prt wyslaUstwi kteréž r. 452 Nttilxl k
Uaxwratxlš Ztaťie pťimělo Skwěla byla dráha
otcxe; jesstě skwělejssčbhla syUowa dráha DU

wtip Theodoricha wybral ho byl z mUožstwč
RimaUUw aby jim šemi wydobptoU tak fpra

wonoati mohl, jak to w Ui již šawčdeno bylo
Kašsiodor šastáwal po stčxťděUejdxcťežitčjssioUťa
dy státUť Byťk tajemUčkem králowým a wsse
meelo jťti rUkoU 1cho J pod Uastx:pci Theo

dortcha NmaťanUtoU a Theodatem šllstalo weslo
wťádh w rUkoU 1eho J wykladáno mU to ža
wládybažtwost, že Uwhl fe odhodlati Ua to a
sloUžtti wrahowi Nmalasimty Theodatowř Z
powahy 1eho aťe šáhodlw foUditi že Kašsiodor
pťi tom 1ediUě blaho wlastt Ua zreteli měl a
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bUd U páUelU kdo bUď wlastčsioš, pokUd Ulož

Uo, sloUžtti žamýsslel Kašsiodor fám siepfal
bwl dwe pifemných památek o htstorii Jtalie ša
1el)o úťadowáslť: SbirkU siUťsseUýchlistú a kro:
UikU WrwssťobfahxxjesiUěonU hromadU státnčch

pčfeslmostč 1ežto Kašslodor bUď Ua rozkaž kráťU
gothtckých, čt o wlastUč Ujmě byť stpsal Mižexlč
šdrawého wkUsU a wčxd dokanle w Uč fe žračť;

sloh 1est sskrobelch, UabUbťelý, šbytečm)m leskem
tak pťecpanú, žcxčteUáťt ledxw 1im fe probčratt

Nčc méUě Kašsiodor chče fbirkll siooU ša wšor
ošdoťmeho slok)Ukaltcelciťského powažowáml mťti

Kašsiodor bpl dofáhl 70 rokU když wesla
wlády š rUkoU pxlstttt mxlfeť N wssač Učixmost
kmetowa dňťežttčxjssčse staťa pro celš člowěčext
Uwo Uešťt xUUšowa Odebraw fe Ua statky fwé
do Brxlttte Založtť tam U města Schllactxxm klá
Uter uo 008n0djum Mxxšricšušš., 181to
Zťťdtl sprobem šrela obšťásscxlim. Jakšho účelU
pťt tom Ua Zťetelt mčl wyšsláwá fám takto:
„Kdežto wědy jwětské w Jtalit horliwého Uale
Zaji pčstowánť probi mt Uemalé hoťe pozoro
wati kterak wssUdy pxo UáUkU Bifem fw we:

rerých UčttelUw fr Uedostawá J pojať ssem
šároweU š papežem Ngapetem w Umydel(r 535),
podle wžorU sskol oUěch,š Uichž jedsla drlchdy
kwětla w Nle:cmdrti, a drUha podxxeš w Syričl
we městě Nisibiš trwei Uákladem obapoťUě slože:
Uým šaložiti sskolU moUdrostt a wědy kťesiaslské
we které by se mládež UejeU tomn, cok dUsse
fpaeri prospiwá Uébrž i krástlemU a kwětxlaté:
mU ťečUěUčwyUčiti Uwhla N wssak wojUy po
JtaliišuťčciUpošdily UskUtečUčUižáměrU toho,a
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tndiž fe citťm božfkon prošťeteonsti ktomU
powoláUU býti wlastUťlU 1měslim o to fe postax
rati aby UejeU srošUměUi Wifem fw Uý:
brž i prehledttá šUaťost wčxdfwětských se
žachowala “ Jine žpráwy Uáš dosslé fhodei
se celkem š wýrokem státUikaťťmského Taťowá

jedna wyfoká sskolaod cifaťeWaťentisltaxtalll
žaložesla w Nimě, Udržowala fe t pod wládoU

GothUw. JediUě kU žwedeUi bUdoUrich kněži
xžadslého ústawU whodneho Uešťizowáslo Bomá:
hali si tak že dáwali kU kUěžim mladťkp do
UčeUi aby se od Utch UaUčili žalmp odžpěwowati
a th ostatUi slUžby po Uich kanti Eteme to

kanUU fUěmUWaifoxtskeho (r 519)
Že1takowéto dUchoinho žákowstwažwedeni mUn
telo býti pťiliš Uedostatečslé Uetťeba dokašowati
Nebo kněžť fami wěděli málo Tomuto pak Ue

dostatkU odpomoci šamyslil sslechetUý kmet w Uáu
klonU žiti swěho, žrižeslim klásstera sweho
Eo Uejbohatěji žaopatťtl 1ej WUwabUé, čistými
potoky prowijellě žahrado, rybUiky, mlýUy, lášUě
škratka, co 1eU Uáležč k žiwobyti pohodlUémU da
rowal sstťpeUifwémU Nad klássterem powšUá

ssel se kopec Ua kteršmžto Uprawiti dal poU
stewa pro takowé mUichy, kteri ritili toUhU
fami pro sebe pťebýwati Zlásstě pak fe postara!
o wýboonU kUihowUU be pak mUtsst i w
Uoct beš pťekážky sstUdowati mouhli, šaopatťtl jtch
lampami žlásstUiho drUhU totiž tak strojeUými
že UeUstále oleje pťitekalo a Uemeeťo fe ciditi

katU K témUžúčelUdarowal jtm hodide
slUUečUii wodni aby si hodin kUčteUi zeerb
Uspoťádati mohli Z kUihare jim obstaral
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Baton: že wsse siněťowalo tam, aby obwwa
tele klássterak horliwémll Učenčrošslťtil a Uěe
Uých ltdi ZUčch Uadělať a sice UejeU we posioát

Uých, Uýbrži we swětskýchwědách Batrltě tUssll
dloUhoU žkUsserstč šostťelý dUch tohoto mUže bw
strohleděho že weliky pťewrat wěrť Uastáwá a
že 1ediUšpomorť klássteer ždčděUé š dťe
wUčch wěkU wědy pro lepssč bUdoUcUost
Uchowatt fe daji tUsseUť,kteršžto tťm ro
Uásledowalo skwěle fe osprawedťxltlo

Kašsiodor Uepťestáwal Ua tom, že mnichUm
sstědroroll fwojč prostťedky kU wšdělanť
je byl poskPtUoUti !Uobl 80 letý kmet fám fe
chopil péra a 1esstš UěkoťikkUth (áš jušljluu
dionš a t d.) Uapsixl wcxkterých 1tm Uáwod

dáwá k žiwotU dxlchowxlťmll strUčUý sonem sskol
Uťho wědstwt (Uejrium qučxárjrjum), jakož t
prawidla prawopisil (orchograsie) 1im pťedkládá
W1 kUiZe Zlásstě mUichúm Ua stdče kladepťáUť
swé aby wedťe wěd pofwatných Uměnť fwětského
UežaUedbáwali N sice 1estt pťt tom rowUě tak
pamětthodxté, co i 1ak jim to powidá Kašsioc

dor meelk se potýkatt š pťedsildkem tehdejssčho
wěkU 1akoby wěděsli fwětské pro kťcxsimla bylo
UejeU šbytečUč, an iUebežpečné „Nejfwětějssi
otcowé dič on UžUáwalt jfoU, že wědy fwětské

kťestanwi Ua lUUošeprospiwajť 1elikož jtmiro:
zUmkUpostihUUtiBifem sio šostťeUbýwá Zda li
Uečteme o UejwěrUějssim slUhUBáslě Mojžissowi

že byl wycwičeU we wsseltké moUdrostt Egyptča:
UU? N dle toho szesseUého wzorU chcemet
obojťodwětwi fpojowati u Kašsiodor pokrac
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čUje dale: „JsoU lt meši mUichp Uškteťi, kdo w
Učenč pražádslěho šalibeUč Uemaji at se oblrajť
sstěpaťstwťm, hofpodáťstwim polslťm, šahradxlic
twčm (šato žajisté i Uasst hofpodáťt ho chwáliti
bUdoU!“) N wssak i těch powžbUšUje aby čťtali

dilo Garg Mar tiallš a „ožahradnictwť“,)(sil
kUih KolUmellowých „o chowáUť wčel a hoťUbU “

aby, co dělajť,t š rošUmexUkanti mohli. „Ač
koltw takowé žaměstUáUč se pošdáwá býti toltko
rášU a fpúfobn pošemskék)o: staUčk fe Uadšemským
Uwážimeli jakowého žotaweUi tčm xUUichpocest
Uým a Uemočllým mUže poskytlroxlti Jak libešllo
1est, šemdleUcho pocestUcho onUým owocem
šotawttt, hladowé mladýmt holUbyobwefelitt 1e
rybami Uafytčti či strdt pťed Uě kťastt a UčcmeUě
Uetajťm, že mi meši wssemt práremi tělesitými šda
fe Uejšáslllžllějssibýtčta kxčthy opifowati Wě
rU Usslechttléto powolánť chwaťUa to pile rU
koU lidem kášatt, prstamč otwčratt 1ašyky a mlčky
lidem šwěstowatt spásil a prott šlostslým ďábla

osidťUm perem a čerxltdťem bojowati “ Nabiši w
UásledUě kapitole Umichy, kteriž fe obsllchoU Ue
UrocUých obťrajč aby fpssy starých ťeckých č la
tiUských lekaťči stUdowali Wssem odporoUči fptsiy
xUUoha 1iUých, že 1ména Uwedených pohaUských fpi
fowateťči Sotwa jich mohl mornějt pobádati k
wsseoberUeUlU stUdowáUť Krom UwedeUých fpřsil

složil Kašsiodor pro wycwtčelli fwých mUčchUjesstě
dwoji wětssi dilo: tottž:Htstorii cťrkein o
llj dilech, a Wýklad ŽalmU Historie jeho
staťa fe oblťbenoU rUkowěti we sskolach stredowě
kých 93 let Už siár byl Kašsiodor, když fe jal
fpifowati prawopiš tUssim poslednčfpiš jeho;
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meelk tedy Ua žiwě býti pčeš rok 560tý , a pťe
čkatt UplUé wyhyUUti GothUw

Boethillš a Kašsiodor ssoUposledUčŘimaUé
we starěm siUyslU slowa toho Med škakama
jejich rožpadawalyk fe fUtin cifaťstwč ťťmfkého
a obžlásstxlč 1eho wžděťalwsti docela a Uowý
fe šaražowal fwět w těškých bolestech porodslich
Nenslt to tedy Ua Uejwýš pamětt hodUo že
posledUč státUik ťimský meeť w Umysel po:
jmoUct aby šachowal ltteratUrU starowěkoU ob

žlásstUťm ústawem, a že potťebxlých pomúcek
UaležUUl kU prowedeUi šáměrU fwého a UskU
tečUěUi idey tak wšácxlš? Kašsiodor sám tUssi

že w tom ho wodtla Wrošťetelllost Boži N
wssak UejeU klássterem 1eho Uýbrž wětssim to
waryšstwem Uloha tato podaťila fe Besledik
týUt, Už rehoťoU fon poťádxle čtUUosti Uwykli

prawidla literarUč Kašsiodorowy prijalt a
šachowáwali Tim pťtrosiťo žasllchám rádU
tohoto wawťťUU Uowého deo 1eU poUěkUd
žUá stdre ltdske pťečtew jeU Uěkolik stráUek ťe

holy fw BxčUedikta hUedle požUa že dilo Upťim
Ue, sslechetUé dUsse pťed feboU má.

N wssak kdybw Bellediktýlti Uebyli Uičeho
Učinili pro wšdU (ltteratan): Uárok jejtch k
dikmn potomstwa byl by méUě fprawedltwým
a meUfsim. Broto jsine prawtli hore že Kaš
siodor ťeholU fw BeUedikta doplUil Rychle

se ssiťiťa rehola po Jtaťič, Gallii a Hifpallii
Drťwějssč rožltčslost zrlšeslč klássterUiho pťestala
pošnenáhla misto 1ejť žanal perť wlastUč
ťád mnišský, čili fpojeUi mUohých klassterU pod
1edUU a toUže reholU
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SlUssUo rošezslatč trojč občasi U wýwoji
ťadU beUediktiUskšho Nejdťiwe Uežli se ťisse
germáUské po stěhowásli UárodU jak Uáležť Utwo
ťily, beUediktyUowé wžděláwalt pUdU ewropejsko:l
co ťemeslUict; Uebok UesinťrUé páfma žemě Ua
úrodUoU půdU proměUili, lesy wymýttwsse mo:
čály wysilsstwsse a pUdU žorawsse Wotom
když ssoU žbohasli dalt Eirkwi UepťehťedUoU
ťadU wUch a hlaw statečUýchbnBožději když
katolickci Eirkew w čaš tak rečeUé re ormare

byla klesla: wypnčsl rád teUto Uowy kwět.

Hčstorikowi powřlmo to ro sám UčeUé pili
BeUediktýUUw dlUžť slUssUoUUžsláwati chwáloU

Co bp byla historče stredowěka l)tstorie starssi
bež bráti MaUriUUw kteťťžtočinč1edUo odwětť
weliké čeťedč patriarchy UUrsického?

95. Crlibút w brzšrllstmčbněji.

Z pisina fw 1est paton že Eť)ristUš BáU
a š Uim sw apostolowé wystawowalt pantctwč
jako jedeU šUejliberějssťch wýkwětU 1akojeden
ž Uejčtstsslch a Uejwyšssich wýwojU a oUčiUka
ewangeltcké sily w žiwotě čťowěckém Této
okrafy Ueměťoč fchášett pťede wssemt pťč kUěžich
od apostolU UstanweUých we kterýchžto bez

toho jesstě ke wssemU tomU fama seboU fe hUUla
ona UábožeUská úsilownost a Uebeská tolcha jeU

wýhradltě ChristU a chott Zeho, fw Eirkwi
Uáležeti, u w bežžeslstwisetrwáwatt Takét
UkazUje historie UepopiratelUě, že obyčej, dle

ktereho kdo již kllěžem byl fe UežeUinšwice, w Uejwyšss kťestanskědáonwěkosti,w
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samém wěkU apostolskemsij prod wšal a
syUoda w NowéEefareji (r 314) 1tšawťela1iž,
že má býti odestawexc úťadU fwého kdo by jako
kněš jesstě se ožeUil

2 Medče wssak Ualežáme že až do časil
fUěmU Ntčejského t žeUati mUžowš take i do
wyšssiho duchowenstwa býwaťt ssoU pťipoUsscěUi,
ťdhžš totřž jejřch ostatnť wýtečrré wlastUostt ktomU
radtly Wťt tom wssač fe Uám Uaskthji dwé
zlásstllosti jedUa totiž: že i taci š intťUčho
pUšeUč Uašwťce obrowáUi maUželského fe
řon anť se šdržowaťř ta drlchá: žepočet
takowých šexlatých kUěžť wždy fe stáwal
skrowne1sslm Sem patri jedUo wyjedUáwáUi
sUěxUUNtcejského Již bylt otcowé Ua tom
wydati ZákoU aby kqždý, kdo tenkrát když Ua
kUšžstwi byl fwěcen 1iž byl šenat UyUč jako
ťUěš anť fwé ždržowatt six Ulěl TU powstal

ctihodUýbiskUpz Egypta 1méUemWaphUUtiUš
ťterýžto UpožorUil žeby takowe UUreUi pro tU
dobU jesstě bylo tUže pťeUáhleUé a doložil
pťi tom abp teU kdo Uežexrat do stawU
dUchowUťhowsioUpi, t potom již fe Ueže
Uil wice a oU Uažýwá teUto obhčej: „starým
podáslčm. “ Ql Ua com koUcsliUmpťestalo Bťiu
pomerUti slUssi, že biskmoowé od jakžiwa
bezženstwč w Uejpťisitějsslm fmyslU ssoU žachowawali

Z Tak stály ty wěri když wždy wice a
wice se rošwijejicč prstossllost po ťimské ťťssi se
rožlišala, a jakási fUrowost po wssech straUách
fe rozsstťowala J Uebhťot jest Uaditi fe jank
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leč že i znameUitá čcist dUchoweUstwa xiž Ueměla
do sebe dosti dUchowe sily, aby fe fprawowala

dle wšorU čistěho a prawého kněžsiwi; odřud
mUohoUásobUč šákko cčrkewUťl:o xOyUčowatt

mUsely, čchož fe pťed tim radostUě a famowoťslě
podejimáno

WssickUi welici Eirkwe Uččtečowš horlili

Uin pro tUto dťein kášeU Hadežowéopě:o:
waťi a žostťowaťt ssoU UaťišeUč a stanwy
cirkewUčan i žákko swětskc cčfaťeJUsti
UiáUa dotiraly ssoU Ua šachowá:xč bešžeUstwč
kUěšského

4 W tomto fnažeUi, Udržett kážeU apo
stolskoU o bešžeslstwč kxlěšském Uastollpila od koUce
7 stoletč wýchodUiEirkew dráhxl od šápadllč fe
odchylxljicť deežto fe Ua Západě pokračowaťo
dale šdUsledUostia žťčšeUiapostolské, ačkoliw
ZdloUha a š welikými obtťš;emš (teprw w
11. stoleti Za Řehoťe Ull) Zasek UHlUš plat
Uosti jeho bylo Ua žpšt pťčwedeno: dopU
stila fe Cirkew wýchodxtč té slabostt a Ua fy

Uodě w TrUlloš (r 692) šafe w Uččempo:
pUstila, tottž w tom že daxw 1eU čekancrlm
dUchoinho stawU powoťečlť,abh sk pred wy
swěceUUU sinčli ožeUtti a to fe stalo U NekU
šákoUUitýxU obyčejem který až podUeš fe ša
chowáwá
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l. Zewnitčnť osUdh Ečrkwe.
,zo

94. Žťťrniusr miry břrstunstxěpo Emrupě.

Eo prorok Jfaiaš (kap. 60) byl šwěsto
wal o welikém pohUUti UárodU ke fwětlU:

wpplUUje je w těchto dobách fpňsobem welko
twárUým StěhUji fe Uarodowé, obywatelé fe:
werU a wýchodn deroU fe takměr w ústrety Uowě

wšchášejčcilml siočtlU Ehrčstowp wiry; a pťi toln
1est i wýjewem powssťmUUti hodslým to kterak
uudle slow tšhož proroka 60 12 „lid a ťisse
kteráž UesloUži Tobě (t 1 BohU a EhristU),
ZhyUe“ u Uárodowé kterť měkke jarmo Eťyrt
stowo od febe odmrssčUjč bržo š 1ewisstě histo
rického mišť byk febe wětssčho bylt Uadělali

hlUkU, jako k p HUUowe; kdežto 1iUi k p
Fraslkowé že piijalt Zťčženi kťestaxcské po

1tsttli 2sobě dlouhe a kwetoUrč trwáUť2Gothowé ssoUperč mezi kočownými
kmeUy, 1ižto pťtjali jfoU ofwětU kťeslalcskoxx W

drUhém stoletť kťestaUskémrožpoložiťi fe Gothowe
opUsttwsse dčewUč sidla fwci we SkaUdanwit

(ťisst UejfewerUějssi) kolem čerUého moťe po
don straUách (Ostgothi Westgothi) Wotýkajice
fe š ŘčmaUp skržešajate wojin odtathd Uej
dťťwe se došwědělt o wiťe kr J chopili fe
ochotUě tak wšácUého darU Uebeš a Ua fUěmU

cťrkeinm w Nčceji (325) feděl 1tž i biskUp
qothický Theosil (BohUmil) Za častt cifare
WaleUša bohUžel! wUUceUjim byl blud ari
áUský Za 1eho totlž anowáUi od HUUUwšUe
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pokojowáUt a mešč feboU UesioorUč jsoUce žádali
cifaťe Waťexlša aby jim powolsl Ufaditi fe
w krajtslách ťčmských J powoltl 1tm žanati
jižslč pobťeži Dlmaje jestťt že by fe Uwoltli
pťtjmoUtt wyžsláni artanské K tomUto Uessťast
UémU krokU Ua mUoše jich pťemkUwsl wlastrtč

1e1ichbiskUp Ulsilaš (ok 370), mUž jiUák welmt
Učem,d který jtm Uowé p fmo (gothtcké) festawil
a do Uěho pisino fw pťeťožil Wo fmrtt Wajs

leUšowč podmanťcťfaťGratiaU (379u380)
gothický Uárod Uačež fw JaU Zťatoústý, bisknp
w Eaťihradě 1al fe xich obraceti, a sice š pro:
fpčchem Westgothowé arčánsstitáhťt do Jtalte
a odtUd do Spallhel kde ke konct 6. stoťeti
anrátili fe do lúsla Eirkwe katoltckér 589
Za cťsi:re Theodosia oanowalo wyšUáUč
Uicejfké po čelém cisaťstwť reckém Řťsse pak
Ost GothUw kteťťfetrwali w blUdUartánském,
bršo byla rozkotásla od wýtečslých woijdcú
Belifar a a Narfeša
Učtrlxrww Zsrirc pod Mandňly;uw eFtalii;uu

w erlxn

Z. WaUdálowé UemohoUcese Udržett
we Špaxxhelčch, Ua pošwánč ťimskcho fpráwce
BoUifacia pťepťawili fe pod wňdcem fwým

GeUferichem do Nfriky (l 429) Jejtch Ua
slowo wžatá UkrUtUost a diwoká fUrowost, 1akož
i arčáslskš wyšUáUť jemUž byli oddáUi pripra:
wila Eirkwi fwate w Nfrčce UefmťrxlýchraU a

foUžeUi šč kterých jčž Uapotom fe Uemohla žox
tawiti Mťsto, co měli jak slčbtlt ŘimskěmU
powstalci pomoci podmaUtťt sobě celé fewernč
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pobťeži Nfriky; a Ua to počať GeUferich zUťiti
a proUásledowatt katoliky SyU jeho HUnUe:
rich bhť mťrUějssi; Učcméně ř oU požději protč
Uim anésti fe dal DťUžno žde Upošorsliti Ua
pamětthodnoll Událost, kteroUžto BUb oslawil
Cirkew fon w tomto proUásledowáUť Na
rožkaž krále HUUUericha wyťešálw 300 katoli:
kUm w Tipasil 1ažykyž hrdeť (r 484), a oUi
pťeče wu tčto tak Ueťidsky žmršačeni u mohlč
frošmniteťslš UtťUwiti jako pťed tťm Wýtečný
woijdce cifaťe JUstiUiáUa Belifar wpwráttl
ťisst waUdálskoU w Nfriče (r 533) a „waU:
dalstwč jejtch až pofUd we šle powěstt trwá

4 Loxtǧobaršdowš wtrhli do Jtalie pod
Ylbinem (r. 568), okolo kterežto doby 1iž byli
?lriáUy thUd Ueni din že proUásledowali
eirkew katoltckoU ŘekUm wssecko pobraťč w

Ztalii až Ua UejfpodUějssi koUec Nimsko a Neau
politánsko a erarchat NaweUatský, kde erarch
(mistodržitel) ťeckého rifaťe sidlel. K ochraUě
Eirkwe poslal Bčch welikeho papeže Řehoťe l
Jim a čxádemfw Belledikta jehož oUdeUlpapežf
sám byl UwedeUi ssoU Longobardowé šast do
lUUa Eirkwe

5 Jrsko ZlasstUi soUcit bUdi teUto „šee
lený ostrow“ w katolikU w htstorii šběhlém

BUwodUě byw obýwásl od lidU, 1ehož slxrowost
a diwokost fw Jarolim (šp 83 3(1 0oššn)
jako erbhčeroU doličllje u Uažýwá fe žemě
tato bršo požději „ostrowem Swarých“ a wy

silá fwš wěrowěsty pťeš moťe abh wymýtěUy
byly posledUi pošUstatky pohaUstwa Ua pewUé
Zemč N jakých UtrpeUi wystála tamějssr Eirkew
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během posledxlich tťi stoťetč pod Uátiskem prote
stantského Nslglicka antž jim poquáde koUce
býti widi! N pťec tam stoji a šmáhá fe mocUě
a welebně fw Eirkew 1ako málo kde jiUde!
BatrtciUš jest apostoťem této pamatUé šemě,
a od božske Brošťetelxtosti k tomU šlásstUim
prfobem pťčprawowált byl Narošesl we wsi
BanweUě bližeGťašǧowa we SkotskUr 380
bhť co 16letý 1tUoch od moťských loUpežUťkú
jat a do Jrsia co otrok prodcixl kdržto meel
pásti braw jedUoUlU kUťžetř ostrowa tohoto
(ok 400) W famotě UoUšča bťdě fwé UaU:
čtl se žUáti jaké celch a sily do febe má mo
dťitba kterážto od tš doby žUstala 1cho práci
Uejmtlejssi. J br)l jest wyfwobošexl ž toho ža

jeti Ničměllš stdce jej erdolatelně táhlo k
těm UessčastUým obywateťúm te šemš krástlé

aby1tch žiskalEhristU Jako apostol fw Wawel
UočUčmwtdčUčm byl whbčdmxt kášatt w Mace
doUti: tak Ušťel t Watrik we silU 1edsloho Jr
čaUa š mnoho pfanmi QU lUU 1edUo podal
a BatrtciUš četl: Slowa JrčaUU Mežř tťm
co pfaUť četl šdálo fe xUU 1akoby jich slyssel
wolatt: Broslme tebe pťť,iď k Uám a ochj
Zafe meši Uámi Jesstě wčče takowých widělli

mčl N 431 pofpťchal Ua ostrow šeťeUý a
sskastUě ke bťeh:rm pťistáť K apostolskěxml úťadU
fe bhl we klássterách gallčckých potťebllým wč
domim a kášnť pťťstloU pťčprawsl 1akož řkdilU
fwatémU požtháUi a wysláslč od papeže Eele

stan byl pťčjať Wyswěče:l byw ša biskUpa
Uwážalk fe U weťikš dilo fwé To mU Uin
welice pricháželo whod že se meši Uimi dťiwe
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byl UaUčil jejich ťřči domáci S bUbUem sioo
láwal lidč Ua kťesianskě cwičenť, a ž pretýkaji
ciho frdče wyprawowal lidem čehož fe byl pod
1al co wytrpěti chtěť Wkapitel ša hťťchyUasse
Bo dlolchúch a těžkých Uamáhanch podarčlo fe
jemU, obxátiti národ trský ke EhristU KUěži a
pěwcowé (DrUtdowé) šafašowaltk fe prott sila
hám jeho: a wssak Batričtxlš Ualežxml oncUé
podpory U nčkterých pol)ťawárU Syn jednoho

žnich cele bpťk Watrččiowč pťilUUl staw fe
pomocslťkem jeho w úťadě apostolskěm a po
úmrtč Batričtowč jcho UástUpcem Bro 1ebo

tčchoU powahU dal lUU Watrik pťt krestU jmer
Besligm,lš MUoho fyUUa dcer š wšárslých
rodtU jato láskoU k žiwotU kťesiaxlskémU Ba
tricillš wssak Ueprohledal toltko k bohatým

WýslowUě prawč we knize „Wpšltánl “ w Uťžto
wssecko fám doličUje že též otrokyUě a čeledimy,
od fwých páUU trýžnčllš proti Utm šastáwal a
fe 1tch dle onžUostt Ujčmať MUoho mladčkú

že fprostcho stawU když na Uich pošorowal
fchopnosti wpnčil fám a ža kUěžejtch wyfwětil

Nrmagh bplo sidlem jeho biskllpskýma šUsta
lok 1im až do stoletč Zho PUfobnost fw Ba
ťricta měla x)ro Eirkew Uáslede důležitých Z
klássterU a sskol od Ueho tam žaložeUých wy
chášelo w pošdějssťch čafech Umoho wýtečných
apostolU (mišsioxláťťl) Zeltkož ostrow črský od
bouťi kočowUých UárodU UssetreU šUstal: tudčž še
sskol a klássterll, od fw Watricta založeUých, po
mUohá stoletč wpcháželo Umoho wěrowěstU kteťižto
po peinUě ewropejskéfwětlo sw wiry Ehrtstowy
jfoU rošUásseli a až do Uerowějssich wěkU tak
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slawUč ofwědčowmtá stálost U wiťe Ubohhch Jru

čanú šwěstUje až podUeš sláwU weltkeho Batricia6FraUkowé w Galltt a pohraUtčných
žemich germánských stali fe pro katolickoU Eirkew
Ua žápadě Uárodem UejžUameUttějssim kdpž se
obrátili Ua wťrUkresialtskoU Qkolo l 500 bylt

jest wojwodoU 1ejlch Ehlodwig„ a chor jeho
Klottlda kUěžUabUrgUUdská kťeslaslka 1soUcjtž
ode dáwna fe Uamál)aťa ač š Uepodarexlim chotť
swého žiskati EhristU KoUečně pťedce pozUal
Ehrista, 1ako pomocUčka w UoUši

Když w bitwě prott NlleanUUm r :196 U

TolbiakU (ZUlpich) w tťsttč UwášUUl a ssikowc
jeho wtklatt fe poččUalč: tU simdaw pťčlbicč pokle
kUUl a pošwedlla rUre k tomU Boť)U, jemUž fe

klaUěla Klotilda žasltbowal st jemU, že te staUe
kťestaUem, paklt 1emU bUde pťáUo stcitt fe witě:

žem J eršýwať Uadarmo o pťifpěUť Wťčpadlo
mU witěšstwť skwěle a famostatnost Yllemcmie
žtracena toho dUe El)lodwik wěreU slibU fwemU,

dal se we wiťe kťeslaUskéwyUčiti a také swš wo
jiny k tomU wpbišel aby se obrátilik totUUBohU,
kterýž jim poprál wťtěšstwč tak slawslého J bhť
jest skawUě pokťestěll Ua Božč hod wálwčnč od fw
Remčgia biskUpa w Nemessi, a š Uťmwýsse 3000

že sslechty fraUcke; 1eho pťčkladU Uásledowal po:
žUeUáhťa iUárod wesskerý Qd té doby až do
čan fraUcoUžskérewolUčť byloť obyčejem že krá:
lowe fraUcoUžsstč fe Uecháwali dle fpčifobU kťe:
stanského w Remesst korUUowatta pomašatt pťř
čemž pťiskUhowáUoš oUoU lák)wičkoU olerč
(šmpujlčx Zbšmenšjš), kteroUž dle powěsti ke
kťestU EhlodwikowU pťtslesla š Uebe holUbička
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Tato drahoceUUa Uádoba byla jest od holomků
rewolUčUýchr 179:1 rožtlUčeUa Chťodwik
Udeťil Ua jo!lseda GUUdobaťda kdále Bxčrgchdúw,
ariáxlských wálkoU, le.xitUš Oak wýtččmž btskUp
we městě BieUch, xon wýtčxčUoUwýmlUonstť
aby krále a Uárod Ešxristlxšiskal ?l wssak teprw
Sigišmmd král stal se katolikem a š Uťmceťý
Uárod BUrgUUdskýprilUUťk Eťrkmt katoťtcké(516)

Bro šbožUosta horltwost fon jaťoži že od syUU
Ehlodwčkowých r 522 we wálce i še tyslyšabit
byl cti siřw Eiřkwi co UxUčedlUik ZedeUact let
potom BUrgUUdie Ua wždy spojena š ťisstfraUckoU

7 YUglo Safowe jesstěposlxdsetrwá:
walt w pohaUstwť, kdwž jčž wsstcksli téměť Uá:
rodowé kolem Utch bhťt pťčjaliwťrU xkrestaUskoU
Brtttowé w dUrstUim NUqltckU jtž ža Rčmských

dob kU koUct Z stoletč byťt fe stali krejkalch
Nyslť když se bylt Nťmcme š ostrowa wystěho:
walt meelč Brittowé powolatt r. 450. prott
wpádúm Wtktúw a Skotůw Ua poonc spojeslé
Nngly a Safy žNěmec. N wssak NUglo:Safy
staťtť fe ž obraUcU potlačitelt, wšali kU koUct
7! stoletč Brittčmti pro febe, a potlačili tam

wirU kťeskaslzroU až Ua Učkterš krathy w bo
rách Walltských, kam fe bylt Brittowé Uteklř
W ostatllťm NngltckU šťidtlč tam wýbojcowe 7
malýchťčssi:KeUt SUsse:(jižUe Sasko), West
fer (žápadUčSasko), Ešser (wýchodnč Sasko),
NorthUmbrii, QstaUglii a Mercii we kte:
rých státech paxwwalo Uin starogermaUské po
haUstwo YUi Brtttowé, an Jrowe Uemyslili
Ua to pokčestaUtti tyto Ynglofasiky; Uebot NU
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glosaš by si Uebyl obťibřl ža Učitele aUč toho
Britta, jehož Uenáwčděť šásstim Uárodxcčm aUč
JrčaUa, 1imžto pohrdal Broto Brošťetelxwst
odthUd poslala wěrowěsty Weltký Rehoť l
papež slitowal fe Uad tťmto ltdem a stal se
jejich apostolem BohnUt pohledem Ua krásilé

mladiky angťosaske Ua trhU w Řimě ža otroky
prodáwaxlé žaslal tam ač fálU by rád tam byl
odessel (aťe Nťmané ho Uepustili) ž klásstera fwého

opata NUqUsttUa a 40 mUtchU SkastUě a
radostxtě pťtstáť slwr teslto apostoťfký Ua brth
w KeUtU, w žemi kráťe Ethelberta, jehož
choč Berta, kUěžUa fraUcká 1iž byla kťestankoU
Kral 1tm wyssel w ústretp, a wssak še strachU
aby sitad od Uich Uebyl očarowáU Uetronal
fobě, 1ich meši čtyťmi stěUami pťiwitati Uýbrš
perč rošmloUwáUč š Uimi dalo fe pod ssirým
Uebem 1ehoǧnasledkem 1tmpowoliť aby wssUde
stěli žwčstowatt fw ewangelimn Zaťmr) žpť
wajťce a stťťerý krťž pťed feboU UefoUce Ubť
rali fe Umichowédo DorowerUUm (KaUter
bUry), hťawnčho Ulěsta teto malé ťisse Bohemé
obdiwowali fe slawným obťadUm těchto mUžUw
ažamilowaťč wirU, která tolik nábožxlosti pťč

sixloty šiwota a obětowslelásky těm mišsioxlárňm
do stdcť wléwá J špožorowal král taonU
radostč kterak fe Ujimá w lth siUýssleUi kťe:
stanské až fám Uemoha dšle odolatiwšxresseltým
cnostem a dthm blahowěstuw těchto kťest sto

pťtjal Na slaonst swatodUssUir 595 po
kťestělt král a we wancich Uato 10 000 pod
daných jeho Kráť pokrestěslý fám fe stať apo:
stolem lidU fweho Zťskáslč 1ediUe dUsse měl
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ža wšacUoU korčst a jeU proto chtěl býtč krcilem,
aby králř králUw sloUžiti mohl Když to wsse
papeži ozUámčť teUš toho UáralUUoU radost

mčť a pisseBertě, že obráceUi Nslgťie je
1im 1est diťem k Heťenš 1i pťirownáwaje
NUgUstan pak Uapominá aby pro dar žášra
kUUežpyssněťDorowermlm (KaUterbUry) po
wýsser ša met:opolč we kteréžto NUgUsttU co
peri arribiskup od biskUpa w Nrelatech wyfwě:
ceUý sidlo šarašil Bodle wUle NUgUstiUowy
poslal papež UčkoťčkUmichú š opatem Melli
tem Ua pomoc do NUglicka Qxliť pťčllesli NU

gUsttUowi palltUmt j. arctbiskllpsioxc sstolU.
BošUeUal)la Uasledowaťt i ostatni králowé tak

Uašwcméheptarchte (Sedmerowlády) Meť
litUš kťestitelkrale w Ešfer U byl perim
biskUpem w Loxldýně (604); fw WaUliUUš
perixU btskUpem w YorkU w NorthUUcbrii
Na to pťisslo kťestanstwo do OstaUglie (wý
chodUi NUglie), potom pokťeskaUčU Westfer
(šapadUč NUglte), Ua to krajan Mercte ko
UečUš SUšser (1tžni Nslǧťte), kdežto pohaUě

Uejdeťe odporowali NU ža 80 let bylo dokoU
čer Ufslechtilé diťo Delssi trwáUi a rožkwět
Eirkwe katoltcké Ua ostrowech byly tčm, že pa
pež Witaťiall poslať do Ynglie UčexlěhomUi
cha reckého Thšodora ša arcčbtskUpaw KaU
terbUry š opatem Hadriáxlem (l 669), kteťč
tam sskočy šakládali pro UčeUi bohoslowllé pro
počtárstwť a ťečistarožitxlé u Dálssčm pUso:
beUim mišsiosláťň ťtmských, irských a aslglofaských
irská a ťťmskáCirkew festarobrtttskoU jplyUUly
w jedeU ceťek apo dloUhých fporech pťijat ťixnfký

16
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obťad pri kťestU, Uowý aťeraUdriUský chklUš we:
likolločnixe) a pleš ť“Uěžskačt stťtž (toUsUra)

!i. Mčra břrskanstnř w Noršůnng š,Uannnnii a jiných

Krcxžichstřrdni Emrnpy

W jižUých kraxčslách Uerějssr ťťsse rakouské
w NorikmU(chcoUsich) a w BaslUoUit (Uhťich)
žáhy, hned 1ak počalč wťádUoUtč Rimallé w
těchto Ulistech, počalo i domácněň kťesicmstwo
Z Woǧleje (Žqujlčxǧčx),weltkc této akwetoUcč
prifady ťťmské Ua moťi jáderskem kde 1iž dle

powěstč jw ewangeltsta Marek apostoťowať
pťčsslo tam kresiaUstwč jak fe podobá, kU koUci
l stoleti po Eh, a okolo prostťede stoletilll .
byly Eeleja (Eillt), Betothm (WettaU)a
jesstě dťčwe LaxlreacUm (Lorch) sidla bisiUpská
Z šde wlažila krew xUUčedlUickápňdll kťeskcm:
skoUW Ečllt bylsiat sid Marimiliasl (284);
w Betowčx UmUčeU siocho časil skawný fptfo:

watel bisišUpWiktoriU (Z()Ž); w LorchUUto:
peU fw Floriasl we wťUeichEUže W drlché
polowiUě 17 sioletť poť,xánělč fe po těchto še:
mťch kočowUčUárodowé kteťťfe tťaččlt že fewerU
Uebo od wýchodll k jihošapad!l Tim Utrpčly
weltce šemě chto a těmšť Ua poUsstkll promě:

l

cke)Jiš Nugxlstin fe chtšl fpolčitť š biskllpy staro ďrittskýlllř a
wyslaUcowé oboji straUy sefsli se r 8()1 we Wigorsliř
wsfak t.l se objewilo, žč starobri taUska Cirk: w od ťiwlské we
Uonhých, dčlem i dUležilých wšcech se odchhl!lje Q celřbatU
erědšlť Uič Uedrželř Ua půst, Ueswčtsli WelkoUoc žarowelt
ď cťrkwč ixintskou, 1islé odťady pri kixestU Zachowawali, a
primat papeže, a tUdiž dozorstwč AUZUstiUowoUad sebou
UzUntř Ucchtčli Al!gUstin sessel r 6()4
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UěUy jjoxt N wssak Uprostťed těchto žmatkU
neblcchpch objeije se UyUčw oUěch krajinách
ofoonst Uad mirU milostUá wu fw Sewerisl
mUich rimsk!x Octmxl fe w těchto krajanch r

455, bržo po f:nrtt Yttilowě pUzeUbyw intť:
Uťm hlafem který UlU primloUwal aby Ue:
ssťastným obywatelum krajtxonrických kllpomoci
a útěsse pťifpěl Nikdo fe Uedošwěděl kdo byl
a oded pochášelǧ ale ž ťeči bplo žxlátč,že je
latitmlk Na rožllč:tých mistech, we kterých po
fobě fe ždržowať, mťr:x.sl bčdU Uapommať kU
pokáxťť,siawěl klássterp, sstšpowalwťltorodé réwy
pO bťehach DUUaje a pro žášrakh co anel
mčxU od lth ctčUbpl Bodle šewnějsskamtňch;

aťe w fwattosti žřwota w horliwostt U wyUčoe
wáUť w láste a w darU žázrakčl apostol
probil Sewerin chodě po oUěch krajislách tée
měr 39 let pro častxe blaho člowěčenstwa, jel“i:

kož šbytky kresiaUstwa šachowal a pro lepssť
doby k UoweUlU roškwětU UchráUsl Nejraději
fe šdržowať U Fabiány (Wťdslě) thUd Uyni
wc WťdUi je slawUý fpoťekci jedUota sio Se:
weran. Sessel r 482 a lUrtwolU1eho od
wežli do Neapole

2 KU koUciN. (dle 1iných Nl) stoleti
oljewnje fe we krajčlx.ách podUUajských až do

UúžssčBaUUoUie Uowý wěrowěst u fw. NU:
pert QU pocházčl ž rodU kralU fraUckých a

byl biskčlpemwe WUrmš U Wroto že aťe pri
tom sioém sidle pronáslč!dowálřitrpěl pťtjal rád
pošwáUť baworského wojwody Theoda jl., a
pťissel do R,ežlm kde pokrestil wojwodn fyUa
jeho a Umoho UrozeUcU S powoleUim toho

167jc
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wojwody pUstil fe dolU po DUUaji obrarel po:
haUy, a posilňowal U wiťe xiž pokrestělté Na
žpátečnč cestě wpstawěl Ua ježerU Waller siém
kostel (Seektrchell), a tam sčdlo biskUpskéžara

žiti šamýsslel Když wssak doslechl že Uedaleko
odtUd Uacházejť fe šťiceUin staráho pťekrásité:
ho města JUwawie ktere od národU toUlawých
bylo slwťer: hUed fe tanlwyprawiť a wysta
wěl tam kostel a klásster fw Betra Misto to
šdcilo fe 1emU pro biskUpstwi žcela prčhodsle;
wojwoda mU dal statky a soliwárxch k wýžiwě,
a tak powstalo slaer btskUpstwť,požději arcč

bisknpstwiSolslohrad Nle prawý apostol ba
worskýjest sio EmeraU (652) bčskupFraUkUw
který Ua cestě k Nwarčim od Tk)eoda w ŘežUě
byl šadržeU a pro UeUanerU horliwost od
fyUa wojwodowa šawražděxt

3 W krajiUě, která Uin slowe „FraU
keU (w fewerUich Bawoťťch) po whwráceUť ťisse

dUriUfke od FraUkU (527) fem tam Zapadlo simě
wiry, až morUě fe šmáhalo pod pečltwon rUkoU

irskehowěrowěstasw KiliaU a kterýweWúrš
bUrgU pohanskšho wčldce Gošberta pokťesiil
a še fwými 2 towaryssi (Kolomčm a TotUaUxx)

mUožsiwč lth w těchto krajech pokťestiť Když
ale 1ako drnhdy Jan Gošbertowi UedowoleUp
fpolek š maUželkoUbratroon wytýkal posstwá:
Uťm žem,x smslnc še foUdrUhy swýmižiwotem to
šaplariti mllsel

4 ZlássřUi horliwosti thikal tež irský
mxlichKolUmbáU N 590 pťisselkekráli Frcm:

kUw aby apostolowal meši Němcř Ua hrantcťch
ťisse franckě. Král lUU dal radU aby fe Ue:
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poUsscěť až Ua fame hranre, Uýbrž abd člpox

stolowal w ťissi famé Na to žaložtl Kolum:
báU w diwoke krajině hor Woǧesic klásster NUe:
grey, še fwýmt Umichy wUkolUčkrathU wždě
lal a pťionU kážUč kteroUž Uwedl obdiwexcč
žpúfobil xe) Toli tUěl žákll, že jtch lnllfel do tré
klássterU rošdělčti NUegrey ZUstať kmexlem; je:
ho odwětwe byly LUreil (LUrowiUm) a(FoU:
taiUeš (Fosltanae) Zlásstě horliwš apostoťo:
wal koťemješčra alemanského (bodamského Bo:
deUfee) thxtd pro Umoha proslásledowálli wy
stěhowal fe do Lombardte ke krált Ngilulfowi
Tam wystawěť klasster Uapotom tak proslUlý
Bobbčo kdežto i sessel r 615 Jeho Uejmč:
lejssť žák Hawel žňstal we Šwýcaťskx:.

5 ObčáceUč Frtsllw (w Nišozemskx:)po:
čal anglosaský bexledtktýUWillibrord (692)
Wán požehlml pili jcho žUi bohaton, a pro
Upewxlěnl počatšk)o dila šťčdilo se w Utrechtě
sidlo arcibtskřxpske,Ua kterež oU fám peri řo:

sedUUl byw w Řťmě pod 11UeUelUKleerUš
wyfwěcext ( 736) N wssak Uplslě fe mU
Uemohlo darttč obráčexlť FrišUw 1essto od rokU
692n 734 Frišowšporaženi byli od swýchpod

e) Uwedemei prťkladh šté Pťionty Kdo Ucreknc Ua Oošcu
hUan opatowo „NmeU“ kdo U stola kxczpotrcby promluwi
kdo Uad žlicť swou křťž Udčlari žanedba, čdo pťi zanteUť
šalUlU zaťassle, dostaUc po sfestřsslehach ťarabačem: Toli dož
staUe kněz, kdo sloužť š UeUťezaUýxUř Uchth, kostelrlik jenš
obslUhUje UeholerU eraďo:l, a rba, kdpž sc obližeji po kow

stele onwážť li se UUlich, promlxlwiti sc šeUskoU, dostalle200 fsletul karaoačem ale Ue Ua 1choU, Uýbrž dhcky po25ti
Kromkdje wssak zUa KolUmbún 1esste jiných pokUt Ncmilou
srdna piisnost reholy, ktera Uaš Uyni dčsl, prawč ktomU prču
spela, že tak wclikč wažUostia slaer powťsti dosabUUl SUu
rowost wckU wymahala prostťedkú heroických
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manitelU Frankúw R. 734 Kareť Martell
strassně jich pobil Z toho stčadxwpochopiti, že

Frižowé UeUxěli mUoho chUti pťijiti kťesiaUstwo
t j. wirU swojich Zuťčwě UeUáwtděUých podma:
UitelU franckých U prostťed tčchto hroštlých
wo1excfessel Wřťťibrord (o r. 736) J Ua5
potom Ueprestáwalt Frižowé k)ájttt fon erdǧ
wislost, t swé dely domácť Jesscě 20 letpo:
šdějl fw BoUifác rUkoU pok)anských Frišll padl
Qd r 696 měltt Frišowš fwou wš(xstnčústawu
UletropolitUť co Uemčlt rádi aUt WipiU aUt
dUchowenstwo fraUcké; Uebo tťmto Ustawem bylt
Frišowé pod ochranU papčxžowou od FraUkň
erdwislejssi; fary pak dáwal Willibrord NU:
gťosasi:m UikoltFraUkUřU Uenáwiděčlým OdtUd

byla ťeinwost mešt těmito straslamt N wssak
dwUr fraUcký jeU potajmo fe tťel š Willibx:or:
dem, 1essto pťťzslěfw Qtre k bUdoUcčmžaměrUm
potrebowal Nebo Bipin, šaťožiw lesk domU
sixého jal si! rášUěji pokťefčantikmeUy Učmecke,
ktrřť posixd kde jeU mohli, š 1armem fraUckým
i wirU kťesi odhašowali TU rošeslal BipiU ke
wssem kmenňm fraU ckým mišsioxláťUw Božlmw
že chybtl (Uebo GerUmU UeUáwiděť FraUka

reloU dUss) poslal k Utm wěrowěstU aUglo:
faských že žámoťť aspožil fe še fw stolici,
kteráž tehdáž wssUde byla U Uejwětssi wážUosti
Od té doby fw Otec obráceni NěmcU tak
ťidil aby Ueštrácelt fwobodU fwoji, a Uestawali
se otroky FraUkči Sw Qtec chráUi šde wedle

kťesianske wiry UárodUost Učmeckých kmeUU
Francka wláda wssak Uemohťa fe proti tomU
zjewUě opťiti Uebo ťimskcpomoci bylo FraUkUm
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potťebi jak w Němcčch tak we Francit samé,
jak požději Uwidčme Naopak šafe papešpotrebť
mčl moci králll fraxckých Tak meely oboje
mocUostt wšájemně si! podporowatč KoUečUěUlU

fel Uějaký lUUž ža mišsioxláre erši Uěmrcké kmelch
pťijiti který wwmýcilodtUdstarobrtttské roškol
Uiky, žhUsta se tu potUlUjiri. Nsxbo kdwby fe bplo
Ujalo UčeUč ježich w Nťmcčch, ZšeUeUťEirkwt po

tťebť1edslš Uejwr)šssi l)lawxy: Uebyla by kmistU
pčisslq jedillá celtstwá UarodUi cirkew Uě:
mecká a beš Ui eryša by wšefsla siUloUon
WerdUUskoUslaan mocUa risse germanska
Takowý mUž fe wyskytť pro Německoll ťčssč w
ofobš Wčnfrida, kalčše axtgťčckékxo

96. Bm. šůďččisúrinš, aš!ostol U:ošrndn němcclxúhn.

(r 680uuxef5 Eerwxla755)

Brichášelok siceběť)em 7 sioletč ž „ostrowa
Swatých“ (š Jrska) dosti wrowěstťcw aby erši
rošličnými kmeny UárodU Uěmeckcho rošss1rowali
fwětlo wiry Mešt těmito wyžUameUalt fe ob:
žlásstě horťton čtUUostixon Ua wiUtci WáUě

KolUmbaU (l 615), š 12 towaryssl Uteši
Utmčžbpť i Haweť šakladatel klásstera Swato
Hawelského (rlx646); potom KiltaU w krajině
kolem WtrcbllrkU, Emeran w okoťť města
ŘežUa a thtbrord (dlt695) še žáky fwýmt
U Frčšlcw (Ntžošemi) Ttřo Uapňfobtlt Umoho
dobrého; Uic wssak méxlě žčlotě posild jesstě

mxtoho kmeUU Uěmeckých w tmawých lesich a w
tenmostech pohanských. J tam kde krestaslstwi
již bylo šasstťper Uemělo trwáUč Uedostatkem
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zťišexlého poťádkx: cťrkewltťho a tytýž šafe od
samých kněžť tenkráte 1esstě málo UčeUých, po
micháwalo fe š pohaslstwim TU bplo potrebi

pomoci obfcihle a wydatUé a Bxch ji feslal w
ofobě axlglického kxlěšeWthrtda kterýžto
pod Uášwem BoUifariUš od UároďU Uěme
ckeho ša apostola jejich wsseťtkýmpráwem
e cti

f 2 Narodil fe w Kirtoně, městěaUgli
ckšm (680) Záhp byw wychowáU od BeUedik
týUUšahorel státi se mišsioUáťem J wy
prawiť se š 2 mntchy k FrtšUm (716),š
Loxldýsla Ua protějssť bťeh ewropejské peinUy,
kde práwě tehdáž frtský král Nadbod kreslaUské
chrcimp boUral proto že kťestaslstwi tam ssiťelw
od FraUkUw kUimž Frižowé w Ueprátelsišm
poměrU stáli Nebo kráťowé FraUkUw kdekoli

ssťťili kťesiaUstwč tam šárowen ssiťtlt i fwe
anstwi; a proto podmaxrěnikmerwé 1akmile
se Uasky a prikyodmi chwile wymkrmli se 1im z
obcho Zde fe mU daťtlo eralUě a proto fe
šafe wratil do klásstera fwšho N wssak Ue
Umje Uižádxlšho pokoje Ui stáUť wydal se žafe
Ua cestU z 1ara r 718 ale Uejprwé do Řčma

pro žponmocUěUč a požek)nátli the fwateho
Řehor ll papež tottž Učchližejedobre že jest
Ua čafe abh Němci 1ak Uáťežť byli pokresia
UěUi,aafpolU pťefwědčesljfa že Uejlepssimiwě

rowěsty jfoU beUediktýUi aUgličti 1essto Uestoji
o Uic, leč o rožsslťowálti Ehristowy wirh:
dal si ho w NUglickU wyhťidUoUti, a když pfaUť,

odbiskUpa WiUfrtdowa pťtUeeré pťečetť Ufmiwal
prý se UaU radostť že toho prawého Umže pťed
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feboU widť Pťeš ceťoUzimU delmě š papežem

rošmťxlwy mčwal; a ž 1ara 719 Ua škoUsskU
perť cestU do Němec UastoUptl Nejprw fe
octUUlw DUriUkách, a odtUd došwěděwse
že Nadbod žemrel odebral se do Frtžie kde
po Z leta arcibtskxlpowi Wsltbrordowč w Utrechtě
pomáhal; r 721 šqfe do Němec ee wráttl a
Ua mistě, kde Uin Nmenebxxrg (w EhUr
hešsich) stojť dwš kUťžata mUoho lidU pokťesttl
a perč klásster stawětč se 1al

3 To kd,yž ozUamtl fw otct Rehorč ll.,
po drxchš do Nčma dostawtti se UUlsel Ua podu
štm 722 kdežto složiw prisahxl wěonsti a od:
danostt kU stolččt sioatč ša btskUda cťrkwe
Uěmeckš wyswěcxexlbyl pťt kteréžto pťťležttosti

pťijať Uowé jmeslo Bončfártllš (Dobrodtxlec)
J skUtečUě stať fe Uejwětssčm dobrodčtrcem Uá:.
rodU Uěmeckého Toto spojeUč še sio stoltcč
byťo Uad mirlč profpěssUé ba potťeťmé; Uebot

jedtUě we spoxexli šcx fw stoltci bylo UtožUo fw.
BoUtfáciowč wykoUtt wěct tak weltké a slawUé
o kteřých fe došwťme Neďo papež mU dal

seboU 6 pstmť wš kterých ho odporoxlči kUiža:
túm a lidU po wesskerých krajtslách Uěmeckých
afraslckých Bod ochranU takto ZiskanU
(žlásstěKarťa Martella prroUiho mčsltstraFran
kU) daťčla fe tťm Utěssellějt fw. BoUifacčowt
práce apostolská Nynč tim siradUějt wesskerext
lid w Hešsich a w DUrčUkách pťtlUUl ke Ehristll,

žlásstě když Ua dťtkaž, jak Uičemné jfoU modly
pohanské, dUb Jowčsse w Geišmarll (w Nťšo:
hešsich) pohaUUm poswátUý k úžan pristojicťch
skácel Pext toho dUba poUžiť k tomU aby fe

dle
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tam wystawila kapťa ke cti fw Betra Odtxld
pak r 725 do DUriUk fe obrátil

4 be wira a UábožUost hlUbokýchkoreUU
wpUstila do frdči UarodU Uěmeckého: stawěl sw
BoUtfáciUš kostelh a klásstery, a Ufašowal
w Uich ťeholUiky a ťeholUice pťiwolane ž YU:
glicke šemě. Tež pfal Uěkoltkrát do fwe wlastř,
aby mU odtathd poslaly wsselcjaké wěčč po

tťebUé Meži r. 724u26 podať papežiššpráwU,
co a jak byl půfobil tež w Uekterých wěcech o
radU a rošhodUUtižádá Bapež Řehor ll
fessel 10 UUora 731 Jak msle po Uěm Ře
hoť lll. wládU Eirkwe UastoUpil: hUed wypra:

wil k UšmU fw BoUifác pofeťstwo, profe aby
jemU a towaryssUm jeho tUtéž dUwšrU popťáti
ráčtl a toUže pťťžUi se propUjčowal jako pred:
kowš 1eho byli Učtnsli fpolU pak Uěkolik orážek

mU pťedložil k žodpowěděsli deowěď žUěla
welmt prizsliwě Nchoť AU 1menowal apostola
UěmeckehoUárodUarcibisknpem ašaslaťmllpal
liUm š ponmoci, wyfwěcowati tolt UowýchbtskUpU,
kolikby 1ich šapotťebč bylo Qstatek psan žabýwa
fe š otáškami 1ež byl BoUifáe pťedložtl papežč k
rošhodmlti, k p „Za Umirajťci owssem dowoleslo

1est fe modliti; a wssak jeU ža kťesialch a Uá
božUě Uikoťt ša pohaUy a lidi šťé u Taci
lide, jižto maji pochybtwst, jsoUli porádslě krer

stěUť Uebo kteťi pťijali kťest od kněži jižto obě
towalt modlám Uěmeckým a požlwali mafo

obětUi at žUowU pťijmoU kťest fw.; u sixatky
maUželské meži pribUžUými Uemajč fe dowolitt

až do 7 stUpUěpokreonstč; možUolt hleď pťe:
kažttt by se wdowec po drUhe Ueb po tťeti
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Ueženil; ťtdé kteri žawraždili otce matkU bra:
tra Uebo festrxl, Uefmčji prčpUsstěni býti kestolU

BáUě až w posledUč hodiUce QšUamUješ mč
že taUl w té krajiUě fe Uachášejč wčrčcť, kdož
š otrokw obchod wedoU prodáwajire jich poha
UUm kťeťi 1tch šabijejč w obět modlam To

jest ohawslost, kterážto rowné Uemá Jako š
wrahy Uačládej š takowými žloččllci!u Kdy
koli Uowého btsknpa wyfwěrllješ, wezmik tomU
2 Uebo3 starssc pťedstaweUécirkein a odpla
ij teU úkoU w jejtch pťťtomnosti uu Bádp
tř)to kterš Bonifác papešš predkládá jfoU weš
měš toho sprobU, že fam dobťe wšdětt mohl
jak bh fobč w Učch počixmtč mčl N wssak mU:
feť to Ulťtt pťstmslě w rUkoU od papeže aby

mohl wykoťeUitt Uečády, k)ťuboče šaťošexčš bUď
w obpčejčch chbo žisstUostč lth Uěmeckého Beš
pcmoct papežowh sotwa by l)o byťi Uposlechlp

oweččš 1eho.Od r 725 w DUriUkách fe šdržowal
a odtUd r 733 Qo Bawor ZahUUť TU hor
lřwě kášal od wadčUUakažeUý lid šafe we sio.

prawdč Utwrdil a starobrxtcského rožkolxlťka
Eremelfa whplxdčč Ebtice fe UbráUitčUad:
wlády fraUckc žapočalt r 734 wyjedltáwatč Uě
kteťč kUťžata Uěmečti še fw stoťččť o Zťčžexcťrťre
kewUťbo poťáde še strcde jednoty katolickě
Broto t Bo:lifácillš po treti cestU do Řčma
wážil (738) J bylrč tam slawnč pťtwitáUod
papeže, od Řimach a šlásstě od krajmlU Uěmec.
ckých Sewssad se fbčhalt abh cřěxleho arčtbie
skUpa wlasti Uěmecké požUatt a slysseti směli
Wobyw tam 1edeU celý rok wratil fe do rozac
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fáhlého okresU fwého byw opatťexc od papeže
UejeU ostatky Swatých, alei trojim listem
otewčeným W perim listU ho fchwalste
papež duchoweUstwU UěmeckšmU w drlchém roš
ličUým kmeUUm Uěmeckým; Uedeležitějssi pak
1est list tťeti šťišeUý k biskUpUm baworským
Stáwalok sice t pťed tťm 1iž w Bawoťťch bi

skUpU a wssakš Frcmčie dosslých, Uecťrkewltě,
fmýsslejicich, jtchž papež ša ťádUé UeUšUáwal
Teprw fw BoUifác rošdšlil Bawory ťádUě Ua
čthrydiocšfe:Soonhrad Freisinǧ, Řežxlo
a Bašsow a btskxlpypro tyto sidla wyswětil
Když to papeži ošUámtl teUto hUed mU ode
pfal že tak 1est UčiUtl 1ak mU w Nimě bylo

Uaťčšer. Wojwoda baworský požádal fw Bo:
Uifacia aby byť w Bawoťich metropolitoU
N wssak oU se wykášal pťed Uim listem pape
žowým, že nesmi 1eU w Bawoťich se ždržowati,
Uýbrž po cele Germani biskUpy Ufašowati
Bčhem r 740 a 741 podobUým prfobem,
jako baworskoU fporádať i cčrkew dUriUskoU
žťťdiwtam troje biskUpstwi:Wúrchrk BU
rabUrk a ErfUrt; a pošděj i Eichstčidt
Mocne fwažky poťáde byly UatažeUy čtUUosti
1ediného mUže; bylo 1eU 1esstě šapotťebi, aby
1edixca rUka wssecky ty fwašky držela w fobě
Zstaťo fe tak w bršee

6. 22 Řťjtm r 741 fessel wojwoda
FraUkU Karel Martell o měsic pošději papež
Rehoť jll a UástUpce1eho byl Zachariáš
Karel Martell Uepťál welice sw BoUifáciowi
Uebo toli Ucchližel že oU a papež w Němcčch
prowodi šáměry„ které se Uehodi wládě fraUcké
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Sw. Bonifár ho welice Uechwálčl. Ql wssak
žjewUě Uepťekažel apostolU UěmeckémU, Uebo po:
tťebowal papeže a Uefměl si ž Uěho UčiUitč
Uepťitele SyU jel)o KarlmaU obdržel to

uúše!mi we kterém fw BoUifác apostolowal; to
ostatni obdržel lnladssi bratr WipiU. Karlmcm
měl rád fw Bonifácia, Uebo oba bratťi mělt
pťišUě papežowy 1esstč wice žapotrebč Uež otec
1ejich W rocich 741u43 držel fw Boslifác
celoU radU fyUod Ua kterých Uowš žaložeUe
sidla btskUpská !Ueši feboU a še stoltcť rimskoU
fpojowal Q 1edUé z Uich tUto powťme mist
Učji protože fe dotýká UarodUosti N 743
fessla fe fyUoda w Liptině, dědiUě btskUpstwi
Kamberackého 1ižto opět fw Bo:lifáciUš pťed:

fedal Z Karlomčm byl pťitomext Mešt 1t
Uým tU složexm byla odťčkaci formUťe kteroUž
Uowčobrácexli Němci po kUěščodrťkáwati meelř,

Uejstarssť to památka staré UiškoUěmecke reči
BonifáciUš jaťo mondrý Učitel měl ža prawidlo
po!lžiwatt ťečt Uárodsli (Uěmecke) k UčelUlU
UábožeUským pokUd 1eU toho 1edUota bohoslUžby
katolické dopoUssti Německy se meely odťť
káwatt UejeU formUle 1imtž fe Němci š pohaU:

stwem loUčtli (1qko pťt kťestU podUeš: „Qdťi
káš li fe Sataxlásse?“ u Odrikam! m) Uýbrž
i Qtče Uáš, Wěťim w Boha a žpowěď Q

této wěcč dále UaťtzUje moUdrý apostol NěmrU
takto: ŽádUý kUěžUestni UstanweU býti, který
by fe UeUměl wyptáwatt fárUčkU fwých pťř
jf:kťe!siUa we špowědi 1ažykem Uěmeckým Nebo

:lidé maji tomU rošUmětt, čeho fe odrikáwajť
a odpťifahnjť a co wyšUáwajť Kdo UeUmi
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„Otče Uáš a SUesseUi Uema býti kmotrem
a t d “ KarlomaU fwěťiť sw BoUčfáciowi
UejeU žťťšeUťEirkwe w Němcčch, aťe t w Za
reri kde dUchoweUstwo(aUsterské) bylo welmi
spUstťé W letě r 743 wypUklo šboUreni wssechu

kUťžat Uěmeckých i SťowaUU Ua hraslicich prott
wládě FraUcké. N wssak teUkráte Uebx.ylt do:
spělč 1esstě k ofamostatslěxli pročež 1esstě 100 let

meelt Uéstt 1aero FraUkU Sw Bosltfáčtllš w
tom šboUťeUč žadUého podilU Ueměl ba proti
UěmU byl odtUd sk Ua Uěho wojwoda bawor
ský hUěwať Za to aťe tťm wire UUl pťalč
Karlomaxc a BipiU wojwodowé MerowiUǧUw

7 Nin UžUalpapež i sw Boxlifác whod
UoU chwili kU fpoťádánť ústawy cčrkein w kra:
jech těchto Bapež žádal aby pťedewssimústa:
wa metropolttUi w řťssi FraUkU oonweUa
byla a UfašeUt byťt UejmeU tťi arčtbiskUpowé
BoUifác o tom wyjedxláwal š Karlmanem a
WipiUem Nle twrdossijlrě si! opčralt kněži fraU:
ssti protč ústawU kterýž UeUpťahansti šlásstě
wyšssťho klerll spasiteonU úšdU wložiti měl
KonečUčUa stmodč w Soišfoslš U (čtt Soa
foUU) ď. 7:14 Ustanwer aby bpťt w rčssč
fraUckédwa metropolttowé: w Nemessi a
w SeUš (čti SaU ech), ač k tomU Uepťissio
Na tomto fUěmU stált prott fw Boslifácč dwa
arcikacťťt: Ndaťberc a Klemextš šastáwajčre

manželstwi kUčžč aby bčskupowé fwé statky Ua
ditky děditč mohli. N wssak sw BoUifác, který

š Uimi již w Němcťch, kde lid kašili fe potýkal n
Ndalberta klatboU štižčl. Také zde Uarišer„
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abh se každoročně syUodh držiwaly w rťssl
francke

8 KorxonU prcicčapostolských fw BoUifacia
bhlo šaloženť opatstwť we FUldě (746), kte:
réžto bylo po mnok,xá stoletč pro wesskeroU Uěǧ
meckoU ťissč stťedem oswěth a semellisstěm mUžU
wýtečUých BoUifáciUš byl darem obdržel od

KarlomaUUa a welmožU fraUckých welikoU trat
žemě, 4000 krokUdo kostky Nin tam počalt
mnisst stromp kacett a žemi roanti BošUe:
Uáhla šwédaly fe tU male ceťy, U prostred Utch
wystaweUa SwathUě, kteroU ale teprw Uástnpre
jeho LUll dostawitt mohl

BoUtfáršwoltl StUran ša periho opata
w klássteťe FUťdeUskem kterýž fe bržo UaplUil
ťcholUiky ťádU fw BeUedikta Řehola fwata

žde fe žachowáwala w celé pťisttosti fwé W
potu twáre jako rolUťči wpděláwaťi sobě mni:
chowé wýžin potťeonU; odtUd Ulělt i wěroe
wěstowé k SasikUm wycházel:t K tomU Usta:
Uowsl BoUifáč šde fwé stare de žtráwitt apo
fmrti odpoččwatt Dwě listtny podUeš sioědči
1ak pečltwým byl apostol NěmcU o tUto miloU
pťčfadU fwojč W peri wypočitáwá majet
Uostt klásstera FUťdeUského aby o Uich Uepo
wstalo poždějt Uějakých fporU; w drlché wymáhá
Ua papeži aby klásscer teU byl famostatllým a
Uebyť podrťšeU pod žádUcho btskUpa. J staťo
se wssecko 1ak si toho pťál fwatý apostol Geru

manie Když r 755 od FrtšU žabit byl pťisslt
si mUichowš ž FUldy pro drahoU mrtwolU 1eho

a pochowali ji we klássteťe fwém. Qd Uěho
UstanweUý opat StUrm ťidil brát tUto až do
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r 779 a wssak U prostred welikýchproUásle
dowáUi Karel Weliký teUto klásster U weliké
Uctiwostt chowal a odtUd whslaUými wčrowšsty
Sasiky Ua wťrU obracel

9 Jakkoli Bontfác welčké wážUosti požč:
wal co Uámšstek papežUw a Uěmecký arctbtskUp:
pťece ona byla 1eU osobUi a byla by po

sinrtt jeho wyhasla kdyby fe mU Uebylo poda
rtlo wyfoke postaweUi fwe k staťémU úťadU a
k pewUémU mistU pťtwášatt K tomU močldrý

apostoť UeUstále prohledal a o tom po deťssl
čaš š papešem wyjedxláwal Nejprw sice tomU
chtěť a o to prosil aby Kolčsl Ua RýUě byťo
sidlem metropolity ťťsse Uěmecké Boxltfác w

tom projewtl 1ak we wssem weťiký bysiroť)ťed
polttčcký Město we kterem měl býtt cčrkein
stťed wlády Učsnecké Uthelo ťežett Ua NýUě
Uebo taUl byťo těšisstě moci UárodUi Uěmecké

Bapež sice to potwrdtl; a wssak pro Uepťemožlté
pťekážky BoUifáciUš teUto šáměr prowéstt Uč
mohl Za to Uhodil Ua 1čUš jesstě whodxcějssi

misto R 7:15 držel sid Boxlifácixxš fnčxmw
MohUči BřskUptoho města bhl pro šle wěct ode
stawell Wojwodowé ťisse frčmckš Karlomaxr a
BtpčU podaťi UprášdUěUoUstoltct fw BoUtfáctowč

Zároweň powýsssli MohUč ša metropolt
celeho Německa, wyprawiči ša tčm účelem wy:
slaUstwo k papeži, a obdrželi i jcho swoťexlč

Teprw tri ťeta Ua to r 748 poslal papež Za
chartáš lčstiUUžadoUci we kterežto stojč: „Qd
te dobp, co Tebe predčk mUj Nehoť ll Ua

biskUpa wyswětil kážal 1si Uin po 25 let UejeU
w Němcich sio EwangeltUm, ale i w ťissi
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FraUkUw co UciměstekUáš fněm si držel N.
ačkoliwš w tak šbožUé prári žiwot tráwiť pou
fUd 1si sidla pro febe Uežádal Npllť teprw

když WssemohoUcč dilo Twoje šmUožil pťeješ
šároweU š kUižaty FraUkUw, abych tobě a Uax
stUchm twým bčskxlpskýchrám potwrdčl a t d
Na to potwršUje papež slawUě MohUč ša Ule:
tropoťi a podťišUje 1emU reloU UěmeckoU ťissl.

10 Tato ltstan papežska ma do febe
erýslowUé dUležitosttNemlUwťme šde o fpra
wedliwé odměně kteroUž tčmBoUifáciUš ša žiwot
plUý obětť a cUostč obdržeť; Uebo še wsseho
wtděti že teUto weliký mUž Uičeho pro febe
Uehledať Ntkoli pro Uěho ale pro Uárod teU

jenmž fe co apostoť wěUowať bhlo texckráte
UčiUěUé opatťesli Udáťostť Ua wýsledkp bohatých
Německo dasáhlo žáslUhoUfw Boslifácia r 745
žárodek fwš 1edUoty a polittcké famostat
Uosti Když 98 let pošději dědirowe Karla
Welikeho podepfalt fmloUwUWerdUUskoU(843):
pťipadla wssecka žemě po prawé straUě NýUU,
Lndwikowt Německémxx

Z toho prawidla wyijto toliko tré měst:
MohUč Wormš a Sptrd Nč ležely Ua
lewem Borýlli: pťiražeUy ssoU rowně k ťčssi
Uěmecké Nádcowé a státslikowé periho Uá

rodUiho kráťe Uěmeckého tťmto čiUem wyšUá
wali, že Uowotwoťeslé těleso státUi tam ma

fon hlawU kde 1i BoUifáciUš pťed 100 lety
Ustanwil Nebo tenkrate šawisel stát od osobUi
welikostt wládare Bylli wládar jako Karel
Weliký, Udržel stát we sláwě; jak mile Karel
sessel: rošpadlo fe dědictwť 1eho proto že Uá
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stUpcowš jčž byli slabossi. Naproti tomU šdr
jžowalccEťrkew fobě dokanle, š ťimské škU
ssersti a moudrosti státUřcke pochodici
Ustrojť které Uad to pod Boži zlásstUi Wro:
žťetelnosti postawer byťo Dále! wsse co čtUi
wládU UeUáwidčUoU měl stát a slcchowš 1cho:

daUč poháxlěnť Ua wojUU a t. d. Uaproti
rossecko čim siátnč fpojeni se xewilo ro dobro
diUi patťčlo Eirkwi Dllchoinct obstaráwali
chUdobU, pťčslUhowalt swatostmi kášali těsstli
prott Uefprawedltwým wýrokUm foUdčU sioětských
fe opiralt a t. d NUo i Uad tim bdělt du
chowni, abh w obchodU byla fprawedltwá mira
a wáha slUssné ceUy trk)owé a t. d Moto
byla fwětská moc we stťedowěkU U lth w Ue:
Uáwistt: Eirkew ale až do 13 stoletč oblťbená
a prostoUárodUť Npsli když Německo obdrželo
wlastnč od FraUkUerdwisloU metropoli w Mo:
hUčč: tUdiž odtúd jako še stdce žiwot cirkewnč,
ale fpolU i Uěmecký, UárodUi po wssech žtlách
až do UejmeUssč dědiUky fe proUdil: Uěmecké
kmeUy fe žblťžilyaasledUotčlw. N tim během

fe stalo že ž dloUhých a krwawých bojU 9 stoǧ
letť Uěmečtikmenowé kteťťsice šk)oUonU rein
wosti prott fobě UapťUčUi bylt co celek poltttcký
wysiťi

11 Někteťč dějepistowš fe domýssleji že

fw BoUifáčtuš pťemlUwslKarlomcma aby
kUkájeUi hrťchU fwojich do klásstera wstoUpiť
Karťoxxmxč odstoUpil žemě swé BipiUowi který
Uin opět ceťoU ťčsst fraslckoU fpojtť odebral se

do Jtalie bpl od papeže Zacharčásse ša mnicha
pofwěcexl a UstraUsl se do slawUého klassrera
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MoUte KašsiUo N proto i Bipin arcibiskU.pa

w takowé wážnosti chowať Wět let Ua to pro
Ukážal BoxlifáciUš fraUckémU wládaťč, ale fpolU
iEirkwi slUžbU 1esstě mnohem wětssi. u Nni
Bith š Heristal, šakťadatel moct karoliUgické,
aUt Kareť Martell fyU jeho aUt Bipixl wUUk
Uebylř skUtečUýmč kráťy oUé mocUe ťisse Uad

kteronž prece mocť králowskoll wládli U intť
paláče žiwoťily stin rodixch merothgickč; oUit
mčlt jmšUo kráťU ale moc prowodsliwe1xnénxl
jejtch mocUáťi š rodU thixtowa kteťč fe 1me
Uowali od počátkU toho stoleti wojwody či
kUižaty. Taký staw wčci kterýžto Uyni Ua

60 let trwal šdržowať w fobě UejeU hrUboU
lež, ale byl : pro relý stát UebezpečUým Nebo
se mohl těch stiUowých kráťU c 1iUý mocUý wa
žal žmocntti a 1ejtch 1méUexU UmohowťádU a
stare šmatky obnowitř KaroliUgowé mUseli

tedy stUj co stUj wymkaUti fe ž toho těžkého
postawesli Zeltkož ale práwo dědičUé bhlo po:
fwátUýxU w miUěUť lidU: mohlat tU žměUU
UctUiti jediUě mor kteroU Uřěllid ša jesstě wětssi
a wyšssi uu xnoe papežská.

N. 751 psixl 1est arcibiskup Mohllčský

Zachartássi papežowi w teU fmysl, že wyslanec
1eho LUll pťislássi do Řima dUležite taonsti
kteréžto dilem pifemně dťlem oUstUě UtkomU
1iUémUjedčUěfw thi famémU siUi fděltti u
JedUalo fe tottž toho čajU o to aby papež
kornUowal Bipma ža krále Frankcl. thž
tim během w Řimě již wssecko bylo dobre prt

praweno: tU dosslo i š fraUcké ťťsse whslaslstwť
šotážkoU: Eo fe má státi ohledem MerowiUx



380 Sw. Bonifúcillš.

ských králU kteťťžto již drcchUě let bplč poUši
toťiko stťnokrálowé anjťce jeU 1mšUo Uikoliw
moč králowskoU; abp tedy sio otec rožhodmsl
mált to tak trwatt déle čsli Utc? Bapež od
powěděl:be fe Udržel poťádek 1est pro
spčssUěji aby teU kdož má moc šároweU
měl i jméUo krále u Texc rok Ua to stal
fe silěm celé ťisse francke we UxěstěSočšsoUě

aby fe, co papež wyťkmlť Uwedlo we skUtek.
S powoleslim dUchoinch t swětských hodxlostáťů
pomašal tam sio BoUtfáciUš, 1ako Uáměstek
papeže Bipan a jeho dwa ijy: Karla a
KarťomaUa ša krale Bosledxlť MerowiUg
Ehilderich lll kchl xUUichem UčtUěU a do

klássterq dáU kde r 755 skssel Nle kášeň
cirkewslť Uemohl fw BoUifáciUš we FraUcti
prowésti To fe podaťčlo tepxew poždějt pod
Karlem Welikým

12 Blťžime fe Uin kU koUcčdráhy apo:
stolske sw Bončfácta a fpolU k Uejsslechetxrěj
ssimU še wssech podUikUUtč jeho Tak dloxcho

doťehal Ua papeše až mU teUto powoltl aby
fobě sám UastUpce šwolttč fměl

Leta 754 odstonpil stoler mohUcký Uejfchop:
UějfsimUa Uejmslejssimxl že šákU swojichu LUl:

lowt. Qkoťo 753 šťťdil statek sij; Uebot si
byl UmiUil wrynaložtti 1esstě poslodUide žiwota
fwého Ua obráceUi ostatUťch pofawáde pohaU:
ských GermaUUw Nejdťiwe wssak staral fe

1ako otec o dUchowUť syUy fwé, jež opUstiti
hodlal QU psal totiž Ua opata FUlráda
fw Diwišskeho 1eUž byl dworUim kaplcmem
krále Bipina a co takowý bez mála toUž moci
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wládUUl jakoon ša Uasstch dUU miUistr kUltU
Uebointra wykoUáwá Bonifác šapťtfahá toho
mUže mocncho ro UejslawUěji, aby six Uižssiho
dUchoweUstwa stoltce mohUcké Ujal ž Uěhož Uej
mnošssč ssoU cišiUci (leglofasi) a po celém
NěmeckU Ua wislict WáUš rošestaweslč jfoU 1imž

se wssak Ua farách podél l)raUtc fasiých welmř
šle wede, aby 1im tedh FUlrad pomáhal.

ZlásstUč dUwody pohUUly BoUifácia aby
prede wssťmdo Frizče fe obrátil. thtbrord
arcčbiskUpfessel r 736; a BoxlifáciUš Ustanwil
UástUpceUa stolici w Utrechtě Z 1ara r 755

wyprawtl se BoUtfác w prúwodU Uěkoltka mUčchů
ž MohUče po RýnU do Frisie Wtllibald
žiwotopssec fw BoUtfácta thsichř še fwatý
apostol NěmrU wžal feboU krolU bedUU kUěh č
rUbáš Umrlčť Jeho wšUesseUý, w BohU po:

Uorem) dnch tUssiť že fwš metropole UeUžrč
wťce. W prúwodU btskUpaUtrechtskeho EobaUa
procházel Frčžtt a mUoho tisic pol)aUU pokťestsl
Z počátkU čeera Uechať rožestawtti siáUh Ua
ťece BordUe (kde UyUč stoji město DokkUlU)
jeltkož 5 Čerwlm nmošstwi Uowokrestěslýchbiť:
mowatč chtěl Nle žráUa w deU docčeUý wy

ťťttla fe UaU misto kresiaUU tlUpa pohcmských
FrižU kteťižto fe bylř žaprisáhlt polUstiti bohh
Uárodnč Ua BoUifáctowt Wťemoc byla Ua:
ramUá. NčcmšUě chtěťt se prňwodčč jeho prott
UepťátelUm bráUiti; ale BoUifáciUš 1im weleť
aby fe chowali pokojslě, a Uechali fe diti, co

by Bčch dopUstil N tak bpl oU kopim pro:
bodnnt (a ostatnť UtlUčeUt)od pohaUU5 Eeera
755 w 75 rokU wěkU fwého. Eelá historie
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Uěmecká ňemá jiUého bisknpa 1ehož probeUi bh
bylo tak čisté a wssi sskwrm) práždUé tak úplně
cti Boži a obchémU blahU wěnowcmé 1ako
jest probeUč apostoťské fw. BoUifácia! N proto
požehnásla bUď od pokoleUi kUpokoťeni památka
YUglofasika WiUfrida, welikeho apostola Ua
rodU Uěmeckého.

97. Yúsobrnt šarla Mrlilxěhn m t!čirlxwi swatě.

WaUUjicč rodan wellkc risse FraUkUw u

MerowiUgowc u k takowch pťtssla sitťžeUi,
že se Uznalo žapotrebť mťsto UeččUUéhoEhtl
dertka lll (š pťťjmim HťoUpého) wyhláslti
ža kráťerážneho BipřUa (pťčjmim Krátkšho),
jeUž byl perťm UťedUčkem (m:aǧčue áomuš)
domU králowskeho. To fe staťo Ua sUěmU ťiš

skemw Soišfoslě (čti SoafoUě)r 750. Jeho
UástUpcem byl fyU 1eho Karel Weťcký (768
pu814) jedeU z UejmocllěxssichanowUťkU tohoto
fwěta uu pťi tom wssak wěrUý fyU Cčrkwe

MpsslšxxkoU jeho žiwota byla ta aby Uárody
od Boha 1emUfwěťeUé pťiwáděl kUwšdělaslosti
QUť wssak UžUáwal u čehož Umoži politikowě
foť:č Uepowssimno:luže prawá wšdšlaxwst UeUť
UwžUá beš kresiaUstwť; toto wssak že fe UdržUje
w Cirkwt N proto bylo 1est hlainm účelem
wlády jeho aby wirU katoltckoU rošfsiťowal a
Upewňowal, i ža hrance ohromUé ťčsse swé
Bro tUto mysslšUkU wedl 30 lčxtoU wojUU protč
SasikaU ťresiaUstwU wšdorUjťcčm Bředewssťm

pečowal o to aby rťste fwe fpojiť w jedUotU
UábožeUstwi a fpráwy poltticke Weltkých šaskUh
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dobyl fobě o Cťrkew, že ofaxnostatrtil hlawU
Cčrkwe, obdarowaw papeže cčrkeinm státem

2 Když kolem stoltce sw wsse dle libostř
fwe žrťdil, počal w poťádčk Uwáděti ťťsst fraU

ckoU, což fe mU ponoedlo wýborně Nejprwe
k temUžúčelUzawedl Ustaw Uletropolitlti
Takowy arcibtskup, jeUž sloUť metropolřtoU, byl
wyštsi illstaslci Uad biskUpe:U, a prostťedUim úťa
dem mezi papežem a biskUpeUt Takowých arcču
stoltc bylo 21 w Ztalit 5 w Němcich 3
(Kolčll MohUč Soťnohrad), ostatUi w rťssi
frcmcké We fwém šáwětll těmto arčistoltcem
odkášal dwě tťetilčy jměUi sioého wu Dáťe Učiǧ
Uil to opatťenť abw metropoltta dršiwal 2krat
ďo roku fyUody š podrťženými btskupy, aby se
tčm prfobem fcházelt pošnáwali, o wiťe a o
mrawech rošmšoUwali a w dok)re kážsli Udržo:
wali Náležy moudré pťč takowých fyUodach

Učtxlč:lé Karel wždy wssim dlcrašem we skUtek
Uwádčxl Byťyt to dťcwať predpčsy cčrkewxlč,
jeežKarel jerm w žiwot wzkrčrll; k těm wssak
owssem dťe okolxlostč a potťeb časowých pťichci

šely stanowy a ústawy Uowš k p BiskUp
metský Ehrodegaltg, žak že sskoly fw BoUi
fácča Uwedl mezthchoweUstwem fwětským žiwor
pofpolitý, a sice Ustawem kanwUčkU

TeUto UžttečUý ústaw Uwedť Karel po
wefskeré ťčssr fwojť Ueboč fe wýborUě hodil kU
zamšr:lm jeho Jako w tom Ustawě dohlčžel

biskUp Ua fwe dUchowniky kolem febe: tak ttto
šase byli fwědkowe chowáni biskUpowa a bistUp,
aby U Uich Uešklesl w erážlwst, UlUjel fe dr
žett w Uejlepssimpoťáde Y proto Karel Ua
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ťidtl aby každý dUchoink žtl podťe prawidla
kaninkU a tak byl pod UstawičUoUdohťidkoll
sweho bisknpa, 1ako ssoU mUifsi pod stáloU do:
hlťdkoU opata

Z Tim fpčifobem bhlo ke kážslt pťidržo
wan dUchoweUstwowe městach be fe totéž
stáwalo t po weUkowě: bylt od stoleti 6 a8
po weUkU UstanwowáUt arcikUčži kterižto
dohlčželi Ua úťadowáUč farárU. Boždějč 1im
ťikali děkatli Za časll Karlowa wstaweU
mešč arcikněže a biskUpa Uowý úrad arcijáhsla
Bofawád byl 1eU 1edixlý kUěš w každe diocesi
toho 1meUa a UťadU 1eUž býwať mistodržitel
a obpčejně iUástUpce btskupa: Uyni 1iž bylo
1ich wiče po ceťe diocesi Ustanwer Nad
těmito stUpUěmi, 1imiž klerUš sam Ua swe fpo
onUdy dohližel wyždwihowal fe pak jesstě
jedeU kterýž fe dotýkal až trUUU famého Byltť
to wyslaxrcowé králowssti (miZši rčšii),uubtskcl
powé a l)rabata, 1čchžkrál š pťUoU moci po
krajech rošesilal aby wssecky Urady š UeUadaUč

wyssetťowali a Uapol:om w 1akém stawU wssecko
Ualešťi o tom žprawU U dworU podali Do
wrsser oonweUi kážUě dUchoweUstwa ťadoU

mrawUčch pťedpisil, 1iinž Karel pťř rošličž
Uých fUěmech ťišfkých powyssowať starssi již
stanwy kážUěcirkein ža šakko rišske,
1imtž wkloUžlé během 7 stoletť w dUchowenstwo
nemrawy a Uesproby odkliditi fe fnažil k p
aby Uersili žbraUě Uechodtlt Ua hoU Ua wojUU,
nedržeťi psil a krahller Uedrželi pttkp a Uehráťi
w kostky,a šachowáwaťt celibát; abh kostely
měťt fwé obha 1ce (adwokati), kteťižtoby statky
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a majitek jejich Ua soUdU žastáwali, pak zbrou
jeUce biskUpU a opatU w čaš potťebp do boje
wedlř

Wťisná kášeU kteroUž Karel mezt dUcho:
weUstwem šawáděl, Utěla dwojť účel a sice

predně chtěl oU staw dUchoin toUpťionU
kášUč U wsseobchém miUěUi powýssiti
ž Uěho též statečUý Uástroj moct státUč
wšdělati K stejnémU účelU Upotťebil Karel
Weliký 1esstě 1tUeho prostrede, š UemeUssiwy
trwalostť. Wšdělaslost dUchowá bhla w Gallii
od 7 stoletť Uaskrž wyhpmxla Karel chtěl
powšUesti lid i dUchoweUstwo wždělaxlosti
UčeUých lidi teUkráte bylo Ualeštt jeU w leglčt
a w Ztalti Bršo dwUr Karla Welikého stal
fe pťčtUlkoUUe1wetssch UčeUch WýtečUý pa
UowUčk teUto 1esstě co kmet žišUil po wčdách,
a UyUč teprw rUkU jeU mečc pťčwykloU i š
pérem žachášetč UUtil Z Ztalte si pťiwedl

Betra Wtsánskeho a BaUťťUa patrtarchU
Woglejskcho (rlx 804) Tčch fobě wysoce wá
žtl a po cisaťskU se 1im odměňowať Eitaje
rád we fpifech fw NUgUstan ťikáwal: „Kéžbych
mohl miti jeU 10 mUžň takowých, 1akým brsl

sw NUgUstiU; uuUccčežlUUodpowědčUo: „že BáU
Uebeš a šemě 1eU tťm jedUťm fe Ufpokojsl “ un

Když Wawel WarUefried kaUcliťkrále lom
bardskšho Desideria, který dčjiUh toho UárodU
popfal pro fpikUUti proti FraUkUsU o oči a rUce
pťi1ťttmšl UedopUstil toho Karel rka: „Kde
pak bychom wzalt potom ruce, které by Uměly
sptsowati tak historie 1ako tyto?“

Tentýž mUž UčeUý (xlx 799) wyUčowal
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Karla Weltkého w 1aška ťeckemu Nejwice
wssak UčtUkowať pťt dwore jeho aUglický Umich
leUiU ťeditel sskoly Yorťské UejwětssťUčeUec
sioletť sioeho ZUamenitý tento mnich žťidil

pťi dworU Karla Weltkého sskolU (šolwlčx
pčxjčxung), we kteréžto sám Karel kráťewičt a

kUěžUy š dwoťeniUstwem požorUě posloUchali.
Qnr festawil dále pro celoU ťťsstsskolni pláU
a wessčeré sskolstwč wýborně fprawowal až Ua
wýsloonU žádost fon byw še službh propUsstěU
w tichém oUstran, 1ako opat klásstera w TUro:

Uech fessel (dlle804), kdežto šaťožil sskolU po
doonU, Ze které wycháželt mUšowš wýtečUi

j(lealarillš HrabaUUš Hatto Haymo a j)
o kterýchž fe dále slawUých skUtkU došwťme

5 be mysl práwě kťestaUskáa wšděla
Uost po wesskere jeho ťissi wssUdy hťUboče za
sstipeUa byla: žakládal Karel sidla biskUpská
a kťasstery, jež hojUými dxlchodh opatrsl a ž
Uich sstěpslire wšdělanostt a Učerstt Udčlal
Nebo Ucisiťim fe Ueda krestanstwť rošfsirowatt,
owssem pak klidným pťesioědčowaxlťm W tšch
klássterách i kromě klásstcrU pťt farách žrtšo
wal pro wesskeré stawy sskoly Nejšxlamelli
tějssi sskoly klássternč byly jfoU tehdáž: Korbie,

NUtaUe fw Hawel Nichnow Hirfow FUlda
a t d QU fam po těch sskolách obchážel w
Uich dohlišel požbUžUjic Učtteletžáky častoU pťč
tomUosti a odměnami We wssech těchto sim
hách 1edUal w dorozuměllč š biskUpy, žlásstě pak
w sjedUorersti š papežem Že icojl takoweho
žako ssoU Uasse Uinersity Karlowt taUUlo Ua
Uchslt, paton z toho, že biskUpowé r. 829 ža:
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dali prost Ua 6 fUěmUw Baťižt jeho nástUpcč
LwaičU Wobožslélml,aby podťe prikladU
otcowa aspoU Ua tťech mistech ťčsse pod cifaťe

skoU ochranU tré werejxtých sskol otewťel jedUU
w Jtalii drUhoU w NěmeckU, tťetč we FraUctč.

Takoon sskoloU bylot UčexciTUroUské
1ehož ťeditelem byl MkUiU. Drxchá o stUpeň
Utžssi tťida sskol Karlowým rožkašem šťťšemžch,
kteréž fe wydržowalh Ua Utraty cťrkewni a nej
bliže sloUžilh k odchowáxxi žákowstwa cirkewslťho
požUstáwala š dotčeUých sskol klassterUčch a
btskUpských SUěm ťišský w Eáchách r 789
pťedpisixje o Utch, aby fe w Utch wyUčowalo

žalsnňm špěwU, počtám a xUťUinci BtskUp
TheodUlf Orlecmský a úredUik dworUi Let:
drad objtžděli jako sskolUčdohlťžitelowé krathy
jižUe Gallie aby fe pťestoědčtlr o stawu sskolstwi

tamějssiho Letdrad staw fe arcibiskUpemw
Lyoně mUoho žáslUh o sskolstwi fobě Uažiskal
Jak xoýborUě pňfobiťy sskoly tyto bhlo požUatč
Uejlepe ž odrostU dUchoweUstwa Bod Uefchop:

Uými UástUpciKarla Weltkého oždobowala ťada
wýtečUých hodxlostáťU stolice btskupské a opatskě
we FraUcti Tito mUžowš byťi dofahťi wzdě
lan sweho ša dUU Kxarťowých, oUič bylč dU

chowUčm sstťpeslim jeho Wyjoký powšlet který
prowiwá KarlowU wládU Uatchxml 1ač ltd tak

dUchowenstwo a odtud toli UčeUých biskupň a
opatU jakowých w jiUých dobách stťedowěkU
Uenachašťme ZlásstUč odděleUč sskol bylh sskoly
žpěwacké kterež Karel Weltký we fwá ťťfsi
žaložil Wyžádaw siš ch Rčma dwa wýbor!lé
ťUěše žpěwáky, UaporUččl aby thčowali špi17
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wati po obťadU Eirkwe ťimskéwe sskoláchdon,
a sice w Metech a SoišfoUě u Zesstě
o stupen Učžejt wštahowal se sskolUčpťáU Karťa

Weltkeho oU totčžkžamýsslel, Zťčditt sskoly Uá:rodUť N wssak w tom Uhodil Ua weliké
pťekážky, Uebot Utžssim dUchoinkUm, jichžto
jedtUě k tomU Upotťebitt mohl Uedostáwalo fe
oUde ioUde Uáležitých wědomostč a Uprfobilosti.

Ntcméslě UčiUil feč bpl QU chtěl totiž, aby
lid wesskerý tak wždělásl byl jako byli k p
ŘimaUé ža čan cisqťU sw ch, Uebo Rekowé
jesstě ža dob tehdejssich ž časti Někceri biskU:

powuč šlásstš TheodUťf š OrleaUU podporo
wali fUáhp Karťowy ol)ledem sskolstwi Uárod
Uiho silami wýtečUými

.Karel sice Ukládať biskUpUmwelike bťe
meUa6 1ež posild jim Uebhlo Uésii: ša to 1im
1e ale osladtl skwělým postaweUim we státU
Kareť chtěl pewUě anowati, a toho práwě do
cilil tim že btskupxlm mUoho wýfad propUjčil

BťedUě ofwobodsl staw dUchowUť wešměš od
práwomoci swě.tske; dále jtm fwčril wesskeré
práwo maUžeťsté; iwelikoU část trestUťho práwa
prowodiwali bisknpowe pťř tak ťečeUich foUdech
objišdmých (š 36). HlawUš chtěl Kxarel tim
docilttč to aby biskUp a hrabě, dUchowUť a
swětská Uloc pťi wssem byly šároweU poděleUy
a oUčinUp, tak abp drlch Ua drxcha dohlťžeť a
moc 1edch obmežowám bhťa drUhoU w mire

Uáťežtte Tak byťo pťt foUdech objťždných, tak
pťč dohlťdkách poslaUčU králowsiých Na fUě
mech ťčšfkých Učělt biskUpowe peri mista; od:
tUd i pocháži že Uálešy těchto fUěmU pokUd jich
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dosslo Uáš tak ťečeUéKapitUťaria žcela po
UábožeUskU žUěji

Boždčjč fe počali pťitomsli stlěmowxcieč
dělitč Ua troji lawiči Kortečně dal Kareť
Weliký dnchoweUstwU defatky podle wžorU

.dUchoweUstwa starošákoxmiho coži mocč pro:x
wedl

7 KoUečUě pťibylo jest wážUostč jeho Ue:

sinčrUě Umoho tim, že mU papež Lew lll r
800 Ua Boži hod Wáxwčslť š pťtwolellťm dU
choweUstwa a lidU w Řťmě we chrcimě sio
Betra korUUU cifarskoU Ua hlawU wstawsl
Takowým čtUem oonwer bylo po pťestawce
324 leté cťfaťstwť rimské Ua žápadě, w
Uowé fpxlfobě a Karel Weltký powýssexl tťmto
čiUem ža Uejprwnějssiho fwččského mocUáre a
žlásstlciho ochraUce Eťrkwe. Wěk Karťmo kra:

sným jesti dUkašem, jak daleko lše jest ťidstwo
powšUéstt, jak ssťastUta wždělan býwa1ť lidš

UprilUUé sioorxlostt pečUjč o blccho fwěreUýcy
fobě Uárodú Karel porašiť t posledxlťhowoj
wodU Uěmeckěho baworského Thašsiťq Jeho
fynowé drery, choťu meeťy do klasstera a
práwa 1ejtch pťčpadly krált fraUckémU Odtud
six stalo, že když r 8:13 odtrhla fe ťťsse Uěnte:
ckci od fralrcké dčleltťm WerdUUský!U žádUá žár
liwost kaeUU Německých (Baworxl FraUkU,
Swábči, San) Uebyla w cestě UjedUoceUi
Uěmecké ťisse. lellisl se silažsl poťčmaUttt
dwUr cčfarský,aamožUoli i lid dcile; odtUd se
stalo obyčejem Uěmecka 1mšUa UárodUč promě:
ňowatt w ťarčUská N wssak UárodUost byla
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morslčjssi a žwčtěztla W osobnosti Karla
Welikého pťebúwala ofoonst dwoji: š rošwa:
hoU wychowallý RťmaU, a ročdslý GermaU
Broto, že fe w UělU ošýwala láska kU wlasti:
tUdižUechawal sitássettprastarš básilě Uěmecke
we kterých fe opěwaly hrdtslská skUtky a wojny
králUw aby pro poromstwo bylp Uchowány
StrUUy, Ua které hráwali bardowe lesU, 1ižto
býwali básiliri a wojislowé ZároweU š plUé
hrndi ozýwalýk fe merě w žltrobách 1eho a do:
cela jiUcičepUsobiťy UaU Uežli UěeUéhračky Nl

kUiUowh N wssak tčm Udržcxťw ltdn dťein
podáUi a památky Uárodnť u Kareť pťtrtesl
Uárodlwstč germáslske jesstě 1tUoU wčtssi obět
Mělolt trwatt čťfaťstwť ťimfké UlUfelk 1eU je
diný děditt ťčssi 1eho Nebo bež moct jest ri
saťstwi poUhý stin Wssak dle práwa ger:
manskeho meeťa fe pošUstalost anowUťkowa
rošdčlttt lnešř dědire Ua rowUš časti N proto
t oU roždělil ťifsi fon a tim žUičer bhlo
ciraťstwť dilo Karlowo Karšl milowal až
pťiliš dťtkp fwé 1tchž Utěť welmi mUohoxe) a
Uedcřwoťslan drerám sioojim aby fe wdaly,

protože prý by beš Uich Uebpl mohl žťtt, což
owssem eredlo k dobrémU w palári risaťskem.
Karel sesseť w 72 rokU wěkU swšbo 28 LedUa
814 w Eachách ToUto wsseobfáhloll Ua šá
kťadU čtstě čirkewslim whwiUowanU čiUUosti
poťožil Karel Weliký šačátek a žárodky kUwssem
krásixým a wžUesseUým siUěrUm a wýjewmn

ee)Karel Welikú Utčl 5 Ulanželek: HimeltrUdU, Desideratu,
Hlťdegardn FastradU a Llritqardu



BůsobeUiKarla Welikéhow Cirkwt swaté. 391

které fe wywiUUly š lUUU stťedowěkU kťestaU
ského N proto památka toho cťfače žUstala

hťnbore wryta we stdce wděčslých potomkU
Eokoliwšk krásilého a dobrého w Uapotomslťch
dobách fe Událo to wsse Karlowi jest prčpo:
čťtáUo ,

Tak onhl owssem slawUý wladať teUto

fpokojeUým Zrakem prohlédatt do bUdoUčUostt
JedtUě od loUpežiwých NormaUUU po lchoUU
kých loděch Ua 1eho rčsst Uajťždčjicťch, šlých wěrix
fe obciwal Kýžby jeU wjeho domáčťm žiwotš
a we stawU maUšelském Uekalila Umohá sskwrna
ráž 1eho 1anče sslechetUý, aby modlitby, které
w Uocxt wroUcnč pred Bohem wylšwal teUto

wojiU statečUý, tim čistějssč pťed trUU Božč byly

wystUpowaťy! Zako anownťč slrme 1ank Uležt
uUejwýlčečlce!jssimiwssech wěkU a UárodU a tUdčš
jestli i kdo UeUZUáwaťho Za fwatého Uikdo
mU UeUpiraťprijmč Welikého Umiraje 1esstě
wytkUUlhlain ráž žtwota fwého Ufadtw fe
Ua trčmě Zlacem a maje bedra opástmá mečem

a mossUoU poUtUickoUw rUce drže žťaté Ewch
geliUm w tak Umťel weliký močUáť teUto! uu

98. Wbrúreni Znsiůů na mirU lxťrslanslwll.

Již sio BoUifác si pral Uwéstč Sasiky
do Cirkwe, 1akožto posledni kerU Uěmecký,

kterýž posixd jčsstě fe Ueprtšlláwať ke EhristU
Tentýž Záměr prowedlKarel prostťedkyowssem
strassltwými. N wssak jednáxxč jeho objewť fe

we fwětle Ulirnějssim, paklč wsseobché poměry
tehdejssťho wčkxl Uwážťme Kmerwé Uěmečtť,
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kterižto od koUce 4 stoletč byli fe wedrali do
ťisse ťťmské Uahrabali tam bohatstwi Uefmirlcých
k p Westgothowé pod Nlarichem w Rimě
RowUě tak Ua nmohých mistech w dějepifU
Řehoťe TUroUskcho ťeč se čiUi o pokladUicich,
jež fraUčti pohlawárowé žaložslt a žárliwě strá
žili Tato powěst Udržela fe až hlUboko do

stťedowěčU Jak mile fe došwěděťi o tomto
sstěsti wystěhowaných rodákU Uárodowé ǧer:
maUssti doma šUstali: dostaly laskomisly po
stejslých loxlpežech Stňj, co stUj chtělt i oUř

podil mitt Ua bohatých koťistech w ťťssech ťim
ských Qd 8 stoleti počťUa Uowe stěk)owáUi
Uárodň germáUských Normalčé JUtowé Da
Uowé hUUlt stboU aby Urwaťi část koťisti žbo
hatlým fonmerchm sioým RowUě 1ako
těmto dotčeUým GermaUUm wedlo fe t staro
sasUlU Ziž ša dUU Řehoťe TUroUskcho čtUč

waliť oUi pleniwe Uá1ešdh do FraUcie a když
Krrel Weltký Ujal fe wlády, ždědil proti Uim
walčn ťterá owssem š dloUhými pťestáwkami,
trwala bež mála 200 let Již pak wyšUatč
dlUžUo, že že straxch SasikU brojsla diwoká

lakotUost a loupežtwost, Ua straUě pak FraUkU
wedle pohmltek UléUě Usslechtslých silaha, Uowě
žaťoženoll ofwětU kťestaUskoU Uhájitt prott di

wochUm deby byl Karel Weliký Sasiky
Uepodmaslil mohť býtt 1ist tim že mU pťi Uej

bližssi pťiležttostt do ťisse jcho wpadUoU a 1ť
pťekotť Kladiwem Uebo kowadlem býti uu
bylo šde 1edině Ua šwoleUi NeUi tedy din,
že fe Karel Weltký chopsl každeho prostrede,
1eUž wedl k cili Baklt jich Kareť Weliký Ue
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podrobil Uebpli by fe pťipojiťi k oUé Učmecke
ťčsst kteráž r 843 powstala Texlto Udatxlý
kmeU který Uěmecké rčssi wyplodil ťadU wýteč
Uých panoinkU byť bh 1edUotě ťťsse germáslske
schášel. Wroto Uechceme Karla pro oUU UkrUt:
Uost žatračowati, že Sasiky Ulečem pokťe:
sianl.

2 Na fUčlUUččšskémr 772 we WUrUlsic
UzawťeUa wálka protč SasikUlU a t hUed ža:

počata Frankowé štekťt pewslost 1ejich Ereš
bUry, a wžalř 1im wšárxčoUondťU ErthsUl
kteroU Karel rožrašttč dal Brtjaw od Uich
12 rllkojmi wrátil fe Karčť Ua podšim do
Frcmcie Bylač to wýprawá sskastslá, a wssak
beš wýslede trwalšho Jak mtle 1ich Karel
še šretele spUstil Uebo w Ušjakých Uesitášech fe
octmll: hUed bhlt šť)UrU a wojUa ta š maťýmč
pťestáwkami trwala témeč 30 lé:t tak že každého
leta bojowan Ua Labi a Ua Wefeťe.

Jtžr 77:1 wtchlt Sasikowe do Heš draU
chice Karel febral protč Utm hotowostž celé
ťisse a fpojeUýmt silamt Ua Uě Udeťtl (775),

a preče Utc bytedťnšho eryžťskal MUseťk je
fpokojčti tčm še čast Sasikú pťijala Ua oko
wirU J boj r 776 žUstať beš žUameUiteho
wýslede Lšpe se ždálo pokročeslo r 777
Nebo po skoUčeUewýprawě pološil Karel We:
liký sitěm do Báderbormx, Ua kcerem pťito:UUč
Sasikowé meeli odpťifahatt fe, že chti propa
dUoUti žiwoty a 1měUi pakli by šUowU odepreli

se wlády fraUcké a wiry krestaUské Že wssač
hlawUčoderce KarťUwWittektUd woijdce
QstfálU Uebyl fe dostawčl do BáderborUU: Ue:



394 QďráceUi Sasiků Ua wirU kťeskanskoU.

dostáli Sasikowé siibUtUpťtfahaným Jakmile
Karel oUo UesskastUétažeUč do Sanhel UastoU
pil (r. 778), šbonťil thtekiUd lid saský, aby
fe febe stťásli 1armo fraUcké Darmo wysilal
protř Uim Karel r 779 a 780 Uowé woje;
r 782 žtrpěťt FraUkowe Ua l)oťe Sintel we
likoU porážkU Soptě pomstU wrašil Karel
ofobUě do žemě jejich, popleUil ji žahoU a me
čem a 4500 mUžU kterč bojowali protč Frch
kčim jedUoho dne blťže města Werdesla pose

katt welel Od te doby Uebyťo jim 1iž sstěsti
pťťžsliwo We wálce 783 Utrpčšťttěžkých ztrát

Rok Ua to počal Kareť soUstawUěhladem je
wymoťowati Zapáler jim obili sklizeUé,ša
foby obilUi škaželch, domy stchálch Uebo wypá
leUy, pole a požemky Ua poUsstkU obráceUy
Nin koUečUěUahliželi wUdcowe jejich, že dálssi
odpor 1est marUý bešxtádějUý Wittekilld a
Nlbin pťtjali kťest a tim žpečettli podrobeUč
fwé Od té doby miži jméUo 1ejich, lid pozbyl

UesschopUějssčch wUdckc fwých Na to položil
Karel Welťký fUěmw BáderborUU proti Sasikňm,
a wrjdal šákko,ž Uichž téměť každý krwi psán
jest SpoťU UstanoweUi hrabata frančtč co
wrchUi Uad Uimi aby šachowáUť šákoUU těchto
wyUUtili

3 Qd té dobh panowalo w Sasich hro
bowe ticho až do r 792 Nle když fe Karel
r 793 Ua Nwary w Uhrich strojil a DUUaj š
NýUem prUliwem fpojowal: tU ho dostihla
žpráwa že Sasikowé jtž žafe kU žbran sáhli.
W pětt wýprawách letUich po sobě wydraUco:
wali Frankowé strassUě žem faských powstalcU.
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Na sitěmU w Baderborně kde Karel š papea

žem Lwem se domlUwsl straUtwa korUUowáUi ša
cidare (799), po Uejprw se sahťo k toxUU pro
stťede že UejslepokojnějssčSasikowe š rodanmč
bylt odwedesli š wťasti a pťesažemj do 1iUých
krajiU ťčsse, jako otroci; majetnost pak 1exčch

cifať roždšťsl meši fwé wěrUe tottž btskllpy, kUěše
a thé wašaťy Mncche hlafy fe sice ošýwaly
kárawě prott takowélUU UakládaUč š lidem Uee

ssťastUým a sám leUiU Uapomillať Kaďťa k
mčonsti aby 1e radějt wyUčowatt Uež wydirati
Uecháwal a wssak Sasikowe Uebr)ťč by pťtjali

po dobrém ewaUgeťiUm byč by jtm k)o axljeťé
š Uebe pťisslť bylt Uabťšelt pod UoýmillkoU wlády
fraUcke Wroto žde Uepomohťo leč Uásilť Když
fe ctfar stro1čťdo Jtalie aby byť tam w NixUě

ša cčfaťe korUUowáU podpálila šox.xfaťostSa
sikp 1esstě 1edeslkráte ke šboUreUi (l 802)
Swchsse fe febe 1arlno Fraslcké pošdwihlř 1e
we žbran co 1ediU mUš Karel 1tž 60Uik Uša d
wťel Uškoktka strassliwými rážy Učinitř této wojUě
koUer Qd r 803 čtUěUoktomU pťčpraw ob
fáhlých Nejprw anedl rifať fslechtu faskoU
aby fe odtchla od lth a Pridala Ua 1eho
straUU To fe mU podarslo Za drUhé fe
fpojsl š králem Obotritči (w UyUějssimBrasli

borskU) siUloUon, we ktere Uzawťexw, že FraU:.
kowé š té, a Slowané š oUé strany Ua šboll

ťeUé Sasikh Udertti majč a tak r 804 we
strassslé feči owssem podlchUoUtt meeť UdatUý
lid teUto Hrožný byl ofUd, 1ehož 1im bylo

užakoUsseti. 10 000 rodiU wyrwať Karel š do:
mowa a rožestrkal po wessčeré ťťssi. thUd
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pochážejč ofady faské w 1tžUeUtNěmeckll (Sach
erhaneU Sachfeslheim a 1) Zemt pak tU,
že které wypUdil Saslky, darowal slowanstým
ObodritUm WošUstalým w domowčUě Uložer

UasslUstrassltwe1armo Kareljim tottž očochťu
práwo dědtčUé, což ale Lwaik Nabožxcý,syU
KarlUw hUed odwolal ,

4. W této erbhče1Ué wálre wykažal
Karel Eťrkwi weltký a dUležčtý úkol Eirkew

mčťa totiž pťemožeUe Sasičy pťewščti, anykatotjich pokore a Udržowati w poslUssUosti
pak se stalo tčmto prfobem: Karel Weťiký rošF

dčlil šemi wybojowanU meši biskUpy fraUcké,
kteťižto ale jtž doma btskxlpskésidlo měli Eo
žiskalt w Sasich, byť 1eU malý, a k tomU Ue
jistý pridawek 1ejich dťiwějfsi majetUostč
Tlto btskupowé pťewžalt Ua febe powiUUost,

wysilatč do Saš dUchownikyswš, co mišsio
Uáťe aby tam dUchowUč fpráwU wedli, a de

sátky, od Karla Sasikmn Uložeslé, pro fwé
biskUpy wybirali Nťe šlásstUťch stoťic tam ša

rašttt Uebylo možUo pred r 803 proto že by
1ich tam byli Sasici Uetrpěli anž takš k tomU

pťťhodxčých měst mělř Teprw po úplUém 1ich
podrobeUi mohťo fe Ua to myslčti, aby i tam
wšemi 1ejich stolice biskupské byťy žakládáxch
Y skUtečUě jtž w poťowicř 9 stoleti ččtáme w
Sasich 8 btskUpských stoltc tak pewUě žťčšeUých,
že ž toho Ua deťssi xiž trwáUi 1ich foUditt lze

1est MUfelyk tedy tyto stolice žaložeUy býti
bUď ke koUci wlády Karla Welikého Uebo Ua
šačáckUanowáUi Karla BobožUeho fyUa Kar
lowa Tyto sidla biskUpskájfoU še jméUa tato:
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MiUdeU Halberstadt Hřldešhečm,Wer
deU BremeU Ošslabrčick MiiUster, Wa
derborsl patťťce pod metropolt bUď do Mox
hUče, Uebo do Kolan Nebo fe stala o těch
dobách šlUěUa ohťedem ertropolčtUé stoťtce w
MohUči Wapež sice ohledem Ua weltke Zásllchh
fw BoUifácta powolil 1exUU,aby fobě fám Ua
stnpce wywoťil Ua ktereho cedy cela moc oUoho
pressla: a wssak bržo papež tUto moc rozdělčl
a Ustanwiť tri metropolity w ťťsst Uěmecke a
sice: MohUč Kolisl (794u799) a SoťUo
hrad (798), 1eU že MohUč podržela co Ueje
starssi prwnč misto

Wytýká fe sice, 1ak1tž podotčer Karlowi,
že Sasiky mečem Ua wťrU kťeskaUskoU obrátil
N wssač kromč sl)Ury dotčemýchpťičiU wyšssi pa

Uowxlicke UwUdrosti jedUať žde Karel i co kťe
siaUský wládať který fwé kťesimlskepoddaUe
Ua hrancich saských chrásliti a Ubešpečttt chtěl
Jak dloUl)o ale Sasikowé dťepělt w pohaUstwi,

Uebhlo aUč pomyssleUť aby fe dobrowoťUě po
drobili a foUskdUim krajinám kťeskaUskýmpokoje
dali. Mišsiosláťt kterť tam k Uim odchášeti

meeťi Uičeho tam poriditč Uemok)li Karel
Sasiky 1iž dwakrate byl pokoťil Uačež sich skro
tčti a pokrestanti fe stmžtl Jak mile wssak
od Uich odtáhUUl šrUssilt slowo pod pťčsahox:
daUé, drancowali chrámy a klássterh, šabťjeli
kUěže, a Uebylok fe Uadčtt pokoje trwalěho leč

až žUich bUdoU krestaUé Když pak jich UkrUt
Uýmt bitwami a sečmt žcela pťemohť: žadať

toho Ua Uich, abh wirU kťesiaUskoU pťijali a
desátky dUchoweUstwU dáwali a to prowedť š
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pťionstť. Jakkoliw tťm málo wyžiskala Eirkew
ž takowých kťesiaUU, 1tchž jako stáda poháUěUo
do rek a 1ežer kU pokťestělti: Uirméslě pojisstšUo
bylo kťeslanstwť pro Uejbližssč potomstwo a celoU
bUdoUcUost Ze toli krwe pťi tom obráceUi
teklo 1est owssem hrošUé a bolestUé: ale mUsime

fe potěssitt toU úwahoU že žUačUějssť pokroky
člowěčeUstwa teměť wždy stáwajč mUoho krwe
a porodUich bolesti

99.7 Zm. Znďgar, apďstol srwrrni eropy.

Na šačátkU 9 stoleti Uarodtl se eri fe
kde od rodičU fraUckýchNUšgar W 6 rokU
žtratil pacholik máč fon; otec ho poslal do
sskoly klássterniw staré Korbeji kteráž požiwala
slawné powěsti Nč horkeUim o wirU a citem
pro powiUUost Uic erdewždawal apostoťU Uě
meckemU rUšUil se NUšgar tim od Wthrida,
že od mládi Uáramně citeťslým byl kdežto aU
glosasa wyšmmenáwala UejchladUějssipowážli
wost YUšgar měl w brškém mládi widěltť,
ježto fwým foUdrUhUmwhprawowáwal a jimčž
mU šjewowáslo jeho bUdoUči powoláslť: státi
fe wěrowěstem JedUoU byl dUch 1eho wy
tržeU do horejsscho fwěta, dwa wUdčowé w

Uichž Betra a JáUa apostoly byl požUal pri:
.litUUli k jeho od wažeb tělesilých fprosstěUé dUssc
OUik ho doprowášelt Uejprwé kU prčbytkUm
hrUšy, do pekla a do očistce. Na to proUikUUl

kU prameUUm fwětla ž Uichž čerpaji swatť bla
ženost swoji Toto pťekrásxté wčděnť dolččowal
fám Nnšgar fwým UčUUm welmi básiticky š
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dUssč žbožUoU a UadsserU KU konci prý š

toho Uebefkého fwětla šawžUěl libežUý hlaš
který kUěmU prawil: „Jdt a ozdobeslý korUUoU
mUčedlUťckoU wrak se k Uám šase!“ Jlš w

13 rokU fkládať NUšgar slibh Ua rcholU sw
BeUedikta Když klásster, Uowa Korbeje od
mateťčnskcho šaložeU byl: i NUšgar š Umoha
1iUýmt do Saš se tam prestěhowať a Ustan:
weU byl ša Učitele we sskole a ža kašatele
we chrámU

2 Zatťm octUUl fe král Harald DáUský
w Mohxlči Ua dwoťe Lwaika NáboUeho a
pťijať kťest fwatý W paťáci rokowáslo koho
dáti Dánowt seboU Opat Wala se wyjádrtl
že meši fwými Umtchy šUá 1eU 1ediUého 1eUž

fe hodč k tomUwuNUšgara Lwaťk obeslaw
ho tážal fe ždaťi by to wysláUč pťewšal? S
radosti pčtwolil mUich; a š Uťm odesseli bratr
NUtbert W letě 826 odploUťt po Nýslě š
králem do Dáslska ZpočátkU král Uakládal š

mxlichp 1ako š otroky; Ueboč bhl fUrowý, a Ue:
wěděl kterak slUssč občowati še sllchy BáUě

časem ale Uančtl fe1ich wažiti fobě Harald
fe Ufadsl Ua pomeži 1Utském Uebo dáťe do šemě
famé se erdwážsl thamtud pokolxsselfe
NUšgar apostolowati jak fe dalo Bťedewssim

žamýsslel žaložitč sskolU pro bUdoUči kUěše
Harald mU k tomU účelU darowal Uěkolik pa
cholťkči sUad ž otrokU fwojich; jčslých fobě NUS:
gar UakoUptl Brzo Ua to poražeslý Harald
Utéci mUsel a š Uim i NUšgar NUtbert
fpolečUťkbrzo w Korbeji šemťel Tyto Uahro:
madilé pády byly by odstrasstly i Uejszžilej:
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ssiho; ale NUšǧar šmUžtle a pewně setrwal a
w Uowé wyslánť fe Uwazal

Z N 829 pťtsslo wyslaslstwčže Šwed do

FraUcoUš š Uáwěsstčm že 1tž w te žemi Uěkte
rých ctitelUw Ehrtstowhch stáwci a žedy kral
BjorU rád to widěť kdyby wěrowěstt tam
prifsli Lwačk Užawrel wyprawitt tam Nslšgara.
J byl powolásl ke dworU a obdržeť tam po
trebných ponmori, šárowesl i dary pro krále
sswédského Na pomeši Dáslské ode1itt welel
opat Wala mUichUjiUemU W prňwodU pťed
staweUého sskoly Korbejské thmara UastoUpil
nylč NUšgar cestU daťekoU Z wstoUpiťk Ua
loď1edUoho kUpce kteréhož aťe Ua cestě loU
pežUieč wpdrčmcowali Nslšgar Uchraxlslše foU

drUhem hole žtwobytť; ostatUi bhlo wsse totam
Bo weltkých Uestlážčch koUečUě dorašslt r. 830

do Birky Ua 1ešerU Melarském kde od krále
wlidUě bylt pťčjatt Bjorxl 1tm dal powoleUť

aby kášali dťe ltbostt Weltké plefciUťano
walo meži krestaUskýmt wěžUi jtchž tenkráte bylo
moc we SwedskU že Zafe jedUoU kťestaxlskc
bohoslUžbč obcowatt mohli. J Umoho wžác:
Uých SwedU pokťestělw Wo 172 rokU pro:
beUi wrátil fe NUšgar do wlastt a pťiUesl feboU
pskmi od BjorUa krált Lwaičowi Eo w Uěm
stálo dá fe UhodUUttž toho co se Uin dálo

4 Eifať fraUcký hUedle fe Ustaslowil Ua

tom, pťi ústi Labe žaložiti stoťec arctbiskUpský,
jemUž má býtt fwěťer počťeslaUěUife
werU a ťišeUč cťrkwi Uowých Za sidlo
žwolil město HammabUrǧ (Hambm:g), ža
periho pastýre 1ak žáslUssUo,NUšgara a
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Uowý arcibiskUp hUed byl pťi dwoťe whfwěcell
ZaroweU darowal cťsať jemU a UástUprUmjeho
Ua wěčné čafy, ro útoččsstě a praerU dňchodU
opatstwi TUrholt U Brúgge, a arcisidlo wssech
poplatkU oprostil (834) Eifar wssak Uechtěje
tak dUležitoU wěc famojediU odbawiti wyprawil
NUšgara r 832 do Rťma š cťsixrskýmprU
wodem abp od papeže potwršexcťdostal Ře
hoť lsi potwrdil Uejeslto wssecko ale jmerwal
lešgara ša ťčmskeholegata pro fewer a ode:
wšdal mU palltUm Zcho okrer podťtšujč fe
wedle fewerslčch GermaUU i sewerxli SlowaUé

OctUUw fe w HambUrkU wystawil tam chrám
biskupský a Uakoxlpsl mladých DáUUw a Slo
waUUw aby š Uich wychowal wěrowěsth Bri
sstiho aťe rokU byťo arcipastýťč pťečkatč ťadU
Uejtrpčich žkoUssek Normani strassctelé wssech

pobťežč ewropských, pťepadlt 837 HmUbUrk
spálili městoi š klássterelxl kosteťem a kUihár
UoU kterollž byl žaložsl NUšgar Sotwa oU
fám š klerikh fwými žUtkl siUrtč Brzo Ua to

dossla powěst, že sswedsiý biskUpGošbert po
wstáUilU lidU wypUšeU byť a krestcmstwi w te
žemi wyhUber jest 7 let šústaly od té chwiťe

Swédi bez biskUpa až žaš 1im tak YUšgar
1ednoho pousteinka poslal který požUstalé kťeu
staUy w maloU obec spojčl K toUlU ho pri

prawslt jesstě o klásster TUrholt TU stáťšcela
chUd a UtUošť dUchoin ho opUstili protože jtchd

Uemohl wyžiwitř
5 W te UoUži hťedal Utočisstě U soUseda,

biskupa w Brémě; byl wssak od tohoto po
dlého člowěka kterýž NUšgarowi záwiděl jeho
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sláwU zahnáxl. Woždějt fe ho Ujala UrozeUá

wdowa a darowaťa mU dwUr blčže HambUrkU;
odtnd NUšgar žačal šafe waj žpUstosseUýokreš
pojižděti Nowemxl králč Uěmeckénm Lwaikowt
Uáťeželo rášllějt postaratt se o šchudlého metro

polttu Wťtležitostk toxUU fe wyskysla úmrtčm
biskUpa w Brémě Král chtěl tUto stoltct š
HambUrkem spojitt a Jlnšǧarowč odewšdati.

Broti toUlU ale biskUpWerdenský fe oprel pťed
stiraje miřč starssi k toUUl práwo KoUečUě

pťedce Bremy pťipadťy k HambUrkU Werdellský
obdržel UáhradU Uěktere části Užemč HambUr:
skeho Z této straUy Jak bhla tato pťekážka
UrowUáUa: Uamťtťa se Uowá NrctbtskUp Ko:
lťUsky Uechtěť pťtpUstčti aby Bremy fpojeUh

bylh š HaxUbUrketU 1elčkož prý patťťwalh do
KolčUa N wssak ťráť Uěmecký Uechtěl aby

biskUp ťisse jeho podťťzesl byť Uletropolčtowi rišé
ťisse; i papež Mikxlláš l rošhodxml moci
apostolskon abh stoťice BremP a HambUrk Ua
wěčUé čafy fpojeUy šUstaly, a hroši klatboU

tomU kdožby fe opowážil 1edUatt Uaprotř tomUto
Uaťižesli (858) Německá ťisse čitala UyUť tťč
arcistoliee: MohUč Soonhrad HambUrkBre
meU YUšǧar byl se 1tž dťiwe pťesidltl doBrem

6 Meži tťm ro trwaťy tyto hádky a fpory,

č Uapotom pokračowať apostolský NUšqar we
fwých fUahách, fewer ewropejský šiskatt EhristU
BáUU TeUkráte wládl w DáUskU fmnostatně
král Erich Na Uěkolika wýprawách, kteréž
bhl wpkanl k UěmU, 1ako wyslanec Uěmeckého
krále, Ziskal si byl NUšgar wážUost knťžete to
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hoto w takowé Ulire že Erich w Uejdnležitěj
ssich wěcech Ua radU ho bráwal a jeho pťaUčm
wlidUě howěl Nč král jak fe šdá obáwaje
fe kneži QdiUowých, žUstal pohcmem: pťere po

wolil aby w hlawUčm městě uu SlefwčkU
chrám WáUě wpstaweU a fara žťťšeUa bpla
Nle r 854 od Uepřáteť kťest. wirh šdwižer
žboUčeUč we kteremž Erich bpl š trňUU swržesl
ažiwota šbawen Wssccksltwelici 1tžto š NUš
garem drželi padlt š Erichem w boxt tťčdeUUťm

KorUUa přessla Ua dčtě, rowUěž Erich žwaUe
BorUčťri 1eho bylt ssoU krUtť odercowé Uowé
wiry Na sstěstiUetrwalo pransledowáUi dlolcho
Meži tťm co fe fwatý arcipastýr wyprawowal
na restU do Dáxlska, aby wžUikloU boUrt Utisstl
dossla ho žpráwa že Usladý kráť ZapUdiw Uej
horssčho porUčťka (jarťa Howi) Upťimně Uaklo

UěU 1est Ehrtstowe wťťe Bršo Ua to dosslo i
ž Dáslska wyslaUstwi š wpťťžexlim že Erich ll
jeho pťátelstwi a mslost Christowll šasloUžiti
fobě preje Sprowážesl hrabětem sslechetUým
Burkhardem fpichá potěsseUý arcřpastýť sám do
DáUska (856) Z podaťilo se mU UejeU drč:

wějssť pomčry obnowiti Uýbrž i Uowých wýchod
dofáhUoUti. Kostel w Slefwťkll byl anrárelt
a krom toho UžťwáslčžonU powoleno kdržto
drťwe bylo žapowěželto whšwáUěti We městě
Rťbe (w ZUtskU) Založil mladý král Uoon
farU a kostel

Drčwe Uežťi jesstě se žáležitostč w DáUskU
tak prišině proměUily: UčiUtl byl NUšgar we

ŠwédskU pokrokU dxlležitých N 852 octnUl
fe w žemi té po druhé š powoleUUU Lwaika
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Uěmeckého Nnšgar doražčl práwě whod;
Uebo fe práwě o to 1edUalo Ua fUěmU Učiročdll

Uim aby kreslaxlské UábožeUstwi žcela žapowě
děUo bylo Bohatým: dary šiskal Nslšgar pťi:

žeU kUčžete Qťafa, který lUU ale Zjewil že w
tom jonm famémU Uelže rošhodUoUtť, Uýbrž že

mUsi i pohlawáry a ltd wyslysseti, aJUapotomfwate hťebč že mUsi tášálw býtč Jstalo fe
tak Hťebč sio rošhodlo pro wirU kťeskanskoU

a Uásledkem tohoto rošhodxmtč Ušawťel silěm
Uárodxlť aby každý dle libostč Ehrčstowi úctU
wšdáwal Ufadiw Erimberta ža faráťe w
Btrce, wrátsl fe odtUd šafe do Brem

7 Tak mUohoUáfobUé Uamáháxlť, fpojeUé
š mslišským žiwotem, jejž wedl strawilh žiwotUi
sily arcipastýťe fwatého Wešdy si bylpťáwal
pro UčeUč o kť:žč prolčti krew stooU Toto
pťáni Uebpťo wypťUěUo NUšgar Umťel Ua

fwěm lUžkU Když widěl že pťirošerU siUrti
bUde meeti sejitč še swěta, Uxčbyl k potěssenč

wšdychaje: „Nch tťm ssoU thUi hťichowé
mojč že mslostt mUčedťUtcké Uedofcil)UU!ell
Bo 4 měsičné Uemoct fessel w 64 roce swého
stárť w 35 fwého arrčbtskUpskchoúradUŽUUo
ra. Ucta 1eho wxstewnik:: sprowášela 1e1 do
hrobU TeUto dUchem ewangelickým cele pro

UikUUtý kUěš byl UeUprositelUě prisixým fám Ua
tebe DUem a Uorť Uosil roUcho žiUěUe Ua
Učchém těle, a jedi:tě tolčť potrawh požiwal

u koťik chatrné prodloUžeUi žiwobytt žádalo Zil
poUhýlU chlebem a wodoU, a tim dťe wáhy

Wťetl sitě a šreťa dle reholy fw BeUedikta
chUdobU šachowáwal
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Naproti tomU stawěť sspitály pro UemocUé
chUdé a pťichoši, Uměl fehltati dary pro kUišata,
whťUpowal šajaté a pečt wedl o wdowy a

sirotky! HUUtč ctižádostč, ježto se !Uohly tak
sUadUo šmáhati obdiwem lidi, š Uimžto fe wssUdy
pockáwal hleděl UdUsitčhsled U wšUtkU 1ejich
WUbec anowalo m.iUčnť žčč má moc diwh
twoťitč a Uemoce poUhým dotkUUtťm že ťéčť

N wssak NUšgar to Uerád slysseť když fe o tom
powidalo Jedenkráte fe wwjádťil 1edUomU že

stoých oblťbellsll: Kdybhch hodesl brxl, žlásstlliho
darU dostcč prosil bych BáUa aby teU žážrak
Ua Umě žprobsl a že mUš dobrého čťowčka
Udělal

Wždycky intťUčm hčafem we fUU we
widěUč tusseUtmi Uapťed citčť čo pťijčti mělo
a poUčeUťdostáwal Dobrodisli pronazo
watř bylo radosti žiwota jeho Nnšgar rošdal
prawideťUě 10 dťl fwých dúchodUw chUdýlU;
oUť wystawil w Bremě sspitál do Uěhož deUUě
chodiwal; a kde sám často Uemocslým sloUžil
Láska 1eho k chUdým UešUala mežč; Uejwětssč
radosti jeho bylo Uohy UxUýwatia U stolU po
siUhowati UUšákaU Nefčtslxlých wěšňU wykoU
piť a i Ua ctže krajiUh wštahowala si! dobro
čtUUostjeho Wdowy a sirotkowe Ualešalt w
Uěm otce Hrabata w fewerUč Wbinǧii Uále
žťcč do 1eho dčocese prodáwali otroky žchytaUé
NUšgar Ueustál až tito loUpežUčci slawUš mU
slibili odčikati se remeska fwého J mUselič
propUeciti wssecky fwé šajacé. MUž tento thak

tak ttchý proxewowal kde wrašil Ua šlol:U a
twrdost skdce, erdolateonU silU a dUražUost
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Mornč a boháči Uemajťcč dobré swědomč tťáslč
fe pťed Uťm, kdežto stčedUč staw w Uěm Ualex
žal bratra, chUdák wssak otce

8 Ynšgar žil w době, kde králowska moc
se fesi:la a Uowý porádek pracowal kU porodU
Weždy byli projewowaťt w takowých okoon

stech UáčelUici Cirkwe moc tribUUickoU, lth fe
Ujimajire W hore dotčeUé buťt, jtžto ho
papež MikUláš UtwršUje U úťadě, pčsse papež
tento: „Ziwot twňj buď wzorem pro twé pod
daUé Srdce twoje Uedawej fe an sskastUýmt
Udalostmi kU pýsse, ani Uesskastslými k malo
myslUostt fwoditt Zlomyslllťct pošUejtež w tobě
oderre dobťč dobrodiUce. Newtnsleho ať U
tebe ciža lest Uežkažť alliž pťišeU wiUUika er
chráUť WdowamasirotkUm Utlačowaslým bndtž

útěchoU a pomocUťkem Hle! bratre Uejdražssi
tyť jfoU pothUostt, jtchžto plUěUťm fe kllčzstwi
a pallta stasleš hodxlým Wšnesseslá dUsse
papežowa žrčadli se we slowech těchto N wssak
NUšgar Uepotrebowal takowých UapomiUáUč;
jeho frdce ho samo poháUělo ke wssemU tomU
u Zpiwaje pťseň Báně šesitUl teUto anel w
těle ltdském

9 NUšgar pčxfobili co fpifowatel
jJesstě chowáme š rUky jeho žčwotopiš Wtlle
hada perčho biskUpa Bremskeho Sbirka
jeho psaUť, dojčsta welmi žajčnmwých, až Ua
jedUo 1edtUké, deUUčk jejž po fobě šaUechal
Ua čtsto štracexly jfoU Zaký to poklad kdyby
fe posstěsttlo tUto kUihU žafe Uajiti deljš

toho deUUikUposlal opat korwejský Tymo ok
1260 do Řťma, kde ho od té doby častějt ale
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wždy Uadarmo pohledáwali Z ltstň Nnšga
rowých stáwalo w 11 sioletč dle swědectwi
Ndama Bremskeho jesstě xUUoho psaných ke kUč
žatmn Uěmeckým a fewernim Jestťč kdy kcerý

kUčž,žaslUhowal toho Nllšgqr do počtU Swa
tých postaweU býti Brwxlť ho prohlásil ža
fxwatého 1eho UástUpce a žak Uejmilejssi Nim

bert kterýž i jekxo žiwotop š festawil krerýž
patťč dle soUdU UčeUých k Uejlepssim pracem
toho drUhU

Skoda, že w Eirkwťch 1ek)o potom šalo
žeUých,bllrenč konol protestaltttšmcl! u Snad
t Ua stwern ewropském wžejdoU ťepssč čafy pťč

mlUon sw NUšgara! nu
10 W DáUskU po fw. NUšgarU kwětlo

kťesimlstwč žlásstě š.c krále KaUUta Welikého
(1014:1035), který katolickollEťrkeww žemi
swé Upewslil a pon do Řima whkollaw (1026)
fe stťed:m úžce fpojtl Ehok jeho pťi tom Ulčla
weltkých žáslUh Zaťožer tré biskllpstwi: LUUd
BorglUm a Wřborǧ

Weri krať kťestaUskýbyl we ŠwšdskU
Qlaf; Skára peri sidlobiskUpské,král Swer
ker (1133) Uwedlctsterctáky; pod Erichem j)(
(Swatým) žaloženo btskUpstwiUpsala papež
NleraUder llj powýsstlxeša metropoli (1165),
1émUž podťišello 6 biskUpr

U Norwegú teprw l 1019 král Qlaw
Swatý š pomoci axlgltckých a Uěmeckých kUčži
dokoUčtl šaložeslť Cťrkwe kťestallske; w Nidaroš
(Drolxtheim) wystawěť krásilý chrám fw Kle:
meUta We wálce protč Dámlm padl (1033)
K 1eho hrobu w Nidároš pUtowalo fe 1ako ke
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fwatémU Ucta k ofobě jeho a UeUáwist cizé
wlady nakloUila Norwégy wice k wiťe kťesiaUské,
až koUečUěCirkew pojisstěna šaložeUčm metro
polř w Nidároš, jtžto troje biskupstwi podťi
žeru(Bergen Hammer,StawaUger).

100 žž!ňsobrnibistwpň anUohradstxých

ToU doboU, když fw. BoUifáčtUš aposto
lowal w Němcčch, byl biskUpemw Soonhradě
WtrgiťtUš (754u784) Tento byl popro:
sseU od KetUmara, wojwody KaraUtaUU abh
do KaraUtane (KorUtáUska) pťtssel a tam ťid
wyUčtl we wťťe kresiaslské. Wtrgtťtllš Uemoha
sám wzdáliti fe že sidla swého wyfwětil ža
bisiupa Modesta, a wyprawil ho ke KorUtaU
cUm š Uěkolčka kUěžťmt, a propUjččl jemU pon

moceUstwť, aby směťwhfwěcowattkněže achrámh
katoltcké tam w těch krajinách, kde fe UU: ša
potťebč ždátč bUde Meši Umohými chramy,

jež oU šaložil 1est Maria Saať Uejpamátnčjssi
2 NástUpce WirǧtťUw (po krátkšm mezi

wládť fw Bertrtčia) byl Non dúwěrUýpťi:
tel Učeslého leUan Jelikož požťwal U welčké

miťe dUwěry knižete baworského Thašsila, ci
faťe Karla Weltkého a papeže Lwa lll: tUdiž
mU byťo lše tčm ždárněji se žasažowatt o roš
sslťowáUč wťry kťesiaslské. K 1eho rožkazUm
Uejesl dále pokračowan w obráceUi Korutčm

ch: Uýbrž oU fám osobllě bral podťlU we po:
kresiaUěUčdiwokých NwarU

3. Nwarowé, kterťžto teUkráte pťebýwalt
we weltke částt UyUějssťho arctwýwodstwi Na:
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koUského a šeiUč Uherské, až do r 797 od
Karla Welikeho docela pťemožeUt a podrobeni
bylt S tťmže osixdem fe potkal isonedUi Uá
rod morawský, kterýž fe ža tekydejssichdob až

do Uher a po DUUaj w RakoUskU rozprostiral
NrcibtskUp Solnohradský Non obdržel od cťsaťe
Karla Welikého obtižnoU úlohU, postaratt se o
to aby Uowě podmaUěUi Uárodowe awarsstč a
slowaUsstč Ua fewerU a 1ihU DUUaje š wiroU
krestaUskoU obežUámeUt bylt; a posild sik Uám
žachowaly Uěkterě chwalUé pťedpčfy a prawidla,
jichž UčeUý leUiU prťteli fwemU Nonwi Ua

potaž 1eho Udčli Non skUtečUě scim ofobUě
wyprawsl fe do UižssčBaUUoUte šwěstowal wťrU

kťestaUskoU,wystoěeowal chrámy a Ustčmowowal
faraťe Tťm wssak Uabyl prilčžtcosti fon
diocešt žUmUeUitě rošssčťtti, tottž o úžemi mežt
DUUajem NáboU a Dráwou ToU doboU také
Soonhrad powýsscslode Lwa lll ša fidlo
arcčbtsiUpske (metropolt)

Spor, kterýž fe strhl o hraslicee diocežalUi
mešt patrtarchalUi stoltci WoǧťejskoU(šquilšjg)
a arcibtkapem Solslohradským fprostredkowanm
Karla Wčlikcho tak byl wyrowUáU že ťekU
DráwU Ustanwill sobě ša rošhrasli oboji
dtoceše a mežt obojim okresem cirkewxcim
tťmto (r 810).

Kťesčanská wira mezi Uárodh Slowauskými.

101 Wbrňcrlli Ua wtrU lšť núrodčl Zlowunsbých

Wedle GermaUUw Uachážejťfe w Ewropě

SťowaUe 1ako dr!chý 1esstě rošsáhlešssžšťhlathč
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kmeU; a oUik fe rošprostirali w tehdejfsich do:
bach od Saaly až k UralU, a od moťe já

derského až k baltickéml: pod rožťičUýmč Uášwy
rodowými. U SlowaUú prodUě wěrer w
jedixlého Boha, jakožto dxlcha, jehož mpslč
lidskoU whstťhlwnti Ueťše kterýž stwoťil a ša
chowáwa fwět teUto Nejslawllčjssi jeho jméUo
bylo BeroUU (BerUU) Nle pťi dalssim wý
kladU, kterak tato bthost Uejwwšssižjeije fe

w pťirodě a probi Ua fwět: Uásledkem zkažeUé
hťťchem powahy lidskc žtráeelo se čisté podáUť
rájfkě a pťedstawowano wsse po čťonoěckU Ze
žpožorowáno Umoho šla Ua fwětě, wymysslen
dwojťBňh: Bčťboh, 1eUžjest prodrm wsseho
dobra a Čeonboh, od Uěhožprod beťe
wssecko žle Dále čťm wire fe mrawy kažily,
prisslt i Ua tU myslénkn, že i bohowé maji po
hlawť a rošplošUji se wefpolek jako lide;
tud si whmýssleli bohy, bohyslě a bUžky

TU UchsslénkUwžUesserU, že BUh wladUe
trojč ťissť tottž Uebem, žemi a peklem pťedsta

wowalič fobě we žlásstnč bthostč božské jižto
ťikaťi Tťihlaw Nejrošssiťeslčjssibpla úcta
BerUUa, jeUž bhl U RUskc a MorawaUU bo
hem hromů (w Nowgorodě Kyjewě, w BrUě);
Swaxctowita, boha wálky (w NrkoUě, Ua
Welehradě U Uáš); u Radk)osta bok)apoho
stiUstwi (w Retťe Ua hoťe Nadhossti w Mo
rcmoč:)u Ziwp, bohyxlě žiwota, Lady, bohyUě
lásky a kráfy. W každénl pťedUlětU pťťrodnťm
ctěU Uějaký bUžek thUd fe wssUde hemžtlh
Wťly, NUfalky; odtUd Moratla Skťitek we
čemice poledlticea t d Woždějiměliiobrašy
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a fochh bohU swých, owssem UespůfobUé bez
Umělecké spůfobilosti stoUbeUé Mčlit obyčerě
wire hlaw a obličejů Tak k p Tťihlaw
(Trčglaw) we Stčliltš a JUliUě měl 3 hlawy,
Swatowit w Nrkoně :1 hlawy a t d

KUsiUireUi a šiskáslč bohUw pťirtáss“wátlo

iobětt lidské; w tom jako w ostatUich obťadech
ťidili wssecko kUěžř weliké wažUosič U lidU po
žiwajťcč Každý poUdělek odbýwalt kněžčfoUdy

weťejslé thUd š kUěži powstalt kslišata lWidU,a úcta jejčch pťessla Ua kUěže kťestanské
ťer že dUsse 1est Uesmrtelná, pťi tom wira w

dUchy hlUboce do žtwota žafčchala
1. Ehorwatt a Slowasle illyrssti (w

Zstrti a Dalmácti až Ua hraslice KorUtaU) pťi
stčhowali fe erědomo oded w stoleti 7 ša
cisaťe Hecaklia do krajiU mešt Dchajem, moťem
1áderským a Sáon položeUých Bo pťemo
žeUi Nwaer a žťižexcidomáci obce pťijalt šá
roweU fe Srbh sonfedy (l 638) pťtčiUčUim

tehož Heraklta kťest fw od kněži ťťmských
Ontť uu pokUdžxrámow byli peri jižto
pťijali dobrowolslě wirU krestaUskoU. Zejich
kUčže Borga bpl fe obrátil w te pťičinš Ua
cifqťe KoUstaUtan Bogoxtata byl wssak k pa
peži odkášáU a wěrowěstowé od tohoto poslan
(760) pokťesttli kUižete i část lidU. Qpatrxlý
papež JaU 17 UčiUil š Uimč siUloUwU, kte
roUžco oUi fe meeli zawášati še jako kresiaUé
již UeblldoU, po moťt loUpežitt a od UáježdU

do ctšých šemi se budoU ždržowatč be pak
oUi fami žase pťed cizýmč wpády UbešpečeUi
byll, pťtjal papež šemi jejich, co majetUost cťr

183



412 Obrč:ceUi Ua wirU kť. Uárodů slowaUských.

kwe ťťmské pod ochraUU fwoji Tak fe UaUčilč
orbě a obchodU po moťt a rošmáhala fe sila
jejich Yby fe wira kť meši těmito SlowaUp
Utwrdila a dále ssirila o to fe postaral papež
MarttU l (649u54), když hUed po UastoleUi
fwšm kněše JaUa ž Nawemch, 1ako legata sto

lice apostolske do Dalmacie poslal Uowě wysia
weUe město Spltt (Spaťato u Ua mistě
ťimskšho Ulěsta Salan, kteréž SťowaUé fem
wtchUUwssť šboťilč), sidlem arribtsiUpa illyrského

UččUila ža takowého swého legata JaUa po
wýsstl Bod Učm šawedeslo poťádUě šťčšenč
cirkwe w těchto krajinách pro wsseckUbUdoUonst,
a 1iš Uemohlo ťeckoU Elrkwi wyttsstěxw býti
Za panowáUť Wěslccwa sice poddalř fe Ehor
wáte a Jllyrč w těchto krajech čifaťt reckšmU
EťfaťBasiltUšl. (867u96) rodem SlowaU
dofedUUw Ua trťiU w Earhradě takoon Uměl

UechUk ZbUdttč daťeko ssiroko meši rodaky fwýmt
proti Uadwládě Frankčlw že fe šárowext ř od
wlády fraUcket od Eirkwe !atčUské odtchlt a k
Eark)radU pťiwtěťsli Bršo wssak w Utch žafe
procitla láskc: k dťewUč Umtče Eirkwč ťčmfké, že

si! k Uť šast wrátslt ša papeše JaUa Nll Kx
tomU je šťásstě to pohUUlo še dať papež teUřo
sw Methodowt arcibiskUpoxrxtfoxlfedxciťčssewel
komorawskš powolchč aby siněť slnžbp Božč
koxlatč w 1ašpkU sianUskéxU Sw Method po
fUUti Kočelowš fám w pomoťč slowaxlskem Ua
čaš probsl a ačkolt Slowcme w Jsirit a Dať
Umctt Uepatrslt do dtočeše fw Mčthoda, Uýbrž
pod swého metropolčt:l do SplitU; a tUdťž
oUá wýfada erštahowala fe Ua Uě: UčcUteUě
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i oUi si xi pťiwlastxtowali a fw Method dalek
ssa toho aďy fe do cčšé dioceše wtčrať pťece
Uemohl to šamešitč, že litUrgie slowaxlska, jťm
UwedčUá 1esstě ša 1cho žtwobytč řk těmto Slo

waxckcm fe dostaťa a sk 1im weltce Zalibsla
Berč pronásledowaxtčtohoto obťadU fběhlo

fe ža čajU kxtťžete Tomtslawa pod papežem
Jaxlem x (914u28) Ua fyUoděprowtn
cčálni we Splitě r 925, kdešto byťa Ua čisto
šapowěšexm. N wssak starečxlý btskUp Řehoť
ž Noxly 40 let po fw Methodowt we slaerm
pofelstwi do Řima fe wyprawsl a tam 1ako
pred tťm apostolowě slowansstť, obťad slowaUský
šafe Uhájsl tak še opět pro slowaUské Bomoťč
powokeU byl

DrUhý Utok Ua litUrgčt siowaUskoU w
těchto krathách UččUěUša papeže NlexaU
dra lj (1061u73) šafe Ua fyxrodě we
Splitš (r 1088), ťde slowcmska lčtUrgie
opěr pťťsilěUyla žqpowězelm Stmlm slowaU
siých klťčžč, md tim weťtc:: šarmoUreUá, x:xw:

prawčla šaře pofelstwi do Řima toU fe kojťc
Uaději, že se tam opět občad teU Uhájitč dá
N wssak tentokráte se to Uepodaťilo Nebo

poUčwadž QUchoweUstwo bylo welmi eršdě
laxlé, wpťišiť fe w obečxcé miUčUč w těchto

kraje:ch teU blUd, že Slowche pochášejť od
GothUw W teU siUysktpťč wystetťowáxti w
Nimš UfoUšer: še poUěwadž teUto obťad po
chášč od Gothňw a řč byťč Artan t.ldiž lUUsi
býtt kacirský a pňwodre 1eho fám Method ťa
ciťem! Taxčowá byla i w Nťmě famšm erě
domost wěcť, Uedáon fe žť)čhťých Bráwě
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tomU byly 200 lec čo jim fw Cyrilla Mechod
do Řima pťiUeslt ostatky fw Klementa, a w
Řimě fe již Ua to žapomUělo a wyslaxrcowě
tllyrsstč pro neUmělost swoll Uedowedlč Uhá
jiti čest fwatého otce fweho Metl)oda!uu
Konečně slawUý papež JUUocenz lU (1243uu
1254) žase powolil obťad slowaUský19 Bťežsla
1248 z LpoxlU a sice kU prosloám dolehliwým
biskUpaSen skeho, 1ehož jmer Uám historie
bohnžel! Uedochowala TeU jfa latiUik Uale
šUUl pťi nastoleni swem, že má po celé diorešč
fame kUěže slowax:skě kteťi lattně UerozUxUěji,
a proto papeže prosil aby obťad teU již wlá
dUoUcipowolil Ofwicený papež podle šásady
„že jašpk wěci Uikolčwěc jaška podťizená jest,

powolil obťad slowanský, a wssak 1edině pro ty
krajin, kde byl jtž žawládxml; a sice tim
ochotUěji jelikož oUeU biskUp papeži fe wyžadťil:
že dle wsseobchého mťněsli tllyrskšho dUcho
wčxUstwa kUik,xy bohoslUžebUi slowaUské pfaUh
json šlásstUim pismem, kterež pochodi od
xw. Zarolima Tak jako prwé Uemohli Uhá
1ttt čest škacirowcmého Methoda: tak Uin Ue
dali si to wšťtt dUchownicč islyrsstť, že to jejich

slowanské pifmo (c:xrjlljoš či šlďš()jxc:čx pofUd
Ua fporU jest) od fw Učttele Jarolčma
pocháži.

N wssak požnenáhla i w těchto krajiUách
UsiUpowala litUrgie slowaUsiá latiUské wsseo

bchějssť, a tim během fe stalo, že w Uěkterých
kostelech doposawáde lid tqmějssi siowaUský slyssi

“pťi mssč fw ty části, ktere se pťi slawUé mssi
Zpiwaji, zpiwatč 1azykem slowaUským; 1iUde
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w chrámech jenom epistola a sw ewaUgeliUm

po slowaUskU je žpiwaji; a Uěkde 1ako w dtocezi
Diakowarské práwě UhUč žafe teU obyčej fe

Uwadi2, abh se ewaUgelčUmi slowansky žpiwaloSrbowé bršo po tom, 1ak fe bylt w
Dacii, Dardáslti, Dalmáciř a w pomoťč Yl

p bánském Ufadili, w stoletč 7 doUUreUt byli od
cčfare Heraklia, abp pťijali krest fw.: Ueboť
mu žáleželo Ua tom abp je Udršel w cčfarstwi
fwém Wyjedltal to tak že k Srbúm pťissli
kxlěži ťimsstč a kťestilt 1tch, což owssem bez
wyUčowáUč lidU w UárodUčm 1ažka 1ejtch, žUa:
meUitého profpěchU mťtt Ueonhlo SkUtečUě,
lid erěda, co byl pťčjal hUed po fmrtč dot
čeUého rťfaťe (r 641) ž recké wťady fe wym:

kUUl a wťrU kťestaUskoU šawrhl Teprw když
cifať BasiliUš Uárod skbskýšafe premohl obrá
ttli fe šase ke Ehrtstowě wčťe Zdá fe, še
drxché SrbU kťestěUčžběhťo fe ša kUťšete MUti
mira skrše k!lěše reckš (ok 867) Toltk jisto,
že aU cťfať BasiťiUš od Rťma jich odťoUdčl
papež JaU Nll žlasstUim ltstem Uapoman kUč:
žete dotčeslého aby š lidem fwým fe anrátil
do lUUa Cčrkwe rťmskea fwémU porádUéUlU
arcibiskUpowi Methodowi fe podťčdtl; š
čehož i patrno že wláda metropolitUi fw Me
thoda, co arctbiskUpa UlorawskoanUoUského ob
sahowala w fobě a wztahowala sk an celý
Uárod srbský.

Z. Slowane korUtaUssti od 7 stoťeti
Usedlč we wiUdickékrajislě (SthrskU Krathě
a KorUtáUskU) fwčtlo Učexlč Ehrtstowa dostalt
š dwojč straUy a dwoji cestoU; od oUUd pťeš
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Wogleji, od kUčži wlaských, odtUd pak pťeš
Soonhrad od kněžčUěmeckýchSw Wir
giliUš Soonhradský o obráreUi Slowaml
40 ťet pečlčwý, co „apostol KxorUtaUU “
proslUl a každoročně 27 LtstopadU w 1ižUi1U
TirolskU dnem fwátečllťm ctěU býwá (eee 758).
u Jesstě wťce wssak probilo to že foUsedUi
šemč baworsiá 1tž byťa kťesianskoll a že tyto
kraje bršo Ua to se octUUťh w odwislosti od
wlády fraUcké

Kniže Korutachlw BorUt dal fyUa fwého
Karasta a bratrowce KetUmara wychowatč
we fonedUich Bawoťčch, a když ttto Ujalt fe

wlády (r. 760), UeUstáťe ktomU prohťedali,
abh fem mtšsioUáťi chodili še SoonhradU a

Udčlowalt kťest fwatý a kanťt slUžby Božť
Kdyš koUečUěKarel Weliký pod 1armo

fwe podrobslt šdejssč Sťowasly: tU 1iž Uebylo
žádne pťekážky dUchoinkúm žápadUčlU aťchroš

sstťowali wirU kťesiaUskoUmešt WřUdy (Slo
wi: cč) Nrno sám žemi tUto prosseť (798) a
btsinpa w Zádrawi Ustanwil

NdalwťU arcibtsknp Soťtcohradský měl 1tž
r 880 KorUtáUsko šceťa w podrllčč swém Nž
kjčšerU Blateslsiemxx w dUessUťch Uhťich, kde

slowaUskýklččšeWrtwisla sij hrad Sžalwar
a Umoho chramU Wáttě whstawěl (850), roš

sstťowala fe proonst mišsii Solxcohradských
Take biskUpowéž Bašfowa a ž ŘežUa ša
sažowalt fe o to aby 1Uežt Uárody slowaUskýmč,
kteťč hraxltčilt š okresy jejich, w Čechách a Ua
Morawě š pomocč Karla Weťikého wsstipilt
wirU kťestaUskoU
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N wssak fpojeUi š Německem bhlo meši
Sťoquy pťťltš erblibeUé Uěmeckáa latinská
ťeč prčltš UešUáxUá a cčži Uež aby toU cestoU
fe bylo kťestaxlstwť w těchto krajtxlách slowaU

ských š profpěchem ssťťitt a Udržeti daťo
KUěžť, še foUskdUich Němec fem docháše

jici obešUámtl.č sice Uasse Morawske pťedky š

obťady kťrskaUskými a wybťrali od Uich de
qátky ǧrcle teprw slawllým a UčrUým aposto
lňm slowallfkým fw Eyrtllowt a Methodowi
Wátc BUh šňstawil tU Uťohll, aby šiskalt frdce
Slowalckl Ješčsst Ehristu a Umtce Eťrkwť 1eli

kož ttto wěrowčxstowš, w 1aška slowaslskšm
žběhťi, Umčlt 1čm ťášatč, slUžby Božč kollati
an t Wifmo sio pťeklcidatt w 1aška 1ejtch

tUZexUskempročeš hUed o těchto Swatých apo
stoťech powime

402 Zlu Eyrill a eMs:tdnřlapostolěBlannsbých
núrndů

Welicč tčto bratťč Uarodsli si! w SolUUě

pťč žačatkU 9 wěku Qtec 1OtchsloUl Leomatka fe jUčerwaťa Marča Otxxc sslechticro
dem bhl 1rdUixU š predxlich dňstojUťkU U wojsstš
a fprách we mšstě, a tUčdťžU famého dworxl
cčfaťského byť welmč wážexč Mělilť 7 fyUU,ž

Uichž Uejmladssč 1mšlčem Koxlstanřtn asi r 827
se Uarodil a erbyčejxlě fchopslýmbyl Q mla
dém wěkUstarssťhobratra Metooda erčm
Uičeho Eo wťme, fák)a do poždnějssčch časi:

Method wšdělaw se Uáležitě, xUěl pak podle
pťikladU otce fwého sloUžiti cťfaťč a wťastt w
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Uradech občallských Že šUal jažyk slowanský
stal se mťstodržitelem cisaťským w jisté krajiUě
UmcedoUské (StrUmske) Mč tehdejssi škažexwsti
ťeckého dworU UeUč din, že fe Methodowi

bršo fwět žosskliwil úťad fe mU stal bťemenem,
a oU si UmiUtť státč fe mUtchem W klássreťe
Ua hoťe QťympU byw pťtpraweU Ua kUěšstwč

poswěčeU 1est SťoUžil w ttchU BohU a wy
rášiwal fe i Uměnťm malťťským až pak po le
tech BUh ho powolať ša wěrowěsta UárodU slo
waUských

2. KoUstaUciU (Eyrtll) toUžtl k)Uedod mládč
po moUdrostč sedmiletý jtž pacholik 1eU o UwU
drosti sich miwal Uehrawal š dětmt rád se
Ulodlil a Učsl a Zlásstě w Uctč měl fw Ře
hoťeNažtaUsieho 1ehožt Uasledowati fobě pťed
fewžal Nemoha Uko1itč w městě rodnťm toUhU

po wědách, dostal sč po siUrti otce Lwa co
14letý mladik t do KoUstaUtiUopole ke dworU
cisaťskemU Opatrownik a porUčUčk mladčho
cifaťowtce Mtchala bež pochyby žUámý a pťitel
otce Ehrtllowa oďrátil šťetel Ua fyUa wýteč
Ucho powolql ho ke dwor:: a obral Za fpoleč
nika bUdoUcinUl anowUťkU ťlsse ťecké Na
dwoťe cťsaťskem Ulohl wšdělatt dUcha fwého

1ak Uikde 1iUde Tt UejwýtečUějssč xUUžowé w
Earl)radě stalt se Učtteli 1eho Medslč mežč

Utmt sloUl Leo drxchý byl FociUš Eyrill až
kU podin we wssech wědách profpčwal Nabyw

dokoslalé šnámosti w ťečt a ltteratUre ťecké wrš
cwičiť fe též w počtáťstwť, hwěždárstwi a šemě
měťictwť w ťečUtctwi, hUdbě a silososii Wssecko
wěděni jeho sloUžilo k Usslechtěďť stdce Každý
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ho xUUsel žamtlowati Ečfaťowtcxxw porUčUťk
dwoťeUťU Thookttst, swateho xUládeUce ob
žlássrě fobě šamilowal Eťyystať UU: erěstU
santloU t bohaton Cyrill wssak slUssUýmpr
fobem 1ean fe podkowal

:.Z Wida, že k)o UemUže powýssttt Ua dráše

swětské UinUtl si sslechetslý Theokrtst postawtcč
toto swětťo Ua jwčcexc w Cťrkčoi Nejprw l)o
hleděl k toxUU pohUoUtt abr) te dal pofwčtttt

Ua kllššstwč Než Eyrtsl odesseč ša bratrem
Methodem do klásstera be erdčssel ž Ear
hradU wymohl Theokctst že tox sial bibliotk)e:
karem kUčhowa pťč chrálUU sw Zosie rož i
pťtjal Bršo wjjač šasi: odšsselš; Earhradll

sél Ukr!,sl sk w ctchšm kčástceťe Ua bťth moť
ském, a tam pUť rokU pobyl

Wo púl rokU fw. Eyrtll Umfeť že famoty
do hlxlčxčého xUčsta. Watriarcha UččUsl ho Učt:
telem silofosir (xUUdrčrwi)f Měl xUU,oho po:
slUcháčU Ueboc tato wěda pťttahuje Umoho lčdť

Ua žwědy; k tomU mšť fw Er)rtll slaonU
powěstaažtwoxl wýmťxanost QU wssak chwá:
loU Uežpyssllčxl Uýbrž tim wice sial se pokor:
Uým Nebylo Utč dllležiteho k čcxmll by ho
Uebyťt potťebowalt Takk p Uebylo mU 1esstě
aUt 2xř let a 1tž mUsel Ua roškaš ripaččlw westt

UčerU háde š býwalým patrtarchem Eachrad
siým JaUem Grammatikem který pro Ue,
Uáwist obrazU sio swržeťc bhl Wťč hádce famš,
do které se Uejprwe pro pýchU š tak mťadým

kněšem aUt pUstttt Uechtěl pťtwedl Eyrtll ostro:
wttpem jwým starče tak daleko, že se posléže
šamlčel a šasthděl, ač te wUttť erbrátil Sa:
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racenowé fonedě Řekčiw welmt mocnť chtěli
fe i Učerstč roantt ŘekUlU a lthjice fobě
w hádáni Učenem U wčťe, šachtělo fe tež žxa
časic cisare Michala lll UčeUcUlUsaracéUským
pohádatč fe š kťeskaUy o wťťe a wybťdťt tedy

kresiatch Carhradsiek Učeslš hádce do města
Melitery Eifať a patrčarcha Horadčwssefe
o tom poslali tam silofofa KoUstaUtan a 2
Učence š Učm Jakčoltw byly 1išťtwš otážky a
Uámttkh ččUěUé prott wire krestaslske: Utcmšltě
sio Eyrřll žahaslbtl a Uanil swe protinčky
tak že posleše fkťťpějčce žUbatUt UUsseťt Umť
kaUti Z podali mU 1edU aby ho otráwilt
N wssak jed UeUsskodiť tUU, a sstasten wratsl fe
do Earhradxl co wltěž

4 Uhýbaje UťadUma dUstožUostem obrátsl
se Eyrill ša bratrem Methodem do klásstera Ua
horU Qťymp, kde bylo mUoho UmichU N wssak
brzo mUsel odejitt co wěrowěst ke KožarUm
Kožarowé bplt polodtwokl,d Uárod, 1tžto mělt
sidla fwá mežt morem čerUým a kafptckým; a ti
wyslali posly k cipaťt do EarhradU, žádajice
aby k UilU odeslal UUlže wždělaného kterýž by
jich, jak Uáležč o wčre kťesiansie poUčitt mohl
Ueboč tak dokládali, brzo fe fUaži Zidš bržo
SaracéUi obrátitt Uáš Ua wťrU fon

J poslal 1im cťfať lUUtcha KoUstaUtan

Ten pťissel Uejprw do EhersoUU, xUěsta pohra
UiěUého kde fe ša Uějaký čaš pozdržel UsilUjic
fe pťtUčiti ťečt Ehašaer Brissed potom k
ťečenemU UárodU, še wssť horťiwostč slowo Boži

hláfal aby lid wywedl ž blUdUw a powčr, a
Utwrdil 1e we prawdě, což fe mU š Boži po
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moci take powedlo. uu Když pak fe, ščlfe TMUU
wracel lid jej wssady š weličým dikU ččUěUťm
wyprowážel darU mU podáwaje N wssak muž
apostoťfkýdaer Uepťijať aťe toltťo žádal aby
šajaté propnsttli což fe ř hned staťo Qd
Ehažarňw pak opět k cčfart wyprawexto pofel
stwi š podškowáltťm a pťislťbeUťm, že celý Uárod
pro tU xUtlost1emU prokášanU anstwť Eaťt
hradskemU dobrowoťscě fe podroije a jeho Ua
wždy poslUsseUbýtt chce BodotkaUti dlUžUo,
že KoUstaUtiU ždržllje fe Ua čaš w EhersoUU,
ZwlásstUč 1Uslostt tam Uabyl a welčké radostt se
dočkal Wěda že fw. papež Kťemerřt A wkra
1iUě tš dofáhl siUrtt mUčedlUickš tak dloUho dťe

wssech ústUťch a pifemnťch špráw po mistč hrokm
jcho patral a potUd Ua modťiřbách trwať až
fe 1UUpodaťtlo Ua 1edUom ostrowě w Čemšm
Uloťt poswárUe ostatky Ualeštt Na fwě wťastsli

hlawě pťeUesl pak je Ua loď a po té do města
Georgie kdež fe prošatim w hlawUťm chrámU
WáUě Uložily WaxUátUé Ualešexli toto stalo fe
30. Brosince r 861 Událost ta welmt 1est
pamatná Swědčič žajiste Uetoltko o UábožUé
myslt KoUstaUtiUowš a o úctě, kteroU měť k

stolčci sw Mtra, Uýbrž 1est šároweU jako Uě
1akým prorockým šUameUřm pro mišsioxráre to
hoto Nebo těťo fw KlemeUta slUssUo bylo
pťeUésti do Řima a tam Uložttt: Uež kterač

lže toho dokázatt? uo Q to se Blch fám po
staral jak š dalssiho whprawowáslč pozUáme

Bržy Ua to bylt oba bratťč KoUstaUttU
a Method powoťáUt k šápadUim SlowaUUlU
majice meši Utmi rošssiťowati králowstwč Boži
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Nebyla sice SlowaUUm Ua šápadě UežUáma
wira kresianská, 1eltkož již Utxloho 1tch bylo po
kťestěxco: Uež oUč šUalt wčce 1eU obťad Uež

obfah wirh, protože kUčžt Uěmečtč jtm po slo
waUskU kášatč UeUmělt; proto mnoho tU 1esstě
žbýwalo práce a dělUťkUbylo málo

Bťtčtnčxtčm Eirkwe žápadUč (latislské) b!)lt
1iž w 7 stoťetť Ua wťrU obrácextč Slochmé
kteťč bydleltw KorUtaUech, w KrajřUě w Štyr
skU a Ua pťťmorč moče Jáderského Slowatté

ti od latčUčkUUaZwáUt 1joU KaraUtáUh; po
tom Uejwětssi čast HorwatU a SrbUw Když
byl žajiste Karel Weltký, kráť FraUkčř dobyl
WaUnoUte (r 798) Uaťťdtl arctbtskUpowt Sol

Uohradskámxl Yonwi abry fe o rožsslťesli wčry
w šemt té postaral což teUto t 1eho UastUpUčcč
ochotUě wykoxrcxlt Zwlásstě se tam šmáhala
wira za paxlowciUi sloweUského kxližete Briwtlch
(830u861) a syna 1eho Kočela Kostellcňa
wěUo Umoho k p w Nttťe kterýšto chrámpo
swětil folxlohradskýbčskllpNdalram (821wu836).
Wlastnich čt domáčťch btskUpr ale SlowaUé
anoUsstč Uemělt: Uýbrž w čaš potťeby dojiždčťt
fami ksltm arčtbtskllpowé že SoonhradU, š
čehož paton že U Učch byťa prwotUě ťttllrgxe

lattUská Tol:ée plati o SlowaUech Ua Morawě
KUiže morawsky p,poddal fe cťsaťč Karťowt 7J
tam byly již Ua šačátkll 9. stoletť kostely wy
stawesly, jako k p w HolomoUct, w Brně a
bež pochhby i Ua Welehradě; t tam žawedena

hUed Ua počátkU litUrgče larillská; UebokdUchowUč
jpráwU wedlč biskUpowe pafowsscť, kjichš diocezč
Morawa Uálešela Brwnč Morawany kťestil



Sw. Cyrill a Method. 423

bisiUp Regislar r 818 po Uěm UástUprowé a
kUěži 1ejich Nic méně staw cčrkewUč byl žde
welmř šmateUý a Uefpoťádaxlý, a kťestaxlstwi
šde Umoho Ueprofpiwalo Brččtna toho byla
pťedUě ta že prwnč sslrttelš kťestanstwč Ua Mo:
rawě temčř wýhradUě Uěmečtč kUěžč še SoťUon

hradxl a Bawor, Uešlmťt 1ašyka Slowcclckmor
Morawských a tUdiž 1tm črási:, labodU a Utěsse
Uost wťry kťefčaUske wyložttč Uellměli DrUhoU
pak prťčiUoU byly anUjicč tebdáž Uepťátelské
poměry Slowanúw k Uěmecká ťisst Slowasle
tehdáž majčce wlastxcťho kUťžece chtělt stUj co stUj
Uhájitt fon famosiatlčost awssak mohUtUá risse
Uěmecká UstawtčUš Ua Uě dorážela a 1tln tUto
odnttt Usilowala. thud t takš UechUttehdej

ssich Slowachw kU šwčstowatelllxn wťry kre
slaslsié pochážejčečm še foxlfedxliho Německa
ZUamatě ro wěc, že dary od Ueprťtele byč febe
lepssť Uebýwa1i msly

Teprw fw bratrUlU CyrillU a Methodowč

bylo šústaweslo, Morawasly, 1ak Ualežť Uwesti
do lčma Eirkwe katoťtcke To pak se Udáťo
Uásledlljčcimijfobem Mojmirowa rostoUcťmoc

šUepokojowalaanoinky fraxlcké; pročež LUd
wik Nčmec, w SerU 846 š welčkým wojskem
do Morawh wtrhUUl Mojmťra feradsl a na
:Uisto 1eho bratrowce Ro sttslawa Za anowUčka
w Morawě Ustanowiť N wssak w Uadějt Ua
jeho oddanost widěl fe Ludwťk bršo oklamáU;

Uebok Uebylo Uebešpečnějssčho oderce wlády
UěmeckéUad Moraon 1ako Rostislaw Dloxcho
kojeUé pťáUť UčiUitč Morawll od FraUkUw
zcela erdwtsloU, došrálo brzy w pewUý úmysl,
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a stalo fe Uejwětssi úloť)oU žtwota jeho K té
mUž účelU fe byl spolčsl š Brllhary mocslými
foxtfedy fwýmt r 853; a když tčto r 862 od
Lwaika Německého protč MorawaUňm šťsiaslt
byli: wstoUpsl do spolčellč š dworem byšaslc

siým, t NěmcUm i BxllharUm Uepráteťským, a
silažil fe také, fon ťťsst od cťrkewUčch fwaškU

š oUěmč wymantt, kteréž ro Uáješdňiky fwe ťisse
Uenawtděl Ntc mU Uemohťo kU prowedenč žá
měrU toho wice pťčchášetč whod Uež wphlidka
fe mU otwirajicť, šiskatt lidU fweUtU slowaUskšxUU

Učttele 1ašyka slowaslskél)o Za takowého
mU we žnámost wessel práwě UPUi Učiteť Ko
žarU, žUateljašykňqušaUtčUčaU Korlstaxltčlt

thž totižn tak fe wypraije u mUdrc
KoUstaUtčUdo Earhradll fe wrátiť a kUťžeNo
sttslaw morawský o tom fe dozwšděl co KoU
staUtiU meši Košary byl prowedl: chtěť t oU

staratt fe o ltd waj; t poslať k dotčeUemU cxč
saťt whslaUce a dať mU wškázatč: že ltd 1eho
sice UpUstil od modloslUžby a pťeje fobě šachowa
watč žakon kreskaUský; 1elikož wssak Uema Učt
teťe takowého který by je we čteUť a w žákoxlě

samem wyUčowati Uměl tudťž prosi, odeslati do
oněch krajtn Umže takowšho který by byť š to
Ukášati ťidU úplUě wirU, weleUť šákolm Božčho

a cestU prawdy Eťfať wyhowěť profbě jeho
Uebo dotčeUého silofofa si pťedwolať a spolU š
wlastnim bratrem jcho Methodem tam t j do
žemě SlowaUU ho odeslať Jak š tohoto wy
prawowállť paton, žádal Rostislaw pro fwůj,
Uedostatkem slowanskych UčttelUw wr wiťe kťe2
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siaUske jeU chatrUěFe) wyUčeUý lid mUže, který
ssa mocesl ťeči Uárodlli byl by š to ofwětU
krestcmskoxleršt Morawcmy powšUéstt a roz
množiti WyslaUcowé Morawského wojwody
mělt Uložer ponášatt Ua oslawowasleho Učitele
Chožarxlw, 1akožto Ua toho mUže žádoUccho,
který ssa rodilý še SolUUa, jižž domU slowaU:
sky mlUwitč Uměl

Eisar, ač 1ank lehkowážUý, ž UejedUé pťi:d
čin powděčext byť tomnto pofelstwč a celoU tU

wěc složsl Ua Eyrslla: „Sťysselliš silofofe
wece k Uěmn, co tito žadaji od Uáš?uNtkdo
Uedowede žádostt te wyhowětt mtmo tebe, Jci
ti dam Umok)édary pro Uě; ty pak pojmt bratra
fweho Methoda kUěšea1di Nebo wy ste SolUUa:
Ué, a SolUnaUe wsstckUi čtsto slowexlsiy xUlUwť“

Než fw mUdrc Uehodlal dátč se do Uowe
práce apostoťske, leč by měl prwé potťebUe

ťUihy pofwatUé wrsložeUé a fepsallš jažy
kem slowanským Netajsl fe š tim cifari;
Uetajtl fe též š bášUť abp fe UU: to ša kaciťš
stwi Uepoklcidalo Nroti té bážUi ohradil sw.
mUdree cifať fám anbrž fám chUtiUU:dodáwa1e

cke)Jak chatrné toto wyxlčowalrť Bylo a šq Pťičinou Ueznalosti
1ažyka slowanskébo še straslh mišsiočiarmd Ušmeckhch býtř
UlUsclo wyswita patrltš ž Kralodworskeho RUkopisU, kterú
mimo Libnsiixt foxld a žlomek Ewallgelia sw Jana k Ueju
starssim disemm)m pamatkam ččskoslowanskúmpatixi Tam
w basUi: „Zaboj a Slawoj“ prawť oUeUš erolč a bo:
lem hlUbokým: „J prijde cišť UsilUč w dšdinu, i rozkazUje
cřzťmř slowy, m a UUti Uáš aďychom, jacč jsoU bohowé
w cizi wlasti, takowým i Ulh se klančlč zde a jim pťiu
Uasseli obšt!“ Tak Uarťkcř jexdčUž pťedxlich pauůw českoslo:
waUských, maje ša to, že krestaxlstwi žada ctčni jiaxých bou
hůw kterých prý otcowé Uectili Jak chatrxle UUlsilo tcdh
dýti ono wússe dotčeslo wyxxčowciUč! uu
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ťekl: Ehceš li ty, šajiste“ mUže tč
dáti BUh, že sskastUě opatťiš fobč ťUihy
th sám

Sw Eyrill wida, že jest siowem cifarox
wým ochráslěn prott osočowáUťw Carhradě
jal fe Ua modlitbách wšýwati Boha o pomoc
k dilU takowémn, a Búh oswčtil slUžebUikaswšho
kU prowedeUi welkého tohoto dila. Sestawiw
ok 861 podle prfobU ťeckých pijmeU abecedU

slowaUskoU a doplniw wymysslellýmt šnámkami
k wyšslačescč žwxlkUw Uěčterých slowaUských, jtchž
UeUi w jažka ťeckém 1al se tež w tichostt kUihy
pisma fw do rečř slowanskeprekládati Začátek
UčiUilš l kapitoťoU ewaUgeltUm fw JaUa

N tak špťeložil fw ewaUgeťiUUl t j še sw
ewaxlgeltč thate částt které fe pťt slUšbách
Božich po celý rok rťrkewUť čťtáwaji

Takto opatťeUť, a z taUrčckého poloostrowU
wyšdwižeUé pofwátsle ostatky feboU Uefouce wy:
dali se Uin KoUstaUttUa M thod r 862 na
cestUdo Morawy a dorašilt tam w peri po:
lowicč r 863 Rošleblá i mocslá ťťsse mo
rawská stýkala si! tehdáž Ua DUUaji U Bessrt š
ťčslř BUlharskoU Národ slowanský je wssUde
Uprčnmě wital S obšlásstnť ale wděčUosti a
sláon pťtjal je Ua knižecim dwoťe swém Ro:
sttslaw N tU počalo také blažeUé púsobeUi
jejtch Zarťdiwsse Uáležitě slUžby Boži kášali
lčdU slowo BáUě w jažka slowaxlském tak že
jim lid Uplně rozUměl co kUěmU mlUwili; msst
fw sloUžilt owssem podle prfobU sioéhot . re
kého a k tomU prohlédalt aby sobě z lidU
samého mladiky pro skUžbUcťrkein wychowali,
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š Uimižto Uejen hodixlky rťrkewni odťčkáwall,
Uýbrž i společný žiwot wedli, pofpoťU pťebý
wajťce, protože takowémU žiwotU co mUichowé
bylt Uwykli

KUiže Rostislaw kde a jak jeU mohl pod:
porowal pUsobeUi jejich, a proto bpťo rowně
tak wýtečné 1ako požthaUc nebot oni thi
kali Uade wssemi wšemi UstanoweUými kUě:
žimi dokonaloU žxlámostť jazyka Uárodnťho we
kteremžto UejeU kášalt, Uýbrž i kU profpěchU
wyUčowáUčdo toho jažka wsseckyewaUgeltckš
čteUi še Starého a Nowého Zákan, 1akož i
knihy k slUžbam Božčm potťebUé (mišsal bre
wiáť a rttnať) pťeložili N wssak to Učinili
jediUě proto abp ž těch kUih nowáčky pro slUž
bU cirkewUč wzděťatt mohli Uikolt aby 1iž Uyni
t weťejně po slowaUskU slUžby Boži konali,

což teprw sw Method jako arcibiskUp byl Uwé
sti fe podjal N tak Usslechtilým prfobem pU:
fobili fw. bratťč Ua Morawě pňl pata rokU

thž Bčch tak siawně požehnal prcicem
apostolským bratťť soloUsthch což diwn! že la:
tiUske(ponejwice Uěmecké) dUchoweUstwo pohliželo
okem jak Uepťišsliwým taki podešriwým Ua toto

že šchišmattckcho Eaťihradxlpowolané kněže slo
waUské; Uebo toli Uahlťželi že 1ejčch powoláUi
wypadalo jako Uějaké proti Uim podnikálcť be
wssak protč wssem strcmám jak Uáleži fe ohra
dili, psali sw bratťt i kUižeRostislaw do Řima
kUáměstkU sw Betra Bez pochybh erpo;
meUUli sw bratťi doličowatč fw otci swé do
fawádni probeUi projewiti fwou š ťimskou
Uaskrž stownalox: wirU, son ke stolici sw. úctU
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a oddanst, 1akož i ošnámiti jaký poklad w
ostatcich sw KlemeUta pťč sobě chowaji No
stislaw wssak fe Uchážel žlásstě o to aby tt fw
bratťt w jeho slowaUských žčmčch co stcmostatsli
btskUpowé Ufašenč bpťi, aby č w cirkewUťm ohťe

dU fon risst erdwislou UčiUsl
SlawUý pcxpež MikUťáš wysoce potěssexcý

ž toho co se byl o pčisobe:lč bratťč došwěděl

powolať a pošwal 1ich listem apostolským, aby
fe do Řima dostawtlt Když toto Uáwěstčdo:
stali, radowaťt fe welmč a děkowaťt BohU, že
té cxti dosslc a UdUstojUěUt byťi k stolict apo

stolske powoťáxm býtt J hned ssoU Uastonptli
cestU, wšaťt feboU Uěkoltč žačU swých, jrchž ša

hodUe mšli úťadU btskllpského a tak w bržkem
čafe octUUlt fe w Nimě

Weliký papež MtkUťáš l. žemťel Uedáon
pťed tim Uež fwatč Uassl do Řťma prissli. Náx
stUpce jcho Hadrian ll Uslr)ssew,že tělo sio
Klementa feboxl pťtUássejť, ssel 1tm slawUě w

ústrety a pťijaw 1čch ťaskawě ostatky xw. Kle
meUta w kostele 1tž dáwxlo pťed tťm 1equ ke
cti pofwěcrUem Uťožsl Eyrill a Method 1ako

ťeholUčct, Uhosttťi se w kčássreťe Z wděčslostt
ža dar pťřxcefextý,a Ua odměmč dokášaxrš prň

wowěrlwstt a stoťtči fw oddaxlostt papež oba
bratry wysioěttl ša btskUpy, žáčy 1ejtch par ša
kUěze Jako apostol Němrň Winfrid x„dťifwě:

jceUi ša biskUpa w Řimě dostal Uowe 1méUo
BoxlifáciUš: tak apostol Slowamc KoUstaUtiU
obdržel jtxlš jméslo a sice Eyrill

N wssak Uebylo pťáxw Cyrillowi abp co
biskUp ollťadowal meži Sťowany Eitě pťed
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tUchU bliškš fmrti poprosil bratra, aby se Ue
wracel k milé hoťe, erpoUsstěl Morawamlw
Uýbrž aby 1ich doUčil Brawdě Božť ZerUl
14 Unora 868 Bťed WáUocemtr 867 fw
bracri w Řťmě fe octUUli, okolo Uoweho rokU
meeli býtč fwěceUi aža 40 dUú Ua to fw
Ehrill fessel Sw otec porUčil abh apostol
Slowanú co UejslawUějipohrobeU byl Sedm
dUč tam proto bratr Method 1esstě messkal, až
bratra pochowal w kostele fw KlemeUta

N 868 wrátil fe fw Mechod do Mo
rawh, a hUed š kněžimt fwýmt počal slawitt

slxxžby Božč 1ažykem slowaUským. NepochybUě
sxobš k tolUU w Nimě ústUě powoleUť od sw
otce wyžádal. Když w listopadU r 870 Ro
stislaw od NěmcU UwěšněU byl: odebral fe fw
Method do anUoUského UdělU fwš dioreše

Jak fe w Solllohradě a Bašfowě do
žwěděťt, že š powoleUťm papeže šťčžexta 1est
famostatná Ečrkew Ulorawská a Method UeUá
widětlý 1eji jest k)ťaon: hned se proti tomU
wNimě bráUtlt a od krále Uěmeckehow tom

podporowáUt byli Též žalowali Ua Methoda,
že slUžby Božč slowanským 1ašykem wykoUáwá
Na to papež Uároky oUěch biskxlpU odmrsstčla
six.mostatrwst cirkwe morawské jim we šsmmost
Uwedl; též ltstem Rostisiawowi odeslaným Me
tkyoda ša arctbifkllpa potwrdtl a obrad slowaUský
fchwaltl To fe stalo pťed r 870

Když ale rokU toho Rostislaw klesl,a
Metl)od do BaUUoUie UhUUl: Uwitán byl šde

slawUě od siowanskcho kUťžete Kocela a lth
1eho tak že kUěži SoťUohradssti Uemělt oweček
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žádUýcha r 870 jesstě arciprhsst Richbaťd
do SolnohradU se wrátil a tam arcibiskUpowi
swémU Udal 1aka žměna fe stala meši ltdem
anUoUským jak mtle Method U Uich fe Ukázal

TU hsled fokowé žostrslt fwojř žalobU prott

Methodowi, a dawsse w Soťnohradč festawiti
fpiš dějeprawný dokazowali, že oUi mtšsiemt ze
SoonhradU šiskali SlowaUy anUoUske,a
tUdiž dotčeUý okreš pod jejtch podrxlči Ualežie.
Tež staroU žalobU oonwili že Method po slo
wansku sloUžť TUto žalobU Zadať arcibiskUp
Soonhradský NdalwiU 1esstč U papeže Ha
driaUa Umrtčm toho papeže Zwýssčťo se Ua

dějUé očekáwáUť, še čeho by fUad Uebyl UčiUil
Ndrtan prowésti fe dá U Uástnpre jeho Ža
dáUo tedy, aby BaUUoUie SolxlohradU byla
anrácesla. JaU Ulll Užltal že fe mUsi tato
žáťežttost rášUě rozhodUoUti Byw ša pťedka
arct1áhxle1U o wssem, co fe Morawy týkalo
dobťe wěděl; tež pťefwědčen bhť že jest potťebi
famosiatné Čirkwe morawské be tedy i čir
kewnii fwětské oderce jejť Ukojtl: wyprawtl
Oapež žlássrUčho wyslrmce biskupa ž NUkko

Bawla do Němec jemuž se podarčťo krale
Lwaika i Karťomasma k úlUyslUm stolice fw

Uakťosliti; Uebok jim wdswčtltť že papež šrčdtw
cirkew morawskoU oonwsl 1eU žassle bčskUpstwi
Strthm (Srěm),a že jako w Ztalti tak i
w Jllyrtt biskUpy Ufazowati ma prciwo jerUt
stolčce sw

Botom mčl Uarťžer teU ťegat odebrati
fe do BaUUoUie UejeU aby fw. Methodowi
jak poťidtl, powěděl, Uýbrž abh se t očttě,ňjak



Sw. Cyrisl a Mcthod. 431

tam wěci stoji preswědčil a Methodowč list
odewzdal we kterem mU papeš šapowtdá slo
wansky sioUžiti(r. 873) Sw Method pťe
čtew list Uejen wyslaUci Ustně, ale t papežt
pifemně fe wyjádrsl š jak patrným požtháUčm
obťad slowaUský wykoUáwá a spoťéhaje Ua to, že

papež š jeho ofprawedlněUťm dorošUměU bUde i
dále po slowallskU sloUžil

Nin oonwili rošhoťčenč Uepťátele útok
žUowa a wssak lťtěji Nemohonce 1iž protč
famostatlwsti Ečrkwr morawskc powstatt: oboťčlt

fe r. 878 protč nyrějssť hlawě jejť prott fw
Methodowi žaťxljťre UaU, že jest kacčr který,
jako krajaU 1cho WhotiUš erěťi, že DUch sio
i od Syna pocháži; Uebok prý pťi mssiw
()xšáo „sijlequo Uešpťwá; a že jedillě proto,
po slowanskU sloUžť aby pod plásstťkem ťečt
blUdh sioé rozsstťowatř mohť w lth, a tUdiž
doléhajč Ua to aby byl twržeU š úťadu fwého

Sw Method po siUrtt Ultlšho pťišince
fwého Kočela (ř 877) opxlstsl slowaUskoU WaU
UoUti, kde posixd apostolowal a odebral fe do
Morawy Ua Welehrad kdewládl SwatopťUk
leěži Uěmečtť 1ichž bylo w šemi wice, anedťi
SwatoplUka aby erbcowal š Metlyodem ka
ciťem, 1tUak že fám by w podešťestč pťčssel
Swatoplnk UyUťerěděl komU wertti šdaťr
biskUpowi od stoltce fw UstanweUémU, ši fo:

kUm jeho? Broto poslal kUčžeJaUa do Rima
fe poradit; a tentýš tam Uesl žaloby Uěmeckc

straUy. Z 1cxra r 879 pťťslesl Jcm fwe listtslw
do Nima, a papež JaU fe tělnto zprawám po
diwil Uebo bnl pred 10 lety Methoda w Rčmě
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pozUal co mUže cirkeinho. Nicméslě UlUfel
mU Uložiti, aby fe beš odkťadU do Řima do
stawil a tU Uáležitě ofprawedťUčl Zárowest

listem SwatoplUka powszlzlxje aby w prawé
wťre pewUě fetrwal Uedbať Ua Uikoho a wěrUě
fe pťidržel UčeUistolice ťimské; spolU podotkmxl
co mU Ua Methoda byťo žalowáUo 1ako i to,
že obžalowaného powolal do Nťma aby Z úst
jeho slyssett a fe pťefwědčiti mohl šdalt držč a
wěťi tak jak byl pripowěděl čilt Utč

Král SwatoplUk sice meel š Něcht býttx
ža dobťe, Uebo byl 1ejich leUUťkem; UicméUě w
dUchU, 1ako strýc toUžil se odwtslostt od Utch
oprostiti W tom ohledU potťebowal pomoci a

ochraxch papežowy. Tež to Uahťťžel že pťestcme
lt famostatllá Eťrkew onrawská: tťm 1UšUěmožUa
bUde son rťsst osmUostatUiti N proto dal
seboU fw Methodowi Ua cestU tajemltťka siocho

Zemtžťžsla aby fe odporUčtl i š lidem fwým
do ochraUy stoltee fw i w ohťčdU cirkeinm i
státUčlU; prosil o rožmnožeUč sidel btskUpských,
a dokanlé Utwržeslť šaložeslš 1iž samostatUé

Elrkwe morawskš; akdyby fe UUl fUad Uěkdy
podaťiťo tš ťissčsiooUwhmantčfe od mocxlěho
soka aby ho sio Oteč pod ochraUU fon wžťtt
ráčtl Tak dčcwěrné pofelsiwč moť)l sioěrčti jeU

Methodowi o Uěmž byl 1tst, že ť)o eryžradč
UepráteťUm N fw Method, 1ak ltst papežský
potwršUje, šcela dobťe a tak wssecko wyťčdtl a

wyprawsl 1ak si toho kUiže Utorawský pťál
Sw Qtec wyfwětslw Nimě Wtchtlcga

(rodileho Uěmre) Ua bikapstwi, a 1esstě 1edUoho
wpfwětttt chtěl pro arcibiskUpstwč morawské abh
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bUdoUcUě Method Uepotrebowal fe prositč bč:
skUpU Uěmeckých o fwěceUť kterč bh je odpčrali
kněžčm jeho a abh mohl fám, kde bUde tťeba,

biskUpy Ustanwowati a wyswěcowati w
dtocešt fwé

N wssak žrádUý Wichislg, který co biskUp

w Nitťe fw Methodowi jako metropolitowi
fwémU podťišeU býti měť žtrpčil mU posledUť
dUp žiwota a trápil jej až do fmrti Tesltýž
WichiUg proUásledowal ižáky Methodowy, jako
Goražda a Klementa, a wssak Uapotom jfa

btskUpem Bafowským foUdelU samých Uěmeckých
biskUpU še sweho dUstojeUstwč btskUpského fwržeU

byl Sw Method fwěttl r 884 w BrUě
chrám fw Wetra a Bawla Ua Betrowě a r
885 6 DUbUa šemťel a pochowásl jest byl
we stoličUém chramě B Marie Ua Welehradě
Morawském

BožUameUáUi Šiťejč o tom již dočetli

se Ulili čtenárowé Uassi w žiwotopiBšUfw Eyrillaa Methoda, jejž fepfaťp profW StUťc wy
daUém Uassťm Dědictwim 1ehož jsiUe š části
Uásledowali; kde w Uěčem fe Uchlejem, ž Uo
wčjssich o wěci té dUležitš bádáUi UčeUých mUžU
jfme wšali a tUto we žUámost Uwedli

105. Zlnwanč pnlabssti.

Slowané poťabsstislUlč:Srbowé LUtici
a Obodrité. Ze UwedeUi kťestaUstwi U tčchto

kmeUUw „roittdických,á wětssťho odporU Uale:
zalo, UeUik fe diwtti, powážťme:lč že š Uim
jarmo těžké poddcmosti od UárodU Uěmeckého

19
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tehdáž welmi dobýwaweho a wsse fobě wUkol
podrobnjťcčho wložer bylo. Nž SlowaUé ti
potoky krwe ža wlast a Uárodnost byli bez
profpěchU wyrediťt teprw se ty kraje Uejprwe
poUěmčily, a pak pokťesianily Karel Weliký

1e Učmil popťatllš (814) Zrťžer arcibiskUp
stwi HambUrské (834) k obráčeUč UárodU fewer
Uých; ale apostolowe tamějssťch krath UešUajice

1aška slowállskýchani si UepowssthUlt tak čet
Uých SlowaUU tam obýwajicich Tim Ussla
doba nejwhodUějssi Nebo jak mile JiUdťich
BtáčUik SlowaUy do jarma těžké poroby Uwr
howati a spolU UásilUě ke krestU hoUitč počal:
šmišela U lidU swobody miloerho wsseliká
dUwěra k těmto cčštUcUm i k darům jejtch

Bywsse doUUceUi k pťijeti wčry kťesianské
bržo wsseobchě prott UtiskowatelUm swým se
wžboUťilt (9:10) a š jarmem poddaUstwi od
wrhli i pťijatoU od Utch wťrU Qpět pokoreUt
ssoU Qtto l chtěl fwojč erčelU dobytoU wládU
Uad Uimi pojistiti kťestem ašaložtl w šemi
jejich troje biskUpstwč:QldeUbUrǧ, Hawel:
bUrg a BraUdeUbUrǧ (Branbor). Dále
žrťzer: arcibiskUpstwčw DěwiUě (Magde
bUrg) a š trojťm Uowým biskUpstwim: Me
žibor (MerfebUrǧ), MisseU (MeisieU) a
Ziča (Zeiš)

Tato sidla biskUpská bhťa wssak fpolU
twrše a sidla lakomých Umrkhrabat a wšwod
ktčťi ltd odiralt a Utlačowalt: proto jtch, a š
Uimi fpolU wčrU kresianskoU lid měl w UeUá:



Slowané polabssti. 435

wistixe) L 983 šačalo wsseobeeUé powstáUč
SlowaUU polabských KUěžt kťestaUsstižmU:
čeUt a pobtti wira pak šawržexta jest, a teprw
když ťisse WeUdUw (ok 1130) šafe se byla
rožpadla, bhli ssoU1edUotliwi kmerwé šlasstě
faskýmř knižaty, pťemožeUi a Ua wťrU obráceUt
Německé pťifady wtáhly do žemě žpUstosseUé a
mocUě chráUěUy jfoUre od wládh Uěmecke bržy

slowaUský žiwel až Ua chatrUé žbytky weUdické
ťeči a UárodUosti pohťtili a když takto žničesl
wsseliký odpor, 1e1ž hájeUč UárodUostt slowaUské
a š Ui fpojeUých práw a fwobod UárodUich wire
ťťestmlské kladlo UpewUěUa 1est wláda Uábo:
žeUstwč Ehristowa w těchto krajčslách

MUohem meUssi odpor Ualezalo kresianstwř
U SrbU polabských, méně Uttskowcmých
WUUk kUťžeteMstiwoje: Gottssalk wycho:
waUý w Němcich, wsseckySlowaUy w 1edUo

xe) Slyssme, co o tom pisse BUmúsler, Uěmecký katolický dejea
pifec, wc swých wsfeobecslých dčjislcřch(l sw str 485): „Pod
Ottou (cisarem) pokračowalo Nemecko pewným krokem w
dobýwaňť polabskýcb krajilt slowaUských To se dalo pra:
widelllč takto: Byl li jedeU okreš doďyt opatixil fe hUed
whodUúmi hradh (čili twrzemi) a osadil se Učmeckým lidem,
zbytky pak Slowarlůw tam zůstawssich podrobeUh jsoU Uš:
UteckýmosadUikumcoswým anUUl Bhl li takto pojisstčxt
jedeU okreš slowanský pro wladU UšmeckoU, pokračowan
hUed w dobýwúnť drUheho a t d“ Kdo bistorři tčchto

wčci jesstč ljasnšji pozUati chce, teU sobě prečtř dějin papežeŘehořeU l(1 sw.str. 498 a Uasl) sepsané od UprimUého
katolického a spolU Učmeckého dčjepiscr Gfroerera, kterémU je
zasadoU: Historie jest Učitelka prawdy a tedh mUsťson
powiUUosti tenkrate kanti když prawda welmi Uemila 1est
Tam již se dočťtame že premošellč Slowalté co otrocř se
prodawali a že 1ich jank Uepojmenowallo Uež otroky (Skla:
weu) NozUmi fe samo sebou, ze nyučjssi Nčmcř za to Ue:
moboU, co 1ejich otcowě kdysi Ua Slowa:lech zawislili, a
zeby Uesprawedliwo bhlo, chtit toho Ua Uich pomstiti.19
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fpojtw pokládať ža úkol žiwota jčch pokťestaf
Uiti Sám slowo Božč hláfať a šatmělé reči
bikapU a mišsianťU Uěmeckých wyswětlowal

lidU skozUmitelně w 1aška slowaUském Mek
leUbUrq a NatžebUrg pripomislajčjeho
bťaženéprobeUť Horliwý anoink teUto aťe
šabit 1est U wzteklém powstáUť (r 1066),a
mUoho kUěžč UmUčer š Uim Takowé mělo

ostldy krestanstwč meši SlowaUy Ua fewerU
Nesstaslná wássen š kteroU fe tehdáž Něchč
dralř po anowáUi Uedala mU po Umohé wěky
wžnikaUtt U prostťed dobrodUcheyo UárodU slo
waUskeho

104. šťrskanstnni w Yolst a w Mhťťch.

Když padla ťťsse welkomorawská: priUesli

Uteklťci odtathd do Wolsky simě fw EwaU:
gelta Blle teprw tenkráte stalo se kresiaUstwč
Uáboženstwim anUjicim w cele ťissc, kdhž fe
wojwoda Mečislaw (Mieško) šafnoUbil š kUě
žici kresianskoU, totiž DobrowkoU českoU
L 965 byl kťestěUa žaložeslo btskUpstwi w Wo:r
zUan (Bofen) l 968. Wčece wssak lid jeU
žtěži žapominal na fwé drein modťy, které
mxlfely do wody hážeUy býti aby wsseťiká Ua

Uě Upoxmčslkaw pamětt lidU wyhlazexta bhla
Brednč žáslUhU o pokťeskaUěUi BolákU má fw
Wojtěch btskUpz Brahy whbostčný, jeUž UejeU
ža žiwa, aU osobUě w Krakowě (995) wťrU

Upew:xil ale jesstě wice po swé hrdiUské fmrti
(ř 997), U pohaUských WrUssákU ztrpeUé 1ako
mUčedlUik frdce BolákU zcela žiskal tak že ša
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patrona Bolskp prijat.jest, a jeho mrtwola do
Boťskh,do HUěšdUa prčweželtabyla u

Boleslaw Ehrabrý, fyn Meččslawúw
(992u1025) rázUě a ochotUě fe žafazowal o
rožssiťeUi kťeskmtstwi w Bolsku QUk mntchh
KamaldUleUskš a Bexcediktin Uwedla Ufa:
dil Ua Lyfš hoťe, w Steriechowě (1010) w
Tynci (1006) R.1000 UastoUpilcifať
Qtto 1ll slaonU poUčkU hrobU sw. Woj
těcha do města HUěždUa Boťeslaw Ehrabrý
je1 welmt slawltě prijal Nedaleko města HUěš
dna slezl Qtto š koUě wyžUl both a Ubčral
fe pěssky a boš do kosteťa ke hrobU fw Woj

těcha kde we sišách wykanl pobožUost son
TeUkráte si! stalo jeho pričtUěUčm že Woťska
obdržela famostatUe šťižeUť cčrkewxli a sice
arcibtskUpa (metropolttU) we městš HUěždUU
(Gneer), a 1emU podťťšeslo trč biskUpU: w
Krakowě, w Kolobťehll (Koťberg)a Smo:
grawš (od 1052 do Wrattslawy (BrešlaU)
preUesser) Do těto foč:zřawy metropolcclli

Uebylo pojato btskxlpstwi WošUaUské (Woer) ža
Qttyl šaložexlé WošUaU šUstala prožatim pod
metropoli DěwčUskoU, a tehdejssi arcibřskUp
DěwiUský Utc fe prott to!UU Uebraslil že fa

mostatUá od Němec erdwisla Cirkew slo:
waUská žťčšena jest byla šačež U cisare w Uň:

losti byl Bo weltkýchslaonstech, jež Boleslaw
Chrabrý k UctěUč čisarskcho hosta fwěho byl
wystrojtl: U pťťtomswstč welmožU prawtl rťsať:
NeUi hodeo aby tak slawUý mUž, 1ako Bole:
slaw 1erm Uepatme jmšUo wýwody Uebo hrax
běte Uosil Uýbržoxt šasluhUje aby korUUoU kráx:
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lowskoU oždobeU a Ua trUU powýsseU bhl To

powěděw snal korUUUfon š hlawp a wstawil
1i Ua hlawU Boleslawowt Ua šUameUi fpolkU
Též mU jako prapor ťišský darowal jedeU hre
bik škrťže Ckyrista Wáxla, t š kopim fw MaU
rire šačež lUU Boleslaw Ua wžájem wěnowal
1edUo rameno fw Wojtěcha Oba toho dUe

takoon kfobě citili láskU, že cifar BoťaUa
Uašýwať bratrem spolUpomocUčkexUpčt oonweUi
ťisse pťitelem a fpojeUcem lidU ťimskcho Bo
tom když tak Boleslaw od cifaťe ša krále bhl

powýsseU slaweno welmi skwostUé hostin po
tťt de; každý deU sie mčUtly 1iUe Uádoby a
Uáťadi prř kwafech, a wssecky tyto klexloth ceUy
UefmirUé král cťsaťi darem wěUowal. Také

komoslstwo cifaťowo welmt Utědťe obdaťil
Bapež se dominal že cifač to žUstawi

stoťici sw o těchto wěcech š králem Bolským
wyjedUáwati a pro tohoto již korUnU pťichy
stanU měl Zatťm když cifať fám ofobUě wsse

odldyť: papež korUUU, kteroU 1tž pťtchystanU
měl králi UhersiémU odeslal ZejčBolskemU
odepreť bylo tomUto weťmt kU ssťodě. Nebo

dle mUěUč stťedowěkeho Uáleželo owssem i fwo
leUi cifarowo ktomU, aby Uěkterý kUiže krá
lem UčiUěU byl a wssak Uikolt cifar Uýbrž
papež mšl práwo korUUy roždáwati Ze
cifar w HUěszě Boleslawowi fon korUUUUa

hlawU wstawil UežUačilo korUUowáUi famo,
Uýbrž 1edině to„ že ho cifať UžUáwa Za hodUšho
korqu králowské Dokawad 1ť od papeže Ue
měl 1esstě Umoho fe mU Uedostáwalok 1eho
welikostt
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Broto si Boleslaw wssc možUoU práci dal,

aby korUUUod fw the obdržel Když tedy
poslalpro UmichykamaldUleUskedo Jtalie aby w
ťčssi 1eho zwčstowali wirU: ttto pťčssedsse do
Bolsia a UaUččwssefe polskh, poslalt 1edUoho
še febe do Řima pro powoťeUi fw Otcek
mišsioUárskémU oUradU, a toxUUto poslaUci král
Boleslaw weltke dary feboU pro papeže dal
požádal aby mU w Řimě korUUU králowskoU
whmohl

Eelá tato dúležitá Udalost foUwisi takto:
čdyžpapež Sylwester ll a Qtto ul Umlthlč
meži seboU,žafe oonwtti staroU ťissi ťim
skoU: tU beš pochybh doléhal Sylwester ll Ua
to aby Cechte, žemě slowatlská byla fpojesla
š Uowým státem polským a w Braše aby byťo

sidlo arcibiskUpa polskeh o „
Nebo takowý bpl pláU papežUw postawčti

Ua hrancich ťťsseUěmecké dwa famostatUé krale
a dwé samostatm)chcirkwťupolskolx a Uher
sioU: aby 1cch powoťati Uwhli Ua skroceUi cč

faťUw Uěmeckých, kdyby UěkteremU ž Uich Ua:
padťo Uejenom hrátt si Ua erbmešeUého wládce
wssech UárodU ostatslich, Uýbrž kdybp t erbme
šeUě wládUoUti chtěl Uad famoU Eťrkwi (Ua
prsob cifaťUw ťeckých)

K tolUU wssak fwolttč Qtto lll si UetroU

fal Uebo tolt cťcsl, že by Ua febe Uwaliť Uej
hlUbssč UeUáwtst fwých Uěmeckých poddaUých,

kdyby Eechy k BolskU pťtpadUoUti Uechal Nebo
Němci 1iž dáon bylt Uwykli powažowati Če
chit ža pťťwefek ťisse Uěmecké, a Eirkew česka
byla w podrUčč MohUče TUdčž siim proti
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wUli papeže do Polska odejel a tam š Bole:
slawem Ua jiUých šakladech wsse wyjedUal Bau
pež Ua trest korUUUBolanowt odepťel Uicméně

.wssakfamostatnost Eirkwe polske potwrdil
Ze wssak BolaU Umysl papežUw dobťe

žnal: UeUstále po Čechň toUžil a skUtečUěr

1003 šemi tU šbrasli wydobyl Když Eechy
we swé moct měl teUkráte do Řima o korUUU

králowskoU prosit poslal a skUtečUě cile fweho
dofáhl Bapež ho jmerwal ža krále Bol
ského a pro samostatUoU Ečrkew polskoU wy
fwětil wýtečUého ťcholUika š bratt KamaldU:
leUské,který sloUl BrUUo BoUifaciUš a Ua5
potom do Bolsky cestU UastoUpil Zatim ale
Uowý cisar JiUdťtch ll pťekotil celý pťaU Shl
westra lj., a tUdťž obfadčl wsseckh resth do
Jcalte abp oUo spojenč meši Nimem a Bole
slawem pťetrhl Boleslaw žUstal kralem ale

BrUUoBonifačiUš byl Ua cestě šastaweU, a w
Děwislě mUsieť Užnati fwrchowanst cťrkwe dě:
wixskš Uad polskoU, a Ua to potom byl pro

pUsstěU do Bolska OU wssať w takowých Ue
fUážech raděj dráhU mišsioUáťe w BoťskU Ua

stoUpsl Ua které bršo š korUUoU mUčedlUickoU

šždobext byl Česka Cirkew šUstala pod MoUcl

Za časil Mečislawa llj žťišer 2 Uowých
biskUpstwi: Blocke (w MašowskU) a KrUsswčce
(poždějtdo WrocláwkapťeUeero) er 1034
b42 Uastalo w WolskUfmUtUé bešwladť Ltd
UtiskowáU od sslechth, dUchoweUstwo šabťedlo w
Uemrawxwst, wsse hrošilo žáhUboU Ečrkwi polskě
TU se fmilowal Pán a wywedl Kažimira l
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(1043u58) ž klásstera Ua trňU polský. Tell
žbožUý kUiže odwráttl hrošicč boUťt, oonwil
klásstery, a tak Bolsko žaopatťil Uowým feme

Uem UabožUostia Učerstt Za Boleslawq ll
(1075) Eirkew katolická w WolskUbyla 1tžw

rožkwětU a wsseobché wážslostt, tak že když
teUto knťžefw Stanislawa btskUpaKrakow
skeho který 1e1 pro pohorssenč kárať šawraždil
(1079) hUed od wlastUťch poddaUých wyhUáU
byw Ua útěkU bťdUě žhpUUť (1081)

NrctbtskUpské sidlo primafa polskeho pož
dě1i pťeneseslo do Bošnan a UhUť fpojeUé
slowe: WožňáUo HUězdeUske

2. Maďaťt (Uhťi) bylt fe Uhostili w
polowtrt 9. stoletč w BaUnoUii, a po 1edUo celé
stoletť bylt btčem Ua celoU EwropU, Uebo bylt
lonpežUťci, pťt čemž Ua 1ich pokrestaUěUč Uedaťo
se aUt pomysliti Teprw když dokoxmťepora
šeUi bylt Ua poli Ltčaslském r 955, potom dalč

si pokoj, a Uin i ewaUgeťiUm pokoje mohlo
fe Ujťmatč we stdcťch 1e1ich Q těchto dobách
sice pohlawár 1ejtch GyUla w Earhradě kre
siaUem se byl sial a dčera jcho Sarolta
chotě jejiho GeifU krom mUoha thých byla

xpťčmšla kU prčjetť krestU swatého N wssak
.Geifa stawěl sice chramy, aleš obětowal šáro
weň č modlám.

Teprw fyUowč1eho Stěpanowi l byťo
požUstawer aby kťeffaUskoU wirU do Uher
Uwedl a Uhrh do počtU státU kťesiaUskýchwťa
dil. NastoUpčw wládU žwitěžsl Uad pohaUskoU
stranU pod praporcem sio Martan (w Uhťčch
šroženeho), odUaté krajixchožiwil klásstery,š
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Uichžperi byl fw Martislský. Se wsslm
dUražem prowedť UhUťStěpáU UwedeUi kťestanské
wiry WomocUikemw tšto práct byl mn opat
fw MartiUskýNUastasiUš (Nstrik)

BiskUpowéBelegritrž Bašfowa a fw
Wojtěch ž Wrahy wpfilalč do této šemě wěro
žwěsty: a Wojtěch ojobUě w tšto šemi apo
stoťowala w Ostrthomě Stěana j pokťe
stsl: a UdatUý, fprawedliwý, welkodUssUý, až ža

,Swatého powýsseUýkrál Stěanl dokoUčil
krásilé to dilo propUjčiw žemt swe politické a

pewUě cirkein šťčšeUi QU šaložtl 4 opatstwi
beUediktiUskýcha arctbisklxpstwi w Ostťihomě
a 8 bisknpskýchsidel: Wefprim Ráb Jašer,
Wacow Mttkostely, Bačkll KoločU Botom
poslal do Rima Nstrika š wyslaslstwťm a š
prošboU aby papež ostťchomské arcibiskllpstwi
potwrdtl a 1eho králem j!Uerwal Bapež
Syťwester 11Umje š toho weťikoUradosi, wy
žUameUal k)o titUťem: „ršx špošwliouš“ a po
slal UlU šlatoU korUUU a šlatý kťťž, který fe

podUeš pťed králem Uherským 1ako pred Uěja
kým biskUpem pťedUosiwá Zbožný králž Ucty
kU kráťowslě Uebeš Marit postawil celé krá:
lowstwi pod ochraUU1ejť Král Bela r 1060
wyhťadil poslednč Zbytky pohaUstwi w Uhťčch.

čiWbrňceni ďUsňm a Mormannům

1 quátlw že jako Morawa fwéblaho
wěsty Uejwice dškowatč ma cirkwi ťecke: tak wx

těchto dobách i 1iUe Uárodh slowaUské od ŘekU
obráceUi ssoU Womi1e1čceobráceUi EhašarU,a
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BUlharU Uěco Zde podotksleme o obráceUi NUsilw
kmeUe rožsstťelteho kteréž se těž dciťo skrže bla

howěsth recké owssem ale 1esstě Uefchtšmatické
NUfowé wywoltťik fobě pod fwým prwnim

wťádrem a poťadatelem NUrikem (864w79)
xw Uowě UfpoťádaUe rissc fwč Uejprw Nowǧorod
potom Kyjew ša hlawUť město Se žděděUoU

od pťede onUmUUských Uchsli loUpežechtion a

dUchem podUikawhlU pťtbližili fJe wálečslě a hrothš ke šdem Earhradskýxxc JdoUeslt Uašpět
simě Uebefké Bod Olegem (až 912) Uka
žowalyk fe wždy četnějssť stopy krestmlstwi
M)otiUš jtš pťexláhlmě wyslásseč1ejtch Uadsserst
pro kťestaslstwť Nic,!UšUě 1esstě máťo mohťa
probřti pro wčrU welkokněžtmOťga wdowa
Jǧorowa, která sie r. 955 w Eachradě pokre:
stiti dala

Teprw 1ejiwUUkWťadimčr (980) pťi
wedť opatrrlě ale take pewxčě reťý lid sij do
lUUa Eirkwe kťestalcské, 1eťtkož to 1emU, když š
ťeckoU kUčžUoU NUUoU Zasiwxxbesl byť ša wy
minkU byťo polo,žeslo Když fe modťw Berlma

a 1tUých bok)ň do Dslěpra hašely: pťakal ltd
pohallským modlám pťčwyklý jako dčcka o hračkd:

prece wssak UěmoU poddansti blťžik se ke krestU
we wodách řťčUčch.Jcho syU Jaxoslaw (1019
u54) dokončtl skoro obraceslť NUsiiw k čemUž

Uapomáhať t siowaUský Hťeklad pťfma fw a
slowaslská ťeč cťrkewUč ((:xrjlliog)

RUfowš trwaťt we fpojeUi ale t w Uper
odwislosti od patrtarchy w Eachradč: a tťm též
stali fe potom odtržeUci od ťťmské Ečrkwe
Bro Khjew který te bršo podobal Earihradll
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obdrželi RUsi stoého metropolitU Klásster
jeskyUowý(péčerskaja lawra) města tohoto
stalk fe od 11 stoleti sidlem literatUry rUské
semeUisstěm dUchoweUstwa a wšdělalwsti w tom
klássteťepfať mUichNestor (1056m1111) fwe
letopify w 1ažka slowaUském Q kéžby 1en
tak četUý kmen Uassčch bratrU slowaUských byl
mohť bráti podil později Ua bohatém wýwoji
žiwota Cirkwe šápadni!

2 Jako NormaUUowé pod RUrčkem šalo
šili ťissi rUskoU: tak šafe 1iUť feweraUé (Nor
maUUi) táhlt podél more baltickeho dolU Ua
ťissi UčmeckoU a fraUckoU Od časU Lwaiča
Nábožsleho byltč fe stali bičem oboji teto žeme
Na lehoUUkých a četUých ťoděch odtchsse skž
more balttckcho a sewerUiho wjiždělř do ťečisstě
Sekwcmy a RýUa a w krajislách UámoťUčch

loUpežilt Wod 1edUim š UejslawUějssich králU
Uámoťslich, 1ehož 1mer bylo Nollo t pewnš
se Ufadilc w žemč francoUšké w krajiUě města
RoUeUa (čti RUaUa), a tehdejssčkrál fraU
čoUžký Karel Lyfý, UmiUil fobě, 1edUUkrathU
1tm popUsittt a tak pokojUé fonedy ž Uich sobě
UčtUiti OUk podawať Rollowt oUU prowiUcit

a pak son drerU GtselU ša maUželkU pod
toU wymiUkoU, kdhbh oU t š ťtdem swým wťrU
kťestaUskoUpťijal. R 912 Rollo a krajčmé

1eho dalč si libttt oUU wymťUkU, a jfoUce we
wssem rázUi a rošhodUi, ť)Ued wsstckUt pťijali
wiru krestaUskoU,a UašwáUa kratha ta Nor
maUdie

W 11. stoleti šarazili sidla fwoje w jčžUé
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Jtalii, kamž pošwáUi byli od tamějssich obh
watelU Ua pomoc proti strassUým SaračéUUm.

QUi 1ich sice žahUali: krajitch wssak jim

odňaté fobě podrželi, a sice NpUlti, Kalabrit
a pošději take Sčcilii (UyUějssikrálowstwi Nea:
polsié a Sirilské),a žaložčlčpod wojwodoU
Robertem GUišrard em manrchU šl šťásstltt
stát a wssak pod leUUi fwrchowatlostt půpešo
on GUišcard tottž mUsel pťťfahUwěonsti
leUUi do rUkoU papežowých skládati a slibiti
že bUde strážcem stoťtce fwaté

106. Bpisuwatrlě ctrůrmni.

1 Bočet fpssowatelmo cirkeinch w tomto

občasi 1est skrowUý, Eirkew ťecká waec w ohťe
dU wšdeckěm skýtá ša těchto dob málo co po:

těsslteerho Batrtarchowé w NleraUdrii NUtio
chtt a w JerUzaťemě stcilřk 1iž pčed počátkem
teto perčody pod 1armem deUým panstwč mo
hamedáslskcho; w pacrtarchátU Caťihradském
wládli sice morsláťowe kresiaxlsstť; tt wssak 1ak
1sme 1iž widělt a jesstě lépe thdime wládťi
bohUžel! č Uad Eirkwť, wnUchčce thtýž mUčUť
fwa ša čláUky obečUe wirh Za toU pťčččUoU

Uemohla fe Uikde darirt 1akUáležť wěda cir
kewnť UtěsserU a wssak 1ediUkoU wý1imkoU
ž toho 1est:

2 Sw Jalt DamašreUský, tak UašwaUý
od fwého rodUého města DamaskU Narodiw
se kU sklonU 7 stoletť stál prý, 1ako již otec
jeho, co státniradda,we slUžběKalifowě. Tolčk
jisto, že dostthUUw wěkU mUžUého ok 728 z
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DamaskU do JerUzalema fe pťesidlsl a tam do
kťásstera fw Sáby wstoUpiť Eo Umich tollžil
po sláwě,býti perim meži prawowěmými
UčeUčt wěkU fwěho Z posstěsttlo se mU to
Qprawdxl bhťy wědomosti1eho rožfáhle arošlxm
měl bystrý JaU psal wice Uež kterýkolwěk še
foUdobUikU 1eho a w oborech od febe welmi

rošdilslých Mimo fbirkUhmeU (chwalošpěwll)
mámeč od Uěk)o Uěkolik silofosických pojedUan
dle Nristotela. Mslohem wětssi wážUostt dossel
co fptfowatel cirkewlti a meži prácemi toho
drUhUUejwťcewinka: ZeerbUé wyťožeUi
prawé wirh Jesti to prwni doqmattka kťe
slaUská; UčeUi či čťáUky wčrh, o kterých posild
Ua sttěmech cčrkeinch rokowáUo štwršUje wý
roky těch fUěxUUpotom wýpowěďmi sw thU;
šlatislských jediUč fw Lwa a toho šťidka fe
dokláda SestaweUťpťifUě wčdeckého 1akowého
w Uassich Uyslč kUtťyách Utáme UeUaťešáme w

kUiše teto: ša to 1č ale patťť čest rpše Uepo
káleUé pr::.wowěrnostř (orthodorie), a to wice

we fmyslUťeckém Neboč dogma o mslostiBoži
o kterém (owssem wťce mežt UčeUýmř nežw
lth) toťtk 1edUáUo a hlUboce pfáno žcela wy
Uechal a pťessel Ua dUkaš, 1ak málo Nekowé

Umělř fe wmýsslett do latiUťkUw Že takowe
dčlo Uabyťo w Cirkwř ťecke erbmešenš wá
žUosti UeUčdin Bošdějt i 1ini na žápadč
fepifowalt takowé dogmattky Umrel 755 u
Mezi theology wyžslačowal se žlásstě patriarcha
FotiUš (d!n891), Ue sice fon prawowěonsti,
1ako JaU Uýbrž pionsti we fpssowáUť Zeho
„bibltotheka“ podáwá wýtahy ž Umohých
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spifUč pohaUských t kťestaslských, ktere Uepťťžni
časixžcela žassly; w jeho NomokanU (slxťrka
žákoUU cirkewnich) až do oUe doby byl še wssech
Uejlépe fpoťádaUý Někteťi se pokUsili we wý
kladU Wifem fw. a StmeoU Metafrasteš stpsal
žtwoth 122 Swatých

Z Q Uěco lépe to wypadalo w Eirkwi

latislské Jelikož aťe i šde UstawtčUé Uepokoje
tomU pťekážely, aby wědy škwětatt mohly: tUdiž
hleděUo aby st šachowalo a pťed úponU šká
žoU Uchranlo to co bylo wytwoťelw a wždě
láUo ža dob pťedesslých Klássterh šUstáwaly
jedtUým Utočisstěm 1ak žbožllých erawU takt
wědy pofwátne; a mnichowe w tichoUUkýchce
lách fwých ptlně si! žaUlěstUáwali tčm že opifo:
wali co UejoždobUějt obssčme fpčsiy obstchU 1ak
pofwatUčho tak t fwětského BtskUpowé pťč

každe pťiležttosti kťadlt Ua skdce dUchoweUstwU
fwemU aby se obiraltwědoU,a žakládaltsskoly
Zkrátka krom qula Welikcho bylatě jedislě

sslosti Uchowal fe pofwátUý plameU Zwedeslosit
a ofwěty, kterwšto ofwěcowatt měl wčky potoxUUi
bUdoUci; a proto čmw tšm mUichUxUa Cťrkwř

tehdejssi mUohým dikem šawášáUč jsiUe xNej
žUameUitějssi mešt tehdejssimi fpifowateli ssoU:

a. Beda pťijmim Etihodmž (Ušušrš
bjljš) perla we wěUci Učetlckcw anglofafkých

, Narožen byl r 672 w mistě rečeUémJarow
Sedmtletý pacholik dostal fe do klasstera Wtre
moUth, we kteremž 50 let w modleUi sstUdo
wáUi a wyUčowáUi žtráwiť Slaan powěst
o Uěm dofáhla až do Rima a r 700 pisse
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papež Sergiclš opatowi klásstera WiremoUth
ského aby mU BedU do Nima odeslal kde po:
Uloci aUǧlosaskěho Učence tohoto Zapotťebi maji
Nebylo wssak Bedowi pťáUo Uásledowatt tohoto
čestného powolalli Jake úcth a wážUostčpo
žiwal. Beda meži ťtdem š toho patrxw že fám

biskUp Yorkský Egbert ho požádal aby listem
Ua Uěho UpraweUým se wh1ádťčl že Ua fewerUč
straUě Qlslglte 1e šapotťebi wčce sidel btskUpských
a Uowého sidla arcibiskUpského

Ze pak fe ctthodUý Beda w teU fmysl

wyjádťtl stalo fe biskUpské sidlo w EborakU
(York) arctbiskUpským N tak měla NUgťte
dwoji metropolč Beda trpěl dloUhý čaš Ua

UedUh, kterýžto šdrawi tak mnohých UčeUých
lidi podrýwá, tottž Ua sspatne tráwesli žaloUdka
a Ua žádUch Nemoc ta zhorssowala fe po
weltkonocč r 735 Beda fe hotowil k sinrtč
Modlsl fe diťem aUglofasky diťem w lattUě
Yč těžce ochoťel Uemok)l fe odťici obwyklé čiU
Uosti fwé a pracowať aš teměť do dUe úmrtč

fwého o saském prekladU fw ewaUgelta Na
deU wstoUpeUi BáUě r 735 fesslt se pťáteťe
1eho kolemlllžka Umirajiciho Wolaje: Sláwq
Otči SyUU t DUchU fw UsicUťbež žápqsll a
wýraš pokťidU Uebeskeho Uk)ostil fe Ua šbledlé
twárt Beda byl Uejwětfsi UčeUec wěkU fwého
a psať téměť o wssech wědách Nejwýtečllějssi

fptš jest aťe cirkein historie Nslglie Jesti
prawý klert a Ueslepssč spiš drUhU toho še
stťedowěkU

EestUé žmčUky tUto žaslUhUje co fpifowa
teť w Eirkwt aUglické: král aUglickýlered
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(871u901) UčeUý, UábožUý, we wťdách UeU

anený OU mUoho pťeložil téš powolal lidi
UčeUé ž FraUcoUz ke dworU swemU

leUiU Nejwčcssl žnameUitosti mezi Učexl
Uými 1ichžKarel Weliký byl powolať ke dworU
fwémU dofáhl WkUtU, NUglofaš a žák prwniho
arcibiskUpa w YorkU Narodtl fe ok 735 w
okresU Yorkském; pak chodil do tamějssi sskoly,
kde fám arribiskltp Eťbert š jedUým pťčbUzUým
wyUčowal Skola 1eho bpla we chwalUé
powěsti, že jest Uejlepssi w NUglii Okolo
20ho rokU wydal fe Ua cestU do Rima 1ak fe
šdá we perodU fweho mtlowaUeho Uččtele
Elberta N anrátčw fe š Nťma stal fe wedle
oUoho Učitelem wyhlássene sskoly Yorkske R.
766 wyfwěttl ho Elbert ša 1áhUa a hUed
celoU spráwU sskoly a kltthárlch mU postoUptl.
Broč lenm jeU jáhUem šUstalerime Ze
ťidil wýtečUěsskolU fon, ohlassowala po fwětě
powěsi slawUá Na cestě do Nima pro palliUm

Elbertowt požslal ho Kareť Weliký w Jtalti
a poždějč powolal ho ke dworU fwemU J do
stawiť se tam slawUý diakon aUglofaský š Uěko:
lčka žákp, jež si byl wwbrať ša pomocUiky we
fwem Uowém powoláUť Bťi dwoťe Karla

Welikeho žťčdil sskolU palattUskoU w Uižto
měl odchowáwati dětt cčfaťowy, i fyUy š Uej:
predxlějssich domU celé rťsse Wočádek wyUčo
wáUi jmerwal se Uxirťum (ethica) a dUchý
běh qučxcjrixrium (physica) W perilU běhU
wyUčowáUo o mlUinct o wýmlnwslosti a do:
kazowáxlť (dialektčce) W drxchšm běhU Učilč
fe počtllm, šeměměťictwč (geometrči), hUdbě a
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hwěšdářstwť Q wssech wědách triwiáťUich Nl

kUiU pro žákp sestawil žlasstUi fpify Karel
Weliký měť welike šalibeslč we hwěšdáťstwť,a
o tom Uejwťce š WkUtUem mťUwťwal

W ťifsi fraUcké we krátkem pokojt po
fmloUwě WerdUU ske (843) a obliboU jakoU

fe Karel Lyst) kU wědám odUásseť Uastal opět
čaš wědam pťišntwý ŘadoUUlUžU wewědách
wýtečslých, Uowé oslawy Uabyla ťisse 1tž 1tž k
rošpadUUti fe kloUťci

a Ngobard arcibiskUp LpoUský(ckx841)
brojil prott powěrám; ssa wssak pťčteťem jelc

takowého UčeUi 1e1UUž mohť sUadUo každý po
rožUměti až ktereho fe dalo Uěco pro žiwot
UžttečUého potčebowati wyšssťml: pťemýsslowálli
a wědeckšmU fUažeUč dorela se odcišsl

Q NabaUUš MaUrUš žák leUiUúw še
sskolyTUrske kde fe t wroUcim pčťtelem 1eho byl stal
šwoleUbylr 822 ša opata weFUldě ar 847 stal
fe arčtbiskUpemw Mohllčt a fesslxl856 Byl otcem
chUdých; meži fpifowateťř cťrkewllimř 9 stoleti
Uejpilxcějssimeži Uěmeckýmt UerčeUčšjssi Bfal wý
qudy o wssech téměr knihách Bifma fw, ale
Uejwčce jtch wytahowal še fw QtčU Broto
mU Uěkterť foUwěkowri wyčitali že toho beš

potreby mUoho fpisilje a š podlé maonstř ct
šým peťťm fe ždobi Nabmt 1tm odwěttl; že
takowým žáwčstUikUw pomťUwám UemUže Ujitč

Utkdo leč teU kdo Uesptsixje Uic; že wssak raději
sUefe jtch bešdUwodUé wýčitky, Uež by liUě ša

Uedbawal darU od Boha 1emU sioěťeUých uu
OUč jest š Haymo Uem prodcem žlásstni
sskoly meži dUchoweUstwem Uěmeckým kteráš pťč
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wykládáUi pťfma fwatčho Uejwětssť wáhU kladla

Ua wýpowčdtfw thU; a fpolUprodem šťi
žeUi sskolUiho w ťťsstUěmecké

): WalasiiedStrabo opat Neicheanjký
(d!x849) báfUsl spisowal žiwotopify Swatych
w latiUě; tež wpdal Užitečllý wýklad Wisina
fw NowéhoZákan

š Haymo biskUp Halberstádtský, šUamý
fpisowatel dějiU cirkeinch; tež we wýkladU
Bisina sw wynikal Uad oUoho (ckx856)

čKristaU DrUtmar, mUtch š klásstera
Korbie, byl silolog (špptatel 1aška), šlásstě w
ťečt hebrejské a recké OUk š NUgelomem be
UediktiUem w LUretlU fepsal tež UžitečUe pro
tehdejssi wěk wýklady Wifma fw

š.HiUkmar arcibtskUpw Nemessi slawUý
ZUatel cťrkewUčhopráwa šnameUitým fe stal ša
časU swcho spify fwýmt a dopisy, ktere pťi
wžUiklhch hádkách UčeUých rošesiťal (dlx882)

U BašchasiUš RadbertUš opat š Kor:
bie wyložtl Uěktere kUihh Wťfmafw mČestlcšho
1meUa šiskal fobě fpssem o „fwátosti oltáťUi“
še wssťm co š toho UčeUi UásledU1e; že wssak
to w erbyčejslých posixd slowech pťedkládať
tUdiž proti sobě Umoho odechw šbUdil
(ele865)

Qtfried ž WeišseUbUrkU w biskUp
stwi Spýrském stalč fe oblibeUým meši lidem

fptfowatelem (ok 865), když sestawil báfen,
kterážto dle UdáUi fw ewallgelti žiwot WáUa
Ježisse opěwá

ě NUastasiUš kUěž a bibliothekáťpa:
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pežský w Řimě šáslUhU fobě žťskal festaweUim
žiwotopisi! papešUw (ůo 886)

.t Halttgar bisix:xpKamberacký r. 820
Ua žádost Eba, arcibiskUpa w Nemessc festawil
spiš o žastáwáUi fwátostt pokáUč pro dUchoweUu
stwo w 5 kslthách, kde wyměčeUy byly pokUty
Ua hťčchy wsseťtké, co Uloželré pokasli

)x W děxepisil cirkeinm pťipomanme
wedle četxcých letopisic a krontkarň Ua šUame
Uitějssc š Uich, 1ako byťi: ThegaU pomočUi
biskUp arctbiskllpstwč Trewirského (ňll849) sksta
wtl kratký fpiš o wládš Lwačka BobožUšho;
RUpert š klásstera fw Haweťského a 1iný
UejmerwaUý mUichsw Haweťský (simd Notker)
uEgixcharčd byl Uejprw tajemUik Karla Weu
lřkeho a poždějt fpráwce wererých staweb
Wošději opusttl dwUr a stal fe opatem klásstera,
od Uěho wpstaweUého Seligellstadt olx839
Máme od UěhodějtslyKarla Welikého Egilchard
jest meži histortky Uěmeckhmi Uejstarssi meši
foUwěkými fraUckýmt Uejlepsir Sestawil dějtlly
Karla Weltkého we sltčUé latčUě dUstojUým
prfobem

Též Nošwitha, abatysse klásstera GaU:
deršheimU w Sasich bxldtž šde 1mextowáUa
OUa žila kU konct 10 stoletť UslUwila plyUUě

a obratslě latthky a čecky, šaUechala žiwoto:
pify Swatých a jesstč Uěkreré 1tUé spify

S.w Wetr Damicmi, UarošeUý we městě
RaweUUě r 1006 a dlxr 1072 byl nejprw
opatem BeUediktiUským potom w Řimě kardi:
Uálem QU Uemsloskdxčěťáral prstle mrawy
kUěži i UekUěžiwěkU fwého a UeUaneUě hor
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lil proti UeťádUm které se byly wpližily do

Eirkwe Božť. Bapež Lew )(jl teprw w on
wějssčdobč prohlásil ho ša„ Učttele Eirkwe
(j)oocor lšoojššjčď).

LanraUk rodilýš Wawie r 1005 bpl
Uejdťiwe mUichem w klássteťe Bec w Norman
dii a proslaweUý Uččteť tamtéž, požději arci
biskUp w KaUterbUry w Nx:gličmtech QUk
probUdčl Ua Uowo stUdiUm silofosie Uleži ťati:

p Uiťy a Uwedl to, že i w theologii silososie Uži
wáUo, totiž dokašowáslo rozUmem prade čťáUkú
wťry obché pročežbýwa pokládáU ša prodce
afcholccsttkh,kterážto w pťissti periodě Uastáwá a
fon úťohU žUameUitoUprowodi

107. Žan Cť:igrm Žlwt uu

Misto kdežžrozeUbyť (šdali Škot čiJr
čaU), Učitelowé 1imtž wedeU pťátelé, 1imiž cwtu
čeU byl žákowé, jež žanechal koUec, jakým

fesseťn to wssecko žahalertě temUoU roUsskoU
erědomosti Bodobá fe wiťe, že bržo po ša
čátkU 9 stoleti se Uarodtť a okolo 875 we
FraUcii fessel Kareť Lyfý byl ždědil od děda
a otce fwého jakoUsi obltb!l pro wědp a Uax

chplslost, pťttahowatč Učence kU dworU fwémU,
kreťč ho ža to lUUfelt pri stole whrážeti a w
práždných hodiUách wtipčy fwými obweselowacč
TUto úlohU zastáwať též ZaU ErigeUa Skot
pčř dwoťe fraUcoUžskěm a wždy prý hoonU
wtipkú žásobU po hotowě miwal 1čmiž hosty
kralowy bawiwal. Zatim ale poUžiwal ho
Karel král l kU prácem wášUějsscm Toho časil
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anowala we FraUcoUžčch weltká wážUost spisi:
thtsse Yreopagity, o Uěmžfe domináUo,
že byl apostolem FraUcie a šakkadatelem bi
skUpstwi parižskeho Skot octUUw fe Ua pUdě
fraUcoUžske UšUal ža profpěssUo wedle Platona
a Nrtstoteťa, jichž plUýma ústama chwálť šwe

lebowati i thisse NreopagttU, 1ehož ša weli
keho a božského Učttele wyhlásil. Také tato

oddanst UemiUUla se žádoUci odlUěUoU Karel
Lyfý Uložtl 1emU, aby spify Yreopagitowy, šUowU
ž reckeho jašyka do latiUskcho pťetlUmočtl; a wssqk
prekladU tomUto který fe posUd šachowal již
teUkráte whtýkáslo že pťčltš doslowslým a tUdiž
UestošUmitelUým 1est ErčgeUa chžastáwal Uikdh
Uějaký úrad dUchoin Uebhl an dUchoinm
Uýbrž pťedstaweUým sskoly dworUť, kteráž ten:
kráte U weťikem roškwětU fe Uacházeťa Boži

waje prižslě kráťowh U mire weťtke měl mUoho
šáwistslikU a Ueprátel

2. R 851 Ua pobťdUUtč fameho HiUk
mara arctbiskUpaRemešského, whkasal fe silofof

dworUč proti Gotrssalkowt a wydal protč UěmU
kUihUfon o predUrčeUť (predestanci) Bočan
š wětoU, krerá žUi w teU fmysl, že silofosie
a UábožeUstwč 1est jedUo u ačkoltw historie„e
co Uejšretelllěji protc tomU UafwědčUje, Uebo

k p U NěmcU w posledUi době pomiUUlé wý
tiskUUťa silofosie Heglowská wssecko žjewUé Uá
boženstwi Sám Ertgelm o hččchU ;a pťednr:
čeUč cak rošUmUje že w tom jeU Uěkterá slowa
UábožeUská žUěji, o smyslU pak krestaslském an.
žmiUky UeUť k p oU twrdi, že trestem hťichU
jest hrich sám; že hrťch UeUi Uic podstatneho,
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Uýbrž Uicota a t d šeeťa jako nowomodUč
drošUlUáťi to wykládaji Z počátkU šdá fe to
býti UepochopitelUým, kterak Hinkmarowi mohlo
UapadUoUtč tohoto mUže Ua pomoc powolati

k UhájeUi pťestlé wirp. N wssak HiUkUmr jam
fe chtěť tčm krált žalčbitč že jek)o UčeUče pťš

fwe straně měl Za to ale mUošť od HtUk
mara fe odrašili Nebo cele fraUcoUšské dU

chowenstwo zbourslo se proti tomUto opowážli
wémU UčeUct dworUťtUU BtskUp BrUdeUtčUš

žTroyeš (čti Troa) fepsixl weťkoU kUihU we
které dwočskeho mUdrre ostťe Uabiral Dáťe

proti UěmU powstal LUgdUUský1áhen FlorUš
Dále se žúčastslsl Skot Erigesla w hadre o
wečeťt BáUě, a sice wedťe Rabatm MaUra
a opata Natramlm ač fpisil toho již Uestawa
.jejž byl fepsal o wečeťi WáUě Z toho fptsU,
a sice Z mist š Uěho Uwedemých, paton, že i
ohledem wečeťe BáUě blUdUě fmýsslel

Z Spifowacelská čiUUostSkotowa Uebhla
wyčerpaxm prácemi 1ichš posixd Uweder Za

sweho pobth pťi dwoťe UeUstrickému eri
se kterého rokU u festawil fwé Uejobjáhťejssi
a UejžUameUttějssčdťťo o rošděleUť pťťrody

(cle áixijjouš učxturďš), kteréž mUselo Uadělatč
weltkeho hťUkU We 5 kUčhách, kde dťe pr
fobU WlatoUowamistra žák rošmlchwajč, pťed
kláda šde kťesicmskon metafysikU (o wěcech Uad
sinyslUých) žlasstUiho prfobU Zciklad beťe š
mUohoobdiwowaUšho Nreopagity, a jeho Uej:n

starssiho wykladače byžaUttUskchoUmicha Ma
rima, ale cižémU dčdirtwi pťidáwá Škot
látkU ž wlastUiho Uašwire welmi mlhowřtého
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Uěkdd i ostrowtipslého wyUalešeUť ZUatUěji,
Uežťi š dila o pťedUrčeUi pošslatč z tohoto dila
fmýssleUi podiwného tohoto mUže Mnžowé
UčeUi jfoU Ua rožpacčch, co ž Uěho Udělati
majť UčeUý Gfrorer, 1ehož č my žde Uaslex

deeme jmemlje1ej antheistoU t j wsse
božUústkárem, jenž wssecko za Boha ma a tedy

Boha stworiteťe od pťirody stwoťeUé pťisilě Ue
roždělUje Zinť UčeUci jako StaUdeUmayer jej

wymloUwaji a sskwrny té oprosttti se wyUasUaǧ
žUjť,a wssať jak mp ža to máme jest práce
1ejich toltk co Umýwcmi moUťeUčUa abo žbelel
Nowěho predkládá ErtgeUa málo Uazwčcečerpa
látkU ž Marima, wykladače Nreopagity Nle
žásixoUti mUsime Uad dršoUfosistikoU š jakoon
toto bhšaUtiUské dědictwť šápadUikUlU pťedkláda
J mlUwa 1est byšaUtiUska

4 Bamátslějssť, Uež obfah a prfob jeho
myssléltekždá se Uám postawenč jehož Eri:
geUa Uaproti UčeUiEirkeinmU žanati
se opowážil ErigeUa zapirá teměr naskrze
wirU wěkU fweho jediUě w čláUkU o posledltťch

wěcech bliži fe co do slow poUěkUd Bťsiml a

thúm fw NiclUéUě opowažUje fe UměUifwá
roUchem dogmatických slow odiwati, ač pod
pojmy: BUh, EhristUš Trojice fwět stwoťeUť,

wtčleUi Uěco žcela jiUého fobě pťedstawowal
Uež to pU tom sinýsslela a fmýssli Cirkew
WlastUě tedy jeho mUdrowáUť UábožeUské jest
dršoU pohanU weťejné wsseobche wlry Ta:
kowý wýjew stáwá žťidka osamotělý; Uebo neod:
wáži fe Uěkdo tak fUadUo žjewUě wzdorowati
Učeni UwedeUemU a anUjicimU leč když wi,.
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že jistě Uěkolik jiUých sierě siUýssli š Uim Dršé

wystoUpeUi Škota ždá fe dUkašem býti že po
strky, 1imiž w polowici 9 stoletč stát a Cirkew
byly rožsinýkáUy, podwrátsly i wirU, tak že množi
o prawdš katoltcké pochybowalt Strana Ua
jejiž bUd pochwalU Ueb ochraUU Erigena tstě
fe fpolehal, žda se že byťa U dworU sian,a
wssak Uikdy Uedofxcihla wrchU a pťemoci. Qd

dUchoweUstwa a wštsstxch foUdobUikU byl ErigeUa
ša kaciťe mllin a Uenáwiděll W listU posixd
žachowalěm k rčsaťt KarlU LyfémU UažUačUje

papež MtkUláš l Škota 1ako čťowěka, který
má sice mUoho wědomostť, ale Učkoliw presiwU
wťrxl a žádá aby ho král bUď do Řima wy
dal Uebo afpoU od sskoly paťižske 1čžto posixd
byl pťedstaweUým odstranil aby Uemohl déle

rošsiwatč konkole meši psseUict čistěho ewaUǧelia
a těm kdož hledaji chleba, 1edU podáwatč

Moto še sixkta NlbiUgeUských poUžčwala fptsič
jeho „o rošdčleslť pťťrody,“ prott katoťčkňm
tUdťž Uaťidil papež HoUoriUš lU, Ulkopčfy
dotčeUého dila pokUd kde možUo posl!iratt a

do ohně Uwrhnoxxti. Broto Ueměl Erigexm Ua
wšdělanst theologtckoUUa žápadě žádUeho Uebo
afpoU fotwa šnačxtšho wplywn ačkoli Uěkteťč
UčeUcowé Uowějssť k. pStaUdeUUmUer a po
Uěm leog aj ho šqstáwajť jakoby oU byť
pološil žáklad bUdoUcč fcholastčky Takowého
cosi owssem žamýsslel ale weťmt Uesstastnč to
prowedl
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108 xšůlnd ššdoptiansůý

UčeUi wiry katolické že EhrčstUš WáU w ť
1edUé ofobě spojUje dwojč prtrožeslost, sUažilt
se ode dáwna Umoži krestaUš tťeba ř ž dobrých

úmyslU rošUmeUl wystihnoxxti, aďy 1e pochpbo
wačUm a tUptčUmwhswětliťt a proti Uim Uhá
jili Tťmto fUažeUim wedeUi byli dwa biskU
powé ťisse Špaxchelskéa sice: EliandUš z
Toleda, primaš celé Etrkwe sspanhelsté tehdáž
pod jarerm SaracéUUw úpějicč; a Feťir bř
skUp š města UrgelU, kterež rowUě we Spaň
helské ťčsst leželo a wssak patrčc kUšein Nkwt
táUska fraUckeho Karla UšUáwaťo ša páUa fwého
Oba tito biskUpowétwrdtlt: „že prý Bált
Ježiš EhristUš jest sire podlé fwe božské
pťirožersti ShU Božč prawý a siUtečUý;
ale podlé ltdsié pčirošerstt že 1est 1erm
ža fyUa pťijatý či adoptowalrý SPU Boži;
a sice podle člowěčeUstwť že 1est byl od Boha
tehdáž ža syUa pťijat w tom okamžeUč když prt

,kťesiU Ehrista NáUa žawšUěl š Uebe hlaš:
„TeUto test mUj siyU inlý, w Uěmž se mi ša
libilo Qstatně že 1e dle xoťirošersti lidské
„slUba Bož i“ (Ftl 2 7) Takowýmostro
wtipnum rošdčlowánUU jtž ode dáan simžčwaťiu
fe Učjedxlt Uhájitt toto Uepostihlš tajemstwi proti
Uepťátelúm a siče jtž proti NrtáUUm kterižto

fe bylt Uejdéle we Spmchelich Udrželi pKdyž
fe SaracéUowš šmocslilt ťťsse Spa:chelske,:
Uamčtalt často kčestaUUm že jest to roUháUi,
aby ten od ZidU šawržeUý, UtýraUý a UkrižowaUý
SyU Marie jedUe pťiroženostibyl š Bohem
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TU jim UástUpcowé onoho miUěUiwyfwětlowali,
že oUeUtrpiteť eriUUý w žemi 1Udské, který
byl od Žth Ukťtžowáxt dle tělesitého objewenč
Uebyl Bohem Uýbrž jeU slUha Božť wyfoce
omilostUěUý a wywoleUý Uástroj Nejwyšsscho
w N wssak pri tom pťehledUUco že by se tim
mUsela UšUáwatt w ChristU dwojč ofoba,a aže
toto UčeUi UeUť Uic 1čslšho Uež ohťiwaný Ne

storianšmUš N proco ten bťUd kterýž pod
jmšUem NdoptiaUtšmUš“ w dějislachpťřcházť
1iž dáwno pťed tim žawržen byť Ua fUěmU w
Toťedě (675)

2 N wssak oba Uadrečeltč biskUpowe ša
stáwall ho Ua Uowo š twrdossčonsti opťrajice
se prt tom Ua 1iste mista we kUthách bohoslUžby
mošarabické jakobh tyto Uaswědčowaly blUdUémU
mUěUčjejich R 785 poždwčhla stolice fw
hlan swého prott arčtbčskUpowi ToletáUskemU
R 785 wyslal papež HačdrtaU l pfaUť k weu
sskerým btskUpUm Spalcheťska žrťšeUé w Uěmžto
krom thých i do bťUdU adopttáUskeho fe poUssti
Za časi: Karla Weltkšho pťižnáwaťa se wětssl

část btskUpU sspaňhelských k blUdUemU UčeUi to
mUto Tato četUá straUa biskUpU požádala
Karťa Welikého a btskUpy galltcke, aby w teto
žaležttosti rošhodli, Ua čč straslě by bylo práwo

Karel Weltký whťknul slawUě fwe prefwědčesli
1ak Ua katoťika slUssč a patrť bčskUpowe pak
wywrátili a šawrhlc bťud teUto Ua četUe fynodě
we Fremkobrodě (r 794), což Ua syUodě w
Řimě (799) potwržer

N wssak postUp wssech kaciťstew šUstawá
fobě wešdy rowUým BlUdari a blUdUprod

20:lc
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cowe wyžádáwajč sobě rošhodnnti od Cirkwe a
kUižat a pťece U wxlitť Uemajť oprawdiwé wúle,
podrobiti fe wýrokU oUoUUl, kdyby Uešněť dle
chUti jejtch

NUt EltpandUš aUř Feťir Ueprestaťčt ssoU
Ua těchto rošhodUUtich, dost četUých; také dU
kladUý fpiš od MUtUa prott tomU blUdU fe
stawený,mimxl se žádoucim Učinkem N wssak
blnd teUto wymišel 1ak mtle odemťeli pňwod
cowe 1eho a lid jtmt fwedený dal fe o prawdč
prefwědčiti od mišsioUáťň, tam do tčch krath

fchwálně whpraweUých
Bošslameltáni Stejnoll twrdossťjlwsti

ožUamowal Ušro později okd 850 mnich Gott:
ssalk podiwislské Uáhledh o pťedUrčeUui člo:
wěka bltď pro Uebe Uebo pro peklo a o Ulčlosti
Boži: a tim fobě welmt žalostUý osild pťt

xprawil Sessel welmi bťdUě we wašbě klá
ssterUč.

be fe wssak jcho bťoUšněUťporoš!lměti

mohlo jak Uáleži: mllteli bwchom fe tUto pU
stitt do hťnbokeho rošbčrciUi toho Učeni dle ka
toltcke dogmattky, co wssak fe šde čiUiti Uedá

409. Yaxlliciúni.

U prostťed 7 stoleti wyUoťUje se Ua po
Ulešťch ťisse ťecké a arabské památUá fekta ťte
ráž fe 1merwala „BaUltciáUi“ Wšorem
1tm byl fw Nawel, 1méUo 1im po EhristU
Uejsladssi; a po toxU fw JaU msláček BáUě

Ont ohťčwali Uáhledy a silažeUť starého blUdaťe
Marcioxla prott Eirkwt katolické w Uowých for
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mUlách, a Ua wšdoro Eťrkwi katolickč šakladalt
obce dle choUtek fwých, a jak Udáwalt, dle pr
fobU a dUcha sw apostola Wawťa Swé kťe
staUstwi WawltUske wydáwalt chlUbUěža Uowý
wěk we kterem prawý Bčch žase fe šjewowati
bUde; Eirkew katolickoU ale tUpili 1ako wěk

Zasslý, we ktercm dUchtemUosti wládUe Sobě
pťikládali1mšUo„kťefthU “ fwe obce „Eir:
kwi katoltckoU“ Uazýwajčce kdežto katolikúm
„ŘčmaUú potUpUěprešdiwali QxltjfoUperi
protestaUtt, beťelt fe slowo to w Užssimfmy
slU u potahmo tottž Ua šlasstUi ráz Uowowě
kých odech Eirkwe katolické

2 Děthy jejtch žUámy ssoU od té doby,
co hlaon fekty teto býti počal Koslstalltilt
še wsi MaUaUaly U města Samofaty shrské

rozeUý Broto že obcowásli této fekty doťččo:
wáUo byťo, co pťiliš ohawUé wyslal cifať ťecký
KoUstaUtin Woǧollát úrednika wStmčotm Ua

jehožto roškexžKoUstaUtin bwl odprawen Nic:
méUě Udržowala fe fekta majic po wždy pťed
UostU, který si dal 1mer Uějakého fpolečslika
fw Bawla Tak 1tž KoUstaUtčU se jmenowal
SylwaUUš. le tpransledowatel SimeoU
stal se bršo WanliciaUem a predstawexlýllc w

Kibošfe Nrmellskš, pťtjaw 1lUéUoTitUš (685
b95) wNowe proUásledowáUčproti Uimwy
pUklo ša čan cifaťe JUsttUiáUa ll a w Uěm
Simeon š Uěkterýmč 1tUými odpraweU byl.
JedeU š Uejčelněj ich Bawel, fmrti Ussel, a
tUto fektu welmt orliwě ssiřil Hlainm si
dlem jejich staťa fe W h o m a r o a w HellešpoUtU.
Cťfať Lew JfaUrUš od Gegllesia (Thimothea),
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fyUa UáčelUčka Bawla, pťelstěUý w ochráUU
jich wžal. Bošději powstať 1akýsi SergiUš
(TychicUš) r 777 rážný sice ale welmi pyssUý
UáčelUik této fekty, který fám se Uašýwal 1anoU
fwirť wUdrem ke fpasenť dobrým pastýťem,a x
od fwých owcček ša DUcha fw ctiti fe UechaF
wal Takowá pťepiatost a Uowotáťstwo mU

feťp U intť probUditi prUdke rožepťe meši Uimi
až koUečUěod cifqťowlch Theodory (845)
potlačeUi jfoU, ktera jich nmoho dala odprawiti
Weltká část jich Utekli 1foU Ua pUdU NrabskoU,
šakládali tam města a často podUikali Uáježdy
do ťisse ťecké š Uejdtwočejssi ssilersti w Ui ťá
dice J bylik později pťemožeUi; cisať Basi
ltUš sám ofobUě jich pobič když fe wracelt š
Řecka š koristi mUohoU (871) ToUto rážxwsti
šlomelm moc BaUliciáUU Dilem fe podrobilt
witěši dilem se wystěhowali do Syrte fara
céUské QstatUi co fekta trwali w pokoji a
dáUo jim pokoje KU koUci 10 stoleti žda se že
žascxfe šmohlč Nebo patriarcha NUtiocheUský
Theodor, mtlostUik cčfare JaUa Zintsteš a
(970) boje fe abh BaUliciáUi stare fpojeUiše
SaraceUh eronwili, prosil eisaťe abh tUto
UebešpečUoU fektU še Syrie a maťe Nsie do
Ewropy pťesadil. Z Usadsli se, a rádi w
Thracii we Filippopoťi (r 97.0) Ečfať
wáže si 1ejich UdatUosti, chtěl jich poUžttč co stráž
proti SlowaUUUt a BUlharUm a pčál jtm swo
bodU we wire 1e1ich.

3 Brwnim a blUdaťUm těm Uejdražssm
miUěUimbyla wira 1ejichwe dwojč prabthost,
1čžtot MarcioU Učil Dobrý BUh prý se teprw
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Ehristem ž1ewiť;pťed Uim pak wládnUl Zlý
fwětotwůrce Uad pohaUy a židy, a těmto dal
Zakon starý Take w Eirkwi „ŘimaUUe
(t 1 katoťické) diťem toho šlého dUcha prý jsoU
ťády fwěceňi, fwatowláda a slawUá slUžba Boži
Zawrhowali ťisty fw Wetra wUdce JUdatstU,
kterého prý již fw Wawel co odpadlika od
prawé wiry Ehrtstowy šawrhl (Gal 2 11);
žawchowalt dále wsseckykUihy Starého Zákan
a Uadáwaťi prorokUm Z ewačgelič pťijťmalč
Ua oko wssecky, wlastně aťe 1eU ewaUgeliUm
fw LUkásse, še byl fpoťečllčksw Bawla a
potom sip JaUa. Sw Bawel byl jim po
ChrtstU jméUem Uejsladssim. SlUUre jtm bylo
ZjeweUi widiteer Boha famého, jemUž ťčkali

ChristUš Q wtěleni siUýssleli šako Doketé, že
ChrtstUš totiž xUěl tčlo ždáslltwé, ktere tělem

Marie 1ako prUťtwem prosslo; wpkoUpeUi 1im
byťo Chrtstem počaté očisiowánť dUssč od wašeb
těťesUých, 1imžto požUeUáhla wssecky dUsse k
BohU pťiwedčxxchbUdoU, a sso:čce plm osskltwo řč

proti hmotě šawchowalt wsseckp fmátostt a wsse:
ckeU obťad Bťč kťestU 1eU Užiwali slow: „Já
ssem žiwá woda ma pťt wečeťi BáUě: „Weš:
mere, jezte a pitt!!w SťUžba Boži požUstáwala
we čteUi pťsma a 1Uodleni Zťťšesli jejich bylo

takowé: Wssccklli byli meši feboU roin. NUi
siysset Uechtěli o kUěžich, Uebo ž takowýchto
lidi prý sestawer bylo oUo fyUedriUm, ktere
UkťižowaloBaxla Ehrista WUdcowé dUchoin
UerošešUáwali fe Uččim od jiUých Bo fmrti

pťedUosty Sergča pťidáU predstaweUémUjejich
fbor tak rečeUých fynekdem:c (fpolečUikUpo

n
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cestách) a potom byli, co úťadUťct cirkein U
Uich Uotáčt kteťi optfowalt sw Bťfmo a dršeli
poťádek pťt službach Bošťch

QUtč roxchawě twrdili že ChristUš aby
šťfkal dUsse, wydáwal fe ža toho Mešsiásse
kterého čekaťi thé dle prorokú, že 1im ale Ue
byl N podle toho pťčkladU mělt klam a pre
twaťowáUi fe ša dowoťenš thUo! že U Uich,
ač hmotU UeUáwiděli, manželstwi bylo w
úctě weltke; še pak pohrdalt žákoUem Mojžisso
wým, bralt fe ofoby Uejwťce pokrewně bližké ža

manžely což katolicř wssť,m práwem za krwe:
pršUěUi 1UU wytýkaťt Ze ostalUě t mUoho 1ř:
Učho mežč Uimi fe páchalo Udáwaji o Uich foU:
wčcť ale wassUtwi fwědkowe, šlásstě WhotiUš

Během wěkUw Uapotomnich Umožť obrá
ceUi jfoU, ale mUoži táhlt pošUeUáhla k žápadU,

kde 1ich w Uejbltžssi periodč pod šměUěUými
jmélch šafe UaležUeme a š Uimi fe potkáme.

110. šůoťrni obrnzň.

U prwotslých krestaUU Uebylt obražowé w
obyčeji jeťtkož slx bplo obáwatt, jak U thU

tak U špohanokťeftaml aby 1tch simd Ua Uowo
UežUeUžiwali k modlárstwi Když wssak takowe
UebežpečeUsiwi pťestáwalo: Uemohlok fe pokťá
dati ša žle že člowčkowi wrožena obltba w
obrašech projewowala fe i w UábožeUstwi, a 1ak
domácť, cak cirkewsli Uádoby a stěUh oždobo
wáUo obražy, ježto pťedstawowaly obyčejltě Uě:
1aký pťťbčh ž Bisina fwatého Bowažowállo
totiž obrazy ša knihy pro Uedospělé, ž Uichž
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poUhým dčwáUim žábawUč pťiUčowatt fe mohli
Bržo též počato, wšdáwatt obrašUm poctU a
sice prfobem wsselijakým což se stalo během
žcela pťtroženým Jako tottž hodUý fyU we
wážlcosti má podobižUU Uebožtika otce swého
xrád pťed Ui w žamysslelli prodťewá, jč Uěkdyi
owěUčUjeat žroan tak fe citslřperč
kťeskemé tažeUUdbýtt k obrašUm sioého Wka:
pitele Uejfw Umtkp Jeho a 1tUdch 9slň
weUýclŽbratrč a fester, a prokašowali 1imše
wnitť oUU úctU a láskU jakoon U wUttr w
stdcř chowalč k těm ofobám kteršžto Ua Uřch

wypodobUěUy byly N wssak rowUě tak pťčro
žeUým během se dálo že této úcty obrašU mohťo

fe šUeUžťwatt a w Ui pťeš meše šabihatt Ziž
pak jestt obyčejem slabých a domýssltwých ltdi
že to šUeUžčwáUč Uějake wěci hodUě UadrašUjč
1eU aby dobré a poťádUe jčch Užiwálli šlehčtti
a odstraUtti mohli Tak si! daťo tš úcto!l
obražU

2 Eisar Lew JfaUrUš chtšl trUUř ťissl
fon pred Mohamedásly žachráUitt tim, že obra
žoúctU žakášatř si pťedfewšal N wssak Uepo:
wedlo se mU ani to an oUo W Korállě
totiž stojť že obrašy jsoU ohaonstč pred Ho
fpodiUem a pťodem fatanwým Tellro šákoU
pťessel w tUk a krew Mohamedáslčc; a kdož

tehdy do kra1tn ťisse ťecké wtrhli mUjelač
pťťlissUá Uěkdy Uad mirU powěrčiwá úeta obrao
žUw še kteroUžto fe tytýž potkáwaťř U Učch

osskliwost probUditi Rekowé jtm mllfe!i pťč
xcházeti, jako modlári a kdykolč fe š kUěžexUčč
Uekněžem o wiťe do čečč dostali,; hUed jtm
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obrašy wyčťtalt, a proto téměť ša powiUUost fobě
kladli takoon ťisst modláťskoUžcela wywrátiti
R 723 tedy 1eU Z leta pťed prwslčm šakažem
obrašU Uaťidtl Kalif Yežtd ll aby wykltděUy
byly še wssech kosteťú kresiaU,fkých 1eho ťisse

obrašh jakékoli w Utch se Uachášejčcť což po
fUd žádUý Kaltf Uebyl Učinil Uýbrž každý posUd
kťesianUw ohťedem wiry 1e1tch w pokoji Uechal
QUeU rozkaž wssak hlásal že wýbojcowe tito
od té chwile krčstcmy Uechtť powašowati dčle ša
wěťčcť Uýbrž ša modláťe a tčto mělč fe tedh

toho Uejhorssčho obawatt Na tisice kťeskaml
pťecháželo bšhem 1iž fedmého stoleti k Mošle
miUUm; a po tomto rožkašU quifowě bylo se
obáwati že odpady ty 1esstě wice fe mUožitt

bUdoU. To wssač cifar prtpUstttč Uemohl a
Uechtěl abh w 1eho rčsst wymtšela Eirkew;
Uebok od te doby, co fe počalo potúkatt ewaU
geltUm š pUťlUěsičem mělit cčfaťowé swé Uej

rekowUějssi wojska děkowatt jen tomu, že pťa
meU wiry k bojt prott erěťťcim 1e podslěcowať
Na drUhe straUě wssak Uebylo fe Uadčti, že siloU
žbraUě bUde lže potťitt SaraceUh, kteťi, co Uej:

strassslějssi žbraUě prott NekUm Užiwali úcty
obražň ža modlárstwi 1i wyhlasslljice Nebo w
poli pofawáde porad bhlt Mohamedáltř witěži

W těchto Uerážech rošhodUUl fe cťfar, obělšo:r
watt celoU obražoUčtU pro žachowáni ťisse fwé
doUmiwaje fe blUdUě, že Eirkew ř lid obejde
feui bez obrašU

Uwhkmxw jako predkowé jeho U wěcech
Eirkwe a wiry fe týkajicťch poddaUým fwým
bež odporU poroUčeti: wydal jest r 726 wyr
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čeUi prott úctě obrašU a we wssech chrámech

obrašy wýsse powěsitt dal abp ltdem poUěkUd
š očča úctě 1ejich poodejm!lty byťh Jak mtle
fe še wssech straU welřký odpor prott tomU

jewiti počal: tU Uastalo hotowé obrašoborectwi
(ikoUoklastte), cifar totiž Uaťčdtl obrašy boU

xratt a lámatt což t hUed we katek Uweder
Bočátek UciUěU še fw kťižem, který w celěm

městě weliké úcty požťwal a 1eUžto dle podáUť,
1iž od KoUstaUttUa Weličého Uad hťain brá
UoU paláce eťstcťskéhostáwal Jak msle fetUťk

žiwotnť stráže Ua roškaž faxUék)o cťfaťe do toho
krťže Udeťtl a ho staztl: hchd Ua mistě od lth

Ua Uejwýš rožhoťčeněho šabtt byl Tim wssak
wšrostl wztek cťfaťe 1esstě wčce a obrašy boťer
bež ohťedU Na wererém Uáměstč mxlfeli mě
sstaUé dělati hranre š obražU roštťčskaslých,a
kdo Ueposlechl pťtssel o hlawU Uebo jistě o rUkU
UeposlUssUoU.

Z Sw GermaU, tchdejssi patriarcha
Earhradský, opčral se šmUžsle proti Uestyslnémxx
rožkašU cčfaťowU Nejprw fe fnažil cifare po
dobrém poUčitt o tom w jakem smyslU Eirkew
obrašy ctťti fchwaluje a sice w tom smyslU
we kterém fe ža slUssUéa chwaťiteblté pokládá
obrašy mocUáťU a 1tných wšácných osob miti
a jim úctU prokašowati Tato úcta w powaže

lidské hlUboce šakoťeněná že UemUže, leč š opo
wážliwostť žakážáUa býti Eifar wssak který
prý fUad an katechišmU UešUal fetrwal Ua
úmyslU fwém a patriarch š úradU swého ode
staweU byl Cťfar pak roškaš waj i do Řima
žaslal abh se i tam dle Uěho rťdtli a obrašy
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boxili Bapež Řehoť lj žawrhl Ua fynodě
blUd teUto a cifaťč odepfállo: že biskUpUm a
Uikolč wládaťUm Uáleži, rožhodowati o wěcech
Uábo eUských(730). J Učeltý ZaU Damaš
ceUskypsal we profpěch obrašU a Řehoť lll
fwolaw fpnodU (732), slawUě fe ohražowal
proti wýčitce: že Eirkew po stoletť trpěla a
podporowala modláťstwi Když ale rozkaš ci
faťUw boťtti obrašy do Rima pťisseť: pťere
1istým prsobem wypťUěU byl Ltd chytrý tottž
UčiUilto tak: kde která focha cisaťe byla
kUalešeUi, hUed ji strhal a rožtťťskal a
jeU š těži mohť papež šdržeti lid od toho že
erolilt cťfaťe Uowého Lew pak fe pomstil
tim že statky cirkwe rimské jakých od Uedáan
w jtžUé Jtalti si wydobhťa sobě pťiwlastltil

4 Jeho fyU a UástUpce KoUstaUtiU š
prčhanU Koprolchmlxš, jesstě Uesmyslslěji proti

obrazUm žUťiť. th fe wssak pťed fwětem
ofprawedlsliti mohl že wssim práwem obražh
boťi, fwolal jako Ua syUodU pťeš 300 biskUpU
kteťižto Ua porUčeUč swého cčsare WáUa
wyťkUUli že úcta obražU 1est wyUáleš ďábla

a proto 1i žapowěděli pod pokUtami pťisilými
(r 754) DUwodowé, jichž biskUpowé ttto
dworU hťissnč oddaUt Uwáději w této šáležřtostt
jfoU prašdUi fmyslU an t ť fmichU! nnchpež

a trt patriarchowe wýchodUi šawrhli jfoU 1ak
žáslUssno Uáležy tyto biskUpU cisaťi hrissUě po
wolných a fyUodh cčsaťské NicmeUě Uložer
wssem poddaUým pťifahati Ua to, že Uikdp
obražy UebUdoU ctiti a 1elikož lid fe tomU Ue
chtěl podrobiti wztek cisaťúw rošmohl fe w té.
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miče, že žačať žUťiři šroan proti rtitelUm
obrašU žlásstě pak proti mUtchUm, kterť se Ueje
wire hotoweUťlU těch oďrašči šamšstksláwali Eo
jeU mohla wymysl i Uexchhtrale1ssc UkrUtUost

toho prott Uim Užito Klásstery dal boritř a
knihowa w Uich pálitč; Umissi fe mUseťř bUď

žeUčti Uebo kliditt; :UUoho jich žassito do měchU
a š kaUleUimdo more pohroUšer osleper
po Ulicťchwláčer a t d a takowým prfo
bem kochal se cťfar w ťe radostt že pokUdfá
hala moc jeho obražy odstrcmtl

ku. anowena obražnúcta w 2hý sněm w

Mcrži (787).

1. NástUpce 1eho Lew M (775u780)
byl sice též Uepťitel obrašU a wssak Uejal fe

proslásledowatt 1ich, 1elikož fe domsliwal že š
tim Už Ua wždy pokoj bUde K::yž ale fe dožwě

děl že jeho wlastne chokJreUa potajmo obražUm
úctU wšdawá: tU požUal kterak Ua omle byl
J žačalo pťisite wyssetrowárli jemUž wssak bržo
koUec UčiUiťaUeUadáčá sinrt jeho Na to Zre:

Ua Ua mčsto siweho Uežťettlšho syna KoUstaU
tan lU prewšala w.ádU Z opatonsti poči
Uala fobě Ua žačátkU tak 1akoby ji Ua té wěct

žáleželo málo N wssak we4 roce wťády jeji
žawdala 1i 1tstá Událost žádoUci pťiležitost žUowU
éščxUjmoxUti obrašoúcty Tehdejssi patriarcha
Wawel š UeUadáUť sloštl fwé dUstojeUstwi a

Usiranl fe do klásstera Swět fe diwil tako:
wémU pťedsewžetť a když cisaťoan Uepťesta
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„wala doléhati UaU š otáškoU: proč to Uděťal?

xwyjádťis fe, že to UčiUřl pro teU těžký hťich,
jehož fe byl dopUstil tťm, když š bažUě ltdské

ohledem obražUw prade šamlčel a protř Utm
fe wyjádril; Uyni že 1emU Uezbýwá Uic 1islého
Uež aby po ceťý ostatek žiwobptč fwého ža to
pokáUi ččUil

2. To ocewrelo oči mUohým šaslepeUcUm
a co Uysli cifaroan U wěci té žaťtdtla š
ochotoU wssUdp witáUo Zwole:r 1čst Uowý
patriarcha: a wssak žwolený Tharasillš fe
ofwědčowal še 1edtUě teUkráte w úrad teU
hodlá se Uwášati paklt k anráceslť porádkxl
cirkewUčho bUde fwoláxr Uowý fUěm cčrkewllť,
wsseobchý Na to poslčiUodo Řčma kpapeži
aby wypsal fbor do EarthradU

Milerad fwolil Hadrian j w žádost tUto,
a prohlásil hUed aby fe w Eaťihradě fessel
wsseobchý fUěm Eirkwe Že wssak fe tam staťo
žboUreUi wojska: pťeložeU byl fUěm do Niceje
Ua protějssč bťeh (r 787) Když btskUpowe,

kterč pofUd prott obražňm bylt blUdU fwého fe
žjewně odreklt a do obcowáUť cčrkeinho žafe

prijati bylt: tU ž Bifma fw a Oth řdcxkcxšxmd
wáno že 1est dowoler iUžitečUo pofwátUé
obrašy dělatt a ctčti proti žUeUžiwáUi pak a
Uámitkám čiUěUýlUwyrčer: že když Uěkdo pťed

obražem fe pokloni Uebo poklekUe, jesti to toliko
žUameUim Uebo wýjewem úcty a lásky, která
ale Uáležč a fměrUje k tomU, kdo Ua tom obrašU

wypodobněll 1est; že to ale Uenč žádné kla
UěUife které Uáleži BohU famojediUemU a
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kterež pojmerwáUo jméUem latreia Bťe
wráceUé wýroky fUěmU cisaťského od r 754
žde 1ak žaslUssUo žawržeUy jfoU. Bapež po
twrdil Uáležy fUčmU tohoto, jeUž 1est mešt wsse
obchýmt 7mý a w Ntceji 2hý

Z Brese wssecky Uáležy tyto Uásledowalo
pťece 1esstě tré cčsaťUw 1ižto boťsli obražy po

swátUé: Lew ermeU (813), Mtchael Blbý
(821) a Theosil (829n842) J opětowáUo
Ua Uonše pťedesslé wýjewy hrUžy; preče wssak
teUtokráte projewowali biskUpowe wětssť stálostt
Uež prwe; Určité a jasUe šásadh, 1ež fbor w

Niceji byl wytkUUl Udržowaly i w lidU UčeUi
Eirkwe o obrazich, tak že fe koUečUě podaťslo
wdowě po Theosilowi Theodoťe teUto ža
lostUý 120 ťet trwajici fpor Ua wždp UkoUčitt;

Ueboč Uaťidila, aby Uoon fynodoU w Eart
hradě r. 842 Ualežy Nirejske o obrazech žUowU
bplh ošUámeUy; a Ua wěčUoU památkU žlásstUť

slaonst „slawnost prawowěrslostt“ UwedeUa
bhla Spor teUto š UejwětssirozhoťčenostťwedeUý
w Uábožeslském ohledU Učeni o obražčch ofwě
tlil; aťe w polittckém ohledU Uejprwe západUi
čast risse rimské 1esstě wčče od wýchodU odcizil

a koUečUě toho byl prťčtUoU že fe šceťa od
wýchodU odtrhla a k risst fraUcké se pťiwtělila
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Rožtrška ťeckci.

1j2. Phntiun.

deadUUti Cirkwe od jednoty ťimské !kteǧ
réž se w 11. stoletť Událo již dáwno pťed tim
pťt rozťtčUých pťťpadUostech se pťiprawowalo a
dozráwalo k wppUkUUtť.

Takowým podUěteUt a pťičiUoU bylo že
fe Ua žapadě slowičko „i SyUa (ťuioquš)
pťtdalo a wložiťo do SymboťU (silesseni

xsskqiry)perťho sUěmU KoUstaUttUopolitáUého
ShmbolUm fUěmU Nččejskebo koUčilo fe

těmito slowp: „Wěťťme w Dncha fwatého
uu Sněm Konsiaslttslopolttáxlský, kterýžto fe
zlásstUě a wýhradllě tim občrať aby UčeUiwiry
o tťeti osobě Božske o DUchU fwatém Určttě

bolo wyslower a stalrower mežt 1tUýmprt
ložtl ty slowa: „kterýž od the wychašč
(qui tšx pčxtre proošáid)

Bržo wssak UžUáUo Ua šápadě šapotťebi
aby fe i w tomto čaťčhradském wyšnáUi Urči
tějč wyjádťilo, w jakšm poměrU ty tťi božské
ofoby wespol stojť že totiž DUch fw UejeU od
Otce ale i od Sytm wycháši a tak bylo jest
slowičko „i Syslaxe (filioquš) (eri fe kde
Uejprwé) wťožer do SymbolUm tak že Uyni
zUělo: „který od the i SyUa whcházč
(qu Gx pňtrš sjjjoquš prooč!ájr)

Jelikož tato wěrowěta we Bťfmě sw a
podáUč cirkeinm se pewUě žakladá: tUdiž šáhy
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prtjata byla od eele Ečrkwe žápadUč Než ale
Řekowé prott tomU pošdwil)lt jsoU UáramUý
odpor, a obthowali Eťrkew žápadUť že Ueje
Uom SymbolUm porUsssla, Uýbrž t do kaciťstwi
Upadla

N čim fe ŘekUm 1aně1t dowošowalo ž
jejčch wťastslčch sw Otcmo že dotčeUá wěro
wěta jwatoU prawdoU jest: tim twrdossčjUčji

fetrwáwalt Ua siUyslU fwem, tak sire, že posléš
tato Uestowrmlost stala fe 1edUťlUž čelUých dU
wodň proč fe odtrť)lt od Ečrkwe rimské a po
fawáde jesstě Ečrkew ťecká krom toho žr UeU
žnáwá prtmat t j. fwrchowallost Uejwyšfsi
ťťmskcxhopapeže w Eťrkwt, 1edtně w tomto
čláxlkU wčry od Eťrkwe katolicke fe odchleje

JgUáciUš, pťčteť obrašU dosedUUť byl Ua

prestol patrtarchp Caťchradskeho Wťt dwoťe
mťadcho Mčchala cťsare panowaťa oť)awná ška
žerst mrawU; JǧUác wssak fe držel staré cifa:
ťowa Theodory Bylot pak prt dworU jesstě
Umoho obrašoborrU kteťč st poťad oddáwalt

Uadělč že obrašy žcela wybyxloU Těm se o
wssemngcác Uemohl Zalčbitč aproto jej hleděťi
odkltditt K tomU měl č ofokmčch Uepťátel

Uleši Uimtž Uejwětssťmbpl Bardaš pťedxli
radce mladého cčsaťe Nč jsa bracr Theodory,

cifaťowa matky, Uic méUě hleděl odstrantt
č ji i miláčka 1ejiho jeU aby potom fám dťe

libosti cisarem wládUoUtt moť)l be fe UeUá
widěneho „poťwžm:sikáre,á 1ak jej Uašýwal šba

wřti Ulohl žapUdtw choč pržUil krew š maUžel
koU san fweho JgUáriUš proto žijUělcho
dwoťaUa káral což kdyš Ueprospělo ke stolU
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WaUě ho pťipUstiti Uechtěl (857) Ze msty
anedl cifare, aby žádal an welel jemn by
cifaťowmlmatkU i dcerU za nmišky oblekl; což
když Učiniti Uemohl fwržen 1estš oUradU a
wypowěšeU

2 Na misto 1ehopowýsstl Bardaš mUže
jeUž rožpor meši Eirkwi ťeckoU a latiUskoU Ua
trhUUl SlyUUltě sslechtic teUto recký, co Uej
wětssi UčeUec wěkxl fwého; proto t Uáš apostol
fw Eyrill rád š Uim pťi dworU obcowal J
žasllchowal takowé powěstiwydáwánim„ Bčblio
thekp,“ do Uiž byl sitesl wýtah ž 280 fpisU jtž
potraceUých, še strUčUým ale whodUým jich po
foUzeUim Nychle fe powzslássel po stUpUich k
Uejwyšssim hodUostem státUťm, až prwltčm ta
1elUUikem údem čišské raddh a setUikem straže
cisarské fe stal Y wssak wsserky tyto úťady
UeUpokojily jesstě cttžádostion dUsscjeho; jesstě
čťhal mťfUě po stolci patriarchálllěm Řehoť
fyrakUsáUský,ofobUi Uepritel JqUáciUw wyfwě
tčl dofawádslčho lajika a wojáka Stalo se
během ssesti dUi: prwni deU byl mUichem a
6ho dUe Ua NarozeUi Báslě r 857 již byl
pťedstawowáUža patriarchU lth caťihrad
siémU.

3 Draže Umfel šaplattti BhotiUš wpfwě

ceUi swé Uebo fe mUs(šlstatt otrokem ohainkaUad mťrU podlébo Chtěj Uechtěj meel pohli

žeti Ua to jak cifať jejž Bardaš roškossemiwy
silitt hleděl a celý dwUr pofměch si dělaji z

obradU cirkeinch Miťcowé jeho, ša kUěže
pťestrojeUi hrálč si Ua kUěše To fe dálo
deUUě, a ač se o tom po celém městě mlUwilo,
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BhotiUšuUllčel Eož teprw když mU Ua
padlo že Uásilim bpl powýsseU, kde cisať fe

opowážiti směl kUěše 1ako bpl JgUáciUš swrc
hUoUti š UťadU jedčUě proto, „že fe mU Ue:
libi uucc lecktereho dwoťeslisla Ufaditi Ua misto

1eho; tU šajiste o kážUi a poťádkll cirkeinm
Uebylo an šmčUky

BhotčUš dobťe citiť wáhU wýčitky teto a
proto hleděl š JgUáriem Uějak se fprawtti, bUď

aby UU: dobrowolUě UstoUptl Uebo š Uim fe
rošdčlsl o wládU. Meži tim sessla fe welika
část dUchoweUstwa Ua fUěm a Bhotia žawrhli
TU Bardaš až hrUša se mstil Ua Zgsláciowi
šaláťem hťadem a bitim hledě ho oblomiti;

a když wsse bnlo marUé, wypowěděl ho Ua
ostrow MithleUe Eim wice 1eho straUa byla
pransiedowáUa tim wčre se 1i Ujimalo we
ťere miUěUč tak že cifar Ustati meel. be
pak jak fe 1tš mlUwilo WhotiUš Uebyl wiUěU,
še cifaťeanádi fam se tež Uin ozwal profe,
aby fe tak UkrUtUě š JgUáriem UeUakládalo

jank že by raději účad složtl.
ěťime že mU to od stdce sslo! u

:1 Weliká straňa dUchoweUstwabyla proti
dworU, a mUošsla fe tčm wice ččm wřce pro
slýchalo kterak dwUr jest škažeUý a prestol bi
siupskýžlehčercý Qnř š Rimem obcowali denUě
Násilčm jčch Uebylo možUá potlačitt; Uebo wy

jedUáwali jfoU tajUě, a bylo 1ich 1iž welmi
xmeoho; tedy jich meel BhotiUš šifkati po

jtoobrém „
To wssak Uebylo možná, lečby fe papež

š cčsaťemfbližil Tedy meel BhotčUš š pa:
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pežem wyjednáwaci Bylo mU to krUssUo aťe
strčtl fe za cifare TeU wyprawsl wyslaUce do

Rčma, jižto pťiUeslt dary a dwoje psáUi
Cifať žádal o pťifpšUť papežowo aby fe

fpory Uásledkem zasloUženého sesašelti ZgUáciowa

wšUiklé, bež hlUkU Urownaťy BhottUš pak
lččenoU pokoroU prosi, aby ho papež w té ob

tižné a 1emU wUUceUé dUstoonsti potwrdsl
Wčlbec Ua to mUsime w cele teto htstorii

Bhotiowě žlásstnč wáhU klásti, že prednost
(primat) stolice ťťmskéUaskrže se UšUáwaťa, proto
že wssim práwem fe tážeme: „Jak pak to pťi
cháši že hUed Ua to šUeUadaťe teUto pri
mat fe šapirá?

5 Woelstwč a list, kterým ozUaonwalx
PhottUš papeži MtkUlásst powýsseni fwe ša pa
triarchU, mUže fe pokládati ša žrcadlo dUsse
prohUaUe w chytrostech fwětských Lichota klam
ba t pohrUžky UahošeUé podáwaji si rUce, abh
se wyloUdilo Ua papeži Užxáni Ossemetrrý
dwočak ofwědčUje že Uestál o těžké dUsto1eU
stwi, alebrž Uasilim a bežděky že doUUceU jest
pčijmoUti Ua se úťad kteršho prý se byť odťekl
dofawádnč patrtarcha JgUactUš Zatim co fe
čekalo Ua odpowěď šRima UeťeUěUoUa jiUých
straUách. Wredewssim poplassellt a rožtháUi
jsoU pťátele Jgnaciowi a stolice btskUpskeode
wždaUy lidem oblibeUým a hotowým Udržeti fe
w pťčžUimohUtného Bhotia a Bardy Na to

shromáždil se w Eaťihradě fUěm a Ua Uěm
fessli fe lidé ochotUi hťafowatt po chUti dwo:
ťaUU Mělk pak tU odkťižeU býti Uálezem fUě
mowUým patriarcha kterého byl prwé 1iž Ucisi:u
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lim fwrhl še stolice UesslechetUýBardaš JgUa
ciUš odfoUžeU 1est, poUčwadž prý úklady a
pikle strojil protč cistlťi a krom toho prott wsse
ltkemxl ťádU a práwU rirkewnimU powýssesl byl
ša patrtarchn

6. UšUáUť kteréhoš podiwxrým prfobem
Uabyl še fUěmU pťál fobě WhotčUš mťti těž od

papeže Než w Řimě papežowal tehdáž Mt
kUláš j geUiálUi wěhlasem panowntckýln a
siloU statečUosti kťestanského dUcha Taký papež

Uedal fe oklalnati ltstem Bhotiowým an hla
sem podešrelým fUěmU šáležejicčhoz padoUchU,
an domlUwami a přčmlUwami dworU cifať
skěho Byw 1tž Uáležttě fprawesl o wssem ro

a jak fe dělo w Eařchradě, Uemesskal tUdťž Ua
ťťdťtt oběma straUám co náleželo Bodle toho

roškažU papežowa měly fe wěri Uáležitě skšUatt
a po fprawedlslosii rošhodxloUtt Ua Uowšm sněmn
odbýwčmem U pUtomUosti poslU ťimskych w
KonstaUttUopoli Woslowc pťisslt silexm fe
sl)romáždil Než BhottUš a Bardaš tčto plet
káťt pomohlč si tak že oklamali erpatrllé po
slaUee papežské podwodem, porUssiwsse 1e dary
ažaslepiwsse zlatem Takowým během odfoU
žeU 1est JgUáctUš i Ua tomto fUěUUx a Bť)o
tillš 1áfať co patriarcha r 861

7 Nadost a sláxwa UectUým Uabytá fpťl
fobem Uemohla tehdáž trwati Ua dloUže Ba
pež došwěděl fe owssem fonromými cestamč
opět ro a jak si! dčlo w Eaťihradě Wťefwědx

čiw fe o Ueťesti fpáchaslé legáty, Uemesskal po:
trestati osseileUépoblondilče Ze neprofpěly do
fawádnč kroky jek,xo widěl fe UUceUa jedUatč po
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pťčsitém ZákoUU Shromáždiw w Řťmě fUěm
r 863 potrestal šbloUdslé fwé legaty, Bhotia
pak whobcowal z Eirkwe Než l teUtorozhodUý
čiU Uepomohl w KoUstaUtiUopolt Eifar Mi
chael fe fápal že fe wUťt jeho protiwi papež
a š Whotiem UmiUili w KoUstaUtiUopolt UččUiti

papežt co se jemU stalo w Rimě J fchUáU
jest Ua to sUěm r 866 Sefsli fe tU biskUpowé
kUěžť dwoťaUě kteťč byli hotowi čtUčtř, čeho si
pťál WhotiUš co weťel Bardaš Mimo to
Užilo fe Uowého podwodU Že chtěli sUěmU
KoUstaUttUopolřtáUskemU dodatt leskU pozwaUč
jfo:l též listem Uemálo boUťliwým patrčarchowe
Cirkwi Ua wýchodě pod wládoU faracénskoU. Jx
pťisslt ž wýchodU kUpci a Ua silěmU šanalč jfoU
mista patrtarchy NUttocheUského, Nťe:aUdrčUského
a ZerUšalémskcho, Uajati to podwodUici kteťť
we 1méUU dotčených patrtarchU hťasowali o:
wssem podle UáwodU arozkašU dworUKxoUstaUti

UopoťitáUskebo
8 Wýsledek a koUečUéUersseUi takoweho

fUěxUUbyly hUed pťedkem jtž žUaUch Kleth

wchUoUti prott papežt, roždwojtti Eirkew a
šmocUitt se wlady dUchoin Ua celém wýchodě:
to bylo šámyslem Whotčowým Hlawslim reč
Uikem a jedUateťem jcho bpť Marek btskUp
Efeský: BhotiUš fámt tU 1esstě kryl se pťe
twáťkoU Na tom silěmUbyl wyobcowán papež,
Uačež BhotiUš rošeslal ltst plný Uejjizliwějssich
pohaUěUi Eirkwe žápadxli Wytýkáxw tU: že fe
w Řimě w fobotU UeprikašUje pUst; :lč)de!lmij
pUst že jest tam o týdeU kratssi kUěžim že fe
UedowolUje žceUiti,dže fe tam šawrhllje birmo
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wáUi, od ťUěže UděleUé; UčeUi o DUchU fw že
prý fe tam porUssslo pťidawkem; „ť ShUack

(siljoquo) uu we slowech shmbolU Nicejského:
kterp z the i Syna pochášč To byly
hlain Uámitky a žáinUky, kterýmiž UessťastUý
oUeU ossemetUik wyobcowaUý šEirkwe roztržkU
spUsobčtia prowšstt hleděl roztržkn mezi kre
staUy Ua žápadě a Ua wýchodě NhUi stal
BhotiUš Ua chlUmU fwě moci.

UZ. anračomúnt.

1. Na dwoťe Michaelowěk wiťe Uepoe

dobUé a hrožUe děly fe Ueťesti; Bardaš owssem
čťm dál tťm hUr si wedl a patriarchauumllfel
mlčeti uTrpkáto byla sláwa Zatčm UčtUila
šměUa w anowáUi bržo koUec tomUto Uesstěsti
plUélUU ťáděUť Nowý rťfať byl Basiltxlš
Macedoxt r 867 WhottUš šačať U Uěho li

chotitt N wssak BasilčUš Uahlťžel že chceťt se
Udržeti Ua trUUě, siUčritč fe meť š papežem
JaUem Nll Za toU pričiUoU Jgslacia hUed

powolať š wažbp Ua stolicčpatriarchállli a Bho
tta dal odwestt do kťásstera. Zafe UšUáUo ša
potrebť, i w tomto pádU dorošUměti fe š pape

žem; také wymahaťy žáťežitostč Eťrkwe recké
Bhotiem Ua Uejwýš pomateUe, Uejwťce toho
aby rUkoU Uejwyšssi hlawy cčrkewUč žafe dox
poťade bhly Uwederch Z wdprawtl cťfar do
Řima wpslaUstwť Tehdáž seděť od r 867 Ua
stolici fw Mtra HadrčaU lj 76letý staťec
Wedle cifaťskeho doptsix pťiUeslt wyslaUrowé také
Ucttwé pfanť od patrčarchh JgUácia U pťi
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tomUosti těchto wpslmtr:l položeU w Řimě fUěm,
Ua kterém šaležttost Cťrkwe Caťihradskš wxezra „
loU úwahU jest wšata a fpadltelmžch UčiUěUo
opatreUi kteráž měla Uapotom Ua fUělUUwsse
obecném we skUtek Uwedesla býtt. Na tomto
sUěmU w Řimě r. 868 klátba wyťkUuta 1est Ua
wssecky Ualežy fněmU Caťthradského od r 867
a whošeny do ohně pťed wpslaUcč. BhotiUš

zawržeU a ša lajika siliželt a wsstckni kdož by
je ho drželt těž klátt jfoU Řekňm Uešbýwalo
Uež doma Ua silěmU wssecko to potwrditi

2 Eo papež žádal Ua cčsarč wyplUilo fe
R. 869 fwoťať cifať Basil walUý fněm do
EaťthradU, kterýž ža 8 wsseobchý sUěm
cirkein UšUáU byl od katolčkUa ža :Uýw
CarthradU kdežto š moUdroU opatrnosti žpťra
wým NekUm wsseltká prťležttost k hádáUť tim fe

odjala že položeno ša žáklad Uálešw Uadzmť
Uěne syUody ťčmske a podle Utch Uáťežy prona
ssemy byly; čimž fe i to žamežilo aby dwUr
cifaťskýdo wčri cirkewUťchfe erkládal Bho
tiUš dáU do klátby š drUšiUoU fwoji a jedUota

cirkein Ua Uowo fe Utwrdtla S pobloUdilý
mi a fwedeslýmč Uakťádalo se co možUá wlidně

Kdožkoli fe bylt Bhotta odťeklt a podrobilt
ťádUemU patriarchowt fwémU pťtjatt jsoU Ua
milost JqUáciUš ofwědčtl weťejnč že 1est pod

ťizeUpapežt a wýrokami fnčmU 1ežUžUal ipode:
pfal cťfaťBasilillš ohraželm 1estfwoboda Eirkwe
protř Uadwladi moct fwětské Rádllý patrtarcha
fprawowal cťrkew EaťihradskoU a do r 877
kdežto frssel N wssak ža posiedmch těchto let
pťtměla poltttka Eaťchradská patriarchn ke kro:
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kúm kterýmižUtrpěla 1ek)osláwa; w BUlhaťich
tottž Uejprw kťestaUskoU wirU Uwádělt kUěžč
grečtť; ale potom fe obráttlá sami k papeži od
Uěho žádajice krlčžť a biskUpU

To sk pťččslo politčce dworU Eaťihradské:

ho Eťfať BasiltUš simžtl se rozcrhUoUti fwa:
šek mešt BUlhary a Rimem aby národ teU
šáwifeje od patriarchy Eaťthradského žUstáwať
tUdčž pod wládoU ciřaťU Ua wýchodě. Batri

archa JgUáciUš 1iž co Řek již proto aby 1Uěl
dobrou wUlt š cťfaťem podporowal šaměry

dworU a Uessetťe šáwaškll a pťčpowědi Učislě
Uých papeži pomál)ať kUěše latislské wypUzowatč
š krajixr bUlharskych Nadarmo silažtl fe Ha:

driaU U., Uadarmo Jaxc Mll pohUoUti cifaťe
a patriarchll aby UpUstilt od ZáměrU fwých
Nic to Ueprofpělo. N 878 hrošč JaU Nll
člatboll Jgnáciowi Uezslstawťlč kťřwdy čiUšUé
dUchoweUstwU ťťmsiémU tUežt BUlharr) Než
OohrUžka tccto dostaťa fe do EaťihradU teprw
po fmrti JgUáciowě 23 Řťjna 877

Z Tťt dny po siUrti JgUácčowě seděl 1iž
Ua stolici patrččarchčilUiuuBhotiUš Kdo žUa

poUškUd sUažeUť politiky Caxihradske simdUo fe
domysli, proč za UástUpce ZgUáččowa wywoltl
tobě Basilinš tčhož Bhotča 1ehož byť pťed Uě
koťika lety swrhl a UwězUil u Staťo st to
žediUě proco že fe do Bhotia obratUého Uaditt

bylo pomoci a slUžby proti papežUm hájicim
práwa fwa w Ečrkwi waer a žlásstě patri
archálUi meži BUťhary N wssak tolt fe prl!čtčj
zaš Užnáwalo še bez xrozhresseUťa potwršelfi

21
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papežowa žafe fe UeUdrži Ua dšle J wypra
weUi ssoU wyslaUcowé do Řima, kteťižto od cč:

faťe a Whotia listy priUeslř, a slowy Uejpokor
Uějssťmiža odesstěUi a potwršeUi prosili Wa

pež odhodlán byl UčtUiti wsse k wUli cťfaťowt
té ssa Uaděje, še cifať šafe potom pťifpěje kU

pomocč obywatelčlm dolUčJtalie od SaraceUU
welmi skťťčextým J dalč jest fwým wyslaUcUm
roškaž, potwrditt Bhotta w úradě jeho pod toU

wýmiUkoU aby weťerě, ša pťičiUoUdaUých pťed
tilU pohorsselli Npostolskoxl stolici odprosil a
Uapotom BUlharsko pod fwe podrUči potaho
watt prestal N wssak BhotiUš i teUtokráte
wyslaUce papežowy ossiditi UxUěl R 874 fe
ssel fe sitěm do chrámU fw Žosie Bylo tam
380 biskUpUťeckých Beri mčstoUjaluBho
tiUš š titUlem patriarchh „ekUmeUickeho“ (wsse
obchého) a žahajil sslěm Nálešy sněmxcto
hoto Ua dťle (Uebo docela) od Uěho podwrželch
jfoU, fUčm teU ale Uirmšxtě U NekU ža ekUme

Uický odbýwá Q wyplnětli papežem wytkUUtých
wýmmek UejeU že Uebhťo an ťečt; Uýbrž rečtč
bisleUpowé tak drže potUptli w recké ťečč Ue
žběhlš wysiaUče papežsié, Ze papež jak xnile fe
o tom došwěděť wystonpiť še fw ewangelinm
w rUre U fw Betra w Nimě Ua kašateťUU a
slawUě Uad M)otiem kláth wyťanť šUowa
kteroUžopakowali po Uěm MartUUš Hadriasl lllsi
a Stěpan si, cifaťpak Lew N (886 911)
ša dobre Užnal Whotta šnowU sefaditi a do
klásstera odkťiditi, kde t r. 891 teUto piklo
strche fessel Od tc doby poUěkUd teUto Ue
bfahý fpor ochábUUl ale šarodek úpťUČ rož
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tržky oboji Eirkwe byl položeU a brzo kU fwemU
koUečUéUlU dožráUi dofpěl.

114. ?šlplné mybnchmlti roztršby.

SesašeUťm Bhotiowým skoUčilak fe sice
prozatim roztržka mežt Řeky a latiUťky, a až
do polowiee 11 stoletť UeUstále mežř feboU we
wšájemUém fetrwáwalt ssoU občowáUť ačkoťiw

papežowé UejedeUkráte meelč wyfokol:chsltlé pa
trtarchy Eaťčhradsié odkašowatt do pomeži Zá
konité podroberstt KoUečUěUčtUilMtchael
EerUlariUš teU rošhodný krok a UplUě se
roštrhla a odtrhťa Eirkew ťecká od Cirkwe la
thské Stalo fe to pak prfobem 1ak Uásle
dee be fe NormaUUowé w dolUi Ztaltt
Uerozmáhali fpojil fe dwUr ťecký š papežem
abh jich skrocslia Ua úšdě drželč N wssak pa
trtarcha Eaťthradský obáwaje fe aby ša to a
proto Uemeel fe pokočitt NťmU roztrhť to po
jčatč wyjedUáwáUi a pojistiw fobě pomočt Uej

čeťUějssťchhodUostárU cirkewUťch wychrťil podle
wšorU 1ejž byl pčed 200 let Uprawtl BhotiUš
ke trem stoltcťm patriarchálslčm do NUtiochie
Nleralrdrie a JerUšaléma palčtwý list Uaprott

Eirkwi 1ťmské Nebpťč sice žťižeU pťimo Ua
papeže Uýbrž Ua biskUpaJaUa šTran města
to w NpUlič kteréž tehdáž pod wládoU ťeckoU
stálo; wssak ale patrtarcha wědšl dobťe
še práce 1eho se bršo dostaUe do prawých
rUkoU

2 Krom těch obyčer latiUských, ktemšchžto
již Whotčllš co kacťrských zawchowal wptýka se21
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w tomto 1istU Eťrkwč latiUskě, „že w Uč Užiwajč

chleba Uekwassexlšho pťt wečeťč WáUě, že fe po
stiwajť w sobotU, že w postě Uešpiwaji NllelUja

a t d.,1 Bylo to tak jak by byl onpťna
wypowěidč:l wojnU Eirkwi rčmske rož tťm wětssk
Uabúwalo wáhy, kdpž Cer!llartUš wssecky kostelh

latiUikU Ua Wýchodě dal pošamýkati a wsseckp
opaty a ťeholnťky, š rimskoU stolčrč w obcowállč
stojťci žklássterU wypndtei Práwě te dobU
byl ofobUě pťčtomex: we městě TráUi Kmxdinal
HUmbert jaťo whslaUec papežský, když toto

ofUdUé pfemč tam dosslo Hllmbert pťeložiť
listiUU do lat!ch, a beš prodlellč papeži jt ode
slal Lew 1)( počťlmť sokxě UhUť moUdťe a
obežťetxtě J odeslal UčeUh teUto papež welmt
obssirUc psaUč k Michaeťowi„we kterém, Ue

wpoxxsstěje si! do wýčttek od NekU ččUěUých, co
Uejwice whwpssuje pčednostč, jUUtž WáU obmeo
siil Ečrkew ťčmskoUaž toho že jest ermleoU
Učitelkyslč prawdy dowodť, že blUdU w Ui Uenč
Ltst teUto Zdá fe še pox!ěkUd probčl axleeřč!ou
simd dwUr patrčarchU k tomU pťiměl abp od:
powčděl mťrně

Z Eisať totčž KoUstaUtiU MoUomachUš
š tťmto počiUáUťxUswcho patrtarchy dorožUlUěn:

Uebyl a také hUed papežowi odepsal aby do
CaťchradU wyprawil posklstwťk Uarownáni roz
porU wštliklých

Bapež Umje žtoho radost, wyprawiť hUed
wysiaUce trč do Caťihradll, w 1ichž čeťe by!
Kardinal HUmbert Bodporowáslč jfoUce cifam
ťem dobromyslslým wssemožnoll sobě dali prcicč
aby Utissilp mysli, Mtchalem rozjitťeUě a Umtch
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Niketaš BectoratUšu, UejčelUějssipomorUik
patriarchUw w kacirowáslť latiUčkUw sij blUd

Uahližel fwé fpify do ohnš Uwchmll a š Eir:
kwč w Upťčmné obrowáni wessel K patriar:
chowi jamém:x aťe Uebylo možUá Učkterak se
priblčžiti, an oU famšxxm rčfarč wšdory čtUiť

a š wyslaUcč ant promlnwčti Uechtěl; pročež
tito widěli fe býtt UUceUy, wyrkaUtř Uad Uim
kťáth OUČteUto orrelpoťožilt Ua oltáť we
chrámU fw Žosie 16 ČerweUce r 1054 a
odesslt do Řčma Nožšloberrý patriarcha Uyni
xtak daťece fe odwážtl že proti odchášejicčm wy
slalchm šdwihnollti hleděl ZboUťeUi, š tim oU

myslem by pťt tš prčležitostt šawražděxti byli
Tohoro úmyslU sice UedofáhUUl, Uýbrž jeU še
fwé straUy těž Uynč kťáth whrkmll Ua papeže
a jeho!stoUpeUce, a rožtržka byla dokoUčeUa

Qd tš dobh podobá fe Eťrkew ťecká ha5

lUšř od strostxel odlomeUé; oe ač wUččhledě Ufw:
cháwá; žiwort pod prjobam: obradU a fwa
towlády, šcela po obyčejč, a jačo ž ťemesla
účiUUých; a DUch fwatý, o 1ehož prawé bpt
Uostč fe Uechtěli dátř poUčtt od Ečrkwe prawé

odstoUpil od Uť NčcméUě podarčlo fe UeUstá
lým silahám Eirkwe katolické čaš od časix žťskati
žafe 1edllotťčwce ž oratťč od Uaš odděleUých,
an i celé obce kteršžto probč a festaiji
Eirkčw fpojenoU u reckoU jako z Uásledeici
periody pozxráme
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uZ. Zpory o wrčrři žnúně.

1 PaschasiUš NadbertUš

1 Wefpifech UekatolikUw žlásstě pak w 1ejtch

kážanch o fw pťijimáUi Uešrčdka fe twrdi že
UyUějssi Učexti katolicke wirh o Uejsio fwátosti
oltáťUč teprw w 9 stoťeti jedUim mUichem

wžUikloa waec prijato bylo Kdo wssak je
Uom poUěkUd w dějeptsil Eirkwe Uassi fe roš
hlédUUl hUedle fe pťefwědčť 1ak possetsle oUo

twrzeUč jest Nebo wždy a wssUdy, kdefe Uěkdo
pokoUssel Uěco nowého we wěcech wirp Uwá
děti, Uálešáme, kterak hUedťe ofwťceUi mUžowé
cirkwe sw obšlásstě tt wlastUč strážcowe wiry
ubiskxxpowé pisemslě a Ua syUodách rošmloU
wáUčm pťedmět takowý žrale wyssetťUji a pak

Uafwědčsti tomU, ro katoltckoU prawdoU 1est
N w UčeUi o Uejsto Swátosti kteráž jest ústťe
dim žiwota katolčckšho byli by beše wsseho od:
p: U :čowotč wplťžitt fe dopUstiťt? Uwidime
pak hsled co Ua tom 1est.

2 BafchasiUš NadbertUš mUicha
pošdě1i opat klásstera w Korbii Uapfal r 831
pojedUan o tělU a krwi WaUě pro wyUčo
wáUi Uowoobrácellých SasikUw W tomto po
jedUan pťedUássč BafchasiUš o tomto Uejsw.
tajemstwi žcela oUU UáUkU 1akowá od počátkU
w Eirkwi u podle fwědectwčthUw a lttUr
gčiupanowáwala; jerm že se wyjádťUjefem
tam lecjakýmwýrašem posi:derbyčejslým k
p že tělem Chrtstowým býwqme sycexri a1eho
krwi UapájeUi; že tělo a krew Christowa
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oprade fe twori, Usproije a obětuje spU:
sobem tajexUUým; a že 1e to totéž těťo kteréž
se Uarodilo ž BaUUy Marře, Ua krťžitrpělo a wškťi
silo tťetťho dUe Nčkoťiw pak ttato wyjádreUi
UejsoU Uekatoltcká anbrž dobre katolická: Uir
meně braUy od Uěkterýchša pohorssliwé, proto
že od UerožUmUých pťčltš fmyslUě mohly bh
pojimáUy býtt pročež fpolUčeholUčk Fredegard
odwětil že by to bylo Uěčo hroštlého kdhby

chom tělo Spasitele Uasseho tak šUby žwýkati
mělt 1ako obyčeré Umfo N to bylo U pťi
čtUš, žek Uěkteťi UčeUčowe oUoho čan protč
Bafchasill pfali oUik sice bylt 1akž1e1tchfpth
paton žcela siedUoceUtš Baschasiem w tom
že BáU Ježiš w te sioátosti pťitomell 1est; je
Uom o to se 1im 1ednalo 1ak bychom si to
dUstojUěpťedstawowati měli: šdalč jak žde ob
cowal, čt prfobem 1tUakýtU Jerm jedeUš
oderrU jeho JoaUUeš EriǧeUa bpl jak fe
ždá mťUěUr žrela odporné.bo tedy blUdUého,

1akého pro:čj:alltš fe držč BafchasiUš tedy, ro
do bthostt, Uic Uoweho Ueproxlesl; Uebo protč
UowémU Učeni Eťrkew1tslak šačročsla, 1ak hUed
o teže wěcč pošUame

2 Bechgar
3 BereUgar, kanink w TUroUěpťt

ssel fwým ostatUě welmt mělkým rošUmowáUim
Ua blUdUé siUysly o wečeťt WáUě, postawtl fe
š Utmi twrdossčjUě jakoby ceťélUU fwětU w od:
por,a fpňfobil tim w Cirkwi hUUti weltké
Newi se sice žcela žeerb w čem 1eho blUd
požUstáwal; Uebo oU predslě Uebyl š to co
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fmýsslel žťetelslě a jasUě whjádťiti a ša drUhc,
we wyssetťowállich, š Uim žawedených obojetUě
mlmoil a fe wyráčel Wrece wssak ž jedUotliwých
jpiwa prosioitá že šapiral oUo proměUěUi

xchleba a wťUa w těťo a krew Wáslě čslt pťe:
podstatUěUč (trčxnššudštšucišoi),aaže fe domý
sslel jakobychom poUze dUchowUět. 1 1eU š
pomyssleUimUa Ehristau pťtximalt poUhý chleb
a poxche wťUo a prawi fe že teUřo bťUd sij

že fpifU dotčeUéhoJaňa ErčgeUp byl čerpal
Nejprwé o té wěci wyjedslciwállo Ua fy

Uodě w Řčmě r 1050 a prčččUUšawdalo psimč,

kteréž byl BereUgar Uapfal LanraUkowi pre
woťowt klásstera w BekU o této šáťežitosti a
čimž LaUstaUk fám do podešrenť že kacirem je,

pťtssel TeU wssak sk hUed od toho oččstil a
rošhťessexl 1est, Berexlgar ale kťátboU štťžeU
Jakkoli w Řimě Uebyw an slyssáUtoliko že spisi:
swel)o odsoUšeU 1est: pťece dáUa mU požději
prčsežitost abw fe mohl ofpra.oedlnitt jelikož 1ej
pačcž Lew j)( Ua syUodUdo Wercelli powy:
žwal Mešitim wssak hleděl Berengar fobě
žiskattianoinkU swěl:skýchthémq wojwo
dy NormaUdte a ťrále ZtUdricha l, rterý jej
wssak co UebezpečUého kacčre Uwězčti dal. Tak
owssem do Wercellř Uemohl se dostawiti; ale

eUčeUijeho šafe tam klato jest u R 1054
opět ho Ualežáme w TUroUě, kde wyslaUec pa
pežskýHtldebraUd (požději papež Nehoť Nl)
ho powolať pťed fyUodU, kdežto BereUgar pťi:
sahal Ua to: „že chléb a wiUo oltáťni po
UfwátostUěUť (koUsekraci) 1foU tělo a krew
PaUě Ačkoliw slowa tato UčeUť katolické o
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proměUěbthostt eryjádrUjť žceťažeerb Uic:
meUč UaUich se pčestalo a legat 1emU radil
aby do Řima pťissel a pred papežem fe ospra:
wedlUil Z skUtečUěr.1059 BereUgar do
Řima dorašil a Uamahaw fe dosti aby žde
mUěUi swé okchájil meelč pťed fyUodoU pode:
pfati wyžsláUť wťrp, ktere w fobě ždržowaťo
UčeUi Eťrkwe katoltckš o těto welekme swátostč
we siUyslU Uejpťčsilějssim, sioš pak spisy do ohUě
UwchUoUtč mUsel N wssak fotwa ša alpami

se octUUl tU ofwědčowaťfe že prý 1erm stra
chem doUUceU byw oUo wyšnáslč byl podepsal

pťesioědčeslť wssak 1čslšho UeUabyl Nle Uejerm
fpisowatelowá cťrkewni Uýbrž i celé syUody jako
Nllgerš ská r 1062 a Bottterš skár
1076 proUássely ssoU hlasy a Uáležy swoje
opětUě prott BereUgarowt KoUečUě siš ho
Ujal papež Rehoť UU 1esstě 1edexlkráte po

xwolal l)o r 1078 do Řima pťtměl ho k
tomU aby slošil katoltcke wyzUáUi wčry a pro
pUsttl ho š otcowskýmt Uapomexmtťmt

N wssak šafe Uazpět Upadl do blUdU
fwého cc UUssel st ofprawedlxčowati Ua syUodě
w BUrdegalich (BordeaUr) r 1080 Qd teto
doby až do smrtt swé aspoU pokojUě se chowať
UeUi ank 1tsto, šda lt fwe UměUi šlUěUil
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Wý !Uoj moci Padešskěš
poměr žoži b. ntoci cijdťstě.

xx. Papešowé ža časů xKarolingůw až do úplnébo
rožpade ťčssefraUcké (8l4u888).

116. Žissr, pod žčwaiůrm Mubnšným a syny ǧjrho.

1. Lwaik BobožUý, dobrostdečUý syU Karla
Welikého měl sice dobroU wUli po otci ale

sily a dUcha 1eho Ueměť QU še StěpáUem lsi
tš doby papežem wssemožUě pečowal o to aby
kwětla Ctrkew t risse N wssak Ua Uesstěstč

strhly fe Ueblahe fpory w famé rodtně cisaťské,
ťteré Uejerm práwo ale i čit Uražejt Wla
dobažUi fylwwé totčžslabého Lwaika bršo prott
otci bršo meži feboU rwali fe o anowáUč w
čissi rožděleUe,a tim fesláblé Řchor lsi pa
pež chtěje osobUi pťitomUosti Ukojiti wássUě rož

UzděUé byw šUectěU š UepoťišerU siUUtUě fe
wrátil Řťssx U intr tak roštrhanU, šUepo
kojowalt Uepťátelé žewUčžssi ode wssad od fe
werU a žápadU NormaUé, Ua jihU Saracé
Uowe a šwýchodU Maďarowé w Něchťch
loUpežice kUemalé fskodě Ečrkwe fwatě Stra
ssliwé stopy po Uich byly, jak biskUpowé Ua fUčmU

w Trosle (r 909) toUžejč: města špUstossená
klássterh fpáleUe a šboťeUé, Ua poUsstky Zobrá
ceUe poonstt uš čimž, jak fe ždá, wymlžela
jestž lidi tehdejssich wesskera sila dUchoin
Bo žfmrti Lwaikowě Ua sitčšmUťišskem we
WerdUUě (843) rošděleUa jest ťisse Ua troji
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část BatrUě se kloUiťa ondy tak skwělá ťisse
Karlowa kU pádU smUtnémU Lew lsi korU:

UowalLothara ll ša cisaťea lereda za krále
angltckého w údělU Westfer

2 Na sstěsti, aU klesalo cifarstwť pťčfpč

wala kU pomoci UárodUm Cčrkew 1menowttě
mocUa a wážená stolice rimská BozUe
Uáhla potahUUl UástUpce rybare Galilejského
wssecko do sitě fwe a wssak Ua sstěsti tchdej

sslho wěkU Takowý geUiUš Ua stolicč fwaté
bhl teUkráte pape MikUťáš l o 1ehož sile

fwědčť 1tž list pfaUy k BUťharUmxe). JaU Mlj
korUUowal ša citare Karla Lyfého; šačež mU
čťsar powoliť aby btskUpowe bylř od fwětske
mocč erdwislč QdUmťeUim wssech pťibUžUých
š rodU Karťa Weltkého wssecky žemě opěc pod

jedUo žešlo fpojil Karel TlUstý (881), a wssak
1eU Ua krátký čaš Zfa kU wťádč Uefchopným
xesažeU byl (r 888) TU Uastaťo rewUěUi

wewod a markrabat ttálských a franckých, baži
cich po dňstoonstř cčfaťské Msloho tenkráte
tčm Utrpšla Eirkew NrUUlf od papeže do
Řima powolaslý, a tam ša cťfare korUUowaUý
měl wsse w lepssi porádek Uwesti ale bršo fessel

(896); fyU 1eho Lwaik byl teprw dčcě
3 N od .éto doby počiUá tak Uažwemé

„temUé stoletč defátě “ totiž an Ueblahá doba
erž wfastxtě1tž počala fefašexlim Karla TlU
stého (888), čehož Uásledem bylo dlouho trwa
1icibežwládč (aUarchie) a UeUstáťe potýkáslife
o wládU Uad Jtalii (a š Uč fpojerU dUstojx

xš) Wiz. Cyrčll a Mecďod od ŠrUlce str. 398 a r. d.
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Uost cifarskoU) Tim pak Uwedext jest takowý
staw wěci který mUže se pťiroanti temUé Uoci;
a w 1ehož žápěti Uásledowalo hlUboké klerUtť

wěd a mrawU, a ž čehož koUečUě počala fe
prokloUbáwati Uowá foUstawa státU ewropejských,
ktera Ua dťleposi:d fetrwáwa Nž do 9 stoleti

a wydaťilosti, aby takoon hrožici spUstlost bUďx

pťekanlt Uebo afpoU 1esstě ždržowalt: a wssak
bohUžel w 10 stoleti UešUstala an fama stolice
fw Ussetresla od terto škašextosti a še žlásstUč
obliboU ponašUjť Uepťátelé Cčrkwe Ua ťadU

UemrawUých mUžU, kterč ša tehdejssťch dob šUe
Uctiwaltstolčcčfw Taci bhlt k p Stěqu M
(896u897), a 1 N wssak Uemá se pťt tom
prehťedUoUti že tito wadUť mUžowé Uebylř wo

leUi od dUchoweUstwa Uýbrž že bylč Eirkwč
mermomoci a Uásilim wUUčeUi libowUlč Uá
silUikUw 1ižto w Nťmě teUkráte si osobowaťi

wládU, ano i piklemt Uestydatých žeUsstřUUro
šellých

147. Zmntně doby stolicr st. powžnrssrntožs za sisoťr

thy l. u obnomrni pťrtršrnéhorisaťstwt.

Bo siUrti NrUUlfowe (899) hádali fe Be
rengar a Lwaik král š BrowiUčte še stťidawým
sstčstim o wládU Jtalie; koUečUěbyl BereUgar

korUUowáUza cisare od JaUa )( (915) W
těchto pUtkách šUťily prott fobě mocUé rodh a

straUy 1ejich W Nimě obdržela wrch straUa,
w 1ejimžto popredi byli markhrabě toskáUský
Ndalbert a pťi dwore 1eho mocUé žeUsstiUh:
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Theodora, a jejť rowUě tak žťopowěstnédrerp:

Theodora a Marošžia, kteréžto tropily bezbož
UoU hrU š obsažowáxlťm stolice fw oblibeUci
fwými

Wapežowé kterťžto takowým prfobem Ua
stoltci fw byťi powýsseUi 1foU tito: SerǧiUš
r 904; JUU)( r 914; ouaU )(j r 931;
uu a JaU )(ll, 1eUž prwnť co papež jméUo
fwé žměUil Uebo pťed tťm sloUl thawiasl
MUsi wssak ke ctt Eirkwe ťťmske prtpomeUUto
býti že w tomto metUélU ěafe jak mtle šmě
UěUé okoťUosti to dowolowaťy, aby papež fwo

bodUě mohl woleU býti hUed šafe dUstojUý
mUž žaijl stoltcř sio. Německá straUa šwoltťa
wždh hodUeho; itálská wždh UehodUého w těchto
fporech u Také Uefmč žUstatč Uepowsstanto,
že 1akkoliw oUtUo papežowé žtwotem fwým po
horsseni dáwali, Uikdh wssak ohťedem wiry coš x
b!UdUého Uestanwilt aUčž k blUdU pťtwolili
Když fe meši tťm rošerwaUá risse Uěmecka Zase

žmohla k poritU swé mohútslostt wýborUým
JtUdťichem l.: mohliť Uásledlxjčci kráťowé,
leerwčtě QttoUowé ždárUěji probiti w Jtalii
a k oslawě stolice fw

2 W bidnem stawU fe Uacházeťy Německo
a FraUcie po pádU Karťowy ťisse w Uejbidněj

ssim ale ráj Ewropy u Jtalie. Mezč Uowý
mt státy, ktere fe byly Utwoťtly š Karlowy ťisse,
winkalo Nčmecko WUitrUi rozbroje a slabost
posledUich Karloer fUižily králowskoU moc;
Uárod jtž Uechtěť abh král chodsl do Ztalie
Uýbrž, aby fe držel doma, kde fe šmáhaťy kme
Uowé chontky proti 1edUotě risse Byloč pak
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čtwero rodU Uěmeckých pod žlásstslimi wojewoe
dami: Safowé, FraUkowé, Swábi a Ba:
woťi Ze fe teUkráte kUáklonU 10 stoleti
Udržela 1edUota w ťissl Uěmecke: ša to mcř

Germcmie děkowati 1eU wysokémU dUchoweUstwU
biskUpUm swým,aažťasstě hlawě cčrkwe Uěmecké,
arctbiskUpowi mohUckemU OUik wolilt radějt
býti knťžatp weliké ťčsse a bráti podilU w šako:
Uodárstwi celé ťisse Uežli dopUsttti, aby kolik
1est Učmeckých kmeUU toli bhlo Uěmeckých wlá:
darU čimž by i oUi sami byli mUseli skleonUti
ža dwoťaUy kUťžatek Uěmeckých

Z Bo fmrtt Lwačka Dťtěte premlUwili
btskUpowé sslechtUk woleUi Uoweho krále Zwo

leU 1est Qtto waiceslý, wojewoda fašský,
kmet staťičký, který odporUčil Utisto febe KoU
rada rošssančho FraUka, kterýžto skUtečUěi
korUUowáU byl (911), ale málo sscěsti maje
mUoho profpiwati Uemohl Na ložt smrteerm
žádal kUižata, aby dali korUUU mocxtějssťml:
ZiUdťichowi faskemU Wywolett tedp ša krále
JtUdťtch, pťť1mimBtačUik (918). UdatUost
pewslost a pťewážxta moc tohoto krále UpewUtla
trUU Uěmecký, žlomiťa špUonst wladyk wšbU
dila 1ednotU a mir, a ochráUila ťissi od wpádU
okolUich UárodU Zakládal města a peonstt,
aša Uěhopowstawal tťeti staw Maďary po
ražtl U MešiborU (934). J protč NormaUUUm
DáUUm SlowaUUm hájtl a rošmUožowal rťssr
witězUě, zakťádaje Ua hrancťch markrabstwť,
1ako MisseU, Slefwik Safy fewerUi š peonst
mi, aby 1e fnáže Ua úšdě Udržeti mohť Bo
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tk;xrxťájcho chok Mathilda skwi fe meši Swa:yml.
4 Co JiUdrich chwaťitebUě šaťožil doko

Ual siawUě Otto 1 Weliký, fyU 1eho: žwele
beUi totiž Germane a UpewUěUimoci králowské
NesitadUý byl takowý úkolx Ueboč i 1emU se
pťičtla domácUost i foUsedstwi, a polowtci wládh
1eho bawily rošbroje domácč t wUějssi wálky
FraUkowé těžce to Uesli, že Uad Uimi wládUe
rod fasiý; bratr KoUrada, oUdh krále tasil

proti Ottowi meč; Gifelbert lotariUský a f:yUo
wé NrUUlfa baworfkěho wšpoUšeli se powolawsse

oUeUFraUcoUze, tiro Maďary Ua pomoc th
pak se mira haUeonstt dopťUila, powstali t
wlastUi bratťi Qttowi proti UěmU pršUice wlast

fon odbojstwima žradoU Sprawedlslost wssak
stála pťi králi a proto též sila, 1ižto zwitěžil
Uade wssemt oderci swými Krále fraUroUš
ského skrotřl a celoU Lotharislgii k ťissi pťirašil

Maďary Ua LikU (r 955) tak porašil že od
té doby do rťssefe erdwážili wice Sťaan
jsoU tato wčtězstwi, proto že dobyta k ochraUě
ak žwelebeslč wlasti; boje wssak které wedl
pro rošssiťenč 1ejť, pro oslaweni 1ména fwého
š Uárodp pokojslými Ua hraUčcich jako š Dány,
Srbp, Eechy, čelo hrdiUské sláon wěUččttUe
mohoU Qno fe sice prawilo, že jich proto

podmaňUje, aby 1tch mohl pokrestaniti; awssak
o Eessich a Srbech fe to Udati UemUže jeltkož
jtž kťesiaUy byli

S Boleslawem českým 14 let wálčil
aby ho žafe Učintl poplatUým; kmeUy slowan
ske mezi Labem a eroU ťisst podrobiti Usilo:
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wal U!Uoholetým jjšrweprolšwánim; Dáxty pak
poražiw a wpadUUw do žemě 1ejtch pťiUUtiť
kU kťestU

Z.Nejžslamextitějssč stala fe wláda Otto
Uowa dofažeUieUkorUUp cisačske a ťombard
ské čilč početim rčsse Řimsko Uěmecké ččmž
Germaslie dosáhla Uejwětssiho leskU meši státy
ewropejsiýmt. Od JaUa )(lj powoláU byw
do Jtalie protč BereUgarowt pťřtáhl po drUhé
(960), a poražil Bereslgara žafe, Uačež tento
fwržesl š trUUU,a želerá korUUa lombardská
Ottox.oi UšmeckemU wstawesla Ua hťawU w Mt

láUě. Wak táhl Qtto do Rťma, a obdržel žťa
to.:korUUU cifarskoxlodedžfe počalo cifať
stwirčmsko Uěmecke (962) Hrdi wssak Řtx
maUc Ueantdělř NěchU tehdáž 1esstě máťo

wšděťaných, jež Uažýwali barbary, a Qtto 1esscě
trikráte do Nčma táhnontč mUseť aby odboj
skrotsl Eo pťedkowé swatéml: Betrowt odká:

šalt to Otto potwrdil a Ustanwil aby papež
fwobodně wolčwán byl; po žwolesli aby to:
ltko pťed wysioěčemťm U pťčtomUostt wyslaUce
cifarskcho pťťskchUsložil že dle žákoUU a řpra:

wedlnosti wlástč bUde
Qd té doby požorowatč, že cťfarowé rim

skoněmečti wětssťho měťt wplwa Ua woleUč
papežowo; když fe haUebUý JaU )(ll poťepssttt
Uechtěl meeť Qtto šafe do Řčma a wolen byl

Lew Nll JaU )(U prchl š Řima; po oda:chodU cisarowě ale žase do Řima pťissel
UkrUtUě se mstil bržo ale w hťichU šawražděU
bhl KoUečUě fe podaťilo Qttowt Utwrditi
JaUa )(Ul. Ua stoltct fw. Becra. TeUto ko:
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rUUowal QttU ll 14letěho ša cifaťe HlUbo:
kompslný žnak „jablko ťčšské ux Ua pešett

Ottowě žwěstowal wererě weťikoU mysilenkn,
kterak moc swštská 1enom w blahém fpojeni š
moci cirkein sstěsti a blahobyt UárodU šjedlmři
mUže. Za to dloUho fe zachowaia památka
1eho panowánč od Karla Welikého 1tž erkU:
sseUého(ř 973) Sprawowal ťťfsipo 36 let

Řťmská Eirkew mok)la fe wssak šmáhatt
jeU šponeUáhla až po opěcUých žapafech š ty
raUstwim fwětským kteréž fe 1esstě Uěkoťikrate
zmohlo kolem stolice swace Tam Uejwšřssich

pletich, wražd a haUeonstč do Uebe wolajicťch
pácháno ža BeUedikta N Beltedčkta Ull
JaUa xlsi a )(7 kdežtohmlebUý UkrUčUič
Krešrentil:š wládmxť žezťem kraoawým a sice
Uejprw starssť potom mladssi

Krešcellttxlš byť potomeť oUš šťopowěstlté
Theodory, a š UeUáwistt k NčmcUm hťedělt šafe

xčlcenowé rodin této dostatt stolici fw do rUkoU
sioojtch Nebyťo sk Uaditi lepjsi bUdoUčUostč,
pokUd by Uebyla wyhlaželta rota toskánska ko
lem stolire fwatě To fe koUečUš podarslo
Qttowi M TeU pťifpěw do Řima porcchš
KrešceUtia pred foUd Uačež byl odfoUšeU a
siat ?lU papež JaU )(7 Uexmdáče sessel:
obrátil clsar žretel dUchoweUstwa Ua sioěho 24
letého strýre dwomiho kaplcma WčUUo Ua š
Kolan který co peri papež š krwe Uěmecké
UastoUpil stoťicč fw pod jmeUem Řehor AT
(996u99) a QttU uj ža cifaťe a ochraxtce
Eirkwe sio. korUUowal. HUedle wál 1tUý dUch
po wessčeré Eirkwi. W 1akém poměrU st tch



ť

498 Gerďert a wěk jc!hos

dáž wywčjela Uloc papežsiá k moci cčfaťske: to

paton še žiwota a ž děth jedUoho š Uejchy
tťejssťch mUžU co kdy Ua fwětě žtli, kterýž sloUl
Gerbert QU stal w Hopťedť toho wěkU a
téměť fám děthp twoťcl pročež o Učm hUed
ssčťe1ipojedUáme

š 118. Werbrrt a lněbjrho.

Gerbert Uarodil fe blčže YUrtllakU we
FraUcoUžich a opat KlUUiacký pťijal UadějUěho
pachoťčka do klássterske f.skoly TU 1ewsl mťa
dik oUU žťzeU po wědach, oUU toUhU po wyzUa
meUáUi kteráž fe wyskthje pťt mUžich, 1řžtoUe

majice wyfokého rodU an mohowitostt pťece
w fobě cťtčpowolaUč k weltkemU probeUi. Z

podaťilo se mU eestU konati do Spanhelska,
kdežto dele pobyl a od SaraceUU, žlasstě w
počtarstwč mUoho fe UaUčil R 967 pťtssel
do Rťma pwtože tam potťebowali ltdi Učexchxb
a weťerošUmUých. Bapež i cisar 1ich Užiwa:c
ža jedUatele a whslaUce Gerbert byw porU
čeUod JaUa )(7 Qttowi l dostať fe do Re
messe ke sskole biskupske kde 10let Učtl a fwé
wýborUe kUihy o počtech a wýmlUonstt festa
wil R 983 obdržel od Otty ll bol)ate opatstwč
Bobbio slaonU sstěpUtciKolUmbáUowUZe
wssak pťedek šle hofpodaťiť opatUemaje žčeho
tráwiti odessel do Remesse, jak mU pokyUUla

TheofaUte cifarowxm, oded Uejlépe dworU ci:
faťskémU sloUžiti Ulohl TeUkráte fe Uachašela
rodina cifaťská U welikých UesUázech Wewoda
baworský ZtUdťťch ll wzaw si dčtě :Ueteho
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cisaťe QttU lu. hleděl Ueli cčsarem alespoU
fpolleádcem se státi K tomUtež po cele ťissi
boUťil a sobě Uecháslěl Bo straUě cifaťowě
stál: Wiťlčgtš arctbtskUpMohUcký, arcibiskUp
ž Nemesse 7je)a 1edUatel Willtgisilw nu obratslý
Gerbert TU se podartlo opět hlawě Uěmecké
čirkwe šqchowati trUUQttě ju a tUdy tež je
dUotU ťisse Uěmecké. Zak fe mU podaťilo,

páUy Uěmecké ošbrojitt proti JiUdťichU to Ue:
wťme Gerbert w tom wywijeť čtUUostažk

UerěťeUi Ua wsseckystraUy Nle to 1istč JtU
dťichowi sskodiťo welice že fe š knižaty slo:

waUslýmt fpojil Nebo kdyby bplt SťowaUé
fon od JiUdťtchau 1im sliberU erdwislost
podrželt: bylo bp weta býwalo po bohatých
léUech, anU safkých, 1ež w Bolabť měťt

Jisldrtch tedy byť tak wtháU w tifeň, že
pťisahoU fe žawážal wydatt mladeho cisare matce
i pťáteťům jejťm což se i stalo “

2 Wo fmrtiNdalberan pracowal ktomU
Gerbert aby fe Ua stolec Nemešský dostal Cč:
faťowsla aťe, rodila RxekyUě,pokažtla mU Ua:

dějř ašpUsobila, že fe tam dostal Yrmllf,
čleU rodU KmxoťtUgUw, jež Uowý král HUgo
Kapet o trUUpťiprawil aby tak Uowémllkrált
trUem w okU byl Za to ale Gerbert šaUe:

wťel Ua dwUr Učmecký a počal Uakládati fraU
coUžsiemU Nowý král HUgo prohledUUw lest
žawtlé NekpUě Uemohl strpěttNrUUlfa na stolci

eee)Nemeš bylo sicemesto fraUcoUzské; a wssak co swobodUa oďec
pod ochranU dworU Učmeckeho
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Remešskem; a pročež fwolaw dUchoweUstwofraU
coUžske do Remesse skrže biskUpa QrťeáUskeho
1erUem tšž NrUUlfa (r 991) Ua fyUodU wy:
1edUáwatt počal še dworem ťťmským aby Armxlf,
co nehodný tUefchopUý fefašell byť š úťadU
swého w Remessc a misto Upráždslsl fchopnějssimU
J poslaU k stoťicč fw lřst, který fe hemži hrU:

bostmi kolceč:řšse t žrejmě wyhrožUje že pakli
by k tomU fw stolice Uepťiwoltla, Eirkew fraU:
coUšskáHodlá fe odtrhnoUtt od ťťmske a sice
proto že papež jest otrokem rifaťowým a
mUsi Udělati co teUto žádá

DUsi“r wsseho toho byl obratxrý Gerbert
ač wlastUě biskup Qrťeánský byl by rád pape:
žowal we FraUcoUžich Tim během aby Ečr

kew we FraUroUžčch Uetrpěla wice sskody, byl
NrUUlf Nemešský skutečně odestawell a Ua 1eho
mťsto Usazerl Gerbert. Nwssak dwUr Uěmrcký

zafe UfašeUi jeho Uerad wtděl xxťedUě,že město
Nemeš UinpadUe žceťa do rUkoU fraUcoUšskeho
králš, a dale že teUto waec fe bUde fUažiti
wytcihUoUtt se docela š Uadwlady Uěmecké Qd
jakžiwa UessoU tomU rádi králowě když se žmáx
hatt poččxmji slabť foufedš jejich Také Uěmečti
prelarowe erražsli Ua franroUšskš, 1eťikoštito
se opowážilt wyhrožowati odpadUUtim od Řčma
R 992 poťožilpapež JaU )(7 fUěm cirkein
do Each, kde šáležitost o Remesst měla fe ž UowU
wyjedanati Než ž fraUcoUšskýchdUchownťkU
Uedostawiť se aUč jedeU proto še u Uefměli
Nle dUchoweUstwo fraUcoUšskc siekťo se co 1iž
fe bplo staťo hájtti a radějt od papeže odpad:
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noUti, UežpopUstiti Takowým fe oswědčilč listem
fpxwdě w Eáchách, Uačež ponmocUik papežstý
Lewodpowěděl jtm listem dUražnýxU dUchapťUým,
ťterýž UlUže býtt powažowásl ša šrčqdťo tehdejs
ssiho wřhťan papežského Uwošxlje jim Ua
pmnět še bež podťťšeslosti žádUa společUost Udr
žeti fe Ueda; twrdi, že 1eU papež UdržUje bi
skUpy, aby fe Uemohlt státi otroky kUčžat a že
1im tUdťž kU profpěchU sloUžč. Tim Gerbert w
obchch mčUěUčklestml a každú fe ho stťehl,
co klatšho u

Z N wssak takoon 1Uoc prowodil teUto

wtipný d:xch Ua mysli fwých odpllch, že Ušná
walt ča dobro wcxdle těchto tlchých účiUkowati
UaU i prostťedkp 1emUýmt Tak U p toU
doboU pfal mU cisať Otto lll welmt úctiwě,
profe ho aby do Nčmec ke dworU pťissel a
jeho Učitelem se stexl aby š jeho dUcha cokolč

prý 1esstč Ua Učm lťpUe še sedlačtxčy saské,
jim odstraUěUo bplo u Bč!kslý to dUkaz, jakých

poleU matka Theofane, protrelá RekyUě byla
wsstipsla do dUsse dťtěti pfwemU o UárodU Uě:

meckem NesskastUťk teUto sUtžUje fe w dětiU
ském obdčwowáUť ťecké Učerstt sskolske fedlákU
prešdiwati těm kdož jeho děda a otre še fwá:
lowitými Uerwp a ostrťm meče byli pošdwihli
za pány Ewropy! u Od té doby žatáčel
Gerbert žase lodtčkU fon k wýchodU a krále

fraUcoUžskeho šaxlechal osixdu, aby si pomohl
jak mUže Hrošila mU tam klátba a proto
UhUUl fe jčchm (993) SkUtečUě fe octnUl pťč

dwoťe a byl Učitelem Usladcho cifaťe Nej
prohUaUějssč hlawp toho stoleti stťidaly fe po
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fobě U dworU, kašice mladika ssllerUctižádostč
u Wo fmrti papeže era )(U obrátil cčfar
žťeteť Ua fwého 24ťetého strýce BrUUa w Ko
liUě, který 3 KwětUa 996 UastoleU byl pod
1meUemNehore U a tehož rokU 21 Kwětna
postawil fwémll 1anemU strýcč Ua hlawU korU
UU cčfaťskoU Ctthodsla straUa UmichU t. j
KamaldUťeUských a wssech, jtž š Uimt si práli
obnoweUi drewUč kášně cirkewnť š plefáUčm
Uwitaťt Řehoťe, radeťce fe tomU, že oba Uej
wyšssč wUdcowé UarodU jfoU tak mladi, wýtečUi
a pťčbUžUč z

Reť)oť U NrUUlfa šafe Ua stoliči w Re
mefsi Ufadtl a cifare od UebežpečslěhoGerberta
odloxlčitt hleděl N wssak lestUý teUto dUch
Uměl si opěc pomoci Jak mile zpozorowal že

xse UU: Uedaťi w Němcich a w Jtalň obráttl
fe do FraUroUž ke dworU krále Noberta, slťbtl
lUU prowéstt 1eho maUžeťstwi š BertoU a tUdťž

ho obelstil Na to hrožiť ŘimU, že siř chcex
Eirkew fraUcoUšská, co famostatUa, odtrhUoUtt
od Řťma Qbáwajice se w Nimě aby teUto

Uad mirU fchopUý, obmyslUý člowěk Uestal fe
hlaon Eirkwe fraUcoUžské hleděli š Uim je
dUatč po dobrém

4 J Uetrwalo to dlolcho a Gerbert se
děť Ua stolici arribiskupske w NaweUUě (998)

Od te doby počaťo UapUUti Uteši cčfarem a pa
pežem; Uebok měl Gerbert cčfaťe šcela we sioé
moct, a již Uhni Ua papeže si hrál z čehož
teUto tak fe kormoUtil až fe horem Umoril

(xř UUor 999) Bo Uěm hUed UastoťeslýGer
jbert pťtjal 1mer Sylwester ll., dáwa1e simd
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Ua srošnměUoU, že fe Uin bUde ditč, jako ša

časi: Sylwestral . a KonstaUtan Welikého
A skUtečUěcisaťi wsstipil myssléUkU, aby oon:
wiť sláwU cifarstwi staro rťmského a w,
tomto žaměrU 1iž ša Nehore 7 prarowal
UšUáwaje že dťiwe prott Eirkwi mUoho žawi
Uil Uin Ečrkew Uad mor cifaťskoU šwelebttt
fobě UmiUil Chwalitebslé dojista bylo že žcela
w dUchU katoltcke Cirkwe hťeděl skrotttt a ob

Ureštti UefmionU páUowitost cčfaťUw a Uchowatt
w Ewropě Uárody pťt šděděUýchpráwech Uárod
Uich Papežowé tottž odedáwxm prohlédaltk
tomU aby 1edUotliwi Uárodowé byťt kolem fw

stoltct feťaděUi tak jqko ditky koťem fwé matky,
sobě rowUť fwobodni stejně opráwUěUť a proto
rádi jim UdělowaťisamostatUoU ústawU me
tropolitUi a žrťžowali cirkwe UárodUi Tak
powstala w 7 stoťeti pod NUZUsttUem Eirkew
anglická; w 8 ža Botlifáčia Ečrkew Uěmecka;
a w 11 stoleti ža Eprtlla a Methoda Cirkew
welkomorawska.

5 TeUkráte za Syťwestra ll dožrál
byl dwojť Uárod kcirkewUč samostatnosti: Uhrt
a Woťáci J prowedť to obratUý papež, žex
cifať prohlásil oboji ša risse samostatslé, od rčsse
Učmecké erdwislé Uačež papež slibtl Uowým
těmto králUm poslati korUUy králowské. W Uhrčch

fe to podaťtlo šoUpan; Ue tak w BolskU, které
jak1iž dťťwe wyprawowálw dťe pláUU pape
žowa š Čechy fpojer býti a 1edUoho od Uě
mecké risse erdwislcho metropolttxx miti mělo
N wssak Uepťiwolil k tolUU cifať Qtto 1u
ohled bera Ua wyšssi dUchoweUstwo fwe, kteréž
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bylo Uwhklo šemi českoU co MohUckémU metroe
politowi U wěcech wiry u podťižerU powa:
šowati.

6. Gerbert tež proslhmxl co spifowatel
Kromě postld dotčelchch fpčst: stáwá od Uěho

jfiesstěmUoho 1iných dťlem theologických, dilčmsiťofosických. Nejskwěťejt žáťi se dUch 1eho we
spisech mathematických, že kterých wssak posUd

qeometrte tiskem wyssla
Jestiť wšdělátla dťe prameUU reckých i

mabských, EUklid wssak UeUť položeU ža šá:

klad. Medslássenč fe whžUačUje wzoonU srol
šxlmitelswsič Také tU šáslxxchUUlá Gerbert že
Uwedl we šwyk Ua žápadě Uasse cifry arabské
J prakticky Upotťebowal fwé wčdoxnosti počtáť

ské; stawěl koUle Uebeské, hodilch slUUečUť Učil
jak fe dá Ualéztt meridiáU a wypočitati weltx
kost šemě We wssech odwětwťch lidského wě
dčUč daleko wymkal Uad wěč sij teUto dUch

erbyčejllý Nejwčce pak dokášal co kUťžecčr
kewsli TeU pláU o skxlpesli rodiUUém státú kťe:
siaslskhch taUUl sice Ua mysli jtž dťťwějsslm pa
pežUm a Uěkteťčze fchopslějfsich wrsteinkU Ger

bertowých (jako bylt fw Wojtěch NomUald
Brmto BonifáciUš) siedUocowalt fe w pťáUčtom
by fe pťčťissxcemU wládobažxlictwť Uěkterých cč
saťú které thojažpčUe Uárody žotročtti chtěli
postawiťa hráže, awssak kU prowedeni takowého
záměrU bplo zapotrebč dUcha, jakým obdaťeU
byl jedině Gerbert
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119.Ynměr stolire sm. b cssaťstmiZa Zindřicha U.,

přijmim swntúho

Wojewoda polskýBoleslaw Ehrabrý Uemohl
dokUd Otto ul žiw byl plaU papežUw pro:
westi, aby Čechy wybojowal a BolskU je pťi
wtěliw dofáhť korUUy králowske: ale fotwa ci:
sar Qtto !u žemťel: tU o pťťtrž Čech žmocUiti
fe jal Když jtch w letě r 1003 dobyl: hUed
wyjedUáwal še stoliri fwatoU, aby, jelikož 1iž
Eechymá korUUoUkrálowskoll oždobeU byl Qč
Boleslaw žádal Ualežlo r 1003 w Řimě
ochotlleho wyslpsseUi Z kťásstera KamaldU:
leUskčho fw Rom.Uaťda w BereU, kdeijeden
že fyUUBoleslawowých mUichem byl a kde bylo
hlawUč femeUisstě takowých mišsioUárU pro fa
mostatUoUEirkew BolskanUherskoU uutčmt
byl wyhlidUUt Sasik ž whsokšho rodU, sttad ž
pťčbUžeUstwaQttonU famých, který chtěl festáti
Eirkwim slowaUským tťm čim byl BoUifáciUš
Učmeckým

TeUto šUameUitý mUich byl w Řimě wh

fwěcetr ža famostatllého metropolttU Eirkwe
polsié, a pťijal 11UéUoBrUUoBoUtfaciUš

N wssak Uowý cijar JiUdťich u. sioatý
celoU dUssč šafašowal fe o to pťekotiti celý

plaU Gerberta Uebožtťka. Jak se o tom do
šwěděl co fe w Rťmě ohledem Eirkwe polské
bylo dálo: pťeložil bojisstě Ua pUdU itálskoU,
obfadil sitěžky a celé Lombardsko aby spojeUi
meži Nťmem a Boleslawem pťetrhUUl SkU:

tečUě laplč ččhačt 1eho 1edUoho mUicha který
cestU šPolska do Rčma wážil Též BrUUo

22
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BonifáciUš Ua fwé restč byl staweU imnfel
w DěwiUě žUowU pojwěčem prijťtt a xwrcho:
wanosi Eirkwe Uěmecké Uad polsio:x Ušxratt
W těchto Uesitášich odessel radějt ro mišsiou

uUčiť kU pohaUUm, od Boleslexwa podUmUčným
kdežto bršw simxti UlUčedlUickoU1essel(14. Unora
1008)

2 Welmi šnamexttto jest ža Jindťicha lQ
žaloženi btskl:pstwi Bamberského Zako weo
sskere nepoťádky ša jeho čan pochášelp odtUd
žže kUižata fwětssti Uechcě!i fe mu podrobiti
tak šafe král witěšil jedtUě tim že fe knižat
dUchoinch u biskUpňou dršel a jich pťizně
požiwal Bylk bezdčtek a chott fwé KUnhUtč
ša wěno byl Zadal jisiý Uděl w Bawoťťch

Yby se pak o tento úděl Uěkdp Uestrhld hadkh
mešt pťibxxžnými: chtčl tomU predejťřt Zbožný
wládče žaložeUim Uowého biskUpstwť Wssak
ale to Uebylo tak jUadUé Uebo biskUp Wirca
bUrský, do jčhož dioceže údčl teU náležel wp
miUowal fobě pťedně aby on se stal arcibtskU

jpem a Bamberský abp bhl jeho Sllssragaxlem
čilt podťižexlým biskUpem Bl tak chtěl této pťi:

ležitostt poUžiti ažtenččti moc metropole moe
hUcké kťerá tak sskastně posild Udržowala jec
dUotU ťťsse Uěmecké Jan )(Nu šťiženi Uowč
stoltre potwrdil a pod zlásstUi ochraUU stolice

ťimské prtjal to wssak mlčenčm pomčUUl které
metropoli má podťizena býti TU fe odbodlal
král na syslodě cirkewltč cťle fwého doǧsicť N.
1007 fwolal biskUpy do FraUkobrodU; sesslo fe
jich 34, mezi Uimt i ž Uher Llstrik š Kolocžy
(na dúčaš, že Udry patťi k MohUčř, a k Uěn
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meckéťťssi) Kdo Ueprissel byl biskup Wirč:
bUrský. TU fe wrhl král Ua kolena pred bi:

kapy, a prosil abrx ťwUlt pokoje rodilmeho
pťáni 1eho wyplnčli Když Wircbllrský skržcx
jedUoho kUčze opiral fe tomU: král Ua koleru
cčm dolehltwějč drosil. Konečně rošhodmxl wú
tečUý státnik rirkewni Willigtš primaš ťřsse
Uěmecké. OU to powolil, a po Uěm wssickUi
ostatUi, a raké hUed jesstě toho dUe Uowého

biskUpapro stoler Bamberfký wytwěttl; ale m
jek)ometropolttoU žUstal Jen tťmspúfobem
fe král protč rozhoťčenosti pťťžnš fwé ohradil

3 Zatim meel Jtsldťich ll obracett šraerd
uswé po Ztaltč abw t tam žádoUcť dloxcho po
stradaný poťádek UwedeU bwl N w tšto straně
fe JiUdťich ll wžornč a moudťe žachowač
OU dopomohl stoltci fw kwážnosti ale Ue
chtěť Uad Ui wlcidUoUti kU wlastslť cttžádosit

W rychlých žměslách stčidali se Ua stoltci fw
Wecra po fobě papežowé ZaU )(Mll (1003)
Jcm )Mlll a SergtUš M (r 1009w1012)
lee š Bellediktem Mll pťissla jest w Řimě. ku
wládě rodan hrabar ž TUškUlUm,jtchžto wláda
rowUě tak twrdo dolchala Ua Řťm jako Uec
dáon wláda Krešrelltiowa a jesstč haUebnějx
ssťch kolem stolire fwatš páchala Ueprawostč a
ohaonsti Zpočátku mělBeUediktNlj wšdo:
ropapeže který sloUl Řehoč; teU fe octnul w
ťťssčU JiUdťtcha u profe aby ho žasiáwal
Zilldťtch se práwě strojil do Wlach a proto mn
pťisslo welice whod že Boleslaw Ehrabrý šo
stUdiw si wálkw š králem wedené žádal o mťr
J dáUo mU krajiUp, o Uěž fwáťeno w léno

22:!:
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(Lnžčce a Branbory) Ubezpečiw se doma protč
odmráceUým 1emU stawUm opatrným rošdáUim
lěn ťť,šských:táhl w RijUU r 1013 do Wlach,
a w UUorU r 1014 byl w Řimě slawně Uwi
tán Tam bylt oU t chok 1eho KUUhUta slawUě
korUUowáUi,a cifar fe žawážal papeži wěr
Uosti leUUť Bro wždoropapeže Uemohl Učt:
Uiti Uičehož, kterýž i od té doby ž historie
miši

4. R 1020 počťUa Uowý okreš wťádh
JtUdťčchowh: pťtcháši čaš žnč; oUť siUi kliditi

owore k UěmUžbyl erýslowUým Uamahánim
kladl siji Nekowé wydirali weliké daUě w

Kalabrii a we městě Bart powstaťo žboUťenť
Bapež sice proti Uim Uajal Saracšlch; ale kdpž
r 1019 žwitěžili slawUě Řekowé: tU fe Utikal
papež do Němec a prosil cifare, aby kUpomoci
pťifpěť W Bamberce Ušawťena sinloUwa
(1020), dle kterě cifať darUje 1ako Qttol
stoliri fw Kalabrtt a Sicilii, wymiňche
sobě pak potwršeslč Uowě žwoleUého papeže 1akož
i swrchowaslost Uad Řimem a státem rirkewnčm
Na to táhl cifať do Jtalie š 60 000 mUži a
poražčl Reky Benedikt MU fessel 1024

5 Když JiUdťtch u wládU UastoUpil byla
ťisseUěmeckaUa rošpadUUtť Wýwodowe a hra
bata podél hranc slowaUských chtěli fe odtr

uhUoUtt, co famostatnť od risse Uěmecke erde
wisli bUď o sidé Ujmě, Ueb fwedeUt a UplaceUi
bywsse od Boleslawa Polského Jak tU pomoci?
JiUdťčch u si pomohl 1ako pťed Uťm Karel

Weťiký a Qtto l.: Ua proti mocč kUťžat fwět
ských postawil Uloc kUižac dUchowUťch On si
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žiskal biskUpy tim, še téměť wssecky biskUpské
statky rošUmožsl; sidla bčskUpskáobfadil mUži
wýtečltými, téměr UaskrZ ž wyfoké sslechty
domaci, kteťi fmýssťeli pťisslě Uěmecky, tak že

fe ša Uěho wytrattlt téměť wjsickni Sylwestrt
áUi To co šamýssleťa stolice ximskei š Uhry
a BolaUy, oboji šmaťiť (odtud Ualezáme btsknpa
Uherského Ua fUělUU Uěxxťerkčm), w ěemž pomá
hala i festra Gčfela chok Stěpálm kráťe

Německá Eirkew wšwodila Uad českoU a

Uherskoxl Za tohoto památUěť)o cťsare který
do počtU Swatých postawext 1est, počaly i“e stá
watt leUa dšdtčxtými, Uejprwé wýwodská po
tom markrabská a kxčišecť,poslšz hraběcť J
Uěkterč kxlišata cirkein chtěťt rodiUám stoým ša

chowatt lena swoje pťekrásirá pročeš thtýž Usi
lowáUo o to aby žákoU bešžeUstwč byl žrUsseU
TomU fe wssak Ua odpor postawil rťfať ZiU

dťich 11 a š paHežem porašil to aby drewňč
šcikoxc o beššexlstwi fetrwal we pťatUostč sioé čož

owssem bylo rofpčssUějssr, Uboť by fe sire bx.la
rožpadla risse Uěmecká Ua famé drobxlé koUsky

(barollie), kdežřoposild staw dUchoin jediUě
Udržowal 1edUotU risse Uěmecké šlásstč w
osooěprimafa mohUckého

120. eMoc pr:pržstxň Za cisařň Z dmnů salicůých

áranlšů.

Bo anowáUč slabem BeUedikta tUškUláU
siého šwoleU byl ša papeže bracr jeho lajik
ZaU )(l)( Tento korUUowalKollrada u
periho králeš rodU faltckýchFraUkU po do:
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buti Lombardska ša cčsaťe ťimskébo (r 1027)
Uplacenťm a xlásilim wumohla to strana to
skáUská,že Uowým Oapežem stal re BeUedikt lx
ár 1033) Bwltě to 18lerd zkažený Utěemxlý
člowěk kteréhož sobě Uikdo erážsl U Uěho
blrdal podpord Konrad ll Za KoUrada prtu
padlo k řissiUčrmeckékrálowstwi arelatskš
lbnrqundsté), nebwlo wssak k ťťssi Uěmecke oU:
Olně pťiwtěleno Uýbrž ťěšeno ZlásstUť fpráwou,
w:awowáno šlásstni wládoU w jejčmžto čxele
ň.xl Uejwyšssi kaUrlii dofašowaný iod krále
Takowúm kancliťem bwl Uapotom wždp arcte
otskxxpTrewir ský, jako Mol,xucký byl arrtkan:
cliťmn Uěmeckdln a Kolixxsko wlqským We:
liťotwcirsle byld tex.dlřrátepoměrh siátnť a pťece

na Uejwýš jednodxxché Nro ťisst která obfah
nynejssiho Učmeckeho fpolkU o wic Uež dwakrát
oťeiahowala postačowaly tťi aš 60w70 dU:
choinkn obfašene kmlreláťe. Kdr,xžfe Uechwal
Uxšpmx:ž Benedikt l)( č ošexltti chtěl wypUšeU
bdl od lidn š Řima

2 Bo něm byl UastolenŘehoť N Jeho
powýsseni bylok prwnim pokmem cUost a rozc
ssafnost Uwésti Ua stolirt sw Betra, Eirkew

mwoboditt od jarma fwětského a očistitt od
ohawných bešťádU kcerých bežstoxldně kolem Uč
Oácháno W tom podpoxowali papeže mUžowé
w těch dobácb nejpoctiwčjssi a Uejsslechetslějssi:

Jan Gllalberr Betr Damiani a Htldebrand
,řterú byl kaplaUem jeho Wroto že ale lid
ťčmský byl Uáramllě porUssen a sslechta mocná

dožiwala jeho pťizUě tUdiž meel papež Uesmťrxté
Ulmmy peUěz mezi lid ťimský roždati aby si ho
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wěonsti žawášal a od sslechto žťažexté odwráe

til Tyto potťebné penčže m Uebos mělo to
Uplacowáni welmi sslechetmš Umysl, ou žaopa
třowal papčžt spantlonmslxlý opat KlUUtacký
Qdilo jemnž na oonweUi močt UapežskémUoho
zále;elo; jemu šaje msloho statkU dáwal Uábož
Uý wýwoda Wilém ?lkwttáxlský, kterdšto KlUUia:
ckým celúm rrdcem oddáU kml Najede:tkráte
se stalo šase wčlifé pohorsseUč BeUedikr lx
šafe fc hlásil kU fw stolirt š UUU se počai o
ni bádati wždoropapeš Solwčxster llť a tak je
dUotU stoliršr sw trhalt šároweň tťt papežowš
TU powslal mohútmš ci!ať ZtUdťtch ud, a xďy
bťžel kUťšata Uěmecká aby š Uťmtáhli do Jtalte
UčiUit tam poiádek

3 N wssak biskUporoá Uěmečtť odwraco

walt se od tohoto žpup!tcho rťfaťe Orohťčdajťce
jeho zámysl, žťčdtti jedUU wsseobecwa ťisst po
celé Ewropě m Učmeckoll cx jč podrobitt i sto:

ltci swatou Biskupowé jcx.kwždp bylo pa Uo
chtělt mitt sice ťrále mocUšbo slawného ale

Uikolt rtižadosttwšho: kdwš ale požorowalt že
ZiUdťich pťťliš lakotně wládrx Uad celoU Ewro:
pou fe domáha kdpžwidšli že Bťetislawal.
rekoerho wojwodll českšhopodeaUtť (ponstew
Uik GUUtiť Ukázal mU SUmaon do Čech

restu) kdwž widelt že i Uhry podrobil korUUš
iwe; když š tim fe Uetajil, že! t stolčri papež

skoU Zamýsslč owladatt: tU Ušchtěli bisknpowš
š Uim táhUontt do Ztalie, tim méUě aU se ho
papež ant o pomoc Ueprosil Uýbrž oU se
jemU fám za pomocUika wtťral Tťm wice
měl szpný rijať powoliřt kUišatUm fwěcským,
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jeU aby ti ho do Ztalie wyprowáželi Jin
dťich ul prijal za šUameUi wojen é orla, zUak
ŘimaUUw na stošUměUoUtim dawaje že orlt
cemi, 1ak UčkdejssčŘimaUe fwět owládati ša

mýsslť, pokUd jeU se mU to daťiti bUde TeU
kráte fe mčly potahUoUtt orťy a prápory Uě
Utecké žáwojem siUUtečUim; Uebok timto tažeUim
počať žápaš moci fwčtské š dUchoin, a dokoU
čil fe pádem moci králowské

4 Řehoť N ssel w ústrety cifaťi a w
SUtrt položeU byl silěm (r 1046), čcyry mile
od Řima Qba pap owé byli sesašexrt:Ře
hor Ml anedeUim Htldebranda prohlásil febe
ša UehodUého a famowolUě odstoUpil Na sstě

drý deU wywoltl w chrámě sio Betra cifať
fám Uěmeckého btskUpa SUitǧera Z Bamberku
ža papeže kterýž pťijal 1Uléno KlemeUt u.,
deU Ua to Ua hod Boži WáUočUi, byl cifať
JiUdťtch lu, jako kdysi Karel Weliký,ša cifaťe
ťimskoUěmeckébo a patricia města Rima slawUě
korUUowaU TeUto papež sionUii pťijUě šaka
žal a želežUoU fon dUsledUosti byl by 1t
žcela wyhUbtl kdhby Uebhť tak zahy šemťel
Qpět poUecháUo cisaťi wokeni Uowého papeže.
MUošč odkášalt a poděkowali fe ša podáwanU

jim tU“ro dUstoonst KoUečUě 1i pťijať Boppo
biskUp BrireUský, který pod jméxlem Damasilš u
Uepcmowať leč 23 dUť. ZádUý šprelatčř Uě

meckých Uechtěl po Uěm pťčjmoUtč papežstwi
KoUečUěpťewzal bťimě wlády papežské Lewl)(
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Sto. Oelo Papeš lx.

421. šew l)(. a ǧjehnwělx(1048u1054).

Nčmeckým papežňm, jčchžto wláda od l
996uo1061 fáhá Uáťeži čestUa xáslrcha, že po
lotli žáklad kUerain oonwě šapadUčhofwěta,
šlasstě Jtalie a Frallcie kdežto si:UoUčea siUil
stwo hrošsly setťťtt wessieroU žwedelcost kxťeskasl
skoU w dnchowenstwar Bylyk to UeporUsseUé

osoonsti, wyrUstlé Ua pUdě oUěmt Uesswarami
UtéUě Uakažeslé Nejwyšssť sláwa Uěmeckšho poU
tisikatU šáťila we LwU lx

Sotwa fťýta historie pričlad podob!lé od
wážťiwosti jakoon byl tčU kdhž biskUpBrUUo
ž ToUlU š mUčchexUHi!debrasldem octUUlč

fe w Řimě Byw od dnchowexlstwa a lřdU
ťčmského UwitáU a š 1mdssckasti ša pape;e ww
woláU pustilfe do šáxoasx: š Uejmornšjssčm kUť

žetem ewropejským Jixčdťichešm lu še fpojexwtc
š Uim sslechton ťťmskoU kteráž mčla w rUko.U
statky Eirkwe rťmskš š NormaUUy, 1imž Jtsl
dťčch 1!! ponechať 1ižUč Jtalii aby bylt žakciť

Uict papeže, a š wesskerým poťaženýxxr dUcho
weUstwem Ua Západč W. dUchodech papežských
U.ebylo an halčre, nek!ok byla šbaerxla stolicč!
fwatá wssech statkU sioojtch, a predky jek)o šč
wtl cifar š Němec, jeU abp žáwčfeli šrela od

Uěho Jako Klemellt u žiw byťš btskUpstwťj
Bamberskěho: tak podržel t Lew l)( biskllpstwi
ToUťske ža pramesl dUchodUw N wssak Uiko
ltw peUěši aUt šbraxri ale siloxl dncha Udršel
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,se Lew pťedfwědčen jxa o fprawedlnosti weci
swé kteráž byťa záležitosti celébo člowěčen
stwa, fpolebaje Ua Boha a Ua ťidi dobré Qb

zlásstě pe fpoléhal Ua mUichU KlUUiackě
Také Uměl šťfkattlid skáon slaonsii Eirkwe
katolické a lidem se ohradil proti welmožum

2 Lew jx šačal tťm že wyfwětil Hildex

branda ža podjáhna a ten si wžal Ua starost
dUchodp papežské, Uejtěžssičást úlohh Botom
položil snčm w Rimě chtěje aby byl wsseo
becným (1049); Uedostawilt se wssak leč biskUe
dowe irálssti. Jedlláno tU proti hlawni Uákaše
stawU dUchowniho proti simoUit a smtlstwn
Mnoho simonistči tU bylo sefašeno a odUaty
knčžim ženp; potom jedUáUo o defátkU, o ša
ťoUech maUželských a t d. Též počal si pťt

tahowati Ua son straUU biskUpy Uěmecké Udě
lowánim šlásstUich wyšnameUáUi Jfa chlldoben
mufel si šjednáwatt po Němcčch a po FraU
coUškU prostředky kU prowedeUi welikých ZámčrU
twojich J UastoUpil cestU do Němec kcifaťi
odtUd pťčsseldo Kolan a arcibtsklxpa1lner
wal kancliťem ťimské Cťrkwe; odtud fe ortnul
do MohUče a Ua to pťesseldo Nemesle na
pUdU franconškon J chtěl tam papež son
wlastUi pťitomUosti odwrátitt od Eirkwe weliké
nebešpeči, anoč hrozilo Eirkwi francoUzsté, ba
Cčrčwi wesskeré

3 JiUdťichj král franconšský obáwaje
se, žeby JiUdťich lll zotročiw stolici fwatoU
teUžiwati mohl wážnosti jeji kU podmančni
státU ewropejských, šamýsslel fe odtrhUoUtt od
Řima J UaťidilBerengarowi fcholastikowi
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TUroUskémU který UčeUi Eirkwe o pwátostt oť
taťnť popiral aby festawil francoUžkokatolickoU
dogmatčkU (wěranUkU), a Wido arrčbčsklxpre:
mešský měl býti fraUcoUzskýmpapčžem Lčw lx
se odwažtl do Franconš, aby tam w Remessč
pťťtolUrU bwl UárodUč slawnostt wwšdwižeUč
sw Remiǧia, a Uowý kleisster tamo wnsioětčl
Uačež tam syUodU držeti hodlal Nejprw slč
bil i JiUdťich l slaonstč tc obcowatt potolU
žáwisttw jfa, rošmUožowati pťťtomslostč fwoxl
sláwU papožowU, UejeU odkášať Uýbrž t cč!ťoU
siaonst zakášml pod žámiUkoU že protč powstal j
rUUl do boje táh!wuti mUsi š blskUpo fwými

Když aťe Ua té wýprawť wtdčxť fe walitč trd

UesiUťrUá šástllpw Z ržčlých FraUroUZ, rčch tšNxtgťie Ua pollk do Remexsse txl obáwnje w
abd snad hole poUtnické Ueeobrátsli si! w xoalráty
Ua Uěho: wratiť te a slawllost six eolmla
SláwU a weleonst tohoto dějš šdráhei je pšro
poptfowatt. Bosi:d lid coš takowábo Uexwčdal
N twto Uepťehlednc zástnpy poxčtxlťčňbpld w.oj:
skem papežowým jessro pomahalo tčnkrárr
wydobyti swobodU a jednotU Cirkwcx.

Bo té siawslosti rťetč deU položil Bem lš
silčm Ua kterém počal wymčtati wčječkml Z
dUchowenstwa fraUcoUzskcho šlé dUcho simoUir

a smilstwa š takoU odhodlaxtosti, že fe wssrcko
pťed nim tťáslo Také se jčch weťeije Ua sslě

mU táZati dal zdalt krom nšho jesstč Uěkoďo
jiného szlawajč ža hlawU Cirkwe? Wssicknt
mlčeli! Takowé silc dUchowé reptaje koťťl scx
Jindťich j.
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4 To co se strojilo we FraUcoUšich,
bhlo již we Španhelich prowederto Král
FerdanUd j kastilský Ua wšdory JiUdrichU uj
pťčjal též jmer „cťfar“ u a arcibtskUpa ž
Kompostelly jmenowal sspaňhelským apostolt:
kem t j.papežem; pročešLew lx wyranan
tohoto kťáth w Řemessi Uwážťmeli že arci
biskUpMiláUský, stwUra cisaťe Usilowal pro

UtčUtti stolict son w patrtarchat lombardský„
še Ndalbert Bremský, spoléhaje Ua téhož

xčifare obmýsslel šarašitt papežstwi Ua fewerU
Ewropy: tUdčž obdržime obraš stawU w jako

wem Ualešl Lew l)( choč WáUě QUeU pože
bsmný fwažek jeUž posild státh ǧermáUske a
siowaUské owijel mělť se UhUi rozpadUoUtt Ua
tolt patrčarchatU kolik bylo erdwislhch wlá

darxl kterč fe odwážtli wšdorowati ctčžádostt
wým choUtkáUl rifare ǧermaUskšho

Lew j)( sobě whdobyl té Uesinrtelné žá

sinhy, že tomUto wlkowi wkročsl w cestU u
OdtUd táhl pťeš WerdUU a Meth, wssUdefwětě
cbčámy, potwršnje klásstery u do MohUče,
aby i tslm pokračowal w dile počatém oččsto
wáUi Eirkwe od sionUie a siUilstwa Ua púdč

Uěmecke; že pri tom Ulnol)o bhlo prUdkých pU
tek a wýjewú pohorsslčwých, sixadUo jest fe do
1Uysltti Kráčeje černolesim wymobl obllowenč
slcxchho klásstera Hirssawskeho a pobyw w
RichUowě pťeš Nllgšbnrk š cesty apostolská fe
wrátčl pťiwed feboU HUlUberta Uapotom slaw
Uého KardiUála

5 Bo Weltkoxtori1050 položexlbyl sUěm
w Řimč, Ua kterém bylo kacirstwi Berengaro
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wo žawržer Uačež fe obrátil w tU straUU kde
byla moc papežowa Uejslabssč uu do jřžné

Ztalie Uaproti NormaUUňm, proti Utmžofob
ně a witěžUěbojowal OUť žamyslsl Sieiltč
SaracéUUm odnťti, co wssak teprw ža 10 let
pošdějc fe podaťtlo Na syUoděwe Wercelli
(1050), kam BereUǧar pťtjčtřxUěl ale Uepťtssel
opčt bpl odfoUžeU a spiš Ertgexčy,jchož fe zá
stUpcowé1eho dokládaťi byť roštrhált ZWer
cellt pUstil fe preš Nlph žase do wlasti swčpu
do ToUlU, aby tam pčitomeU byť welike slaw

Uosti, totiž wystawexxi k Uctě ostatkčc sw Ger
barda kterýž práwš ša fwatého byl wyhlá:
sseU w Řimě

thš byťo pfáUo králi Jixldťichowil, proč
se BereUgar do Wercellt Uedostawil odpowě
děl kral, že oU šamyssli biskupy s“wé šemě co
Uejdťiwe Ua fnšm swolatt abh famt o tom rož
hodli Zatim ale Uwěžiť BereUgara, což to
UUlto bylo mčlé aťespoU six mok)l wymťUwiti
že se dostawitt Uemohl N wssak UeUadále ob

držel list od 1edUobo btskUpa Uěmeckého uu beš
pochyby roškašemcisare famého psimýuu abytesl
silčm Uefwoláwať jinak že by wojsko Uěmeckš
do FraUcoUš wtrhlo Zajisté fe obáwali pťed
RýUem, že jak mile oUeU silěm fe fejde král
waj úmysl, odtrhUoUti se od Řťma prowede
Ql wssak král oUčm psimim žastrassenýoofUěmU
již se an UežmiUsl; žačež eťsar fwým biskupňm

radil abh do FraUcoUZk té slaonsti necho
dili R 1051 slawslt Hromřce cifať š pa:
pežem w NUgšbUrkU, ažde pťčsslo k rošpadUUtč
meži oběma. Nebo papež bhl šde doUUcowáU
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arcibisknpa Nawennatského stwúru cifňťowU
oprostitiklátbo, do kterě dťčwe dán byl p:otože
stolict ťimské slUssné rti neprollkašowal Od téj
dobd wida Lew l)(, že má ččUitt š člowěkem
Cirkwi Ueprižntwým sstťtil pr cifaťe a Uzawťel
jiti roonU cxeston dálr W těchto dobách

pťisslt wwslaUcowě ž ?lnglte jmcUem krále EdU:
arda sw wždawatt UctU což papeži w če!tmǧšck„dj
strastech welikou útěchU poskytlo

6 R 1052 wolali Uherský král a rifať
Lwa jx pťeš Nlpw ža prostťednťka. Ubřttěžce
Uesonce žotroěeni od cisarr Uěmeckáho wwbol::
ťčli fe ale aUř papež nemohl Uičeho poťťditi
Uebo cčsať byl welmt páxcowttým a detrwať na
fwém že Uhťi Umsi patťčti k ťissi Uěmecké
thrhmlw od BrešbUrťa Z táborn š papežčm
octxmli fe w Řešně kde Oapeš sw Wolf
anga prohlásil za swatého a wwzdwthnm
kostt jeho KonečUě papeš š cisaťcm stalt seu
zrela Uepťátelw Řeč Urmá sloxo whodxtýcb kd
wdjádťeUť jak hanebnť ZtUdťich Ul fe chowai
ku papešč Wťednč pod šámislkon že bUdč oprae

wowati Cťrkew pobral papeži ťdcxkterou eroljat:tl
nosl w Jtalii a rozdal jt rizým, abp bdlt jako
žaláťxtťci otce fwatého; potom swedl lstiwým
domloUwánim papeže, že jediný pramen dúchoe

dU fwojich m toliž bisknpstwi ToUlské jinšml:
ponechal; dále ho obelhal že mn za to co
stratil w jtžUé Jtalii Uáhradu podá; a konečUě
když pťed alpami neměl pranir za alpami ale
jen teprw nadějt na BeneweUt: tu mU wzkáe
šal že mU nedá wojska, aby si ten slčbeUý
BeereUt od Normannů wpdobyti mohh a
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pomstč l.onpežiwé fběťe ho žaUechal! Zeho
Uešměmtá mysslmka še kteroUž fwé anowáUi
nastoUpil tnto fe objewnje w celé Uahotě fwé:
oU totiž fobě byl wytkmll ša cil stUj ro stúj,
Eirkew krestaUskoU fUťžiti w sserhU ewro:
pejského UásilUictwť stoltei fwatoU snču
žitt ža nástro,j cttžádosti cifaťské hladem
UUčenú měl Lew čiUitt wsse co st oUeU cisať
Ufmysiil! wu Dojem, jakowý tato posledUi Uee
portiwost cťfaťowa Ua Lwa, t Ua wssecky pocl
tiwé lidi UčtUila byl strassm,š! u

7 WosledUi doby žtwota sioého messkal Lew jx.

w Benewesltn , jehož šafe fw stoltci wydobyl
a žNoranUUUw straž fw stolice žiskal thnd
š BenewentU pokračowáxw wwjedxtáwati š cčxrl

hradským patriarcholl Eerlxlariem, jehož úplUé
od Cirkwe ťťmské odtrhUUtč jesstě šdržowal
Lew u W bťešnn 1054 odessel š BextewentU
Normaxm Humfrtd doprowášel ho do Kapny,

odedž we společnostt opata MoUtekasiUskeho do
Rima dále pokřačowcxl. Mažiwa Uemoc ho

bpla skličtla již w BeereUtU stdre xUUpUklo
ritil blťzkost fmrti QctUUw se w Řimš nčj:
prw šastawil fe w Lateraně Uechal se ale po
dějč do Wattkámx pťenésti aby co wěrUý Ua:
stUpre Betrx:w we Swatyni Npostolowč UsUUb
Bo Řimč se roznásselo še papež jtž dokoUáwá
Uačež fe chátra wlomila do Lateramt abh poe
kradla (!) pošl:stalost papeže Bowěst an
powstala š toho, že papež si Uechal dťiUésti
rakew w nťžto odpočťwati mě!. Wedle této

rakwe na zemi prostťeUý a od dUchoweUstwa
obstonpený posledxxť de Ua modlitbách wroUe
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cich, w prawdě welekUěšskýchžtráwil BosledUč
slowa mlUwsl jašykem materským UárodUčm u
Uěmeckým Lew l)( žesiml 10 Dubch 1054
o poledxre, w 6 rokU fwého papežowá:xť, w
50těm fweho žtwota Bodle pťánť, 1ež Umi
raje projewil pobrobeUa 1est mrtwoťa jeho
wedle oltáre fxw. Řehoťe l., jemUž se w ččstotě

žtwota rowlml BlčchoťečeU bUdiž on, že žtwoc
waj Uafadtl Ua to aby Uhájčl sioobodU Cir
kwe protč UasilUičowi Ua prestolU germaUském
fedicixUU Qnť se Uedočkal wčtěžstwi owssem
ale dráhU k UěmU proklesttl

Eťrkew rti ho co Swatého.

422. žůapešowě nš do Žrboře Ull.

1 Bo fmrtč jeho odebral se HiťdebraUd
(který od té doby byť dUssť wsseho počťUáUť w
Nťmě) k cifaťt ZiUdťčchowč UsilUje šjedxmtř š
Nčmeckých krajU UějakoU hlawU Ečrkwt Geb
hard biskUp Etchstetský stať fe papežem pode
jménem Wiktor 1j (1055u1057) Dle pťedkčc
fwých Uaměril žbran Ua Uhlawxli sskUdre žtwota
cirkeinho: Uemraonst a fwatokUpčeni
mežt dUchoweUstwexmUpelessellé Ehtěje odstra
Uiti prameU fwatokUpectwť, o krok dále st pU
stil a šádal aby Eirkew š majetUosti fon
dle wUle Uakládacč mohťa, Uekxlěžťpak Ua
swé statky aby obmešentbyli Uemichajice
se do sprawowáUi statkUw cirčethťch uu
Za Uěho odtrhla se Eirrew ťecka od latiUské,
u a kaciť BereUgar byť odfonšexc
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„ 2 Bo jeho úmrtč ošdobil truU papežský
StěpáU lx (opat š Monte KašsiUo) Bapež
teU dále pokračowal w horleUi o dčUU Božť,
žlásstě proti Uemrawnostč Uleši dUchoweUstwem

Zatim šemrel JtUdťich u1 5 th 1056
ČerUU a děsitý jest obraž 1eho anowáUť Qd
počátkU wlády fwé howě UeUpťahaUé ctižádosti
zcela propadUUl oncUostem temUosti JiUdrich lu,
když fe jať prowoditč bezbožUý žáměr šotro
čiti a potťačtti Eirkew kťeskaUskoU Nrčik
weliká moc kteroU :UU otec šaUechal mohlať
fUadUo erstražttoll mysl fwoditi kU žUeUžčwáUi,
a těžko bylo, dťe pčedka ke stoltri fw. fe ža:
chowati

Nle takowé žťočiUp, jakowých slxZiUdťich lll
Ua stolici fw dočtUil Uedaji fe Uikterak omlU
witi. Eifslť JiUdrich ul položil šáklad k ža
lostUým osildxlm fyUa a dědire swšho JiU
dťicha M. OUyt bhlh účiUkexU1edUak žáfad

jinak prikladU otcowých ZiUdťtch ul fesseť a
swčdomč ho trápiťo weťice Ua stUrteer postelř
uproto želel hťichUfwých, a mUoho ssieodyUči
UěUé Uahradil

3 Wo papeži U,mUstanoweslrm (Wiktor u)

žwoleU byl prott BeUediktowč“x od prawésiraUh wýtečný MikUláš (1058u61)
dUcha a cUostč plUý mUž be fe jtž bUdoUcUě
pťt wolenť papeže nemohly ditt tak pohorfsliwe
žmatky, jako fe bohUžel! posUd stáwalo, žjan

čil oU prfob wolby papežské Wylo!lčiw
totiž zrela wliw strany sslechtickéUarťdil Ua fy
Uodě w Řimě (1059), aby hUed ťak Umťe
papež, fesslo fe fedm KardixlálU bčskUpU,
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a ti aby hned zwolili nowého papež r a
siceš dUchoweUstwa ťčmského Obslowelw
céž pťčrné zákažw prott šexlilstwť a fwatoknpem
ctwi We wssech končtllach otcowskc jeho onec
ženi o jedUotU požehnáno Textto papež ode:
wšdal wéwodowiNormanskšmn Glliškardowt
BpUlit a Kalabrčt w léUo slibsl t Stctlič
jestli že bd ji wwrwal Sararéxmm, a za to si
wyžádal alm wojwoda Normaxcnňw byl
strášxlikem stolice twatš a wolbr,xpapež
ste! W Jtalii na to šawládmll pokoj Nle
ža to w Německu brošilo boUťe strassnš Enost
a wšdy mizelu w dUchoweUstwU Ečnťšata
fwětssti prodáwali UestoUdnš statkw a stolčče bic
sknpské wa woleni papežex Ubežpečsl dal paa

Oež Uowý Uálež Ua synodě (r 1061), že rťdač
Uemá pťi wolbč papešee žádnšho účaw
steUstwč N tak po sinrtč MtkUlásse zwoleU
jest wedeUim Hildebranda dťe pťedptsix rčrx
keinch

Nlerander ll. (1061m1073) Někteťi
doťehalt, aby jiUý šwoleU bpl proto že Yčee
raUdrr beš doxoZUměnťš rťfarčm bdl Ustan
weU SkUtečUů Zwolen od stranw Uespoťojenrň

HoUorčuš ll., člowěť bezectný Woslaltcč
papežský Uebyl ant nťidUsstěU ke dworU rťsaťe
ikémU Brotipapež mUťel koUečUš složttt Uťad
a Ylerander t w Německu konečUš Za pra

wého náměstnika Ehrtsiowa UzUáU Wssech o
Cirkew starostliwých láskU sobč!šťskal Uebo rážUě
potiral žboxlonU hydrn (hada) oUoho wěkU:

simoUii a fmilstwo dUchoweUstwa Bťi
této prari měl wýborných pomocUikú Nad
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mirU přisný Kardislal Betr Damiasli pleUčl
bada toho w bahnech frallconžských, LaUsrank
arcibiskUp Ua ostrowxl aUglickém. Na fyUodě
weťejně prohlásseno a od moxldrých hlaw pčr
semně dokazáno. že ritaťUm Ušmeckl,šm
práwo potwrditi papeže prwe proto
bylo dáslo abw fe Uepoťádek zaxnešil
nikoliw ale abh fUad wolba tim po,
twrzenim teprw fe stala platUoU a Eiru
kew pťechlnaty jejich Uwedexta byla wotrocrwi

Tak dUsledně a rázně jednaje Uemohl se
miUoUti š txpkým odporem a stažeUťm š Uee
Zdáxmšm a prostopássným cťfaťem Jixxdťtchenl M
Eťfať tento chtčl pxaon maUželkUson BertU

žapčlditi a š jilloll se žaonUbttt, aťe dapeš co
strážre swateho prawa anUšeťskšho prťsilě takou
wéUlU počťUáUi fe opťel a pťekaštl tomU Broe
šraženo takcx o tomto cčpaři že jeho raddowé
prodáwajč bež osiýcháUi wsseckw statky dUchou
wenské Bapež je dal do klátby, Uapomi!mje
ZiUdťtcha, an do Řima k zodpowťdáltife bo
wyzýwaje TU aťe nenadále (r 1073) rozše
bUal se še swětem! Zebo Uastxmcem br)l již
známý Hildebrand pode jmeUčlURehoť Nl

i25. eMnr n wúžnďst stolire smntě.

Bršo po žačátku této perčody widime pa
peže Ua wsseckd sirand i w šáležitostech fwěté
ských p:owošowati wplyw a wywijeti moc 1ako
se nikdy nestáwalo posild Neprátele Cirkwe
také welmi ssoU w tom bedltwi aby oUU sioěs
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towládUoU moc papežskon kde se jeU Udá, jak

Uáleži potUpili, a blahoplodnoxx proonst jejč
žohyzdilt Bošomý wssak a porttwý žpytateť
dějiU práwč w tom ctiti bUde zťásstsli zrťženi a

wedeUi Boži že w těch tak rošboUťeUých wl
Uách oUoho rošjttťeUcho wěkU skáťa Wetrowa
stala Uepohmxta jako maják a ohrada pro čko
wěčeUstwo blondicč a škťičeUe Čťm diwočejssi
bylt časowe čim silrowějssč chtiče a Uárnžiwosti:

tim wčtssč Ualék)nla potťeba aby se Uchopsla
rnka Utoť,xútllaotěži wlády N tim během poč

staweUř bhli papešowe od Wrošretelllostč w čelo
člowěčeUstwa, aby UeUpťahaUým wládaťUm
pťipomčUalt pťedstawowáslčm a prosbami, a kdybh
to Ueprospělo dUchowUč šbraUť exkommxmikacč
(wyobcowáxriž Cčrkwe) jejtch powt!smostt pa

Uowxlicképodždaným ale šafe powiUUostijim
Uálešité; abh bwlt prostťedUiky mirU meži
Uárody wťtěZUými a podrobenýxxli, očroťUjčce
wčtěze a Ukájejťce podrobeslce ke siUťreUč; aby
i mocUe a weltkaUy pťčUčowalt kášUř a mra
wUm; waer, abh wyfoťýma Uiškým bylt tlU
močUikh a strážčemt žakoxla Božťho

2 Bťč tom prtchášela whod papežUxU 1ako
dUchoweUstwU waec ta okoonst, že mladč Uá
rodowé jmerwitě slowansstť č ǧermaUsstč
bylt feboU pťtUesli š pohcmstwa do krestaUstwa
welikoU úctU a erbmešextoll poslUssUost ke fwým
othlU dnchownixxl, jako Uáměstkčim Boha fa
mého,a fe 1imtim ochotUěji we wssem pod
kládali 1elikož kťesiaslsstč kUěžč a prede wssťm
papežowe wzdělanstč dUchoon tak wyfoko Uad
ony Uárody winkali. Take se papežowé Uikdh



p
Moc a wúž:tost stolicc sw. 825

sami erUUcowali a ertťrali Uárodňm ša
rádce a ťeditele, Uikoliw! Uárodowésami
UejeU podrobowalič se ochotně wedeUi Uáměstka

Ehristowa Uýbrž wyprossowali fobě pťi dUťeži
tých pťipadslostech 1ejtch ochraxm a jejich rož
soUšenix. Brepamatxlý pťiklad toho máme w
UárodU FraUkUw když oUi ša potťebUš UžUá:
wali wládU pťeUéstt že slabého a teměť blbeho
krále Ehildericha lu Ua čiUorášUeho Uejwyšssťho

hofmistra (mšjor l)mnuš) Btpťlm thatt fe
Uechali predewssčm U papeše: „ždalt to slUssUo
aby teU kterýž Uwr králowskoxx prowodť, wedťi
„titUl krále“ a papež rošk)odnUť pro Mpčlm
.ohled bera Ua to že xUá slechta to práwo
woltti fobě krále a krále toho od fw BoUi
fácia korUUowatt dal Takš slawUé korUUo:
wáUč rifaťe kteréod Karla Welikehopape
žowé wykonáwali, a ťterežto dle tehdejssťho
spUsobU sinýssleUi wykládalo fe tak že tťm pa
pež Ua mčstě Boščm Ua cifare Uloc státnč čt
anoinckoU wžkláda welice mUoho pťtfpčwalo
k wyfoke wážUosti papežň

WožUaUleUáUi Qkolo prostťedkll9sto
letť wyssla w ťťsst FraUcké Ua swětlo kntha
kteráž měla tttUl: A)Ec:ršcčxjšš l8iáorjM18cmu
cc)rjšyee kterážto obfahnje fbirkU prawidel cťr
kewnťho práwa a rožťtčUýchprameUU. Obžťásstě
w Uč pťtcháši tež až ke 100 dekretálných listU

od papežUw žperčch stoletč, kteréžto bUď
weskrž Uebo š části podwrženš jfoU My tUto
šUtiUUjeme o tomto spčfU jedtně šté pťiččsly,
poněwádž Uěkteťi fptsowatelé twrdtli, še touto
kUihoUa fbirkoU UwedeUa byla Uowá
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práwa cirkein, jmerwčtěpak že jč rož
mUožtla fe moc papežská N wssak
jiných stran až Ua zbyt dokážáno jest, že úče
fpifowatele této knihy záležel w tom prart čtl
práwomoc cirkewnť tehdáž jtž stáwa
jirť dUkazy š pťedesslých stoleti potwr
dtti, a k janémU Uwědoměni pťiwodttt
WážUosti stolice ťimské tim Uepťibylo nižádUol
měrou anobrž do oěi btje že tehdáž papežowu
již ijoké wážnosti požťwatimeeťi pollčwad
Ua 1ejich li stp (bdktwymysslené) tolt wáhr
kladeno

424 Ztút rtrlxrwni či Mdirtwi sm. žj!etra w cŽtnlii

1 BožskoU prožťetelnosti obdrželi pqpe
žowé zlásstUi fwou ťčsst fwětskou w nťžto
ťašdý papež t sioětským wládáťem jest kterážto

jim pťi wssech, i těch Uejroznmnttějssich promě:
Uách pomčrU poltttckých až po dUessnč deU šae
chowana jest Qd těch čan ža kterých počalj
fe stěhowati národowé a po Ewropě poháUěti,
kde rožličnť Uárodowé po fobě š čkfaťt wýchod
nťmi o wládU Ztalie se potýkalt: stalt fe pae
pežowé, ač Uižádxté mocč fwčtské Uemělč preče

wssak swým mrawnim wplpwem protože U jich
celý fwčr wážil ochraUci slabých a žprostťed:
kowateli mirU Wice než jedenkráte oUt sami
jako k p fw Lew Welikú, žachowali Řim od
úplné zkazy

2 Když Uárodowé ttálsstť wždy wic a wice
pťefwčdčelli Uabýwalt jak málo wýchodUi cisae
ťowé Gejich dofawádnč pánowe) 1ich Uhájitt
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.mohon a kterak weliká čast Ztalče jčž téměť
erěděla, kdo jejim jest panem: túdiž fpojtlo
fe šponeUáhla Uekoltk měst, a postawily fe doe
browolxtě pod ochraUUpapežowU a paǧ
pešowé bwli jťž tehdáž, ač Ue podle jména, ale
siUtkemfamým wládcowé wětssiho dilU
Jtalie Cťsaťowé ťečti jeU š tčži Udržowalt
pro tebe kUš Zemš kolem Rawexmy w mori

uxweéa měli tam mistodržttele který měl titUl:
jErarcb

Z Zlásstě Uebezdeči broštlo Uárodmn Uála

ským kdwžLongobardowě byli pewUésidla
šaražili w prabUúch krajinách hornť Jtalto
Wýbojechttwý ktál jejich NistUlph žcxelaoprae
wdowč fe chwstal aby celoU Jtalit podroe
bil wladě twě; jtž bnl wydobwlRaweUUy,a
bližil se hrožtwč RčmU Nadarmo sr Uchášelt
Řimané o pomoc U cčfare ťeckěf,éoKoproxlyma;
ten mčxl plne rure práce š boťeUčm obrašU
W teto Uejwětssi noUžt obrátil fe papež Stče
:náU U1 k Withowi krált FraUkUw o pomoc
TeUto we don wýprawach wálečUých Longou
bardUm wssecko čeho pofUd buli wydobyli ode

ňal (756), a Cirkwi ťťmské Uejesl statkp ji
odňaté anrátil Uýbrž jesstě k tomU ji darox
xnoalwpdobhtd erarchat a tak UažwanU BeUu
tapoli (pětiměsti) Že Bipin měl k tomU
práwo š tim co wybojowal dle libostt Uaťláa
datř, šáden sUad Uebnde popiratt; Uebot fe
bylt cifaťowé řečtč jtž skUtkem sixmým wšdali
úžemť jejich w Ztalčt a BipiU se wyjádťil wyu
slaxlrúm risaťe reckeho pťissedssim požadat krajU
jtm odňatých:,že Frankowé cedilt fon
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krew Uikoliw pro Řeky, Uýbrž pro fw
Betra ke fpaeri swýchdUssi“

4 Když UásledU1ťcikrál loUgobardský De
sideriUš (Dčtťich) do šemi cirkewUčchwtrhnUl
a až pťed Nim fe wedral: tU powolal papež
Hadria:t 1 pťitele fwého cčfaťeKarťa We:
ltkého kU pomoci, kterýžto longobardsié rissi
koUec UčiUil (774), a darowálli otce fweho

UejeU potwrdtl, Uýbrž 1esstě takh i rožmnožil
Wošději ktomU pťisslo jesstě 11UýchpodarowáUť,
a tťm během wžrostl stát cirkein jehož
welika dUležitost pro oUradowáUi hlawy Eirkwe
do oči bije Zestik jim totiž pojisstěUo papeži
postawexčč od wplhwU kUižat fwětských erd
wtslé, swobodUé, Uaproti wssem ostatnim Uáro:
dUm Uestralmé N pro teUto účel jesti stat
cirkein šroan dost welký, kdežto šafe jest
pťťliš skrowUým Uež aby proU papež do weli
kých piklú politických mohl wplitáU býti

5 Když Karel kterýžto si! UhUi Uašýwal
„král FraUkUw a Lombardúw Ua po

xžwáni papeže Lwa uj r 800 do Řima pťtjel:
wstawil mU papež Ua hod Boži WánočUi w
chrqmě fw Betra Ua hlawU korUUU cifarskoU,
a lid pťt tom hlasitě wolal: „Sláwa cčsaťi
od Boha korUUowaUémU KarlU NUZU
stowi “ Bylč pač teUto skawnostxrýděj oon
weUčšápadUiho cčfaťstwi we prfobě Uowé,
pro doby stťedowěké wýžUamUplUý

Toto Uowé rifaťstwi tottž bhlo wšděláxw
a postawer Ua pUdě cirkein kťestaUske
a Cirkew sw šamýsslela, pomori 1eho we skutek
Uwéstčweltký spolek bratrfký UárodUw,ar
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wykášaťa cifari timto korUUowáUťm cirkewUčm
to wyfoké powoláslť, aby byl prostťedUťkem a

držitelem mirU we fwětě krestcmskem a ochra
Uitelem Eirkwe swaté Tčmto powýsselcťm měťo
se dati cťfaťl práwo Uárody pohaslskek Ečrkwi
jako k Umtce, pťřwáděti: Uikolř wssak 1ejtch

žemě moci cisaťské podrobowatt Uikoliw státč
te jediUým famowládčem Uárodúw fwětským:
Uýbrž býtt prwslim mezi ostatnťmi wládaťi
sioětskýmt Boť)Užel! jeU Ua čaš fe dělo 1ak Uá
ležť; brzo šUeUžiwáUo moci té k šotročenč Ua
rodúw, w čem Ua sstěsti bráUiťa Eirkew Ua
úšdě držir Uadwládll ččfaťUw

WokUd tedh papež byl swětským panowUť
kem státU cirkeinho meelč i oU rowUě 1ak
ostatUi anoinct moc cčfaťskoUiUad Řčmem
š UctoU Ušnáwati; a papež tčm wťre, 1elikož
stát cirkewnť powstať z cisaťskcho obdarowáUi
Uaproti tomU aťe skťádal úctU cifať papežowč
ohledem 1cho dUstoonstt dxxchowUť, podle čterě
byl Uejwpšssi hlaon wsseobchš Eirkwe

Timto prsobem we skUtek Uwedena byla
krástlá a prawdiwa mysslcUkakreslaslské dwoj
ťisse (Zčxošrác)tjum šc impšrjum; u kslězská
a anoincká wláda) Ua šemř kU wssestraUUé
!UUblahobth UárodUw kťestcmských; pročrž fe
Ušxláwalo ža žcela :xrirošeUě, aby každý Uowč

šwolený cisar od papeže byl potwršeU a korU
Uowasl jako šafe Ua wšájem každý Uowo žwo
leUý papež od cčfaťe měl UšUáU býti Bohužel!
teslto krasitý poměr oboji Utocč byl bršo špleten
ažmateU kU sskodě Cťrkwe a státU.

23
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j2ki. Unmé Ustnnolneni ohledem mnlenč pnprše uu

š.šnrdinňlomě.

SlUUtUe žkllssersti 1ichž po jedUo celé
stoleti Učiněno kde w bojech a š oUskokypapeže
Ufašowáslo a fwrhowáUo wymcchalh UUtUě a

doťchťiwě aby se woleni papežowo ščela 1iUým
fpúfobem stáwalo a sice 1ak to Um býti žcela
jeU dle šákoUUw a w dUchU cirkewslčm Wročež

pod papežem Miklllássem ll jak již poUěkUd
powědčUo, Uaxťšeno Ua fUěmUw Řimě r 1059:
„Wrt úmrtč Uějakého papeže maji fe Uej
prw fejitt kardiUálowébtskUpi k woleUi
Když se tito dlejejich powiUUosti še wssč
bedltwosti a obežretUosti o ofobě toho,
jeUž ma žwoleU být:, Umlthlt: pťtta
hUoU i ostatUč kardtUály (c:šrc!jušjšš olšri
c:c)š)k účastelrstwi we woťbě; a potom
teprw at si k tomU prtjde i ostatUi dU
choweslstwo a ltd (ale Ue wlastUě aby tito
wolilt Uýbrš jerUt proto), aby fwé
fwoleUi afchwáleUi pťtdali“ Qd11 sto
leti jmerwali fe kardinály oUiUobčskupowé
kteťižco fwé okresy w okoli rčmském blťže Rťma
mělt a prawčdelUě kU slawnostem rirkeinlU do

Řima se dostawowati Uthelt (oo!lgtšršlčšš)
RowUě tňk jmenowali fe kardislály kUěžř
farčiťowc kostelU (rřtujj) farUťchwe městě Nimě
Nadťečeným Ustanwchim dostalo fe tšmto po
fUd jtž Uázwem „KardtnálUw“ wpšslačeUým
klerikčlm Uowcho čestněho úťadU tťm že oUi a

Uikdo 11Uý,leč oUt powoťáni byli woliti Uo
wého Uáměstka Christowa
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Sestáwaťč pak fbor teUto ctihodUý od 11
stoťetč že 7 biskUpUkardiUálU podměstltlch (beUr:
bikálslich),jeUž byťy: Ostia, RUsiUa Worto
Nťbano TUškUlUm, Saban a Wale
stritla (jako pťedmčsti ččmská); 28 bhlo kar
dčUálUw kUěžč a 18 kardillálmo 1áhUú
BiskUpowš : kardiUálowé býwaťč, 1akož jfoU
pofawáde rádcowš papežowi, a strťdoU odbý
wali slUžbp Boži w Lateraxm pročež beše fpo
jenť š dUchoweUstwemrťmskýmu Takowý jest
půwod pofUd stáwajčcťhofborU ctihodxlého
kardtUáťUw.

ČM eMrtropolitomě a bislxnpumú.

Ustawa metropolčtrla ž drewUějssčch
čan pochážejčcť podle kterěžto biskUpowé 1edUé
prowtncte swémU metropolitowč dťe žákoUU rťr

keinch, co prwxli i!lstaUci bylt podťťšesli: Utr
pěla w těchto dobách Uejedxlé proměm),aafem
taxU č šcela pťestala, dťlem proto že w těch
pUtkách polčttckých takowš prowislcče cirkein

bwly rošděleUy a rošličxťým anoinkUm staly
se podrobexch; dťlem téš proto, še Uěťterť pá
Uowtci Uebo fwětským wládarčřm powolsli me
tropoltte fwé moci Ue wždy kU profpěchU a

šdarU Eirkwe fw ponžťwali
Bročež fe opťralt papežowé erberžeUémU

počťsláni těchto swatowládrčl UedowolUjice dále

seUmošiti práwUm 1čjich; od časil wssak co
Uálešh Jsidoriálcské platslostčdosáhly w Eir
kwi práwem siř stahowala moc do stredU
cirkeinho Qd té dobp podrželi metropoltte2Z
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poUše čestUá práwa politická štratčwsseskoro
wssech ččrkewnich kUpodťťšeUým biskllpUm Zlássmč
metropolitclm (arcčbiskUpUm)Uáležťci wyžUa
meUáUi bylo a 1estpofawáde tak Uašwčmé pal
ltUxU bělobawlnělxý páš protkanýčernýmikťťž
ky, který si arcibiskUp, 1ako kněz stolU okolU

krkn powěssnje. Toto palliUm býwalo kdysi
žnameUim 1Uoci UtetropolitáUske, Uytli jest
žnamem“msjednocerstt še stoltci rimskoU

2 BiskUpowé a opatowe klássterU stá:
„walit fe w rťssi Uěmecké w techto dobách kUč

žath čišskými a dofahowali, ro takowi welř
kých majetUosti a bohatstwi pťicháželiť wssak ša
řo, ro wažalowé leUUi we žlasstUi postaweUť
ke siátU, kteréžto mělo son i dobroU išloU

stráUkU do febe Zlá stráUka toho žáťežela w
tom že mUselt fwým leUUiUt páUUm cisaťům
Uebo t 1iným kUižatUm stládatt pťťfahU lenUi;
potom bylř od Uich w držšesli fwého léUa Uwe

deni (tllwestowáUi), a bralt Ua sebe žáwašek
šbroonsse Ua wojUU1im dostawowati mDobrá
stránka toho ale šáleželawtom žecostccwowé
ťisse a rádcowé korUUhměli pťiležitost, podil
bráti w šákoslodárstwi státUťm a 1e tak ťidttč
aby wypadlo kU profpěchxl Eťrkwe To Uej

horssi pťt tom bpťo, že anoinrt fwětssti pťt
obfažowáUi biskUpskýchsidel bršo mocného wply

wU, a pošději erbmešene libowUle prowožowali
1akowým během Eirkwi wUUcowáUo často ofob

UehodUých, a pťi čem šhoUbUásimoUie t j
kUpčeUťa prodáwáUi dUchowUťch statkň ša peUčže
Uebo ša Uěco co ša mUoho peněz stojť šhUsta
bUťeUiti počaťa
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127. ?jlstnm banoxnnibň.

1 Eirkew fw bpwawala od 1akžiwa weždy
bohata a wyUaležawa w těch prostredcčch, 1imtž
by swěťexlé fobě člowěčenstwo měla wychowa
wati a 1ak mřle fe nějaká Uowči potťeba w
Uěktere době powyUorila a ozwala: l hUedťe 1č
pťihodltým Ustawem že straUy Eťrkwe Boži wy

howěxčo 1est š profpěchšm wýtečxlým podin:
hodslým Ze tt Uowč Uárodowé kterť st po
fwšm kočowáUč a toUláUč po fwětě po Ewropč
byli Uhosttlt práwě ša prťčmoxl takowého potU
lowáUi byťt silrowť a šdtwočilť: tedy Uemohlo
dUchoweUstwo š Utmt a Utešč Učmč UeUstáťe ob
cowatč, Uýbrž byťo eryhrmtelnš Zapotťebť aby
fe Ušjak od Utch wrǧloUčslo a oddčltlo Msloho
k tomU účeťU fe 1iž bylo stalo klásstery, w
1čchžto tčché swatyUt odrústáwalt weltcť mUžowé
těchto wěkUw

Nle i p o dxlchowexčstwo jwštské UwedeUk
1est 1tstý spUpobžtwota klajjcerskšho Wočá:
tek toho UčtslilEhrodegaslǧ, btsiupž Met
kterýžto ok 760 podle prťkladU fw NUZUstťUa
fwé dUchoweUstwo sl)romáždil kolem sioého sidla
biskUpskéhokfpolečenskémll podle 1isté ťeholy
fporádaUémU (kanUtckémU) žiwobytť aby fe
š Uim cwtčsli we wědách poswátxlých a we

wyšssrm žiwotě dUchowUťm. Wroto se Uazýwali
kanUiky (t)čmouic:i) a žili 1čdáwalt a fpáwali
fpolečUě pod bežprostťed:lým dohledem biskUpa
swého (Uebo Ua jislých Utťstech pod dohlidkoll

opata), modťťwaťčfe kanUtcké horyuhodillky
(brewiáť), jesstě lslUboce w Uoci poččUajice;
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ptlUi bhli wěd a pracowali we fpráwě dUchoin
BiskUp fe staral o wýžth 1ejich ž jměUč cirkew
Uťho; Učrmcslě mohl každý ž Utch wládxlouti i
wlastUč majetxwstť Bršo teUto úsiaw wessel w
oblibeni Bršo stáwalo takowých ústawU kan

Uických (Mťixlster, mončxštšričx) prč Uejmlwžssich
btskUpských, aletpťt 1iUých městských a weU
kowfkych chrámech (odtUd kanUici kathe
drálUi a kollegtátUi kapitoly bikapskš
aťollegicitUé

2 N wssak š těmito ústawy, 1ak Ulile pro
welikoU účtU 1im wšdáwanU Unwho statčU Ua
byly, postUpem časix staťa se šměUa Wočátek

1e1č stal st tťm, že arcčbtskUp koťiUsky GUUtťť
r 873 kapitole swých kaninkU dowoťil aby
si famt fpráwU statkú swých wedlt,a že kanw
Uiky stoltčUého chrálUU od kanowUťčuw kolle
giátmšch fpolU š 11UěUčm 1ejich odděťll Bršo
UžUan ša 1esstě pohodlrlějssč statky posild spo
lečUé rošděliti a fpolečUého fpolllbytowáxtč ža
Učdbatč a tak to žťťdtlt abp každý také we
žlásstUim domě (resideUct) pťebýwal Bťece
wssak probtlt kanwnict posi:d 1esstě1edno co
warhšstwo či fpolek majčce twtež, 1Ukoprwe

Hťedstawexléjexlžto byli: probosst (prčďpgširuš),
děkaU (čjšočmuš), a jiUi hodUostári; také po
drželt modleUife hodiUek fpolU š Uáměstky
fwými kteri sloUli wikaťi. Jwtomto prfobU
žčřstalo kaninkUm wýštlamného posiaweUi Uleži
dUchoweUstwem; jimk pťipadáwaťo žhUsta woleUi
biskUpU a jistá práwa kU fprawowálli dioréše
Jelikož sslechta Uadanimi swými kU rožlUUožeUi
statkňw kaninckých Uejwice byla pťtfpiwaťa,
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Uebylo žajisté protř práwU že sie t syUowé jejč
xchUčo mťsta kanincká Uchášeli; an pri Uě:
kterých stoťičUých chrámech je xUčsta kanwUtcká
pouše a wýhradně jeU pro Urozellče žqkládaťy,
tar že Umohé kapitoťy btskUpské posléz 1eU Uro:
žeUctlm staly otewťenc.

Z Naproti toxUU fetrwaly 1soU jedxrotlčwe
Ustawy takowé pťt fwém prodUťm fpoťečell
ském žiwotě, axtebo tačowý žafe požde oUde
Uweden byť; a od toho čan fe projewxxji ka
Uoincč w dwojč spUsobě: kanwUčct fwčtssti
a ťeholUi oUčUo pťt hťawnťch chrámech, ttto
we klássteťich

4Nrcijahttowé a arcčkslěžč(Eržprte
ster) pťčchážejčUejdrťwe pťi kapttoťách kathedrál

Uých, kdežto biskupowi po bokll stált oUeU we
wěcech a šáležttostech ďofpodáťských, teUto w
Ukoslech bohoslnžeťmých mU poxllahajice Nrci
jáhnowé obdržeťik i bršo pxxdťl Ua práwomocč

btskUpskě a byťy 1im k Uťčxečerčťbisklxpského Uťa:
dowáUi oš)kážaxťy jedslotťtwe častt diocéže š Ur:

čitými od biskUpa Ua Uč pťenrfenýmt práwha
UťedxlimtpowiUUostmi W této wlastnostt pčt
chášejť tež pod Uášwem arcikslěžť čč děkan
wé Brwxlč prčklad toho Ualeša fe w bčskllp
siwi Strasibmxskéllr, kde r 774 biskup papeže

prosi o powolelcť aby 1cho dtocéže Ua 7 arct:
jáhellstwi fměla rožděťena býtt Za to ale od
té doby mižejč tak Uašwčmč bčskUpowš pokra:
jcktUsstť(ořx()ršpišoopi)
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x 128. Yostamrni Cčirlmw ělZ stútnn

P SoUstawa lelmi we státech germáUských
waec Uwedena do Uižto č biskUpy wtažexw,
Cirkwi fwatš prokášala fe býtt Ua mUoše ssko
dUoU Bylok to teUkráte šlásstě, když btsku
powé od králU aby bwlč 1ejtch fpojenci prott

knťžatUm mocUým statky (wewodstwť a hra
běctwi) dostáwali, a tim ač w UedUstoonU
odwtslost Uběhli, prece šafe ťU podťťšeUým pa
Uowitostč Uatchli a prott šákoxlUmstátUim i
rirkewUčxUfami t wojska wodiwalt a še šbran
šacházeli Hrošilak wssak odtUd 1esstě horssč
Uákaša ďwojč:

2. a) Wťedewssťm slUsll podotkaUtč kterak
oněch časii Cirkew štrácela pošUeUáhla
fwobodlléwoťexxifwých Uejwyšssich hodUo:
stárU Nebo pán kterú měl práwo rošdáwatt
léUo dolUUťwal fe še ma práwo k UdělowáUi
úťadU dUchowUčch, a sice toUUl kdo by fe
lUU Zallbil (pšršoučx šxxčxdčx) N proto jako
stolict fwatoU hanbslř Uesslechetltici: tak t Ua
stolice biskUpské Uedostáwalt fe wždp wžorowé
fwatostť Zroan ža sstěsti se to UlUfelo po
kládati když UloUdrejssipanoinci Usašowali ša
biskuph mUže moxldré a hodslé

3 ,S) JiUé Ue meUssi šlo wyplýwalo ž
toho že fe btskUpowéšawažowalt anoinkčlm
Uejexl ofobUť wěonsti jak slUssUo, ale že (a to
bylo UebešpečUo) jakožto páUowi lenUUUU kle
čice skládali pťčsahU (řxomčxšium)w rUce
1eho aby pťtjali od Uěho fwětské statky leUUi
aže pťt tomto pťtjimáslť statkú fwětských fpolU
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z rUkoUpanoinkUw prčjčmali prsteU a berlU

Brotože prsteU a berla jsoU šnaky moci dU:
chowelcsié a oUi 1ich ž rUkoU mocUáťe fwět
skčho pťijťmáwalt: bplo si! slUssUě obáwati,

aby fe Ueralo domUěUť že Báll kterl) dáwá
léUo dáwá i moc dUchowUť Mimo to 1ak
1iž drťwe podotkUUto Ueměťt tehdaž paslownčci
weždh dobro Eťrkwe Ua žretelt a prodáwajčre
Ua Umože wysoké cirkewnč úťady UehodUé ofoby
Ua Uě Ufašowali

4. Z cak Uebežpečslého žotročeUč !UUfeťa
hledět Eirkew co Uejskorej sk wytáť)nol:tt N
w siUtkU pocťtčlak již boťUě Ued:ch teUto a hUed

ža Lwa l)( počaťa fe oprawdowě hoxitč tato
ráUa Na fUěmUtottž (r 1049) Ustanoweno:
že žádllý Uemá býtt biskUpem bež fwo:
leUi dUchoweUstwa a lidU Potěssčtellw
skyssetč femo tamo rážUých hťasll odkašUjicčch
moc swětskoU w meže 1ejť Uwádějčcťch močxlá

ťUm Ua pamět slowa KoUstaUtčUaWeltkého:
„Já jsem jeU ochraUce a poUižeUý ob
hájce Eirkwe “ uu a ostťe wytýkajčcichmeše
moci oboji

Obťad korUUowáUi králUw děj tač
dojenmý a wýžUamUý, měl wždycky Uwádštt
Ua pamět mocnáťUm co bylt Eirkwi slčbsli
totiš: že chtějč práwa jejť hájiti a žastáwati

ZUakowé, jichž pťi čorUUowáUč obdrželi
korUUa,žežlo obzlásstě pak erč: bylyt wý
mlUwUčkašatelowé anoinckých powiUUostč,aby
hájilt a Utkolt aby šotročowali Eirkew
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129. Žň,;rň cirlxrmni. ř ZnUdy nbjigdně. wa

Mir Wožs.

1 W kášnt cťrkewUčod 8 stoleti Uastalo
UejedUo UleweUť Dťewsli pťťstxéžákko Ue:
byly sice žrUsseUy: ale dUch kajťčť kterýž ožt
wowať kťestaUy časl: dťťwějssich, štrácel se a
mižeť; a Eirkew jčžto dal BáU moc wážati i
rošwašowati, Utufelač se Ufpokojitč mirUčjssťm
pokUtowáUim aby doUtUajťcťkat kajiclwsti do

kan Uenechala UhasiwUti WUbec ZUstalo pra
widlem, že ža tajUé hrčchhfe Ukládalo pokáni
fonrome, a 1eUša weťerá pohorsseUinpo
kan weťeré Naťešáme siče 1esstě dost čet
Uých pťikladU, že se posild welmi pťčsité a dlolcho
trwajirť pokuty Ukládaťy: wedle toho ale wy

skthje se wždy hUstějt tak UažwaUéwkapo
wáUi (ršclšmtic)neš) 1essto k p ten kdož fe
Uemohl posttti ža to meel 1istý podle dUU
Určitý počet peUěz chUdým Uebo ke kostelU wy
platiti Uebo 1istý počet žalmU whrťkati Tak

Uložil Betr DamiáUi 1edUomU arribisknpowi
MiláUskémU pokásli Ua sto let kteréžto wssak
tento pro každý rok ža jistý plat whměnitř
mohl a to siee kU prospěchU kostela aUeb
chUdúch

2 Za rUkowěk a pro poUčeUi žpowědť
UikU skladáUo w těchto dobách kUihy kajici

(lxidrj plxšnitšndjčxlšš), we kterých bhly Uwedelly
jedUotliwé drUhh hťťchU š ohlede.l Ua okolllostt
štěžUjici Uebo žmirUUjici, a hUed pťř tom stálh
Udané pokUty zákko cirkeinmi wpměťeUé, ja:
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kož dáťe i wýměsla, kdyby 1i simd Uěkdo ra
dějř fobě byl pťál

3 Těmito wýkUpami kteréžto již famy
wfobě byťy 1istým fpúfobem odestkU od
dťťwějssich, wlastslich odestkU poUškUd rošdťlltý
pojem odestkU počal fe Utworowatt; tyto UU
Uějssi odestky bylw tottš proměUěUim dťťwějssčch,
tUhých cwičenť kajicich w mšUš obtižné skUt
ky dobre, kterešto žhUsta pošUstawaťy w tom,
že Ukládáno pťťfpěwky Ua Uemorslice stawěUč
onstU a Ua jine potreby obecslého blahobth

3 Jakoš o žlásstUi sprob cwtčeUč kajťrťch
wpskhtlxjť fe w těchto dobách: poUti do šemě
žaslčbene a do Nima Z počtU wťažslých ka

1tcničU Uejedesl k tUhémU xookáUť od btskUpa od
foUžeUý wcižtl cestu do Řčma aby mU tam od
pw. Otce bylo Ulewer Brotč tomU Uarťše!w
abh tacč Uejprwé doma pokáUť siwe od btskUpa

Uložexle wykanlt, a potom teprw š 1eť,xopo
woťexlťm Ua poUt do Řima wydatt siř stěli

Brott této wlažtwstt kU koUct tšto periody wy
wťjeťa fe U jiUých UesinirUá pťisxwst, tak že tamč

až do krwe bičemi fe xnrskali Uebo oš: fpowědl
Ucka mrskatt fe Uechalt; k čemUž t Wetr Da
miáUi a 1eho žák DothicUš LorčcacUš (1062)
wýmlmoxrě powžbUžowalt jakoby tčm hrichy
wčkU swého fmýtt chtěli (Flagellantt) Tak t
cifar JiUdťtch lll o fobě wypraije, že se od
arcibiskUpa KolčUskeho NUUan w kostele ša
pokUtU hťťchU stoých mrskati dal

5 Nechtělli se weťejný hrťssUťk trestll
cirkewUčlUUpodwoliti, byl žEirkwe wyobcowásl
(erkommUUikowáU), a 1elikož teUkráte Ečrkew še
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státem we welmi úzkem stála fpojeUi mělo to
obhčerě teU Uásledek, že takowý Uessčastrrik byl
prohlásseU ša UefchopUcho kU wssem občaslským
úradUm a poťižerstem Wodle tohoto Uá:
hťedU Ulohlo se pťchoditi a staťo se UejedUoU,
že i wládar fám byw erkommUUikowáU,žba
wena fe býti widěť wssech swých práw ano
inckých,k p kdhš JiUdťtch lf od papeže
Řehoťe Mj klátboU cirkein stčžell bhl a 1

6 Bwllt Uějaký šločirlec priliš mocUým,
a pakli wšdorem potUpUým Ukažowal že si žté
klátby cčrkein praUtc Uedělá: tU wyrčer Ua
statky 1eho iUterdiktt 1 wssUde Ua statcich

jeho pťestaly slUžbyBožť krest fw fe Udělowal
žcela potajmo žádUé maUželstwi Uebylo slawUě
žažtháwáno mrtwé těla 1eU po tichU se po
chowáwaly a t d. Owssem hrošslý to prsob
1akowým Eirkew UUtila kU poráde a kázUi a

wssak w oUěchdobách fUrowé UeUpťahansti byltě
prsob teU často potťebný a fpasitelUý

7 Blcchočtxme žťiželripro mraonst, šlásstě
po weUkowě bylyč od 8 stoleti stawajici soUdy

objiždUé BtskUpowé totiž drželt každoročUě
od mista k mistU pojižděǧice, bUďto fami Uebo
w ofobě fweho arctjahUa dUchowUč foUd
Z každé obce pri tom wolčwáno 7 UlUžUpocti
wých, kterťžto jako fwědkowé pťihodilé žločinh
Udáwati a welikost win wyměťowati meeli
Tresty a pokUty kajicUé hUed Ua mistě Uklá
dan dle šákoUUcirkeinch Toto Uaťťženipo:
chazi od clsaťe Karla Welikého DrUhý Uáleš
(onpjtulšrš) od r 813 UaťižUjetakto: „aby
biskUpowékaždoročně okrefy fwé objižděli, a wy
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ssetťowali krwepršUěUi, wraždd, elšoťošstwa, ťa
ciťstwa a jislé hrichy, 1imiž Bčch UražeU býwá;
těž se doptawati majť, šdali l)rabata a foUdco:
wé Uekťiwsli práwo a UeUtlačowaťř chUdých
Nejprwš maji wiUUčkywpwarowatř, a pakli to
Ueprofpělo, cifari famémUUdati. ou Jčž WipiU
rowUá práwa btskUpúm podatt ža dobrš UšUal.

WlastUě jest tohťe fpasitelUé UstanweUi wyňato
ž UaťižeUi pátého sUěmU cťrkewUčho 1ejž byl

fw BoUifáciUš swolal do mšsta SoišfoUU
kdežto di: „že majť btskUpowé dohlčdatt Ua to
aby Uižádxtý pohaUský obyčej mežt ltdem siř
Uerošmahal rowUěž tak aby bhla mčra a wáha
w poťáde a fpra.oedliwá ceUy obtli a žčwxčostč
aby byly pťiměťeny posledUimU kťižeUč Biptsl
toto Uarišeni, 1ako moUdré potwrdtl Že tim
btskUpowé U lth dosáhli Uesmčrxté wážslostč
Uetťeba dokládatt

8 W oUěch dobách Uásiťnických, kde sč
mocUý a silUý ošbrojeslec wažUosti foUdUw a
každemU obmešowan jeho ltbowúťe posmťwal
kde šmahajiči fe práwo pěstUš wsseckeUpo
ťádek a wesskerU bezpečslost Ua šmar Uwádělo

a UižádUoU moci swětskoll Uemohlo potlačeno
býti: bylať to opět Ečrkew fw která alefpoň
Ua jtstý čaš to wymohla, abh práwo a po:
rádxrý obyčej společeslský šafe pťissly k
UzUáUi a platslosti Bylotě totiž Uejprw w
NkwitáUskU (r 1033), a pozdějt wsseobchě
žawedeno tak UašwaUé kanUickš priměťi
čili Mtr Božť (Mxšuščx j)ešj7 tršrjčx tršxňčd)
dle kterehož k UctěUi dUU UmUčeUim a škťťssee
Uim Báslě zafwěcených, od stťedh wečer aš do
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poUdělka ráno byťo zapowěže!ro Uásili ččxcřtia
žassti čili boj whpowidati Wozdčjč do tohoto

mirU Božčho wtažesl t čaš adweUtUč a postUť.
Nejpťisiťějssi cťrkewxlč a občaUske tresty, !Uežt
kterýmč erkommUUikace a iUterdikt (klátba Uej

těžssi) Uejwěcssčho opowážliwce jesstě odstrasslly,
mělh postčhUoUtč pťestUpUťka Toto sioasiteťné
opatťeUť trwalo až cčfar Mar l wsseobchý
mir šemský w 16 stoťetč prohlásil.

Bohofllažlm.

150. ššohoslnžbaudni smútrčniwu prnhlňsstni Za

Zmatého, nbťady.

1 Bťt obětt mfsi fw w tomto občasi 1iž
Uechodili wssickxlt k obštowáUť a pťijimciUi To

pťtslássel feboU weltký počet wěrťrich, a Ua
dile i wlažnost 1ejtch be bhla Uějaká ša to
Uáhrada staťo fe obyčejem že w Ueděli a we
fwátekpo mjsi fw roždaway fe eUlogie(t j
pofwěceUš, ale Uikoli UfwátostUěUe chťeby) u
Wedťe slawUš Ulsse (miššš ZGlšmuiZ), kde

pťedstawený Eirkwe š průwodem a pťislUhoUcelehox
sweho dnchoweUstwa sloUžiwal 1tž žčchy pťichá
žeťhw obhčej lUsse fo Ukromlte (mišščď primtčš),
pťt kterých jako podneš se stáwá kUěš sloUžť,

ak kromě kUěže kdo mssl fwaté ochje čt Uikdo
S tčm též w úžkém fpojeUi fe Uacháži a odtUd
fe i wyfwětlitidá tell obyčej,že lid kUěšowi
Uěco Ua mssi swatoU dáwá (šcjpenájum)
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To powstalo Z toho, že mčsto driwe obětowa
Uého chleba a wixm aUeb 1iných žinostť UyUť
obětowáslo peUiše ša kterež si dárce wyžádal
aby kUčš tUto Ulssts:.o Ua 1eť)o úmpsl (jntendčcd)
sloUžil a U Boha žaň orodowať Ehleb kobětč
fw potťebowam) (bošrjčx) Uin fe šlásstUť Uá:
božUoU pečltwostč bxyť Uprawowásl. u K slUž:
bám Božťm Uáleželo t to že fe deUUě odzpě
wowalh l)odtxčky cčrkewxči a w Ueděli feko
Ualo kášáUť slowa Boščho K oslaweslč slUžeb
Božčchšakládať KarelWeťtký sskoťy špěwáckě,
a 1eho otec thtxr 1tž byť od cčfare reckeho
Koprkoan obdršelperi warhaUy

2 Ke slaonstem cčrkewUťmprwé obwy
klým Uin mnok)o jiUých prčdáUo, aUebo weťejxlě

šaweder WťedUšslaonsti martáslske: Zwě
siowárlč WaslmyMarce (25. Bťežrm), Qčtsto
wáUč Balmy Marte (2 UUora), kterážta sla
onst w Eirkwt ťecke sloUla: řxžxpgnrešjščilt sk
tkáUť Ehrista WáUa še Stmeoslem a NUUoUwe
chramš; Ua Uebe wžetč Wamcy Marte (15
Sera); UarošeUi WaUUyMarie (8 Záťť);
Ua wýchodě také swátek UeposkerčUcho početť
Uejbl Wmmy Marte pode 1meUem„početi sioate
NUUy matky Bohorodice“ slawexc 9 Dec Nynť
.též weťejslčUwedeUaSlaw:lost: W sse chS w a

tých (1 Lisiopadll), od papeže BoUifáce ls
žapočata w Nimč toliko K této pťtpojtl dle po:
wěsti opat KťUUčackýfw Odo we klássteťlch
bráti fwé slaonst: Wssech wěrUých dUsst
ček (998 2 Rstopadcl) Ze toU slaonsti wy:
žUačeUa UaUka cirkewnč „o očistct“, jakož iúšké
obcowáUi Swatých w Eirkwi witěšUé, a trpťcč



544 BohosiUšša u dUťfwátečni.

š Cirkwť Ua šemč bojUjťcč: tUdťš bršo po cele
Cirkwč radostně pťčjata a drUhého ltstopadU hUed

po slaonstt Wssech Swatých slawena jest, ako
UpomiUka Ua čláUek: „Swatých obcowáslť

3 Bosild mšl každý biskUp práwo Uěkoho
postawiti do počtU Swatých, a každá dioréše
Uebo prothcře měla fwé wťastUi fwate krom
oUěch, jtchž úcta a powěst fe rošsslrowaťa po cele
Eirkwt be fe wssak šabráUilo Ušjakým možUým
Uehodám k p aby fnad Uěkdo kdo toho hodesl

Uebyl ša Swatého Uebyl prohťássella waec
že tato šáležttost 1est Uad mčrU dUležtta pape
žowe od JaUa )(U. r. 985 podržeťt a žUstawsli
pro sebe to práwo Uěkoho ža Swarého prohlau
siti Werč byl w Nimš ža Swatěho prok)la:
sseU fw Oldťtch, biskUpNUgšbUrský r 993
To byťaperi KanUižace papežská Od
te doby stáwá fe prohlásseUi ža Swatého w
Řimě dle šeerb UrčeUýchžákoUU Onok Uá:
sledee teprw po Uežpťisilčjssl škoUssce a to Uec
dťiwe, až teU we fwate powěsti festtUlý 1iž erši

wěťieimi w daťekých krUšich žťássrUi důwěry žiskal
a Bůh sám wyslysseUim pťimťUw timto Swa:
tým pťedUesi!Uých, 1akož i žášrakamč 1eho Swa:
tost takměr fám potwrdil

4 Sw. Nmalariem biskUpemž Met po:
čixlajč ko sslechetUé fUahy, hlUboký wýžUam
obťadU a UkoUU.lttUrgických odhalowatt a wh
fwčtlowati Jako dťiwe měla fe i Uin swátost
kťestU Ua weliké skaonstt, zlásstě o Welkoe
Uoci a fw DUchU dle obwyklých obťadů
Udělowati Hrošer prčstlěproti lhosteré mysli
jakoon Uěkdhkťestaž pťeš rok fe odkládal.
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Též slysseti Umohé stesky pťťčiUoU šaxl,edhžilži fw.
pomašáUi UemocUých. w, Zmahaxlclmfe
maUželstwům pokrewaxU ,wšdošowala
Eirkew morUě, Ueu,dělUjic 1tm „fwatž)st,slcho p,o:
še!hUáUiAl Z fwětska moc w dcšrožUmeUč š Elr:
kwi žamešowala sixatky takowe; 7po,šrewšcost
až do sedmého koleUa ša prekažkš:,simtkcl
maUželského stanweUr,). u Ja,čo odypocatkll Fťe:
siaUstwa, tak t UyUl slawel,rr weceťe WaUč:
(ouolxnerch) žckstťed fpolečUe bqť)oslnžbp powa:
žowáslo. Qbťady, to PšUesseUe ta1eUlstxoiwy:
1ádťU1icť, stáwaťhč fe šlassč od dob BereUǧaro:
wých wždy pťiměťenějssč a wýšUccčUějssť.Z útlé
swčdoxxlitosti a bážně, abh fe Uerošlslo Uěeo š
krwe Bátcě, pťtssly w obyčej pťč pťijťmáslčš ka:
licha trUbičky, Uebo Uamáčeslč sio. hostte do kali:

cha. Wťt této fwětofmťrslé, sioětobfáhlé,oběct
žawládla w těch dobách litllrgte,ťčmska, kce:
réžto mUsela UstoUpttt t slow aUska, od Uasstch
apostolčc fw. Eyrilla a Mechodta půwod anjčcť.
Wťece wssak prott xUUohoUáfobUým simhám ž
Rima čiUčUýmUdržela fe pofUd litUrgtr moša:
rabtcká U kťestaUň sspaňhelských, mežt arabh
(maUrp) žtwollcich. Je1č oťxšlásstxwstšáleži w tom,
že Učmá Utc še špěwU cirkeinho Gregoriáslského
a NmbrosiáUsišho; w Ui fe Uepodáwá wččeťeWáUě
pod oboji deUUě od 1ál)Ua, 1ako w staro:gallt:
cké litUrgit se dálo; chowáč w fobě bohatoU sldťr:
kU modliteb, allkoUečUě pťedptsllje, aby se tělo
BáUě Ukašowalo wěťicčm pošdwthowánťm a po:
tom rošlámalo Ua 9 částek dle dšwatera tajem:
siwi Báxlě sw. wtěleUť, Uarožex!ť, obťešáslč a t. iot

5. Wedle tšto hla!o.dxltpobožUosti kochaťa
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xe UyUč Uwsl krestaUska šlássrě w UctěUť bťaho

slaweUé Marte WaUUyu pošdraweUim
aneťským BťipomťUáUimu jobě hlawxlich

tajemstew wykoUpeUi lidského Uťčbtla fobě Ulysl
lidská UplcstčblahoslaweUš Waxmě wěUec š rUžč
u Núžexlec Dťe pťťkladllUadsseUéhoZal
Ultsty BáUě, kterýžto Uemohť Ustatt we žpčwxl:

„Ehwaltež Hofpodilta“ uo a trč xUťádeUcůw
ohxliwš peci úšofpodilm Uenstáťe weťeočcich: a
dle sixlých mťst Msma fw Začali cttteťowé mari:
áUsstč odťikáwatt Nčlžeslec Wrwnč šaklady k
tomnto prfobU Utodlenť Ualežáme xak fe po
dobá, UmUicha Makaria mladssťhowe 4 sto
leti čťestanskem 1ehožto žaměstnáxlč bplo Usta
wičná modlitba Qdťťká!oaťk 1ich deUUě 300
a dokoUčtw 1edUU wyhodsl ž klťUa kamťUek
jtchž tam 300 UchystaUých měl. Totéž si! wy:
praije o BawťU opatowi Ua poxlsstčNherme
Dle toho i thých wý1ewlt podobxlých Uapocom
Ua žápadě ssčťtla fe tato poč!ožxlost, a 1me!o:
witč w prawčdlech kajthťch šhxxsia ša pokani
Ukládáslo,ťťkati 20 Z()kráte deťith BáUě
u Wynaležawa láska pťtssla w NUqťit oršo
Ua páteť rúžexlcowý (c:jnšulum), a 1ťž se po:
čala wywijetč pobožnost rnžellcowá k UctěUi
Waxmy Marče a w Ui Uachážeť žlásstě fprostý

lid který čťstt UeUměl a kUth Ueměť UžttečUý
prfob w pobožUostt fe cwičitt TeUto UyUějssi
fpůfob rňžeUce fwatého wssak Uwedl a žwelebil
fw DomiUik (o čem pošději) Od r 1000
byla fobota wěUowáUa k úctě WaUUy Marie
a.fw Betr DamiáUi bodixrky k úctě Baxmy
Marie sepfať W 11 stoleti šačali po Otče
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Uasstťikati „Zdráwqš Marča Swatým
ostatkům pronkazowána od wěťťcťchúcta slU
ssUá Proti prodáwálli podwržeslých ostatkU a
jiUým podobUým Ueťestem Ečrkew pťč,stlě Za:
kročtla.

M. Wčisty.

Qčtstp (0rc1čxjiš) byťy obtčžslš, dle po:

wakxy swe sskodoUoer, Uěčdy t 1erm Ua otťe
skni fwčdomč smčxťUjiči škoxlssťy, 1imžto se obža:
lowam,d pťř UedostatkU 1tUýchdUkašUw podrobitt
xnol)l Uebo :UUsel abw dokášal eriUUU fwojt
čt aby six podežťexči šločtUU fpáchancho očistil
Základ ýij měl teUto obryčej w UžUáwáUč
wsseoošcxlém tUrawUčk)o porádkxl dle kterého
Bčih jprawedltwý čťdi fwšr a tUdčž we wťre
:aťowé že Blch erčUUch i šášrakem prtfpěje
kU pomočt a priwede prawdll Ua fwččtlo Wro

čež pockatt fe UlošUá š takowúmt očistmni t U
wssech teměr pohaxčských UcirodUw a U mUo

ť)ých toU doboU když do kUUa Ečrkwe byťt
wesslč od Uepcřčnčtnčbo podáUť Uárod:liho do
fáhlp bhly Ulori šákoUUité WUbec owstem
Uesl)odx:ji se š dUchexU krestaxlský!xc Ueboč UeUi
dowoťer wybišeri Boha aby žážrak Učtxlil;
Učcmcně nebyťo beš šal)odslo každý 1edUotUý pád

do tťidy powěr wradowatt, jeltkož i jw apo:
stolowé fami woťbll fpollmpostola fw Matěje
hťebi (oxossem šcela ertxmšmU) bhli ssoU po:
drobčlř Nebok kde šrejmšho dUkašU bUď
Zhola Uebyťo aUeťdo alčslwxl pťi Uedostatečltem
tehdáž ťádU soUdUťlU dosicť j“e Uemohlo; byly
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žkoUssky tyto ač Uikolč UeklamUými prostťedky k
rošhodm:tč ale pťece Ua mUoše whodni bUdič

kowé žatwrdlých swědomť mocUě oUčtUkUjicčUa
mysl wiUUikowU aby se k žločtUU fpachcmémU

pťtžxml a sice1iž prčonstč jejich samoU o fobě,
Ua dťle i pro pťiprawy Uábo enske Ua ně
Cirkew fe byťa sice wyjádťowala pťř Umohých

pťťťežitostech prott Uim: UčcmšUě UemohoUc pťe
moct Uásilim Uměslč a poměry čafowé meeťač
tyto foUdy po cela stoletč trpětč; tUdťž qťespoň
k tomU prohlédaťa aby dle možnosti 1i byly

podroloerch, a obstawsla 1čch obťady bohoslUžeb
Uými

Nejčeťslějssťž Uich byly ex) prawo már
(šxgmšu fšršrxj), kde wraždo:l podeščelý člo
wěk meel se dotkaUtt raU mrtwého; b) žkoU
sska ohUšm (jucjicjum jšnjš u por očmášuš
sč:rrum), kde obžalowaUec mUsel bUď žhawé
žeťešo do rUkoU wžťti aUeb po rošpaťexxých tyč:
kách či radlčcčch kráčetř aUebo kneši dwšma ža
páleslýma hrčmčcema U prostred 1irt Tako
wčmU foUdUfe podrobila fw KUUhUta, pae
UeUska choč panického cčfare fw Jisldťtcha

JfoUc UaťkUUta U chotě sioého š ctšoložstwi,
powědoma jsoUc fwe erisly kráčela pťeš 12
žhawých radltc aUtž prt tom nejmeslssi bolestč
Ucittla, aUč fe popáltla Na tom mistě potom
wystawělč kapťU; o) žkoUsska wodoU stUdeUá
a horka; á) foUdkrťžem (juájoium čxáGluošm)
rozltc!lýen prfobem; š) žkoUsska š wečeťi
BáUě pozustáwala w tom še fe slonžtla msse
swatá pťt Uiž obžaťowcmý tělo BáUě pťijčti
mUsel paklč si F.;ronal f) žkoUsskapofwěce
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Uým foUstem (pšr oňčnm 8čxorštšm), Uade
kterým bylo Uejprwě wyťkmxto Umoho prokli
UáUi Ua thUika; š) posléš soUboj

Qčisty bylh fwětskýmt žákko, jako k p
kapitxllarp králUw fraslckých porádUě UzUáUy
Ua Z siršmU Lateráslském r 1215 byly sice
žkoUssky ohUěm a wodoU šapowěšexch: ale pťeš
to wsse 1eU šdloxchawě šcela š obpčeje fe wy
trárelh

152. cdčxlr:šitosti lxlússtrrslšč tobn měbn.

Klássterh po wessťerem šápadě Uásledowaly
Uin ťehoťUfw BeUedikta Za fw BoUi:

fácia powstaly wedle stoťic biskUpských a far,
témčť we wssech krajčslách Uěmecke ťisse kťá
sstery Nebo weliký tento mčšsioUáť který je
powažowal ža peonstt, které wybojowatté
EhrtstU majetx:ostt hájily a Uowé dělUiky opa

trowaly, starať fe o powšUesseUi fem tam skťeslé
kášUě, ai šcela Uowe kťásstery šakládal že
kterých byťo opatstwi FUlda Uejhlawnějssč(742)
Nadost je patťtti Ua to, kterak požthaUě tito
mnichowe probčli Z klássterU co že sstěpUic
bráwal sw BoUifác fwé bojoinky dUchowUč;
kde fe jedUalo o obráeeUť pohaUU tU erdstrq
ssowaťo tyto hrdinské UtUže nižádsle Uebežpečť
oUik fe tlačili k siUrti mUčedlUicke a silásselč

Uethžssč strádáUi š trpěliwostť Mčmo to wšdč:
láwali dle ťeholp sw BeUedikta pUdU a wyU
čowali mláď w šačátcťch wědomostť Spifo

wateli dějin prťslUssi wytkaUti jesstě jedUU
welikoU žáslUhU Uejstarssich mUichU Uěmeckých a

7
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fremckých Swými letopčfy, jakowé téměť
každý klásster pro sebe fpifowal pozUstawilt po
tomnim wěkňm wěmé a šeerbUé žpráwh o
osildech Uejstarssich wěkU Uěmecké a dťlem t
slowanské htstorie Qnt též prwnč Uwedlč w
obrxčej, aby te čitaly leta po UarožeUč Ehrtsta
Básla

2 Za časi: Lwaťka Nábožslého powstaťo

Zlásstě w Nkwitcmšit (1tUém FraUcoUžskU), kde
ža žtwobyti otce Karťa Welikék)o mčstodržitelem
byl Umoho klássterU Tťi z Uich šaslUhUji ob
ZlássrnčhopowssthUtč: KoUcha Gaťxlna
NUtaUr WUdre Utikajčcč tlUpy pťed ssan

helskými Saracélch Dato šaložič ok 800 w
horach Ceweslnských kapťU kteráž pošdějt prťšUč
Lwaika Nabož:čéhowšrostlaw opatstwiKoslchn
Během 11 a 12. stoletť měl teUto kťásster
weltký wltw Ua wšděťáltť 1ižněho Frattcoxlžfča
Bržo Ua to žaložeU byl w tetež šemt 1črrý klá

sster od jedUoho ž Uejslawlčějssťch bohatýrU
franckých Wilem, wojwoda ž ToUlone slaw:tý
wňdce prott SaracšUUlU hrdism který podUeš
w pťsitěch a powěstt obre LaUgUedocké žije
UmiUil fobě ok 896 odťťcife swěta der
žew fwoťeni Karla Weltkéť)o a Lwačka wd
hlťdUUl w jedUe ž Uejdiwočejssťch ěástč Eewelt

ských mčsto ke klássterU 1ejž šalidml mnichy š;
bliškého klásstera NUiaUe Klasster ten Uowý
sloUl GalUUa Od te doby stal fe them

lopcxtem jeho Kťásster teU obdržel w ústech
lidU jméUo: „klásster U sid thema Ua poUsstč
Zesstě žUaerUttějssčm fe stal klásster NUtaUe
Zakladatelem 1eho byť hrabě thiša, rodem
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Goth TáhUa š Karlem Welikým Ua LoUgo:
bardy 774 wtděl bratra fweho aU se toptť w
ťece; tpUstil fe ža Učm, aby ho wytáhl ale
pťt tom byl by se beš mála sám Utopčl Ten

kráte se šaslibtl Bohn státt se Umtchem Bož
dějt Ua sioúch statrťch šaložčl žlásstslč klásster
NUiane a pod 1ménem Besledikt stal fe opa
tem 1eho a otcexU chlldých Ehodby 1eho klá

sstera spočiwaly Ua mramorowých sloUpech, které
wžalš powoleUťm rťsaťe še staweb ťťmských

města Ntstnešll Ničeho erpomttml aby se
klasster jcho stať oprawdion sstěplricťwšděla

Uostt x)ro jižxre FraUcoUšsko J žUameUitoU
kUibárUU febral Wamátlchm se stal co spčso

waťel fbčrkoll čeholmšch prawtdel ktere až do
1eho wčkU od rošťičslých oth byly fepfálch
Bosixd máme fbirkU tUto BožUstáwá še tťč
oddčle:tť

W perim jřoU čehoťy otčU wýchodUčch;
w drlchém ixeholy oth žápadUčch; w tťetťm
rcholy pro jepttssky. W 1tném podobnšm dile,
kteršž Ula tttllť: „GGUc:orájš rššulčxrum“ (foU
hlaš rehoť) silaži se dUkaž podati že prawidťa
a stanowy Be!ledikta š NUrsie UejsoU pťťstlějstr
Uež stanwy otrU ostatnich Tim chtěl kmlčeUč
pťtUUtitč takowe bratrh choUlostiwě kterť sobě Ua
pťčsiwst jeho štěžowali MUoho fe čekach:

hrUUlo do klásstem jeho tak že pťeš 300 ťe
l)olnčky Uaplxlěn bhl L:ldwťk NábožUý odewšdal

mU dohled Ua wssrckw klásstery w Nkwtlšcmti,7
a Ueunathý opat wťc UčxžjedUoU do roka jtch
objižděl a pochoš:l a wsindy kážeU krťsll Když
pak re stal Lxldwič po otci wládrem, byl Be:
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Uedikt opat 1eho pťedUťm rádcem. Y wssak ob

Uowa jťm do klássterU Uwedená Ueměla dloU
hého trwáUť We siUUtUých fporech fyUU LUd
wikowých žassla wsseliká kášexl a Uastala po ťissi
erážanost, a klasstery bržo wtrželch jfou do
wsseobchcho proUdU škažerstt a UekášUě Dť
lem ochorobělh take fwým bohatstwim; ale Uej:
wětssi UedUh pťtssel ž weUkU Čeho Uedofáhla
plentwa rUka NormaUUU a UhrU obfadilt
opatowé u UekUěži;an i králowičia woj
wodowe Uchwacowalt klásstery pro febe Uebo

jich rošdáwalt pťčwržencňm fwojtm Sysloda w
Troslech dť o tom: „Nyslť ťádč w pofwat
Uých pťibhtkach ťeholUikUw fwštssti opa
towé še ženami, š ditkami wojaky
a pfh

Z TU konečxrě se šafkwěl co daleko žáť
Uá hwěšda klasster we stťedowěkU Uejpamát

Uějssiau KťUgUy (01qu3c:um) w Nkwitaxňč
TeUto pamatUý kťásster šaťožtl akwitáslský woj
woda Wtťem r 910 a žwoťtlZa prwniho opata,
Beon Ua 1eUž byl fyU hraběte bUrgUUd
ského a š počátčU 10. stoťeti 1tž dwěma klá

ssterUm pťedstawesl byl ro opat a rcholU fw.
BeUedikta dle pťikladU BeUedikta ž NUiaUe k

prodUi pťčsitosti Uažpět priwedť Ufadiw fe
w KlUǧUy probil tak že bršo fe ssčťtla slawa
jeho a ke koUct žčmota ctilo ho 8 klássterU ša

, opata fwého Sesseť r 827 a odporUčtl bra
tťťm ža UástUpce bratra Qdo Ua kterýž kla
sster teU Ua Uejwyšssť stUpeU leskU powýssčl
Byw šwoleU r 927 Qdo od bratrU ša opata
Klmliackšho wroUci horlčwostč wěnowal se sioémU



Zčcležčtostř klásstersrč toho xwčrUj 553

powoláUi, dostawěl kostel a jiná stawenč pťtjal
Umoho darowáni a odkažU klássterU Učtněných,
a Uwedl žiwot tak fpoťádaxrý a kašUý, že swěc
daleko ssiroko ctil ťeholUčkyKlUUiacké ža Swaté
Qdo Uepťestáwal Ua ťehole fw Benedtkta,
nýbrž oU 1i žostťřl Toto žostrenť dosslo Uáš
w kUizefestawené l 1070 we tťech odděleUťch
W 1 částce si: Ustanoije w 55 čláUcťch,co
a mUoholi fe tUá ša hodiUU we dUe w Uoci

od mUtchU Uačisti Umnodliti odšpiwatř kterak
xe Ulajč držett slawxlosti w drlchcm odděleni
w 37 kapitolách doličUje se slonob žtwota a
kášrn Zde fe Uachážeji památné pťedpify o

Ustawččnšm Uxťčeni, 1tmčžsk ťehola lelx:ta
cká od starssťch pťedpisit klásstrrskhch rožešnáwá.
Nešrnssitelnr UllčeUi we chrámě, we spárUě we
wečeťadle, w kUchin Ukládci fe mUichowi Bez
pochyby Zamýssleť tťm Qdo prekažiti klássterslxýlxř
Ulšntcim kteréžto tak ěasto pokoj ž klásstera

xoypUšowaly
Zlasstnť kapitola jedná o žUámkách, kte

rých poxlžiwatč mohou Umtssť aby UerUssice ml
čexUť,Utohlt se meši jrboU dorožmnětč a doža:
dati, čchož jest šnpotťčbi mo Ztť čcist 1edná o
xožličUých Uradech we klássteťe o woleUť opata

ja žlásstUťch obťadech Qdo sessel r 9:12 w

dobťe šasioUšeUépowčsti mnže Swatého BU:
lobil i co spifowatel Máme od Uěho fpiš o

3 kUihách we kterých Zkažellé mrawx) wčkll
fwého ťarawě doltčUje Krom toho i 1imšch

mcUě dUležitých spixU pošUstawil Wo Uěm byl
opat Nymar Jtž pode dwěnm perUUt opáty
sioýmt powšnesl se památný Ustaw teUto aš Ua

24
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takowý stUpeU šbožnosti a wědecké wždělanosti,
žek ža krátký čaš fe pťipojily k UěmU Uejen
wssecky klásstery celé Fraslcie Uýbrž ř také klá:
sstery ž Jtalie a ž jiných šemi pťijawsse žiwota
prsob mUtchU KlUUiackých,š čehož powstala
koUgregace (fpolek klássterský) šKlUUččlcký Stalo
fe to ša 5. opata který po pťedkowt slawném
fw Majolowi UastoUpil a též co sioatý sly
UUl ža opara thlo Ua Teslto UtUž,který
až do r 1048 weliké bráti KlUUiacke w čele
stál, požiwal wažxlostt, Uikoliw jako opat ale,
jako papež UUlišstwa; wrstewnikowé 1ek)o ob
sypáwali ho poctami a chwaťorečmi papežowé
fe odpomoUčeltdo modliteb jcho FUlbert šUa

meUitý biskUp Chartresky, žhUsta ho Uašýwa
„archanelem tUUichú a takc UepráteleUžUá
wali ač mimoděk erberšerU wážUost jcho
1ako Ndalbero biskUpž Laan který ho š
pťihanU 11Uente„králem le.Utackým
Wťtpomenoxxti slnssť, že šakladatel tohoto klá
ssrera Wilém wytkUUl ša wýmiUkU abh teUto
klásster Uebyl podrobesl práwomoci žadUého
biskUpa To bwlo Uěro poslxd erbyčejxlěho
a proto fe prott tomU fraUcoUssti bisklxpowe
dťoUho brciUili až koUečUčpťere papež Řtehoťkss
listiUoU potwržlljčci r 996 klásster KlUUiacký š

podrxcčč biskUpa Maron skčho w 1ek)ož dčocéši
tell klasster ležeť wyňal čimž ale teprw papež

Nleraxlderjl slowem welitelskýxň prorašil W
tétéž listině wypočťtáwá fe Zejména 37 klássterU
kteréžto ctsly opata KlUUiackcho ša fpolečUoU
hlawUfon uu

thedem pak toho fpolčeUi Uebo sbra
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tťeUi kťássteer mezč seboU, o kterem shUry
dotčer widime w něm druhý plod oUoho
dUcha drUžUého, který se poněkUd dťiwe byl po

Uejprw wyskthUl prč pťťležitostt fbratreni mnichU
sw. Hawelských a Neichelrawských

Během totiž 9 stoletč byly se Utwoťowaly

žklássterU Neicheslawskeho a sio Hawel
skeho fbratťelti (bratě), kteréžto Uejesl po ťčssi
Uěmecké, aťe ipo žemich fonedUich fwé wětwe

poUsstěly, a silU klássrerU ale tjtnak lidi že
wssech stawU cťfaťe, krále btskUpy, lajčky wyš
ssich a Uižssich stawU w fobě šdržowalh Búe
wodUť cčl toho pozUstáwal w tom aby fe wšá
1emUě odemťeli člerwé a fpoťuúdowe do kUihh
Umrliči žapssowali,a ša dUssejejich modlicby
kanli J w 10 stolecč fetrwáwaťo oboji to

sbratťe!lť Krom toho ležč to již w powaže
člowěka, že sterě fmýsslejčcč fe wssUdy bršo
požUáwajč a fpolčUjč, Uebo jeU spojenými sila
mt wywoš:lji se wěci weliké 1ak to i šde pri

bratč KlUUtacké, a pošděj we stredowěkU prř
tak welkotwámých ústawech pozorowati jest u
W ťťssc Uěmecké během 10 stoletč Uedala se

weskrž prowéstř obnowa klásstertl dle ťeholy
KlUUiacké, 1ak fem tam chwalně pokoUssťUo
DUch woerfký, ktereho taženť Qttowa mešt
UěmeckoU sslechtoU rozUitily, která siloU fwých
čťeUU Uaponwaťa klásstery; powčUUost samých

opatUw táhwati do boje a jejtch wysoké po
staweni we wojeUské:U stál:n Qttoml: pťeká;ely
tenkráte w tom aby klássterska kášeU po ččsst

Uěmeckése aneskrš oonwila Feprw pod24
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Řehoťem Nl powstať w ofobě Wilema Htr:
ssawsiého ssťastxlý obnowitel kážslš ťcholné

Nic méně wyžlmti mUsime že an w 10
stoleti Uešanedbáwaly klásstery německé Uede
ležitějssi část fwého powolmlť, totiž wychowálti
odrUstajirťho pokolenť To pošUatt Uejlepe po:
rownámeli Uěmecké duchowxčiky, kteťi se w těch

dobach wyšUameUalč co fpisowatelé š oněmi
jiných UárodU šápadxlčch, ž čchož patmo že Uě
mečti ssoU Uejwýbornějssť pokUd to w oněch
dobcich žádatt Uwžná

Bro žemě wlašské powstalt tež dwa
jčnťobxlowitelš klássterské kášnč fw Ro:
Uanťd a fw Jan GUaťbert NomUaldš
rodU wojwod NaweUUatskúch wsioUpsl do kla:
sstera a UmťUil sobč b!,xtc pro italské klásstery
cim čim bylč Qdo MajolUš a thlo pro
BUrgUUd a Francxit Zisto, že weltkoU část
pťedptslc, 1ichž bratččm w Kalnaldoli dal wy
Ual ž ťek,xoly lemiacké Welčče pmnátnš 1est

co, že oU šaložtl blťše Rawemch Ua ostrowě
BereU klásster, kterýžto l)lllbore šastchowal do
dčth oUoho wčka Tam fe schašelt kol Uěho
xUUtsst Ua dtle š Uchfokeť)o rodU kteťť Ua febe
bxalt UlohU Wolsko a Uhersko obratttt a Ečr:
ťxewslowaUsioU a Uheřsion od Uěmeckce Ue:
oťdxxoisloll žaložttt Nexpallcátxlčjssč š Utch bhl
Bčxuxw blťžč rrUUU saského naršošexlý TeU w
Děwčxrě fešnámsl fe š Wojtčxchelll apostolem
Br!.sll eť biskxlpem pražským a Zawťel š Uimd
exťátcťstwť. Bošdějt wstoUpiw do ťlásstera w
Brxcxx odessel co arrtbiskllp BrUUo BoUi:
feici::š do Wolska On chtčl býti Cčrkwtpolfké
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a Uherskě tim, čim byť sio BoxrifáciUš NěmčUm

N wssak teUto šáměr stx Uepodaťil BrUUo
BoUi,fáciUš byl srat !m Lčtwěš 18 fpolečxličy
14. UUora 1009 RoxUUald byl fám také
Ua cestě do Uher, ále šafr od papcže Uašpět
byl powoláU Nebo žáměrxl jejž papež Gerbert
prowšstč chtěl, šawrhl cťřaťJtUdťich ll a Ua
žiwobhtč a siUrt boj š Boleslawem Ebrabrým
šBolska podstoUpsl NoxUUaldšaložtloť 1018
rnd Kamaldxlleslských TFťoresltčslfký sslechttc
JUU GUalberc Založsloť 1038 rád š Wať
lombros“y (stčUUšť)o Udolť), oba w diwokých
pollsstěch l)or NpellUiUských, prodUě pro

pollstewnčky, pťebýwajťcť o xobě po rňžUU
požslexláhla ale pro kťásstersliky pospoťU žtjčcť

Qbě ťeholy wssak Ueměly rošsak)lčjssč
půsoonsti.

455. Cčrlibút.

W tčchčo metUých dob.rch idUchoweUstxro
Ua weltké části Uchwáceno 1est wsseobecsloll Uá:x
kašoU Ulrain, a tUdťž se staťo, še Zákoxch o
bezžextstwť kslěžčcw tšměť Uaskrš wessly w šapo
erUUti Nebylo tehdáž Uicrčdkšho še kněžčw
follložtlictwi žilt, mwbrž že jako laikowé t po
ťádslým zceťa fpllfobem w staw Ulanžel
ský w stUpowalt Ze teUto Uemraw tač obecxčě
žawládmlť k tomU pťtspiwali krom wsseoberUš

r erášansti těchto dob pťedUě: tak Uažwani:
toUlawi dUchoincč t 1 dUchowUčrč,kterč
pťč žádUém kosteťe či úťadě Uebyli Ufazelli a
tndiž bršo tU bršo tam se potUlowaťi a Uicdobreho
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Uedělalč;dále: dUchoinci wrchUosteUssti,
kteťižto Ua bradech rytčrských sloUžili a 1ako
oUtUo, že wssech žákoUUw cirkeinch wyijty
fe býtt donmiwalř TUdiž prohledáxw k tomU,
aby dťein ZákoU bežžeUstwi mežč dUchoweU

stwem poťadslějiaswědomitěji bylšachowáwán
SyUody cirkewUč a papežowé 1menowitě po
slednťtéto periody MikUláš U (1058u1061)
a NlexaUderU (1061n1073) UeUstálea rážslě
Ua to doťéhali, aby kUěži šákoU o celibatě
prťsilě žachowáwali; a jejtch mohútsli le átowš
Wetr Damiani, UeUprositelm)mrawokarre,a
HtldebraUd pťifný beUedtktýUKlUUiacký,w
rožltčUých kra1tUách ašemich ofobslě wystUpowali,

a prott této Uesswáonsti dčlražllě fe žafašowali
Nbp fe wčděťo 1ak ohawUý teUto Uemraw 1est,
dali mU jméno „Kacirstwi š)čikolaitúwckl
(Ueboč tato fekta ǧUostická welikých se dopoUsstěla
we fmilstwU rošpxtsttťostť), a aby lid wěčicč Ua

UehodUost takých dUchowUčkU 1ak Uáleži Upozor
UšU byl a porádUě a Uápadně jim to Ukašowal
že jfoU Uehodsli tUdiž prčkázáslo aby Uikdo er

chodiť slysset mssi takoweho dUchoinka, který
bUď žeslat Uebo soUložUčk jest

NicméUě teprw UUlfel pťčjiti weliký papež

Řehor Nl aby dUchoweUstwoš tohoto haUeb
Uého žabredmlti mohUtUým rameUem wytáhl a
Ua wýsstUUmrain dokanlosti lUUpomohl
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154. Ga.črni ůťišúcličl.

JedUa š Uejwelkotwárllějssčch Udáťostč we
wesskerých dějtslach člowččenstwa jest oUo podt:
wxchodné pohUUtčUárodUw kde žápadčaxlš wyfoci

a Uiščť, témčť po 200 ler žiwotem a statkem se ša:
fašowalč o to, aby WalestýUU wyrwali rUkoUlU
erěricich a pofwátná mista ojwobodili od haUeb:
Uého žrlexlctiwalci uu tašexlř križáckci Již od
perich dob kťeskarlskýchpUrowawalt krestaUé,
dilem Z kajirUš horliwostt dilem š UábožUé

toxržeonstt waoc že wssech krajU swěta Ua an
mista po kterých kračel Syn Božč a kde do
koUčil dťlo wykoupeUi ltdskeyo thž fe byli
MUhamedáUčžmorniltr 638 Jernšalema
stalyč fe poUtč takowé sice UebešpečUé a wssak
Utkoťt Uemožné, 1elikož Mxchamedálli obyčejně
ačkoli Ue wždycky, krestaUUm Za odwedeUi 1isté
ho poplatkU dowolsli ty sioatá mista panwsstč
witt Kdrx ale r 1073 fo!dssUkowšu T!lrci
Waťestýml do moci swc dostqlt tellkráte fe poUtě
tyto staly téměť Uemožnými Nebo ltd teUtU:
recký bhl dtwočýaasixrowý, a proto kťestaslew
BalestýUě pťebýwajťci Uaťčkalt fobě welmt Ua
Uesilesiteer fUžowáUi a Ua pohaUěUť kteréž mi
stUm pofwátslým od erěťťčich čtxlěxlo Krom
toho bylo se obáwati žetyto diwoké tlUph bršo
i do Ewropy wcchwa, a byl fwrchowaslý čaš
žapaš podstollpitt pro pofwátUoU wěc člowěčeU
stwa a UabožeUstwť BošUáwal to weliký Ře:
hoť Ml a Ua woláUi jeho wybišejčcč k zápasil

bylo fe postawilo jtž 50 000 pod prapor kťiže
abp tam táhli pod wedeUim 1eho; ale okoonstč
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hroztwě w Němcčch pťekaštly tomUto žáměrU,
jehož teprw UrbaU lj Uwedl we skUteť.Nemálo

k toxUU podnikmltč pťtfpšl UlUž, Uapohled Uepa
lrnýuuBetr poUsteinkrodilýš Nmřerlf U
Wykolmw poUt do šemě fwaté, Uad mťrU se
šarmoUtil Užťew mlsta fwatá šUečtěUa od po
haUUw a poUtUčky trápene J mlUwil o tom

šeSiUleoUem patrtarchoxlJerUšalémskýma
w rožmlUwě Užawťexlo ofwobodit BaťestýUU š
drápU mosleminských Wo UáwratU sioém octUUl

se Wetr U papeže Urbasla ll a tak dojem
Uým prsobem bťdUý sia!x kťxčstaUňw wýchodxcich
ličsl, že ho papež rošeslal po Uárodech, aby 1e

i knťžata rožUěrowal k ofwoťwšeUi bratrú fwých
a mist fwatých na wýchodě

2. Na prwni pohled Uešdál fe Mtr bytt
fchopUýlU kU wywedesli tak dUležitého úkolU

Postawh byl maličkš Uebešké měl dloxchewlasy,
wonfy a oděw drsimtý; pod chatonU twáťUosti
ale Ukrúwalo fe sidce weltké slowo ohiné,
wýxnlxlwxle UadsseUé, žtwý mocslý cřt erd,o

latelUě zachwachčcč k tomU, což pťedUássel Žt
wot jeho prisilý a chUdý, čož opět we wášslosti
ho powšUeslo Řečt jek)o rošUěčowaly myslt
wssech,Uaděje šdareni rostla. u J fwolal pa
pež do KlermontU silěm (l 1095), kU kteremU
fe t Uěkolik kUižat sesslo Otec kťestanstwa mlU

wil tqkto: „Weliká protiwenstwi trpť Cirkew fwa.
Ua západU, jesstě wssak wětssč Ua wýchodU
jakkoliw fe š Eirkwč wýchodUč we wssem Ue
srowUáwáme pťece úterost citime Uad 1ejčm
Uesstěstim o prispětt 1i kU poxnori ša powčUUost
krestaxlskoxl sobě klademe Wkapčtel pokoleUi
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ltdskšho ke fpásk wesskerexlstwa pťčjaw tělo a
postawll lidskoU w one šaslčbeUe Zemi obcowal
Každé mťsto tam šaswčcexčo slowy, kterciž oU
UtťUwiť, Zažraky, kteréž oU koxml We chrámě
z Uěhož EhrčstUš ZapUdsl prodawače, aby šprš

UěUa Uebyla sioatyUě Učenť šábťa Uin weťejslč
se hlájá. Howada Umistělm ssoU we twathUich,
aša dowoleUi, patťitt Ua tUto ohaonst, žá
dajč bešbožxlicč jesstě weliký plat WěrUi kťe
siaUé jfoU od Uichproxlásledowáslč anUw mrhány
a trýžslěny;umnťčtt wěrU! lěpcxjest UežžkášU
bratrU swých dele sUássett. Bročež každý šapťi
sebe fám wešmč kťťž Ehrtstmo Ua fe abyš

Ehrista šiskať“ u Jesscě Uedomťllwtl papež, jtž
ecxlý slwr jedUčlU k)lafem wolať: „BUh tomU
chce! Bčch to weli!“ Waprž wyfwěřlowal slowa

ta rka: „BUh tolml chre“ budiž heslem Wa
ssťm w každém Uebešpečenstwi kteršž podstnpU
jete pro UčeUi El)rtstowo; ťťčž pak bxldiž wa

sslm šlmmenťmke statečslostča kUpokore“ at B
3 Wýsledekbyl UáramUý Kdo fe šKler

onUtUdomU wráttl kážal wšitt kťiž, a powstalo
hUUtčmeži Uárody, jakowého Uebylo posild k
widaUť Na sta ttsiče bojowUčkUpťčpťslalt fobě

Ua odšllakpodxltkU siočho kťťžž čerxoeslého silkUa
Ua prawš rameno, jak to sám papež w Kler:
moUtU čiUiti počal bojechtiwým „KťlžákUm “
BUd si že Uěkterého k tomU poháUěl Umyskpo
zemský; Uebo pohUútka wssedUi, Uebo simd jeU
tollha po dobrodrnžstwich a žápasech: Uic erUě
w celku dxlch, který pohybowal těmito fpoUsta

mi lidstwa, Uebyl ž tohoto fwěta Neboč
podUikUUti to platilo rowUě tak Usslechtilé toU
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žeonsti po hrobU Báně jako cti kťestaslskéwi
tězstwi potlačeUého krestaUstwa Ua wýchodě a
Uadwládě žwedeslé Ewropy Uad asiatskoU sUro
wosti K odtrhUUtčbyl UstanweU 15 SrpeU
1096 až do té doby měl fe každý pťthotowtcč
N wssak welike žástUpy Uetrpěliwých a rošwer
Uých 1tž byly fpichaly Uapťed a Uičeho Uepoťť
dtwsse possly

4 HťawUč woj ale wedl š kášUi wojeU
skoU a leskem kUťžečimBohUmir, hrabě š
Boutlloxm TeUto rek jpojowal w sobě opatr

Uost žralého wěkU a oheU mťadictwč; UdatUost
erhrožeUcho rytiťe a Uábožnost swatého kre
stana J hUUť feboU proUd wojenský pťeš
Uhry a Řecko do Nsie, dobyto EdešfU a NU
tiochit (w ŘčjnU 1097) Wo UestUčrUýchUe
sUášich a žtrátách doražtlo konečslě pťece wojsko

kťesťaslské, šteUčeUé Uefwornosti wUch a Uaka
žliwýmt Uemocemt k ZerUšalčmU a Utáboťilo fe
kolemhradeb města swateho (7 Čerwna 1099)
DloUho wšdorowaťo město Uechtťc fe wšdátt;
Saracéni erpothUlt Utčeho abh ohradslt
města; ale kťtžáci kanlt diwy hrdiUstwť a po
pěti týhodUech, wšat 1est JerUšalém útokem w
pátek o Z hodtUách odpoledUe kde Christnš
WáU Ua kťižt skolmť w tomto městě pro fpáfU
člowěčeUstwa(15 Eerweslče 1099) W prw

Uim opojeUi witěžUexU Uebyťo lže Udržett Utkte
rak wštek wojiUU kťestaUských WražděUo po
haUy, až krew po Ulicťch tekla HrošUe to
podiwáUi! Bršo wssak UstoUpil wštek cltUUt

jenmějssim Kťižáci odťožiwsse krwi žbrocene
ssaty ssli bosi š plačem w prsa se bixire a Ua
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wsstěwowali města pofwěceslá Utrpenim Ehristoc

wým Hrstka kťestaUU w JerUšalemě pošUstax
lých, jáfala radostč děklljice BohU ža wyfwo
božeUč Witěš Bohxxmčr wywoťelc ža krále
JerUšalemskeho ZbožUý rek wssak Uechtěl fe
oždobiti korUnoU šťatoskoncť Ua tom mistě, kťdeu
korUUoUtonon UtUčttisi! dať Spasitel fwěta

Bapež UrbaU došwěděl fe o wydobpti JerUša
léma pošemskšho w JerUžalémě Uebeskem

455. šZrnhě tašrni lxřijúcůě(UM.

KťestaUská Uadsserst a bohUoddaUá mysk
byly jsoU wydobsly Zemt jwatoU lth kťestcm
skemU; a wssak toUž měroU 1akowoxlš Uadsserst

chladla a fmýsslexlč žapachalo šexUtUoU těžce
dobyte žtrácelo fe pošUeUáhťa WžUtkajťrť fo
běctwi kUižat krefkanskych w Palestýrlě mělo ša
Uásledek tU poťitčckoU wadU, že žemě rošdělelm
bhla Ua kllťžectwi jako: NUtiochie Tibertaš

Edešfa, 1ejichžto držiteťe mělt sicxebýtč podro
beslt krált 1erUšaťšmskemU šatťm aťe fon Ue
fwornostť a foběckým ťáděslťm famt jebe č wěc
celél)o kťesiallstwa erčťčcťm Za lehkou koťist
wydalč Nejprw padla Edešfa (1144) Krik
bolesti projel celoU Ewropoxl; papež EUgeU jll
dal tUto siUUtnoUUowiml wžkášati LudwťkU Ml.,

králi fraUcoUžskemUa wybťdmxl fw Berlmrda
pťed 1ehož UábožUostť a siloU dUchoon se cele

kťesiaslstwo š úctoU skláUěťo, aby šwěstowal
Uowe tažeUi kťtšácke. Eaš byl taťowemU pod
UikUUti weťmi Uepťčžiný; a wssak mochý
Bemard pohUUl pťece kajicčho Lwaiča, že si!



56:1 DrUhé tažeUi kčižč:cké.

š nadsselxim Ujal kťiže SpolU Uapominal pa
pež krále a wládykh fraUcoUžske ke fpasitelUémU
tomU podUikUUti pťedkládaje wýsady a práwa
jakowých každý kťižák mUže účastslým býti: žádUá

žtčžUost, žádtlá pťe že Uema Ua kťtžáka Uepťi:
tomUého býtč Uwalelm; k žádUe danUebo platU
jake:UUkolt že Uema býti žawážáU; žeUU a dťtky
jeho běre Eirkew pod obšlásst!tť ochraUU fon
konečxčč odesstěnč hťichúw žeč má býtt odmě
onl kajicixUU WUbec schwáleUa Usta!lowenť
tato Když ale k roškašU papežowě také daU
byla wypsana Ua kťtžáky, tU reptať kdekdo

Z tUto Uechnčpťemohla wýmllleost Berxmr
dowa. Na četllem fhromažděttťwe Weželat
(1146) pohUUl ohinoU ťečť wssecky poslUchače

tak, že hromada križkU jčchž byl seboU priUesl,
Uepostačowala kU podělenč wssech, a Berlchard
sij wlastUi ssar rožstťčhatč mUstl Ua križky,
aby wyhowěl šádostt rožhorlellých bojowxlťkUw
Wáxlě uzSám kráť choč jeho a bratr a lUUož
stwi že sslechty prijalt kťiž u be pak i ťťsst
UčmeckoUpro taženi poswátné Ziskal wyprawiť
se teUto šUaerUitý mUž tam a rečUčl Ua fUčxUU
we Špirech kU kUižatUlUa prelátům fhroma

žděxaým tak dojimawě, že Uebylo lže odolatč
jemU, a Konrad ač prwe o tom an slysseti
Uechtěl, šcela ochotUš k wýprawě fe Uwolil
S Uim šárowell pččjalč kťiž Fridrtch, syUoweč
jeho, pošděsi cisar; an fw BerUard pfal
wlastUč rUkoU UassemU králi českélml Wladisla
wowi ll aby i oU co šUámý rek a český lew
do boje proti SaracéUUm táhUUl; k těmto se
pridalo wéwodU, markrabat biskUpU a jineho
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anstwa weťiké 111Uošstwč.Z jara r 1147

whdalt fe Ua cestU; každýz králU těchto mohl
miti w perodU fwém Ua 70 000 šbrojeUcU
N wssak lečkdo jeUž byl pred 50 lety očitým
swědkem wýprawý wojeUské Bohnmirowy, teU
tokrate požorowatt mohl že Ua Ulťsto oUoho
UábožUého BohU oddaslého sinýssleni pťt těchto
boxoincich bylo fpatrowati Umoho Ularné dU
wěry we febe famy Wojsko Uěmecké bylo
hned w Umlš NUi žaweder od peroch ťec
kých Uafchwál do mrtwých pUstiU, kde aUt
wody, aUt potrawy pro dobytek Uebylo NU tU

Ua wáhách byťi co poččtt, pťepadl 1ich wUdce
sUltáUa ikoxlskeho a cele to wojsko bUď pobtl

Uebo žjimal a rošplqssll Ze 70 000 Usslojich
jeU aš 7000 Blťže Ntceje fpojily se tyto
šbytky š wojem fraUcoUzským Mxtoži fe pU
stili domU a Kollrád do KoUstaUtiUopole, chtěje
je odtUd pUstitt po moťt do JerUšaťema FraU

coUšt stťehoUče fe podobxlého Uesstěsti táhťi po
úrodUém pomoťč Umle Nsie; a wssak tU jich
část od TUrkU pťepadeUa Eo 1tch pošUstalo
opět wyhťazexw šradoU, hladem t mečem tUre
ckým NepatrUé šbytky dostaly se do NUtiochie,
a odtUd š Llldwikem do Jerllšalema kam též
KoUrad doploUl (1148) Nawsstiwiwsse mista
swatá radtli fe, co by měli počitč abp tam
aspoU Uěco poťťdili; Uačež Ušawťer žmocUitt

se DamaskU Již je téměť měli w moci
swé tU fe počali hádatč o to, komU bnde Uále
žett, a drUh drUhowt Uowého zbožč Uepťál
Bowěst o pťčchodU wojska tUreckeho hrošila a
kťižáci odtáhli Rošmrzeli Uad tim králowé ode:
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brali fe po moťi do wlastť fwých, kamž i r
1149 ssťastslě se dostali Tak fe skoUčtlo i
drlché tažeUť š UeporižerU a fw Bernard
kcerý tolt slibowal š dUwěroU, meel slysse!ttu
wýčttky trpké QU wssak ponašowal Ua to
že raddh Božské jjoU erystťhťé 1akož ř Ua tU
okoonst, že kťtžácč pro jejtch Uestooonst a Ue
kašeň slawsleho witěžstwč stali fe Uehodllýmt

456. Eřctč tašeni lxřižúrlxé(!188). cssridrich l. u

Richard et,kmistřacs:u csiilipp š,šngnst.

SlawUý sUťtaUSaťadiU dobpť l 1187
samčho Jerušaléma Nošťšhala se Ewropa
Uaťekem a bědowáxrťm Bád města fwatšho
probUdil 1esstě jedeslkráte šápadčaUy 1tž ochladlé

kwyfokc Uadsserstt Tťt Uejmočnějssčano
wnici kťestallstwa, staťiččý rek Frtdrich l
Barbarošfa Ftlipp NUgUst, král francoxlšský
a Rtchard Lwistdce král aUǧlický š kwětem
rytiťstwa jwého tasili meč Ua Saťadisla U
weltkem fborU w MohUčt l 1188 pošwčdUUl
fe oncUý Barbarošfa počťtaže 1iž 67 let wčkU
jwého a šaplaUUl toUhoU potritč žpUpUého
Saladina a wyrwacč 1exUUměsto drahé skdct

kťestaUskémU BrťkladU 1eho Uasledowalt: Be
drich, wýwoda sswabský, fyU cifarčlw; aš Uim
kwět rytiťU Uěmeckých W čeťe doďre ošbro
jeneho wojska prodral se cijať reckoU ťissč do

male Nsie N wssak Ua obrat we šmar po:
cházč Uejskwělejssč očekáwáslť a mžtkem Uejra:
dostUějssiUaděje búwá oklamáUa! u Dne 10
EerweUce 1190 wedl wojwoda Bedťtch wojsko
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pťeš ťekU KalykadUUštcifať byl wšadU ša woj:
siem. Že wssak most pťeš rekU byl úžký, sslo

taženi preer šdlolchawě a cifať, maje co mlU
witi še fyUem fwým ťekU Ua koUt pťebťčsti

chtěl BroUd wssak 1ej Uchwátil a hrdixla moc
Uý we wlUách 1eho UaležUUl hrob fwúj! u
SyU 1eho rowUě rekowský, když peonst Nkko
(Wtolomatš) dobýwal stal fe koťisti morU š
welikoU částč woje Uěmerkého Tak stUUtUě fe
skončilo weťtké tak slawUě wedeslě tak mUoho
slibUe tažeUi toto! uu

ToU tamoU doboU Uastoupilč králowé:

fraslconžský Ftlipp NUgUst a aUglický Nt:
chard Lwistdre čestU po moťč do šemě fwaté
QUtk siče žhekťi pomoťskoU peonst Wtolomaiš
(šl(l(on šorš); rošpadli fe wssak pťt tom
hádkoUpohorsslčon Leopold Ul wéwoda
rakoUský, který byl Uemálo k dobyti 1Uěsta pťt
fpěl wžtýčiť praporec waj Ua 1edne wěži Z
toho fe powadtl š králem aUglickýxU, 1enš Ur
pUtUě oboťiw fe UaU kárať ho ťka: krerak oU,
jfa jen wewodoU, králUm rownatt se opowa
žUje?

„Ja bojUji odpowěděl Leopold „mori a
wUlč famostatUoU mimo Boha a fw Wetra
žádslého UeUžUáwaješaWalm fweho “uWrchlý
Richard tedy kážal prapor jeho strhUoUtt a do
bláta Uwrci. Nemoha Uin odpiratč Leopold
tajil pomstU w stdči, a čdyž fe Lwistdce do

wlasti pťeš RakoUsko wracel Leopold dal UaU
čihati a lapeUého Uwěštl we twrži rakonské
DúrreUsteiUU, až odtUd ža weliký peUiž wpkoU:
peU byl od swých dež Filtpp NUgUst š Ue
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poťižerU fe wrátiť do Ewropy: mUsel i Rč
chard z Walesttxly fe klčdtti; pťece wssak wh

mobl jesstě pťiměťč Ua 3 leta; ša kceréšto doby
krestaUe pon kantt siUěli do Ulěsta fwateho

457. šatinslxé risařstwi Untkčařidradř (4204u1261).

R 1202 Ua pobčdUUtčpapeže JnnoceU:
tia 1ll.wyprawilo fe Uowe tažeUť krčžáckéš
BeUátek po wodě; aťe tentokráte Uedospělť črč
žácč aš do fame šemě fwatě Uýbrž wydobyli
jfoU rissč 1tUoU famt pro sebe Jfaak NUge
lUš ll, cisať ťecký, jejž byl bratr 1eho š trUUU
swrhUUť dal poprosirč kťtžáky, aby mU šafe
pomohlt Ua trUU a slibowať jčm ša to horh
doťy Staťo fe, jak si pťál thž wssak šafe
Ua trUUě seděť aťe co 1im slťbsl wypťattct Ue

mohť: wžalt mU kťtžáci trUU a Urwalč ho pro
sebe (r 1204),a šťčdilitam cťfaťstwč la
tinské J daťi o tom UeprodlexčěšpráwU pa
peži wybižejčce ho„ abh do KoUstaUtiUopoťe

wsseobečlch silěm powolal a pťitolUUosti siooU
wzárnoU ho pocttl JUUoceUc jfa xUUš jpra

wedliwh, wywadiť six jak Uáležč š těmito kťč
žaky a wyhrožoeoať jtm klátboU proto že mťsto,
co měli kU pomocč šemě fw prtstoětč fefadsli š

trčmU kUižete kťestaUskeho Brece wssak maje
Ua žreteli tehdejssi okolnostč a bUdoUcnost Cir
kwe fpáchaslé bežpráwi jim promiUUl; ale po
šwáUč jejicb Uepťtjal Eifaťstwi latislské w

ŘeckU Udrželo fe 1eU 57 let a Uejlepssi Užitek
š Uěho táhlč BeUátčaUé pro obchod waj Ua
moťi
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j58. Yútě ta.ťkni bťijúchě n (j228) essridrich jl.

Bapež JUUočeUc lll wylrakládať sice
wssecko Ua to aby č město sio Jerllžaťchš
rUkoU mUhamedáUských wyprostsl a cisať Fri
drich jl fe byl r 1215 slawUě žawázal slt
bem wšiti krčž a táhčroUtč Ua SaracšUy Kdyš
ale Uásledxljčrčpapež HoxtorčUš lll Ua to
doťéhal aby cidať daUámU slowU dostáť Frč
drich ll wsselijak siš ž toho wytáčeť a omloU
wať že krťž wšitt Uin mU Ueťše. a jedčnč král
Uherfký O!ldťej ll prosldamt papežowýmt po

hUoUri fe dal, žcx raženť do šemš sw Uastoxxptl
N wssak tažeUi od OUdreje podxliklmté žUstalo
opěc be„šwúslede Jernzaťém šústáwať w rUkoU
erěrmlw; ša to slyssáUo o Uowých tifUěch,a

Uek)odách, jčchž šakoUssetč byťo kreslaUUm Ubo
hým Ua wýchodě TU Řehoť l)( rášně doťcx
hal Ua Frtdricha ll, aby wšal kťťž,a teUto
ZUowU se šaslčbsl táhUoUtč do šemě fwacé

Když wssak žUowU slowo daUé žrUssrl wyobroa:wáU byl od papeže š Eirkwe NyUť teprw,a
sice klátboll Ztťšerý r 1228 pťedewzať tašeniyde,
krčšacké

Bapež poslal ša Učm dwa fraUtisskáUy,
aby we jméUU papeže patriarchowt rytťrU:U a
oliť)U kresiaUskémU šakážalt š cijarem klatým

obrowati Zfa šasiloUbeU š JoťaUchoU dceron
krále Jernšalemskcho fám si Ua hrobxl Božim
wstawil Ua hlawU korUUU 1ako král jerllša
lémský; Uačež wire son chytrostč a oUskokypo
lttčrkýmt Uez šbraUč wčtěžUoU wymohť podešrelé
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pťiměri Ua 9 let Uáslrdkem kteréhož JerUžalěm
a Uejbližssč okoťi 1eho odewšdáUo kťestaUUm

159. Žcstč a postrdUi tažrnt lxťižúcňěustn. žkndwilxlx.

u šonrc tašrni lxťijňcšých.

Bršo ochladla žcela Uadssenost pro žemě
fwate a dtwoká plemě chowaresmske šonrUilo fe
města fwatšho čwesskereteměr Walestýxth(1247)
Ludwčk l)( teUkráte ležel Uemocen; ža Uždra

weUť fwé pak žawášal fe k tažexli kťtžáckčmlx
Son žbožUoU Uadsselwstča rozdělowállim kťťžU
meši rytťťe Ua Boži hod xanočUi febral dost
četUe pole k osioobošexxi ZerUšaléma (1248)
Maje wssak ža to, že beš Egypta WaťestýUy
Udržeti. Uelze, Uaměťtl nejprw do Egypta a do:
byl Damtetcy (12:19)

N tU dera se kU pťedU padl do žajeci
(1250) J byl žajac š welikon částť wojska
fwého Sw Otec potěssiťwšajeti tohoto slaw
Uého reka Jfa rowUč tak šbožUým krescau
Uem 1akoweltkým anoinkem těsstl fe LUda
wik w žajeti Uejwice fwátostč oltaťUi, a w Ue: x

sstěsti fwém tak fwatě a UeskťoUUč fe chowal
že fe lUU obdiwowali i erěťici KoUečně bhl
po :1 letech wykoUpeU a do wlasti wrátiti fe
mohl uu Zesstě jedeUkráte, jesstě U wyfokem

stáťč r 1270 Ustalrowil fe Lwaik Ua tom,
táhUoUtt do šemě fw, šlásstě aU doslechť že
fultáU eǧyptský NUttochie fe zmocnsl Trno:
on korUUUEhrista BáUa dr e w rUkoU,roz
plameslil sslechtU k nowé walre kťťšowé J
pťistal U města TUUtš U chtěje tam Uejdťiw
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žaložitt ofadčl kťestaUskoU W tom wssak wy

pukl mor a fotwa žačalo obležesli města, padl
rhtťťskýšbožmý král co obět morowé rány (1270)
S Uim žhasla horliwost pro Zemi fwacoU J
latiUske cifaťstwč w KonstaUttUopolt U wUttr
rošpadlé šafe dobyto pod Michaelem Baleolo
gem (1281) Wssecko dalssč Uamahásli bylo
marUé. Bo slaerm odporU žtračerla pewlwst
Btolomaiš posledUi UmjetUost kťtžákU Ua wý
chodě (1291)

“0. ďčxdy rytsřslxě.

Jčxstčto žajtsiš kráonU wlastUosticčrkwe,žean
kde který šUameUitý wýjew we sioětě we službU
fwoji beráwá a tim během šl!fslechtitt fe sitažčwa
Ntak fe take stalo š wýkwětem tehdejssiho
fwětskehožtwobyti š rhtiťstwem; oUokbylo
od Eťrkwe fw pofwěčeslo jako slUžba mUže Ua
Uejwýš dUstojUči k ochraslě siabssiho pohlawť a
bratťč skličextých Jesstě pak U wyšssim wýžna
mU šasilonbtly fe obe Uejwyšssč sUáhy oxwho
wěkUu totižrytčrstwo a mUtšstwouwe
wálkáchpofwát!lýchw dnchoin rytčťstwo
a tať powstaly ty tťč šUameUtte ťády rytiťské

1 Johaxlite čťSpitalssti Jtž pťed
čafem tažeUi kťižackých byť w ZerUzalemě ho:

xspital (sspitáť) kU priijti poUtUikUw a kapťa

fw JaUa ťťestitele Oboji žaložili kUprowéz
Nmalsi r 1048 thš byli kťtžáciwybojowali
Jernzalém Ustaw teUto milostdUý byť UadáU od

BohUmira statky, bratrt pri Uěmwžaltna sebe slibh
lUUišskéa počaltfe Uašýwattbratri sspitál:
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ssti k fw JaUU kťestitelt Drlchý predstaf
wený ťádU, Naimllxld š Wlly (áeš 90c1io) prč
dať kprwotlcťmllpowoláslč hosti častoxoatč a Ue
mocné obslUhowati, také 1esstč tťetč powřmlost

rytčrsky bojowatt protč erěricťm (1118)
Bapežským potwrzellim powstať takto ťád Jo:
hantUxo kteťťUapotom od Saracemctťačelčš
bywsse (1310) Ufadtlč fe Ua ostrowě NhodU,
r 1530 pak Ua Maltě odedž: Nhodwsstia
Maltěžowš sloon Čemý plásskš bilým
kťťžem ofmiřohwm jest roUcho 1ejich Ua praporci
pak čerwellý kťťž Zohalúte Udrželt fe wešdy w

postaweslť dUstojném
2 Téhož rokU 1118 složilo 9 fraUcoUž

fkých rytirU š HUǧoUem cjš 1)čxxc:n8(áš l)ša

ššuřš) rytťrfké sliby ťcholslé 1ediUč a wýhradne
ktomU účelU aby rytčťfký boj wedli š
erěricimt pro wirU QUtkpoložtltžá
klad k oUomU pošději tak mocx.ěmxl ťádU Tem

pláer kterčfe tak 11Uerwaťi proto že je
jich prwnč sťdlo býwalo wJerUšalémě w palacxč
wedle býwaleho chrámUcč tempťuSalomoUUowa

Byw rokU 1128 od Eťrkwe potwršesl rošmáhať
fe ťád teU welmi rychle po wčsskerem jwětě kre

staUském Bhl pak roždělexr Ua kxlčše, rytčťea
bratrp sloUžčri Biťý plásst Ž jedUodUchým krč
žem čerweslým bUl reholllý oděw rytčre bila

barwa zUačtla čťstotUUUxawU; čerwetlý kťčžkrwa x
wý pro wčrU Zápaš Wečet rádU, dwa rytťťi

Ua jedxxom kont, šUačsla chUdobU a siooonst,
Ua praporlx poťočerllém účeť ťádll wytkUUt byl
slowy: „Ne UaxUWaUe UeUáUl, jerménU Twé
mU bUdiš Sťáwá Wroct TUrkUm a Smxacé:
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Uům žUameUité slUžby wpkollali Templáťč wěcč

kťestaUské Když kťestané žtratčli BalesttUU Ufau
dili se Templaťi Ua ost:owě Eyprll. Bozdějč
bohatsiwim asláwon ťádU swél)o šk)rdlč a šiju
Uěli, a proti králmU a kxlťžatňm se wšpťrajťee
Ze žáwtstt sl Uepťťžně ž welikých chprawosti ob
wiUěUi jfoU Bapež KleUleUt 7. ssa w šajeti

Ywenionsiém abp Uděťal po wxllt krále fraU
co!xšsičho,šrela bež práwUťho wyssetťowánť mocný
ťád teU šrUssiť (1312), a o weltke statky jejich
rošdčlil fe š ťrálcm dotěeným který potťebowal

mnoho pe:!ěš Welxnistr ťádU Jakob Molai
který byl Upálch Ua 1edUom ostrowxl ťeky Ba
ťťžem tckoUrťSekwmch š mnohými bratry, do:
kládaje se erixxnostt fwé i ťádU fweho požádal
oba Uepřáteťp do dUe do rokU pťed foUd Božť

B:ch wyplUil šádost neťmisixa bež UěelU UlUče
néťxo papež i klál Umčxekčbxžo po jobě Ua to

3 Rád sspčřálský:xdbstmawalsire chnwcnš
poUtUčkw wstčch Uárodmo Uelnohli fe wssak we
wssem domlmrxiti š Němct Jšaložen jest sspitál
Uěmecký (1128) postawený pod dožor wcxlmto
sira sspttálslých Když aťe prt obťeženč twrše
Btolomačš 1190 UemorUiNěchi w Uemocnirech

maťe dofahonoali obsllchyt tU šaťošilt UlěssčaUé
Bremssri a Lxlbečti Uonxý ťxofpitať, kU ktrrenm
fe pxtdalt bčatťt Uěmrckčl)ohofpitálll Tak po:
wstal ťád Učmeckú podporowáxr bdw pťťžUč

kUťšat Uěmeckých Pswni welmisir ťádU byl
Jtndťtchž Walpot; simlowd ťádUbylypodob
xxeytčm rádU Jol)mlituw Oděw ťeholný byl
bťlý plásst š čerm,xm ťťťžem dež pomočť je:
1ich Damiett Ux dobwto: dosáťxlť w BUlskU podob:



574 chisledky tašeUi kťižč:ckých.

Uého powoláUi (1236) majčce tamčjssť krestaUh
jhájiti prott četrlějssim postld pohcmiim Jejčch
pťtfpěllim powstaly města: TorUň Ehelmno
Kwidisl EťboUg,Kráťower (1252u55) Wel
mistr ťádU toho po štrátě pewsloslx Wtolomaiské
sidlil w Beslátkách, a odtUd pťenesl sidlo fwé
(1309) do Kobylčce (MarieUbUrg), kdežto až
do r 1:140 fe ždržowal.

1M. Mústrdky taeri ůťišúršých

Wowážťmeli účiUky krtžáckých taželti dle
ohledU poUše tělesicých, požemských, a jen po
wrchUě, poběžslě: teUčráte owsjem Uepotkeime fe
š Utžádxxým wýsledkem prišniwým, a omhlUě
rozfondťme že Uebyli Ua osoh Cčrkx:oi a člowě
čeUstwU 200 letr Uačnáhállč UarodUw kresiaU
sik)ch rožplynUloč se koUečUěw ineč; uu Uli
liony žtwotU ltdských wšaly tU škašU; u Ua
tisice rodixr žchndlo a t d N wssať we fwětle

wčry kreslaUské a ohledem Ua wyšssi fwětowý
porádek jinak owssem whpadrre Usildek Uáš

2. Usslechtilý skUtek podUtkUUtý w porttU
práwa a š Uadssenosti UábožeUskoU, šňstaUe ssle
chetslým byč bp i Uamáhallť co do ššwnčjsska,
bhlo fe thUlo wýsledkem šádoUcťm Nowněž
tak oUen krestaxtský x!oečecit který ko fpoUsty
lidstwa Uadewssecky ohledy požemské powšUássel

by žtwot a statky obě.owaly ža ččst a slawU

Božt, ZžUstaUe dowěčxlč hodUým obdiwowánťNwssak cesiy lidské UejfoU cestamiBo
žimř!šu a rada jeho ridčfUažeUi jedUotliwých
člowěkU, 1ako celých UárodUw kteťižto ssoU to
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ltko Uástrojemi jeho k wýsledem, jichžpredx
widati Uelže žádUemU smrtelUťkU Takt taženi
kťižáckšwppadly kxlprospěchxl člowěčeltstwa jak
toho Uemohl tUssitč Uikdo 1ak k!y Uebyl rekl
Uikdo. Tak k p pťedUějčmi fe Utwoťilo pěk
Ué smýssleUi obché kťesiallsie, kteréž wyrU:
stlo š toho pomyssleUčkťestaUskeho, še pred Bo
hem k jehož ctt fe w pofwátrlém bojt meč ta
sil Uerižssť a Uejchudssi rowen 1estUejwyšssmm

Uejpokorlcčjssčpak že BohU 1estlleleslejsst Timto
dUcheUl wedelli jfoUče erstýdali fe Uessslechetž
Uějssť rytiťowé obsllchowati UemocUé a trpici
Ze tťťdyUejsližssťnodtmd pošanali páUowé
že Umjč wlidUě šachášeti še fwými čeledťUh, jako
še fpoťUkrestaUy; u tak fe rošmáhala prawá
kťesiaUskáfwoboda, roonst a bratrstwi
Bojchetiwým rytirčřm, ktrri w bežkoUečUých
pUtkách a foxckromýchšásstich proti sobě EwropU
obrátttč hrošili w poUsstkUpowykášállo wta,
žeUich kťtžáckýchdUstojUé rejdisstě1ejtch Udat
Uosti a 1ejtch do boje šapálextosti DUch ry
tťčský tč:U se Usslechtil, a bojechtiwost obráceUa
tam kde kynUla šásllcha wěčná Nytťťowé odeslt
města roškwrtala, hrady Uytiťskéofamotěly; kra
lowé dostáwali mťsto UepokojUýchwašaťU a Ue
wolUých robU žpoUeUáhťa prawých poddatlých,
kteťižto posloUchali šákoUUtťm ochotUěji čimlepe
1imi proti UttskUmsslechtyobhájeUt byli uPá:
Uowé potreijťce peUěZUa cestU, žastawowalč
a prodáwalt statky a práwa městUmi pod
daUým čťmž tito Uabýwali poonstč, wýfad a
fwobod tak fe rožwoťUowaly tižťrč okowy Ue:
wolUtctwi a robstwi Mnohe rody anské
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wymťely w Zemi fwaté statkp jejich pťtpadli
králi Tim se tUžila xnor kxálowská pťewaha
ijUé sslechty klesala mčxstaobchodem a swobo:
dami roškwetala, xoboty Ubýwalo staw stťedUi,
mčsjfemský,wšUtkati počal S tim Uárodxlost,
š tim prawá fpolečextskáwšdělanst fešmáhalp

Z wědy a Umčin hojného š toho Utělp
UžitkU a šwelebenť Meši Uárody ewropskx,xmt
šnwhlo je šiwé, posild ch:UožUé občowánč wša
jeUUlá pofxld stáltUárodowé wedle scbe wefpo:
lek fobčx ciži, a febe odlončeni, kašdý sám w
xobě a pxo skbe; u Upnť podali sobč che kn x

fpolečm,xm podUikUlU i fešxtaly fe cižé kraje po:
wahh, erawy a ťečt; chwťdaného Ueslýchaného
Uonho požUáUo Uow!xchpoij hojUá šásoba
šťsfána; rwičeslo fe we plcwaě po Uloťi Tak

xe Uwyklo dalekým cesiám po Uxoťi a tak pťip
:anowáx.a dlál)a k objrwexli Nmerikt!, Ualešexra
dmlka UáUloťUi kompaš at d Na šápadU
Zakládáno sskoly pro žwedeni wýchodnanň TU
fe rwtčili UlUžowé w ťečech wxxchodm,xch, kteťťšto
pak pťelťwali sklad Učenosti wýchodnč do jašyka
latixlsieho uu TeUkráte počala též w obyčej
Uxchážetistawba románská ž Uťž fe wywi:
UUla gothtcká; w Ewropč pokoUsseťtfe sta:
wčti čo a 1ak wčdělt Ua wýchodě Odtx.d an
dťla mtsixowská a chrámy welebUé wěčxrc dťlkašy

nábožUostť, wtělextá tolcha po nebč wčxčxlťchwa:
loťčxčUťkowé tažeslť kťižáckých, 1ežto podalh wšorh
k Uim UmirUěU kouečně šalosiUý osild krestaUU
na wýchodě a moc Sararcnčc Ua čaš ochro:

Uxexřau Waklt fe wedoU siižUosti Ua powčrU,
ktexá w tťch taženich Umohonásobslé potlawy prý
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Ualežala„ jesti to 1ako stiUža Uic pokládati U
poroanUiktomU, jak žároweňwelkotowár
Uč cit wiry obžthUl těmi wýprawamike
hrobU BožťmU!

145 ďnzssiťomňnt wčry ůť. m žskomořanrch a nu šsitmě.

Nožsstťowáxti wiry kťesiaUské ža těchto dob
Uenť tak skwělým objewem w žiwotě rťrkewUťm,
jako ša wěkU perějssčch; pročež žde co podťi:

zený tah k obrqšU časowémU fe prtpojUje Také
Uárodowé, Uin do Eirkwe UwedeUi stáťt daleko
od hlawUčho dějisstě cirkewUťho

Od čafžl sio ngustina apostola NUgťo:
sasiiw powažowásl Nťm co prameU še kte
réhož st rožléxoaly fpásilé toky wťry krefkaUské
ke wssem UárodUm Wročež HoUoriUš 1ll

biskUpy wssech UárodUw wybižel k tomU, aby
fchopslé mladťky a kněze odesilalt do Řťma,
aby tam ša mišsionáťe fwých krajanú mohlř
wycwičenč býti Totež ččntlt papežowe wyslansi
cemi a plslomocniky fwýmt po celcm oborU
kresiaUskélU

2 Za těchto dob tedy UwedeUi jfoU do
lůUa Cirkwe:

čx)Bomoťané Zesti to Uárod prodUě
slowaUský, až po moťe balticke rozprostťexčý
(UyUč w fewernim WrnskU) Bokay, jiš dťčwe
ž Bolsky čtněné wsstčpitč krestaxtstwč mežt Bo
moťanh žmaresly jsoU opětnými žpoUrami; bi
skUpstwčKolbťeské žasslo hUed š perčm bč
skUpem NetUbertem Teprw když wojwoda poe
moťanskúWladislaw polským Boleslawem lu
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žcela podroben byl prifaboU žawážati fe UlUfel
kU prtjeti wiry kťestanske Kněz sspaňhelský
Bernhard od papee k tomU žponmocněUý,
pťissel k Uim co prawy apostol EhristUw (1122)
Wro chatrné wžezťeUčwssak odkážásl byl š po
tUonU domlnon: „že WáU wssehomira
takowého žebráka jako oU jest, ša
swého wyslaUcekUim whhlidUolltiUemohl!e
Synowé fUrowosti šajisté 1eU wýjewem leskU a
Uádherltosti daji fe žiskatt BohU Z UstoUpil
skromUý slUha Božč do Bamberka oded po
žwal wéwoda polský biskupa QttU aby Bomo:
raUy EhristU šiskal WlčdnémU tomUto knězi

podarilo se, že w Byrčci 7000 NomoraUU
pokresttl Kamixt žiskáU EhristU wéwodkyUč

kčestaUskoU Nejwic odporowala města obchod
Uicka: JUliU a StetiU Nawraceje fe Otto
do BamberkU r 1125 žaUechal tam 12 chramů
a jedno biskUpstwi w ZUlťUě. L 1128 jesstě

do těchto krajiU fe octnul a posledUi ostatky
pohaUstwa šde wymýtil; koUečUěpo tretť, když
sem ž BamberkU fe octUUl horliwě aposstolo
wal až do 1139 kde co apostol WomoťaUU
žesilUl xa cti se co fwatý BiskUpstwi ž Jlean
pťenefeslo do Kamilla (1170) a JUUoceUzU
podťťdil je pťimo stoltci sioate (11:10)

d) FiUowé, LitwaUé Esthowe a KUš
rowě FiUUy podrobil král Erich Swatý fobě
a Eirkwi (1157) O obráceUi LitwaUU žafa:

žowal se Uejprw kanoink MeiUhard z Brémy,
kterýž také byl až do 1196 prwnim biskUpem
jejich Jeho druhý Uástupce Nlbert založil
Rth, jako fwé sidlo jbiskUpskéak obraUě Elr:
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kwe a wzdělanosti šaložil ťad „bratťi mečo:
wýchck (frštršš mjjjljéš ()drjšlj), jichž perl
welmistrWiUUož RohrbachU w boji padl u
BčskUp Nlbert pomocč krále Dáslskeho pťemohl i

Esty a wydobtte město Dorpat UčiUěUosidlem
nowého biskUpaEstUw uu Z Semgolowé
pťijali wirU kťesiaUskoUod r 1218 obdržewsse
biskUpa do města Selona Wýtečný biskUp
?llbert (xlx1229) šťidtl též dwojč sidlo bi
skUpske:WčrlaUd a Rewal Botom fei
hUed Uwolili KUrowé kU pťtjeti kreskanské
wiry (1230) Řád rytťrU mečowých po
woleUčm Rehore l)( spojil fe š ťádem rytirU
Uěmeckých(1237)

145. Zm. Možtčch, bisbup pražslxý, prmnt apnstnl

anssúlxňw a obrňrrnt ansii na mtrn lxťrstanstxon.

Sw. Wojtěch:

Dle Uejstarssich spráw dějepisilých cttlč
BrUfowe pohanssci ša UejčelUějssi bohy fwe:
Berkultofa (boha hromU u WerUUa),Bo:
trimposa (boha oeri a owoce) a BčkUllosa
(maťitele hUbttele). Hlawni sidťo bohU bylo
poswátslé pole Nomowé; kUěžčjejich (šrjwn)
bylik fpolU soUdrowé a šákonodárcowé, opirajice
se wssi mocč proti UwedeUť wiry kťeskcmské

Nejperějssč pokay kU pokrestaněni BrU
ssákUUčiUtl Uáš drahý wťastenec fw Wojtěch,
biskUp pražský, kterýž fe skwi Ua obloze Cčrkwe

fw w obšlassrni zári, xe25
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1 jako biskUp;
2 jakoťeholUik u BeUediktýU;
3 jako mřšsioUáť a mUčedlUčk

proto o Uěm žde obssirUějč položčme
Za časil Boleslawa Dobrotiwého ša Uěbož

powstalo sidlo biskUpskéw Braze, slyUUlw Če
chách podle rodU knižecťho wládyka Slaink
Ua hradě Libickém Bohatýr tento byl onrUý

a bohatý pťi tom i rožssafslý a sstědrý k chU:
dým N wssak 1esstě lepssč kresiaUkoU byťa jeho

cholť Strežislawa a žcela prawdiwě o Uich
Uapfal 1edeU starý sptfowatel: „Dobrý byl
otec; lepssi byla matt; Uad oba byl fyU jenžto
Uarodil sež Uich,l Narodiť sel . B 956 a
dostal Ua kťtU fw 1mer Wojtěch, což tolik
žxčameUá jako útěcha wojska, a 1méno to mU
beš pochyby proto od otre dáUo že by bo bol
rad 1edUoU widěť slawným bojowUťkem J stálť
fe jest wojčnem Chrtstowým kněžem PáUč a

horliwým apostolem W Uebežpečllé Uemoci
postawené dčtě un polomrtwšho mtláčka nu
žaslibsli ssoU žbožni rodtčowé službě oltáťUi,
a BUh šafe Ušdrawtl jim ho Beri ho wy
chowáwal pro staw dUchowUč wýtečUý kUěž
Nádla, pošději pomocUik jcho pťčprárech apo

siolských Bozději Ua whšssť UčeUi poslaU do
Děwina do sskoly biskUpské, tehdáž slawUé
memenitý Qtrťk byť Učitelemjeho; a arcibiskUp
DěwiUský Ndaťbert Utladého Slowaxm š Čech
tak fobě šamiťowal že 1UUdal pťč btťmowálti
jmeno sidš Ydalbert, čťmž se arct Čechowé
Utkdy mýliti Uedali jřUeUUjiče draheho rodáka
sweho Uejank Uež prwé, 1méUem slowaslským
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Wojtěch N tak UejeU rozfáhlo:l Učerstť

Uýbrž i dUsse fpaslilosti Uade wssecky soudrxchy
fwe we sskole dčwislské wynikajčcč wrátil fe po
9 letech aš ok 981 do milš wlasti, Ua hrad

otrowský S radostč witalt Ua hradě Libtckém
mtlačka fweho oter antka a bratri Tchož
roku drahebo otre žtrattl fám pak od btskupa

pražskeho Děrmara ša kUěže wyswěrext bpl a
pod Uim také sloUžčl EUost a fwatost jeho
byla žUáUm wssemU lth a proto když biskUp
Dětmar Umreť a kUťžeBoleslaw dllchoweUstwo
a páUt Ua Lewem Hradrt fe k woleUť btskUpa
fefsli a fe radili kohobh Ua 1eho mťsto dofa
ditt mčlt wsslckUi 1ako jedUěxUt ústy šwolalt:
N koho 1iUého, Uež Wojcěcha!“ u
Ze byl Urošeneč byťo fe Uadťtt že anstwo
skrše Uěho wire kr bUde šťskáslo; že byl boha
tým: mohťo fe očekáwati, še bUde otcem chU

dých; u že byl Eech, wlastexlec: Uebylo fe
báti aby žradtl wlast fonedUm o koUečUépo
drobeUi že!ečč česke: UsiťUjťč!e:l. Wo celé žčmi

ožýwala te radost meši krestalch, že Čech tak
wýborný stať fe btskUpem Tenkráte čťtať fotwh
30 let ale byť prawý pastýť oweček fwých:
horťiwě kášal fe modltl chUdé U stolU fwého
obslUhowal šajatš od pohaUU wkapowať
Hned drlchý rok po jwěcexli fwém (984) konať

cesty po rošlehlě.m btskUpstwč pražskšm kU kte
remU teUkrátepatrčla i Morawa a SloweUx
sko Eo w tčchto krajich fw apostolowé Eyrtll
a Method wsstipili: to Wojtěch škrisil a Upe:
wnil; w Ostrthomě pak pokťestsl fyUa wojwody
Uherskeho Geisy, a dáUo mU 1lUéUoStěpasl l
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kterýž fe stal apostolem UárodU Uherského. Bro:
ssed i Bolsko wrátil fe Ua stolec sij Zde
mU wssak žtrpčowaly úťad Uejedny okoonsti

BaUstwo fe Uechtělo odťčcimUohožeUstwi;
kUěžťpak manželstwi; lid Uechtěl Uáležitě fwě
titi Ueděle a fwátky; též Uechtěli pťestati žajaté
prodáwati ša otroky MUohý žastaralý blUd
mUohý oblibeslý Uáwyk panowal posixd meši

lidem a pohaUe fUžowali kťesiaUy Nad tim
krwácelo stdce horliwšho btskUpa Wojtěcha ?l
k tomn wssemU ho sixžowalt Wrssowci, Ueprá:
telé rodU Slainkowa

N tU jej počalo fwědomi hrýžti Uebot fe
mU šdálo že fe Uedaťi diloBoži proto poUě:
wadž oU biskUpem 1est, 1iUý že bp wice po:
ridtl J Ustaslowil fe Ua tom še stolice bi
skUpske festoUptti a pťtwolili tomU papež, do
žemě fw pUtowatč

N tU jtž pťtkročUjeme k drlché dUležité
proměUě w žťwotě fw. Wojtěcha,a máme pťč:
ležttost, powažowatč ho 1ako reholxlika

2. YZ. 989 wydal fe fw. Wojtěch Ua
cestU do Rťma Několtk pčátel kUěži wyprowá:
želč ho mezi těmi bratr Nadim pěstomt
Radla a probosstWelich erědoUce o taj
Uém oUmyslU 1eho Bapež JaU )(17 radil
UUx aby wstoUpil do klásstera.

leožiw roUcho biskllpské a oblekmlw fe
ša poUtUčka, chtěl Uejprw cestowati do žemě
fwaté; a wssak ťeholUčci wu BeUediktýUi Ua
hoťe Monte KašsiUo šrašowali ho štoho
pťedfewžetť, až oU fe konečUě Ustanowil Ua tom,
zUstaci w klásstere Ua hore Kašsislo thUd
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wssak dostal fe do Nčma a wstoUpil do,klá:
sstera sw. BoUifácča, Ua hoťe Nwesltm,skš.
ZkUsiw ho opat Leo, má:li k tomU ponžoťam„
oblekl ssechtčce w bisknpa českého w,e ctchodne
roucho čeholUé fyUů fw. otce BeUedtktq,ya pa:
pež JaU )(U. w to fwolil. Na želeUy ctwr,tek
r. 990 obdržew ctthodUé roUcho ťeholsle, tťetcho
dUe na to, w bťloU fobotU pťčwtělen bhl wťa:

stenec Uáš fwatý meži ťeholnikh chUdé. S šlťm
žůstal jediUě bratr Nadčm; ostatni fe wratili
do wlasti.

Kdo jej widěl Ua stoťici biskUpské, widěl
wšor bisknpa: kdo 1ej požorUje w klássteťe,
mUsi pťi Uěm obdiwowati wšor ťehoťUika.
Nebylo práce, Uebylo slllžby w klássteťe, kU
které by fe byl pr českěho bohatýra, biskUp
český, Uebyť propújčowal. OU si wyžádql, aby
směl wymetáwatt a čtsttti kUchin, wymýwati
Uádobč a snásseti, co bplo potťebi kUchaťům.
Nikdo ž ťebolslčků UetUssil, že by byl bratr,
ježto drUhým pťed fwitáltim wodU pťinássiwal
kUmýwáUi, a w poledne i wečer poslUhowať
U stolU, biskUpem prašským; 1ediUý opat wěděl
poUěkUd o pťedesslém dňstojeslstwi a obdiwowal
blUbokoU, UeličerU pokorU Wojtěchowll. Ta:
ťowá byla pokora Wojtěchowa, když byl ťehol:
Uikem sio. Besledtkta. Wždy byl trpěliwý,
tichýš žbožUý, pracowitý, jako ťeholnič prawý.
Zarim w Cechách šačalč žase toUžtti po drahém
fw. wlasteUcowi; Uebo, když Uěčeho drahoceUe
Uého poszdem, teprw teUkráte požUáwáme weu
likost štráty té. Tak i ti, kdož byli sslechetslějssč
w Uárodě, an slysseti Uechtěli o woleUč Uowého
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bisknpa dokUd bylo čáky, že bUde meet fw
Wojtěch do wlasti se anratiti Skutečslěwy
prawili jsoU Čechowé pofelstwč do Řima wy:

prosit draheho Wojtěcha Ua osiraloU stolici
pražskon Wapež je wlťdslě pťijal UžUal žádost
wýwody a UárodU českého ža slUssUoU a jelikož
o tom 1edUáUo Ua syUodě wece k otcům sl)ro:

Ulážděným: „Dámek jim Uažpět čeho hledajť
ačkoliw stawsse fe Ueždarnými syUy, Uebyli ssoU
1iž hodni dobrého otce Než dáme 1tm ho pod
wýmiUkoU BUdoUli posloUchati wěrUě, mčjtež
si ho; UebudoUli wssak chtiti odwrátitč fe od

anyklých Ueresti fwých, pak Uechak tento mi
láček Uáš odejde od Uich!„ u

Tak fe rošloUčil fw Wojtěch š tichoU
celi š milým klássterem š Řilnem a pUtowal
k sidlU opUsstěUémU žafe

Bo tťech letech ale opět mUsel ž WraZh
UsioUpiti proto že ho tam welice fnžowalt
Wrssowrowe do klasstera ťimského N wssak
cifaxťOtto lu k tomU ho měl aby fe do wlasti
wrátil QU Uposlechl ale to si wymiUil že
UebUdoUlt dbáti UaU Čechowe abp fe siUěl
stati mčšsioUáťem N tU 1iž jsme pťi tretť
dUležité žměně w žiwotě proslaweUeho wlasteUce
Uasseho e

3 Stalo se jak to byl tUssil!u Toho
rokU996 když se po druhé fw Wojtěch k Wraže
wracel: pozabijeliWrssowcč š pomsty Ua hradě
Libickém celoU rodiUU jeho Ua deU fw Wa
clawa: mUže, žeUy, dčti Také anedli wojx
wodU a lid proti fw Wojtěchowi, a proto když
Ua hraUčce prissel wyprawil posky do Čech š
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otáškoU: šda li ho jesstě chtějť mťtč ša biskUpa?

deowěd wypadťa tak jak ji fw Wojtěch oče a
káwal: wškášalt Um totiž: „aby teU obtťžxlý
karates UlrawU žUstal kde je; že oUt ho
Uechti „ Z toho ale žradowal se s“w Wojtěch,

Uebok fprosstěU 1fa wssech žáwažkň k stolict a
stádct fwšmn mohť fe státč tťm, po čem prá
ťxUUluo mišstonárem a odessel do Bolska
TeUkráte wybojowa! wojwoda poťskýBoleslaw
Chrak!rý Wrxxsko a Brllssáči jesstě byli pohcmé
Tčm tedy hláfatt sio ewallgelixml UmťUtťfoběp

šxďrltwý apostok Wojtěch.
Werč potčárrč š Wrussáky Ueslibowalo

mUoho Utěchy; whk,xáxtělt ho še žemě hrožilt
mU fmrtť, až t ť!tli k)o Když pak koxlečně do
pofwařlxěho poť)allňm Poťe Romowe žabťoxldil,
a tam si odpočťwatt počať (23. DUbUa): oboťčč

sie Uaň a Ua prňwodčč jcho roššteklexlý ZástUp,
a 1cho aU stoje fe modlil probodlt osstťpem
Tělo ša čcm: wyfokoll wykoUpeUé pohťbeslo w
HUěšdUě MUčedlUicka fmrt rošmlložtla 1eho
wažUost U UárodU a žiskala mU jmer Swa
tého (dlx23 DUbUa997)

1“. šůenrdibtýn sw. šňrnnnušďnnisúrinň a žini migo

sioUňťi er Wrnsich.

S tčmže osildem jako fw Wojrěch, potkal
seslawUý bexlediktýlcBrUUo Boxrifácťllš
posslý ž králowského domU QttoUUw kterýž chtěl
býtt těmto krajtnám tťm čim byl druhdy slawný
BoUifáctUš krajaUňm jeho Uěmeckým OUtUám
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též žanechať krásilrž žiwotopiš Wojtěcha sioatého,
a š ponmoceUstwcm papeže Stlwestra u kre
sianskoUwiru žde hlafal Zabit byl14 UUora
1008 Texckráte slibil papež slawnémU Bole
slawowi EhrabremU, kterýž wybojowal žemř
drUskoU a pťiražil k Bolfce žťiditt w Zemi jeho
famostatUoU Cirkew slowaUskoU, jako byla ša

čan fw Eyrilla a Methodia w ťťssl welko
morawské, 1estli i žemi českoU k Ui wydobydč

N wssak poUstewUčk GUUtčr wpnsttl cifaťe Uě
meckého JiUdricha ul do Čech tajUými cestami
w SUmawě a teU NolaUU witěšUemU žamšr

celý šmaťtl Tehož čan rožUesla fe powěst, še
wojwoda mišsišUarUm š Nima meši Uimiž
predUi byl BrUUo dal mUoho peněš, aby !UU
wymohlt w Řimě korUUUkrálowskoU jako 1i
dobyl tehož čan kral Uherský Dožwěděwsse fe
o tom Uěkteri lotrowe žabtli BrUUoBoxlifácča
asoUdrUhy 1eho peUěš owssem UeUaležsse! nu

dWo opatowč polském BohUmirU (l 1027) co
prawý apostol WrUwa ťterý 1ichporodil EhristU
bylk cisterciák mnich EhristiaU ž člásstera
Oliwy (1209u1210) Wočal fwé žwěstowáUi
w krajině Ehelmské po hraUtcťch Bomčžm:ie
Bržo o tom 1ak fe mU daťi špráwU daťpapežt
Znnocellciowi ul a pošději ša biskUpa Země
prUské wyswěcetl bhl ZUUocenš uj we žlá

sstnim dopifU požcidal arctbiskUpa HUěždeUskšho
aby tUto Uoon pťisadU kťesiaUskoU a Uowé
obrácence w BrUsich we žlásstni pcči a ochraml
si obral Zároweň ale Uapomťna wéwodh po

moraUského a polského aby simd toho obrácelli
UereUžiwali za prostredek podmanti sobě BrU
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ssáky ža otroky, čimž by jim UčeUč Ehristowo

w ofsilčwost wesslo Jesscě 1edeUkrate mUjel
Užltl biskUp Ehrtsttaxl poonct ťťčžákUp oti po
haUUm meši BrUssaky pťi čemž řUU dá!!o od
papeže pononceUstwi, šťťdtti biskUpská tťdťaa
chrámh (1217) KoUečUě UlUsiřlpowolatt Ua
pomoč „rytiťe rádU Uěmeckého“ Nod wý
mčUkoU,potwršerU od risare a paPeže, še šemč
wydobytá bUde Uáležetč rádU, Uwážakčt fe ry
tťťowé w těžké podxcikUUti loto; pťtččxč:ěšxčm1čch
dobyta jest žemě a whstaweno mnoho mčst
Zemt pak rošděliť papež r 1243 Ua btskcxxwsiwč

troje: Chelmo Bomežcmče EereťaUd, čU
kterým po witěšUem tažeUč čefkeš)o čráče Qto
kara lj pťčdáslo 1esscě čtwrtšc: Sam.chd
Král Qtokar tam šrčdtlpeonst Kršxlow
(KoUigšberǧ) Bršo xopp:xťlo Uowč šboxčťexxč
BrUssákU pčoti radU (1260u75) Up!xseUc:
drobexrč BrUsla podaťslo ze tepršxď r. 1283

W těchto wálečných dobach moť)lok Pe owřjem
jeU málo diti kU prawénm profpšchč: dUchoin
mU BrUskčho UárodU

“::5. Wbrňcrni núrodu mongolstššxho ct žixxýchw šlsti.

NesiUirné fpoxlsty šemě we siťedUš Nsit
žanimá od UepamětUa Uarod mo:čgolský K
jibU jfoU JUdowš č wýchodu risse Kytajsta
(Čina) Nejprwé se prodračt do intť Nsie
NestoriáUi ž wýchodUi Eirkwe 1imž se Ua ža:
čátkU 11 stoletč podarilo jčxdxwho tatarského
knčžetr Ua sewerU od Cťrch obrátčti a tak tUto
žemt pokťesianitt
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TeUto kniže a 1eho UástUpre wessli ssoU
U wsseobchoU šnámost Ua žápadě pod Uažwem:
kUěž JaU Mxččchowé a pťčchoščš krath wý:
chodlrich žwěstowaťt radostné ale pťepiaté Uá:
děje, jakowe fe UkažUjč krestaUské Eirkwi w

krajich tamě1sslch EUgeU lll a NleraUder jll
fUažilt fe, fpojiti ťťsst oUU š Eťrkwč žapadni
TeUto papež pťijať tod xedUoho ž Uásledečcich
králU tatarskhch whslaUre kterého w Nimě ža
biskUpa wyswětsl a Uažpět odeslať (1177) Nle
1iž pod :Uým kralem podlchla rčsse ta wálečxlé
moct Dssixčgtš El)áxlowě (1202) Texťto
strassslý wUdce l)ord moUgolských pohUUt bol
fon chotč kťesianskoU k tomU, aby trpěl

kťestqny Když l B 1241 Mongolowé fe
whrojili Ua žápad po Ewropě hroščce ji obrá
titi w poUsstkU: tU kde ťdo pťál aby tento
welikáxlfký Uárod Ehrčsta pošnaw okrotčť Za

toU pťiččxwu poslal papeš JUUočeUž M a LUd
wik král fraUcoUšský Učkterš Umichh fraUtisskáU
sié a domillikáxtské, aby š Uěkterýmt kllťžaty
mongolskými wyjedUáwalt o UwedeUi wiry kre
tkaUské

FraUtčsskáUi šiskalt pťišUč U GajUka, jehož
xnáč byla krefkaxlkoll UestoriáUskoU Než wy
slancowš tito predfwědčili se že kťestaUstwi po:
sUd 1eU chatrUě fe bylo Ujalo w stdcčch MoU

golU a še wedle kUěšť kťejčallských steré wáž
Uostipožiwaji ichiUowé mahomčdánssti a boU
žowe pohanssti stťidajice fe š oUěmi we slUž
bách Božťch J Řchoť jx fe Uemálo žafašo
wal o pokťesiaxlěni MoUgolUw ale Uadarmo
Kochčxlě šdálo fe, že fe powede pláU papeže
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MikUlásse 17. (1287u92), který xtam whprax
wil rtihodxlého FraUtisskáUa JaUa š MoUtex
Korwislo, jenž libežUoU močč zpěwU, ,koUžlem
obražů btblických starého tnowšho Zakoxm, a
pťeklady Uejwýborxlějssichčástek Btfma fw. 6000
MoUgolú čUpťijeti kťestU pohUUl. Kťement 7.
Uabyw o tom wědomostt, poslal mU 7 pomoc:
Uiků (1307) pofwětiw jej samého za arribtskUpa
w KambUlU (UyUč Bekirlǧ). Bš) jeho sinrti
(1330) Uásledeťci papež MikUláš pro Uehody
časU Uemok)l fe Ujťti Tatarů, po š let dUcho:
wUťho pastýťe zbawených. Když Eťňaslé proti
anUjicťm Mongolňm six wšboUťčlt, obec kťe:
sianská w WekiUšU žassla (1369) a mtmo 1e:
dUosliwé kťeskatch UestoriáUské Uičeho Uepozů:
stalo. Od té doby šabraňowáxw Utišsionáťúm
kťeusfaslským wstoUpčtč do ťisse ččnské.

ZlásstUiho žcela drxchU byly pokay, 1imtž
FraUttssek Serasitlský w Damčettě (1219) lidi
obracel, a siee plameUUým powšbUšowáUim
kU kajicxlosti; důwtipUý wssak RameUd LUllUš
mežt Učenými Mahomedáxry w TUUssU (1292)
cestoU wědeckoUprade wiry Ehristowy doka:
žowati hleděl.
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U. Řecká Eťrkew.

146. PUbnsomě, strdnntiti Upět Eirlšrm řrcůUU ď

latinsbon u šonrr cčsaťstwiřrchého(„55)

W Eirkwi ťecké klesaly wěda UměUi a

prawá pobožslost, tyto podporh každé wzděla
Uosti wždy wice a wťce žalostUým prsobem
Wedle toho ale wžrostalo U Nekúw šeražo
wáUi žápadčaer, jako UežwedeUcU(barbarú),
a pohrdáUi katoltckoU Eirkwi Wapežowé
fe wyUanažowalt wssemožslč, aby wlčdUým pťed
stawowáUilU odtržeUce žafe k sobě pťipojilt a
tak Uchowalt šáhUby Ll wssak jedině teUkráte

ťdyž risst ťecké brošilo Uějaké UebešpečeUstwi,
prokašowali fe cifaťowe a biskUpowé UáchyťUč
kU sjedUoceUť 1eltkož jim wice sslo o čané pro
spěchy, Uežlčo prade N to bylo pťtčirloU

že pokay o sledUoreUč Uazwice miUuly fe š
podaťenťm; Uebok Uelše Uadict fe Božiho pože
hUáUť tam kde foběcke šáměrh a oUskočUost Ua
febe beroU twáťnost, 1ako by krásile a weliké
dilo k mistU pťiwéstt chtěly

Tak to bylo prt sUčmUw Lyoslě. deyž

cifať Mtchaeť WaleologUš r 1262 odnal
žase Caťthrad LatiUikňm tU fe obrácil Ua pa
peže Urbálm M š profboU aby do Eirkwe

katoltcké š ťisst siooji pťijat byl Jeho prawý
úmysl wssak pťi tom byl žiskati tim km“žata
žápadUi fobě a tak Ubežpečttt rťssi son pred
Uowýmiútoky, Uebo lUU hrožil kráť sicilský Ka

rel Nndegawský a latinský cifať BaťdUiU ll
Bapež Nehoť lx odkázal cifare Ua fUěmwsse
obchý, kterýž práwě wypfáU byl do města
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LyoUU (1274) J dostawili fe tam tUdťžwy

slancowé we jméUU cisare a biskUpr reckých
Bo dlouhém hádáni pťiwedeslo siednocellť žá
doUri k mistU WyslaUcowé podepsalt WyžUáUi
wiry, w Uěmžto UšUáwalř že DUch fw. i od
Syna wycháži,a že papež jest hlaon obché
Eirkwe (primát), jediUě to fobě whhradiwsse,
aby fmělt podržett staré obpčeje ťecké Botom
fe odťeklt slaonU pťifahoU roštržkh dofawádUč
Nle toto sinireUi jelikož bhlo fe stalo jeU Ua
oko Uemšlo dloUheho trwánť Už cisar Mi
chal Ua mUoše fe Uchylowal od úmťUwp dů

ležité Wo jeho fmrti bďšo wssecko se žafe
wráttlo kU predessle roštržce SlechetUý patrt
archa Wechš který byl Uejwčce k siedUočeUť

pťtfpěl a Uemxlošť dobťesinýsslejici biskllpowé
řečti Uemohli dále probiti, an raději fefažeUi
asi:žowáUt jfoU

2 Wždy wčce a wčce fbiráUi bylt Ře
kowé od TUrkU a od UastoleUč fUltáUa Mlcha
meda l r 1413 kmitaly turecke ssawly NekUm

pred očima žcela na bližkU Eelé lodě per
ťeckých biskUpU kUčži a lajťkU pťichášely w těch

dUech do Jtalče aby fe spojtli š Cirkwť řčm
skoU BťižUťwé tšto chwile poUžtw papež EU
geU UT požwať Řeky Ua sUěm do Ferrary
N tok byla 1esti hlawUč pťičisla proč papež

sUěm Basilejský, 1ak jsme sl)Ury žmiUilt chtěl
miti pťeložený do Ferrary Cťfar fám fe do

stawil š weltkým komoUstwem 1438 a skoro by
fe bylo hUed zpočátkU cele podnikmxti rozrašilo
Ua malicherrtých hadkách o pťedUost, jichžto byli
marini Nekowé šačali Mimo Učenio DUchU
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fw staťa fe ťeč jesstě o Uěkterých jiUých fpor:
Uých otázkách, totiž o chlebU pťi wečeťi Báslě

o očistci a beš toho t o prtmátxl papežowě
NerčeUějssčš Řekllw Bešsartolc dokášať še
UčeUi lattUčkUw o wycházelxi Dncha fw od
fmyslUfw. thU erdstoUpá; a t ohledem ostat
Uich otázek UčiUěUo jest porowUánč Usitefeno
fe Ua tom:1) že DUch sw wycháši od Otce
a SyUa žároweU; 2) že wečeťe chě mUše
koUáUa býtt rowxcě jak čwasseUúm taki Uekwa
sseUým chlebem a že každá Eirkew má ostatt

pťt šwyklostt fwš 3) že dUsse oprawdowě kajť:
cťch, ktere fwých hťťchúw w tomto žtwotě erd
kály, prtchážejč do očistce kdežto fe 1tm mUše
pomahatt modlitboU a dobrýmt skUtky 4) Wy
foký ťUěš w Řimč má prtmát w celš Eirkwt
a t d

Listan Uastaťé UUie byla wyk)otowexm r.

1439 we Florellrii kamž Zatčm sičěm byl
pťeložen Byla též podepsáxm ode wssech čle

UUw fynodh, až Ua 1edixlého Marka btskllpa
Efeskeho TeUto oblUda kterýž ač mU celý
fUěm žťetelUě kdeco wywrátil twrdosičjUě fetr
wať Ua fwem: anrátiw te do wťastt Uejwťce
k tolUU byl pťtspěl, že tak krásné Uaděje brziččy
žmaťeUy byly Nožssxčowal wsselijaké lžt, a lid

poboUťil protč btskUpňm tak že Ueijozssť bt
skUpowé, aby od rozlicenš lcije pokoj měli od:
wolali waj podpiš kterýž bhli dali Ua fUšmU
we Florellcii pro fwatoU Unii

Takowý lid owssem dožrál pro žáhUbU
fwoji MUhamed ll Utaboťil se š Uáramným
wojem r 1453 kolem Eaťthradu Wosledsli
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cisať ťecký sloUl KoUstaUtiU xl kterýžto pro

fon zbožslost a hrdiUskoUrekoonst šaslUhowal
bhl wladcem býti lidU lepssčho Bťed posledllim,
rozhodUým útokem pťiprawtl fe Ua smrt pťijal
weleonU fwátost, odložtl pUerr cťsaťský,a padl
UešUáU,jak si toho byl pťál pod mečem Sa:
racenUw S Uťm padlo město cčfaťské, a stará
již žpUkrelá„skrš Uasirš čerwiwá ťčsse; weťebslý
chrám sto Zosie pťeměUěU Ua messttU, a Ua

mistě križe sw skwěl fe tU Uin pUllUěsic; Cirǧ
kew ťecka fnťžech ša děwkU islamU a TUrkowé
fe stalt od té doby pťeš 200 let bičem Ua
celoU šápadlli EwropU! u

147. ťirrlšú jžrdchenú Eirlmn; bistmpnwé in

pmedjbue

Bapež EUgeU lsi žafazowať fe tež pri
této pťiležitostt o to aby sekty, w Eirkwi
ťecke stáwajťci kteréžto fe byťy dťiwějssmi blUdy
wysstUUly ž cesty prawe: Nestorxaslh, MoUo:

fysity, MoUotheťety šafe Uašpět Uwedl w sie:
dUorenč š Cirkwi katoltckoU Následkem toho
patrtarchowé, a sice NrmenU potom oUeU
JakobitU w Mefopotámit 1akož i 1akobitsstč
patriarchowš w NleraUdriř a NUtiochii wy
prawilř wyslaUce swé kU fUěmU do Ferrary

Neijožssi projewowali dobron wUlt, že fe
chtěji UpťimUě žase fpojiti w jedeU celeč š

Eťrkwč ťťmskokatolickoU a Uěkteťi z Uich hUed
ža časU tažeUč križáckých žačali wyjedxláwati o
spojelli š katolickoU Eirkwť N wssak tohle
spojeUi Uemělo U Utch, U wssech stálého trwáUi,

d
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čehož wiUoU žwětssi částibylo, žajedUo že oUi
jfoU tUze wzdáleni od Rťma, a š krašinami
tUreckýmt obrowásli 1est těžké, ža drUhé, že U

nich Uebyťo ždarilých kUězU Zelwm statečUý
lid MoroUitU který bpl w krajtslách libanU:
ských dosti famostatUého postaweUi podržel od
r.1182 wždy pewUěji kU katolicke Cirkwi fe
pťipojowal a aby takowš fpojeUi Uapoťád pewUě
fe Udržowalo založeUa bhla r 158:1 w Řimč
kolleje maroUitská kde semladčci oUoho lth
ža kněše wychowawaji, a potom meši krajalch
žafe do wlasti odesilajť

Také ermerwe jejichž pťedstaweUicir:
kein od jakžiwa láskoU kU wědám fe wyšUa:
meanali, od r 1145 š Eirkwč katoltckoUUa
dile we fpojeUi fe Uachášeji Toto fpojenč ob:
Uowilofe we FloreUcii r.1:139 a od ža
čátkU 18 stoletť fe podporUje š wýtečUým
wýsledkem oslawerU bráti armeUských mUichů,
kteťi se Uazýwajť Mechčtaristá (od šakladatele
Mechitara) Majč U Uáš klásster we WidUi a
šlásstlti welikoU tiskárUU, še ktere ročUě Umoho
dobrých kUth wnchážť

Jtž pak ttto totiž Maroslitě, Nrme
Uowe a jesstě weličý počet wěťicich obťadU

(ritU) ťeckého sson fpojeUt š Eťrkwi katolickoU,
a Uerošchášeji fe a Uexlchleji od Uáš katoliků
Uižádným čláUkeUi wiry, toliko fe rUzUi w Uěkte
rých obradech a pťedmětech kážně cirkein, jakož
i w 1ažka bohoslUžebUěm že tottž Užiwá kUěz
jejich pťi mssi fw jašyka fyrského Uebe armen:

ského Uebo arqbského. OUik dohromady wefpo:
lek skládaji Cirkew ťeckoUsjedUocerU
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2 Jesstě fe mUsizde žminka Učiniti o tom
obyčeji, který w Eirkwi katolické anUje, a podle
kterého se jmeUUji Uěkterť biskUpowé in pčueu
tjbuš Za časU kťižáckýchtažeUi totčž 1mer
wáwali fe pro biskUpská sidla w BalestýUě,
jakož i, dokUd w Carihradě stáwalo latinského
cisaťstwi, též pro sidla biskUpska tamějssťch kra
jiU nu biskUpowé, arctbiskUpowe a patriarchowé
latiUssti Když pak thto kraje od žápadU a
Ua wětssim diťe žafe i od Eťrkwe katoltcke bylh
odpadly: šUstala Eťrkew UtcmeUěpťi tom práwU
swěm, a poťád jesstě jmeUUje pro an sidla

biskUpy, kteťi proto sqmé jerm titUl oněch diou
cežt 1Ua1l, biskUph in pčuetiduš (insiášjjum)
t j w krajtslách erěťťcťch skoon a takonoýmx
oUťadUm w Cťrkwi katolicke pťedstawelti ssoU,

pro které aby měly wětssi wážUosti dUstoonst
biskUpská, a wssak bež šlásstUi práwomoci
potťeonU se býti widť

148. Atrbrm rUstxú; nsndy žrjs a pťewrnt m Zťizrni.

Cťrkew w RUslch od Uejstarssich dob až

do UyUějssichšakUsila patero dUležitých šměU,o
Uichž krátre žde pčipomenoUti mUsime; čx) pod:
danst rUskéEirkwe patriarchowt KoUstaUc
tinopolitánskémU (988u1443); d) woleUimee
tropolity od biskUpr; o) rUskýBatriaru
chat; cj) rUskýErarchat; o) fw fyUoda
Zde o perlm položime

Z počátkU fprawowal Eirkew rUskoU me:

tropolita jejť jehož sidlem bol až do r 1299
Kyjew. Častýmt wpády Tataer pťtUUceU
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byl pťeložiti sidlo swé do Moskwy (1325)
Bráwo, metropolitU RUsiUU Ustanowowati oso:
bil sobě patriarcha KoUstaUtčUopolskýx což RU
si!m bylo Uemtlé Uebo oU 1tm tam posilal
famš Řeky (ša 500 let jeU 6 rUskhchbyťo!),
kteťť ani rUsky lnlUwčti UeUměli dobra wlasti
a Cirkwe hrUbě fobě ersslmalt, a jeU o wťUU
fwých oweček dbali Wroto weťmt často fe po:

konsseli bisklxpowc russti aby wymanili Eirkew
fwoji ž teto poddcmosti

Za anowáUč syUUwJaroslawa Welč
kého staly fe w tom Umohé žmatkh, 1elikož 1e:
dUoU doboU Uěkdy wťce metropolitúw žwoťeno
býwalo a rUské dUchoweUstwo erědčťo koho
žUich má poslouchatt zťásstě kdpž jrdere od
welkokUťžete druhý od patrtarchy šwoleU byl

Wráwa metropolttuw byťa žUameUitá Ma:
jiče účasti w šáležttostech obce a wládw býwaťi

welmř často jednateli pokoje krotiťt wássUě kUi:
žat a bojaer a we státlli radč Uěkdypťedxlis)
šanjčmali mista W žáležitostechcirkeinch Ua:
ležela metropolitowi fwrchowaUápráwomor uu
iwohlassowáxri žbožUých šemrelých ža Swaté)ee)
WášUost a Uádheonst metropoťitowa bx,xla tšž
weltka

Sám patriarcha Earihradský mčl dUstoj
Uost tUto U weliké počttwostt Diplomh zajisté,
ž EaťthradU metropolitowt rUskšmU šasilcmé

use)BarUi pťťklad kanUisaci ruské Ualezame l 1072, kde Ute
sropolita Jirť Uefsrast.takUižata Borisa a Glebll ža
blaboslaweuš prohlásil, a slawUým timto obradem kUišctc
a lid k slzam pohnUl r
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opatťesly byly i pečeti olowěUoU a Ue wox

fkoon, což jen cťsaťUm a králUm pronašoo
wano

Nejwyšssiho wssak stUpně dofáhla wážnost
a Uloc metropoltty i dUchoweUstwa rUskeho ša
časit 1arma Tatarskšh o.

Za těchto 250 let Uejwťre chrámň a klá
ssterU byťo žaloželto Boháči poroUčelt fwe
stacky Cťrkwi chtčče tak pomoci wlasti J chá
Uowé tatarsstť, jfoUce mohamedáxli mělt Uce

tropoťity U weliké wážnosti, Ua pťimlUwU 1ejich
práwa, sioobody a UťehčeUi bťemelr Uděllljice

BiskUpowé bylt woťeslt od knťžat a fwěceni
od metropolttúw. Brawem cirkewUťm byl z
ťeckéhopťeložeslýNomokanU (ZakoUUik),wedle
Uěhož U wěcech fwědomi se týkajicich rozsi::
zowali

BtskupUm podrober bylo dnchoweUstwoa
,klásstery, kteréž fe Uáramxlě byly rošmohly,
wesiUěš dle ťeholy sw Basilia ačkoťiw w

Uich mrawy časilě 1tž prodUč pťčfnoty pozbý
waly ZUameUitoU wýjimkou byl klástter Beǧ
čerský bliž Kyjewa, kterýž cUostmř iUčenostč

wěk po wěkU fe skwěl maje ša to tU pťednost,
že samémll patriarchowt w Eaťihradě podťišen
byl Z tohoto klásstera ssirslo se blaho po
ťissi wesskere; Uebo odtud wyssli jfoU Umozi
mišsioUáťi stawsse se fw .UUčedlUčky Siťeǧ

Uim se wčrp Umožtťy fe stolice bisklxpské W
13 wěkU počťtáUo jich 19 J w sidle chal
Uowě bpl btskUp kťeslaUský. Byli tehdáž prawč
apostolowé, UčeUť zbožUť, sioatť

Mslohé ž Uich ctč rUska Eťrkew ša fwaté
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mUohých fpifowé až po dneš šaslUhUji pošor:
Uostt Uasst WážUost a moc biskUpUbyla žna
menitá: bohaté důchody poskytowaly jim pro:
stťedew, že tak mUohé chrámy a klásstery ša
ložiti a bohatě Uadati mohli. u Newole a
rožbroje meši knižaty rUskými rUsscly wssak často
i meši biskUpypokoj a fwoonst, a tUdy ert
dčme jich wždy w takowém mirU obcowati, ja
kéhož UčeUi Christowo wpmáhá Než bohUžel!
cojistě wsseckyfpojowalo uubyla šarytá wássUt
wými Reky žtwellá a rožUěcowaná UeUciwtst
proti Eirkwi ťimské. Jak mile Uěkterýme:
tropolita kU siednoceUťse š lattUskoU Eirkwi

rUkU podáwal opUstiwssti hned wssech sonro:
mých erolč jedUosworUě stotilt fe proti UěmU

Nejžaťostllějssi pťčklad toho mame, jak Uasle:
dee WelkokUižeWasil Wasiljewič pošwal
biskUpr abh si wywolilč Uějakého metropo
litu. Tito obrali jedUohlasilč wýcečUéhoJo
Uásse arcibiskUpa RjašaUského; který fe hUed

wyprawil do EaťihradU kU potwrzeUi a po
swěcelti
„ Zatim 1čžwyfwětil patriarcha Ua teU úrad
Reka, 1méUemJsidora še SolUUa slowútrtého
to theologa, mUže wýmlUwUého a w jazka
ťeckem i latislskěm šběhlěho Nedloxxho pťed

tim bhl Jsidor we Wlassich, a žiskal fobě Uče
Uosti a wýmlUonsti son weliké UákloUUostiU
EUgeUials

Nle práwě proto stalo se, že U ŘekUw
UedůwěrU šbUdil proti fobě tak že i rodácč jeho

t RUsowe ž tajUého Usiceerisk š papežem
straUy UUie w podešťelli 1ej fobě wzali. Broto
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fe rožmýsslel Welkokniže máli ho ša metropo:
litU UzUati až koUečUěprece w to swolil

Bráwě tenkráte byl rozepsáU od papeže
EUgenia 17 pťtčtněUčm cifaťe ťeckél)o JaUa
Baleologa (1439) sitěmdo Florenrie, kdežto
fe o tažeUč proti TUrkUm a o Unii jedUatt
mělo Z byl pozwáU kU sitěmU též Welko kUiže
Wasil a žUameUitějssi dnchowenstwo Sladkou

ťečUý Zsidor fnažil se wssemožUě doličiti Welko
kUižeti, 1ak wážUý a potťebný teUto sbor ečr:
kewUč šemi rUské a jak prospěssxlá by byla ta
kowá UUte (siednocenť) Než Wasiť UelUěl
k tomU chUti a odpowěděl Zsidorowt welmi
chladUě že prý si toho pťedkowé Utkdy Uepťáli,

pročež že oU si též toho Uepťeje a po tom UetoUi
ž Na to wyprawil fe Jsidor š biskUpem

lerahamem, š 1iným dUchoweUstwemifwět
siými osobamč asi we sto osob do Florencie
Horliwě tam ťečUil kráfolibý Jsidor o UUii,
kteraž také kerýsloer radosti Eirkwek mistU
byla pťiwedexm Za odměUU obdaťtl papež
hlain prodre této Uastale UUie arcibiskUpa
Bešsariolt a a metropolttU Jsidora kloboUu
kem kardiUálským Jsidor pod jméslem apo
stolského legata wssech sewerxtých žemi UastoUpil
cestU žpátečUi do RUska W BUdiUě Uapfal
pastýrský list do wssech jemU podťčžeUých epar
chii litewských, rUských a lionských, w Uěmž bi
skupy i wěťťcčohině poszzowal abp pťi
jali Unii

N již chwátal witěžoslawslědo Khjewa,
kdežto mU dUchoweUstwo wysslo w ústrety Bťč:
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jew do Moskwy podal Welkokňťžetilist
papeže welmi laskawý a skronmý Ži)lxchowexdtT
stwo a lid welmi Uetrpěliwě očekáwali metro:
poťitU sioého w chrámě kremelském TU fe
pťibral Jsidor U slaerUt perodU

Bťed Uim Uesli latiUský kťiž, a biskUpskoU
stťieroU berlU RUsowé se diwili Uowotě teto
Botom byl čteU hlasitč list sUěmU Fťorentixt
ského Z diwalt se tU wsslckni dUchowUč a

swětsstč š Užasimtim drUh Ua drUha erědoUce,
co by ktomU ťťkatt měli Zawládlo ttcho lslU
boke W tom fe ošwal hUěwiwý hťaš welko

kUižeteWasilia který Uašýwal Jsidora weťerě
„pastýrem šlým kaciťema odpadlikem kUěmU
fe pťtdali ostatni biskUpowé obwiňnjťce metrou
politU swšho že prý se dal Uplatitř žťatčm

ťťmským Jsidor ša kacire prol)lásselt a fUěm
Florexlttslský šawržen Jsidor prchl tajxrě do
Řťma kde bhl prčwtělell do fborU kardtUálského
pod 1ménemkardislála rUského

Welkokxlťže Ua to šUowU sioolal fyUodU,
kde foUhlasilě š biskuph šwolil podruhe ZoUásse
ža metropoťicn, chtěje timto fwémocllým jedUá

pUťm Cirkew rUskoU ojwoboditč ž ciši moct a

podťiditt fwe moci sioětske ZUaerUito, že se o
to š jakoUsi bázUi pokoUssel; Uebo hUed po
wywolenč wyprawtlposla do Earihradxl š ltstem

Než ledwa fe wyslaUec Ua cestU wpdať dobč
hla žpráwa, že cťfqť ťeckýstlěm FlorentiUský prt
jal zčehož mezt Neky žáhUbne straUy se rotsly

J kážal Weliký kllčže Wasil poslaslce pou
wolatt Uazpět. Qd té dobh roštrhť fe úwažek
mezt patrtarchon koUstaUciUopolitáUským a me
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tropolitoU rUským Ua wždy, a moc,oxloho xšad
Cirkwi rUskoU dohasla žrela. K, tetp prošrťeně
Uapomáhaly owssem osi:dxlé Udalostta poltttché,
kteréj fe tehdáž fběhťy š ťisst ťeckou; ǧnťelwwttě
pád Eaťihradn, w Uěmžto počal wlastt TUrek
xu mohamedáU.

Qd té doby woliwali si biskUpowé rUssti
metropolttll fwého.

j.

149. Zw. e?šn,fo:lmjnčitel Eirlxwr.

Yxlfelm fe narodil r. 1033 we mčstě Nostč
w BiexnoUtU. Nábožná máč wssrčpila šáhy do
frdce jeho láka kUBáml Ježissl a Cirkwi Zeho;
ta UUl wssak bohUžel! odemťela. Qtec pak b,yl
Ua Uěhao twrdý a Ueltdský, tak že NUfelm,. Ue:
moba toho wydržeti, w 16. rokU wěkll fwého
Utekl do FraUcoUšska. Tellťráte slyUUl klásster
Bec w Normasldii slaonU powěsti, kteroUžto
mčť děkowatt Lanfrankowi, pozdčji arcibiskUpowi
KaUterbUrskěmU. Tam to také NUfelma táhlo.
Bxxžo whnikal Uad ostatnč ťeholUťky skwělým
Umem, želežUoU pili, a horliwým fnažeslťm kU
fwatostč. To mU sice fpůfobilo wážslosti a
důwčry, ale š jtné straUy i žáwisti. Když po
LanraUkU se stal pťeworem: žáwist bratrči Uka:

žowala fe žjewUěji. N wssak NUfelm odžbrantl
fwé soky pokoroU UelťčerU, a tčchým fnassenčm
žjčwných Urážek a ostUd. Timto chowánim, které
pochášelo dťlem Z hlnboké žUalostt powahy lid:
ské, dilem i ž dUcha kťesiaxlfkého, 1ťmž cele pro:

26
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Uikmlt byl Uastala brzo weliká žměxm w eelém

okoli jeho Zako wychowáwatel swěťeUých kláx
oooooo

frdci jejich sobě proklestť Eelý deU wěUowal
wyxlčowáUť, w Uocč se modltl oprawowalknthy,
rožjimal a čiUil wědecká bádáUť kU kterým

rošhodUoU t sUáhU i wlohy měl Kdykoli se
mU wetrela Ua mysl Uějakáhluboká otáška která

wymáhala Ua dUchU 1eho rozresseUť: UeUpUstil
od Ui, až ji wssestraUUě obádal a Uáležitéť)o
do Ui sioětla wslesl Nčškdd Umoho dUč ojedtUé

otášee pťemýsslel; ba č pri wssech prácech byl
do UchsslesližabráU an i ke službám Božim
ho sprowážeťo bádáUi wědecké tak žesito 1edeU
čaš wytýkal a ža pokoUsseUčžlého dUcha poklá
dal W těchto dobách a takowým fpňsobem po

wstaly jeho sptfy „mc)uojcdšiosla prošloši()n
we kterém posledxtějssim dokašuje že Blch proto

jest, že člowěk o Uěm mysliti mUže a protože
UtyssléUka ta člowěkU UUtUá jest Bojednásli o
prawdě,o stoobodUewUťi, o prodU žlcho pa
daji do tohoto časll. Wedle pťisUé wědy obi

ral fe pofwěceUčm dUsse (askesi): pfať rožjť
máUi a modlčtbh, kteréžto sstrokého rošssťťexli
dosslh Těmito fpifp dofáhl Ynstlm w brzce
weltkě slawy Wážnost, we kteréž stál rošmUo
žowala ale Uáramslějeho práce Uebo Se wssech
straU U Uč!ho dotažowáUo, proero o útěchU a
poUčeUi J meel wěstč rošfáhlé dopisowálli š
lidmt Uejrožltčnějssťch stawU šaččUaje od papeže

a kráťU až do ofob stawU měsskaUského Mla
dicč fe fewssad walem hrUUli do klásstera Bec
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ského aby pod Učm Učiti fe mohli Bržo ,byl
žwoleU ža opata toho klásstera (1078)

2 Swěťiw starost o žeintrUi šáťežitostč
klásstera fwého mUžUm fpolehliwým, wěUowal
se žcela bádáni, wyUčowáUť amrawUťmU wždě
láUi poddaných fwojtch Jako opac mufel cestU
kanti do NUglčckaw žálež;itostechklásstera swého
Ta cesta podobala fe taž;elli witěšUémU JUa
krále thema, ač byl fUrowý wojiU weliký
dojem UčiUtla 1eho ofobslost: ždálč se žajtstéjako
proměUěný wssem w pťčtomnosti Nntelmowě
Když po siUrtt toho krále syU jeho Wslem

NUsqwý Ua trUU dosedUUl: Uastaly Eirkwt aU
qlické žlé dobw OU chtěl býti erbmezeným
páUem we státU t w Eirkwi; o papeži Uechtěl
slyssetč a protože poťád Ua wojny peslěž potťe
bowal Užiwalk tomU Uejohawnějss“lchprostťedků;
k p Upráždllělcš stolice biskUpské Uechal erb
fažemy a dUchody 1ejich táhl aUeb prodáwaltyto
úrady těm kdož dalt wice; a 1eťikožpoctiwý
člowšk takowým prfobem btskUpembýti Uechtěť
fUadUo pomhslitř, w 1akých rUkoU drahUě časil
biskUpskéty stolice fe Uachážely Tak po siUrti

LanraUka který 1esstěpoUěkUd1ej Ua úšdě držel
Uechal sidťo KaUterbUrské 4 leta UpraždUěUo,
ani UU: Uepťčchazeťo Ua mysl, je obfaditi TU

pťissel Ua dolehliwe profby jedUoho sslechttce
aUgltckého NUfelm po drUhé Za 1eho pobýtč
oUemocUčl král Uebešpečslě, a w té Uemoci po

prosil NUfelma, aby kUěmU pťissel co těssitel a
rádrK Jcho mysl tčm fe šměUila obrátil fe
a po Uějakem ždráháUť, žlásstě Ua domťoUwáUi26
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welmožU wtiskl Anfelmowi berlU do rnkou Ua
dúkaz, že je arcibiskupem w KaUterbUrkU

Z Sotwa fe byl žotawil š Uemocř fwé
litowal toho že toli ohledšm fwobody cirkein
NUfelmowt byl pťislibil YUfelm Uemohl Ua Uěm

ničeho wymoci aUt toho aby mn wssecky statky
Eirkwe jeho wráttl ZpočátkU fe rožhUěwal Ua

NUfelma že teUto mU poslal Ua wojUU anlý
pťifpěwek který mUi wrátil Nejfmxltnějssi wěc

proUěho byla že žádUý z jeho spolUbiskUpň ho
nepodporowal Jako tito od krále fwé úťady
si konpili: tak bhlo ǧejich jedtným simžeUim
Udržett fe w pťťštli kralowě NUfelm jim pťichá:
šel 1ako ofoonst žáhadUa a UepochopitelUá 1eu
ltkož fe toxUU,jeUžw šemimočlláťem byl pro
tiwtl a cižošemskéhopáUa (papeže) se dowolá:
wať. Wo dlonhém, marslém wyjedsláwánť kddš
se bylo Uachodilo :UUoho wyslaUstew meži Ři
mem a Nltglickem sem a tam š Uepoťťženoxl,
odhodlal fe Wlsklm nato, Ujčttš leglie apťč
fon ofobUě wéstt U papeže Wssudy Ua čestě
byl Uwitán šxlejwětssi Učtiwostč; Uebo se wssady
rožxlesly powěstř o slawUých žápasech jakowých
byl pro fwobodU Cirkwe š kráťem podstoUpil.

Qd papeže Urbana ll byl pťijat š bracrskon
lciskoU;a pťebýwal š papežemwjednom paláci
Brzo ale Ustoupil do famoty kjedUonUl še fwých
žákU do Kampante kdežcelašamilowaxr:m tichost
klássterskoxl opět Uaťešl a dodělal siawUý fpčš
t)ur l)cuš kmmo? (proč se stalBUh čťowěkem?)

deyž král Wilém sessel Uásledowalmladssibratr
ZiUdťich w panowáni NUfellU fe wssak šdrci
hal slošitt Ullrupťčsahl: lennť a od Uěho fe Ue:
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chat iUwestowatč, jelikož fám w Řimě pťťtomeU
byl fyUodě Ua kteréž to žakášáUo bylo Král
Uicméxlě Ua sioém stáť a aUt tim fe pohUoUti
Urdal, že mU anelm w rožhodUém okamžexlč
wojsko a sslechtU U wčonstt Udržel Bylo mU
dáno Ua wUlt ňby bUď je tUwestowati dal
aUebo ž ťťsse fe wšdáltl NUfelm opUstsl erǧltč
po drUhé (1103) J odebral fe kUpapežt Ba
schalowt 1! kterýš rowně jako 1eho predek prolt
tUwestttuťe byl Nmelm ščistal 2 lrta U arrt:
biskUpa Hxlgo Ua a když již byl Ua toxU aby
Uad kráťchl erkommxmikacč wyrkUUl fesslt fr

ofobUě w Normaxwii a fmťrslt fe anelm fe
wráttl kU wsseobché radostt legťie (1106) ke
stoltct fwč a od te doby král a primaš žilt w

dobrém dorošUxUčUi Zemťeťr. 1109 siáťť 76 ťec
:1 W trojim ohledU wyUtká NUselm co

skwělý wZor w htstorit cirkewUť: 1 jako dUch,
kterýž w sobě obraš fwého Spasiřeťe objewčl;
2 1ako op t a btskllp, ktoxý cčrkewslčžiwot w

dalekých oborech rožsstřowal který pro fwobodU
Eťrkwe Umoho podstoUpil a trpěl; a lepssimU
wěkn proklestil dráhU Z 1ako fpijowatel kte
rúžto theologtč (bohowědě) fweho wškU dal
Uowý wšťet a obrat a simě rožsil kteréžto Uefe
owoče pro každý čaš. dečejllc oU fe Udáwá
ša prodce a otre sskolasttcke theologie která
se sUažč dokašowati že to čemU wira Uči sro:
anwa sk š rožUmexUlidským pťedpokládajčce
še pozUáUi počátek bére š wirh. ZUámy ssoU w
tom ohledl: wěty 1eho: wťra pťedcháši pošUáUč;
wčťčm abych rošUměl a pošnal OUč jest také
pxlwodre dUkažU toho o 1estotč Boži, který slox
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we w dogmatčce oUtologický ZnameUitá je
také fbirka 1eho psan, co dUkaz jeho čiUUostč
rožfáhle a co prameU historie tehdejssi

Stáťá úcta paměti jeho! mo
Zest doktor Eirkwe sw., a památka jeho

fe koná dne 21 DUbUa

ll.

130. Zw. Wrrnard.

Sw BerUard byť Uarodil fe Ua hradě
Fontaixlskémw BUrgUUdiir 1091 Sotwa byl
Užrel fwětťo fwěta, šasioětila ho Uábožslá mák
Bohn Qwoce občti této jewslo se žáhy We klá

sstrrské sskoleEhattlloU skš obdržel prwni wycho
wan Bržofe1ewlleem ztwp, ohiný dUch,a
láska k famotě tak Ze se o něm rikáwaťo: „Wy:

rostl mezi stromy “ Když wssak šáhy žtratil
matkU, hťeděli ho pťátele mile famotě odcižiti a

wsselijak Ubohék)o pokoUsseli aby raději roškossi
Užiřt hťrděl QU wssak jen fe cwičil we wě
dach a w hádaUč UčeUém Když fe jedeUkráte
Ubiral ša bratry do ležeUi wojska bUrgUUdskeho:
tU si fpomeUUl Ua UebožkU mater š weltkoU
žiwostť a odhodlal sepewUě stati se mUichem
J pomodltl fe Ua cestě w 1edUom kostele, aby
bo BUh w tomto sw pťedfewzetť posiťnitt rá
čil Jpofpťchal hlledle aby fwé pťedfewzeti
wywedl a je fwým pťátelňm a pťibUšUým
ošUámil Brwni, jehož pťexUlUwilkUásledo
wáUť byl jeho strýc bohatý slawný rytiť Jeho
bratťi odrostli až Ua jedUoho, kterýžto tež po
ždějt do reholy wstonpil pťipojtli fe k UěmU
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Šest měsicU ždržowal fe še foUdrUhy sioými w
jedxwm domě we Ehatillom: aby žáležitosti
weždejssť fpoťeidal ajesstě wice společxrikň zčskať;
ť!ylo mU tenkráte 23 let Když se š domem
otcowým loUčtlt, prawil bratr Uejstarssi k Uej
UzrgdssčmUHle! celé dědictwi Uasse patťč
Uyni tobě“ wu Uačeš teUto: „tedy wam pa
tri Uebe, a mUě žemě u to park pťece
UeUť dělextť rowUš“

2 Berrtard a fpolečslčrčjeho zwoltťt fobě
chUdý klásster Eiteamx (()jšcšrc:jum),k terýžležel
Ua poUsstce w biskUpstwiČhaťoslském Uad Saonou

ažaťožeUbylr 1098 od fw Noberta. Ten
kráte byl w tom klásstere opatem aUgličaUŠtěpáxl,

UástUpce jeho kdyš Berxmrd š 30 foUdUchy o
prtijtť do kťássteraš pokoroUfe Uchášeť(1113)
Jak inle w klásstere Zdomáčltěl obrarel žraky
wssechUa febe Každý žásimť Uad1ehoUeUane
UoU pili Uad 1eho láskoU k famotě Uad jčho
močť 1akowoll UlUěl krotčtt tělo a wássUě jeho
WěreU powo:;iUť sioém!l dčemě si pťedkládal

otážkU: Berslarde. proč 1si fem prtssel?
Rád wyžxláwal ťťkaje: že cokoli Umi we wě
dách poswátslých, toxUU fe UaUččl žlásstě
w lesich a Ua poťich intťUim rošjilná
Uim a ondlitďoU a že thých UčitelUw
Ueměl leč bUkU a dUbU.“ u Zeho slawná
powěst wábčla, 1ako magnet mUoho Ufslechtslých
dUchU do toho kťásstera, a jiš ša perč dwě
leta meelt žaložitt dwa Uowé klásstery; a po
těch žaložeslbyl klássrer Klara Walliš (()lšir
xrčxux), Uejslawnějssť celého ťadU k UěmUž byč
wěnowal rytir HUgo ze Ehampagxly opatowt
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Stěpánowi diwoke pUstéúdolč, druhdy leer
waUé „údoli polýUkowé (pelUUkowé)w bi
skupstwi Laxlgreskem BerUard ssa teprw 3 leta
mnichem, stal se w Uěm opatem (1115) S
tělem wyšáblým, jsa mrtwémU podobnějssi, Uežli

žiwěmU, tak se objewil BerUard pťed biskUpem
WilémeU Ehaťonš kým aby od Uěho ša opata
wyfwěrexl byl be prilissUá pťisitost tUto dra
hocenUoU šchráUkU těleonU dUcha tak wyfoce

omilostxlěslého pťed čafem Uerošraztla: podršel
si moUdrý btfkup Bernarda pťeš ceťý rok pod
don žlásstni a pťisnoU dohťidkoll aby tak na
febe pťisilým býti Uemohl a Uesměl J Uložtť
mU bisknp, wně klásstera pťebýwatt, a wsseltkoU

starost oň mimo sebe pUsttti Y wssak fotwa
počal Zase jak Uáležč opatowatt, anrátil fe
žUowUkpťisiwtě Uemirch, aťe jtž anykle Tim
si pak šUičil šdrawi Ua wždy, tak že potom aUt
pťedpisit ťeholUých Uemohl jak si pťál, žacho
nxáwati J Umsklt ž koUweUtU bratri wystoU
pitt a fám pro sebe pťebýwati Bošdejt sám

asebe žalowáwať, že w Uemirsle žapálenostt
mladické tělo fwé tUže žhxlbil a tim je slU,žbčx
bratrůw UjUUll

3 Wsseobeclleiúcta 1ižto požiwal pťtca
howala lidi že wssech stawU k UěmU a on jřž
nyli počal podil bráti we wssech dUležttých
Událostech wěkU swého k čemnž obšlásstč proto
šchopxlýmbyl, že erbyčejlloU wýmlUonsti
a pťeswědčtwosti slyUUl Bťitom žUstáwal w

dUchUswém Uejpťisnějssim mUichem; wětský
hlomoš a sláwa intťUť fwatyllě jeho aUč fe
nedotkly! u Brwni slawný skutek který fw.
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Berlmrd co práink rirkewnť wykonal, žáležeť
w tom, že ro ztržkll w Cťrkwi wžnikloU
odklidtl aporoanl N 1130 UaprotčJU
Uocexlttowt u powstalprotipapež Nllaklet u
Sw Bernard cestowal po FraxlroxlšskUclNěUdj
cxichwssUde š prqwým papežem a wýmlUonstč
ton sUaštl se šťfkatř mU stdce a mwslč wssech
katoličxt Kdyš fe Za toU prččtlloU šdršowal w
Jtalit: prtllásselt kUěmU Ze wssech straU Ue
močné, aťch jtch Ušdrawowal N když po rokU

do Fraxlcte preš sUešky fe wracel pricháželičjj
lUU w Usirerp š wyssčxlskalxlatých pastýťč awesl:
čowaUé pwsťce o 1eho požehnáni deržewsse
ho š rňdostč fcx wrarelt ke wětrným pribytkUm
sim)m Tak byl tw. Berxtard čo prodce
miru w Clrkwt ctěxl a weleben wssUde š já
táUčxUlth a w prllwodxl slawxlém witán

4 Do tehož občasť jeho žiwota Ua ččUy
bohařéhopadá takš Uarowxláxli 1innch a sice
UčeUých hádek UčeUý, ale sláwoxlfwojišhrdlý
Nbeťard wsteltčoš hláfal ro čelilo protiober:
Uemxl Učchč Eťrkwe. Již hlawUč šápada 1eho
byla Uecčrkewlť, podle které by fe měl kaž
dy článek wčry tak dlolxho popčratt rožU
mem ažbo teUro sám sebon doUUceUbyl
wyžUatt, že teU jtstý čláUek jest prawdoU
erdolarellloll UUtUoU.Sw Bernard Uej:
prwé 1eU eršt črhrma oěima ho Uapomichlj
aby takowých žajad hájitt pťestal Na fUč!UU
w SeUšU (čti SaUU) r 1140 Uabizel fe
Nbelard thúnl, že chre š BerUardem podc
stouptti weťejxlěháde UčerU o predmětll tomto x
což ozUamowal t žákúm jwým wybizeje jtch,u
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aby k tomU pťissli že bUdo!l fwčdky witěšstwi
jeho. Takowým hádkám, 1imtž fe od jakžtwa
Uičeho Ueporidilo Uepťál fw Bernard ž pťe
swědčeUť WědoUce to Abelardowrř 1áfalt 1tž Ua

pťed a proto fw. Bernard chtčj Uechtěj do té
hádky pUstiti fe mUsel Bredewssčm wytáhl še
fpifU Nbelardowých wěřy Uecčrkethé a predlo
žtl 1tch sUěmU; šárowesl ale hUed podle Uich
postawiť kU wywráčeni 1ich wýrokh wyUaté z
OtrU fwatých Yďeťard byw wybťdUUtaby se
wyjádril, šdalt se k oUčm wětám pťišxčawá“
odmlčel fe; Uačežsitěm 1e čo bťUdUé, odfoUdil
DeU Ua to odwoláwal fe Abelard kU papežt
Bisknpowé tedy o to.U špráwU podalč do Nčma,

odknd pťisslo že wěšy Nbelardowh skUtečUějfoU
blUdUé J pťtkášálw UU:, 1.1lčetta do klasstera

fe Ustranitt Bťijat byť od Betra Etihodsleho
do KlUgUy; kde kU požrlánť prčssel a š Ečrkwč
fe fmiťtl J Berxmrd sc tU š Uťm fmťťtť na
čež Nbelard w pokoji fwatém sessel.

5 Q těchto dobach byl se take objewtť
Ua pčldě franrorxske boUťliwý a bloUšiný Nr
Uold ž Brešcte TeUto slyssew 1akoZakNbe
larda odwážiť fe obxlowowati Eirkew Broto
wedť žeintť štwot pťťfný a stal fe mUtchem
QU žamýssleť pťtwestč to tak dalere aby byl
papež š Řťma wypUžeU, a Ua mlstě Uěho žase
tam oonweUa byla 1akoša starodáan, fwo
bodUá obec (repUblika); knčži pak aby bylt
chUdi jako apostolowé a Ueměli Uižádné moci
swětské. Čaš byl jeho Uáhledlxm pťižniw a
čast dUchoweUstwa škažexm Nejprwé poboUťil
lid wBrešcii pročež ho biskup tamějssr žalowal
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U papeže Nr:čoťd Utekl do FraUcoUz k Nbee
lardowi misi!owt zwámu Tam ho sio Ber:
Uard požnal aťe i prohlčdl; pťťrowxcáwaje
ťeč jeho Uledxl, Uše!lť pak jcho 1edU; o Uěm pak
samčm se proxlářlexjčx,še 1est Z predkn holoUbkem
še šadU ale sstčrexm J fw Berxmrd ho ža
lowal U papeže pročež hned byl wyobcowáxl
a do klássč:xra Ušawťčlx škterehož wssak Um
kUUť a do ExlrčchU Utekč Bo Ztetšm preblx
wáUč w EUrtchU šdálo se xUU že pťtssla doba
ku prowederli šáměrll je)o N 1144 odebral
se do Nima kde se ltd prrtt papežt LUčiowt u.
doUťil Ltd od Uččhorošjitrený, štekť kapitol;
a kdhž papež protč pxwstalrUm ofobUě se odwa
Ziť aby1tch kU xooxťadťUUwedl Uašpčt hodslč
po Učm ka:UeUexU, Uaččž bršo sixssel

Nástnpre jeyo Eřtǧen Ul hUed š Řčma
Ustoxlpil: a cU jtš erxold obxxowowati sk 1al

staroU sioolwč:xčoxx obeč ťčmsko:l kU kterélmlž cťli
wássně hlxlšy tak rošUšdil še kardčxrály chytala
trýšlliťa a Ubčxela Zatčm byť EUgeU ul
bezpečxlosttU drahého pťitele Berllarda, který
hxledle počal Ua Nmmny Hťimatt fon wý
mlUonstť UeskrotUoU Umsl 1im wytýkaje a cčx

faxťe kU pomstč a pomoct papežowě xoybčšel
Kterač sio Berxtard sioon mocč a wy

chážejťcčmš Uěho prolldem žachwattwé a erdo:
ťatelsle Uadsse:čosttprodrem byl drUl)cho taženč

kťtžowého r 1147 Ua thém mčstě brxlo ww
prawowaxw

6. NokU 11:18 wrátčť fe papež Eugen lll
do Jtal.ie, a rok Ua to stťhla sw BerUarda
ráUa kteráž beš mála roždrtila mohútUého dUcha,
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jeho Taženi kťťžowé kteréž jediUě on sám
swon Uadssersti prfobil miUUlo se š úplUým
nepodaťeslim BerUard wssak ponašowal Ua
tajné foUdy Boži a Ua UehodUost črižákUw W
posiedxrťch letech žiwota fwého dokoUčtl swé žUar
menite dčlo: Q žpytowáni sebe (l)š f)mxo
Zjáergcjonš bid 7), kteréž bhťo wělcowano
papeži EUǧeUiowč, pťiteli drahémU TeUto hox
byl pťedessel jeU krátký čaš Ua wěčnost Že
Bemard pťi tak matném těle 63 leta fe dočkal
to pUsobil jeho mohUtUý, BohU cele oddaný a

Jim proniklcutý dUch Smiťiw jesstě w okoli
straUy Uepťatelskéšwoťal: Hleďte! to jest pťi
prawa ťU ZpčwU, jehož jesstě Uám šbýwa
žpiwatt: Sláwa BohU Ua wýfostech,a
počoj Ua šemi mešt ltdmt Botom se wratřal
do Klairwam U a 20. Sera 1153 tčsseUsiml
w Wáml ZdárUť fyUowe ťeholy ctsierciacke
želelt bolem hťxlbokým takowš ztráty!

7 Qd králUw a papežUw Ua potaš bxá:
wán stalk se BerUard dUstl wstech porad a
podnikl: dUležiřýchtoho čan QU blUdy Nbe
lardowh a thbertowp rázUě odhalil a wywrá:
til; oU k drUhéUUl tažeUi kťižáckemU mhsli rož
Uictl; oU roštržkU w Eirkwi pohorsslion odkbt
dil; oxl žiwou wýmlUonsti a útloU šbožUosti
wšxlessexlepťednostt Marie Baxmy welebiť Eo
práwnik a mišsionáť pečltw o bťaho Eirkwe
a Uárodň prossel wětssr část Ewropy, a kášal
we FraUcoUšich, w Jtalit a w Nčmcich Bri

wssech jeho rošhodných bojech wedlo sw Ber
Uarda to pťeswědčenť, že Cirkew wéwodi wsse
liké mocč; oxm že stoji Uad wědoU, Uad dUstoju
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Uosti Uad žiwotem hmotným a dUchowUým
tUdiž jč a jejimU widitelxlémU šástUpčt papešt

že wssecko mUsi podrobeno býti W šUameUi:
tém dile: „Q špytowáni febe papeži jako
pťitel Usslechtiloxl fwobodomyslxtostť powiUnosti
hlawy C.črkwe pred očč stawi; a wady wlády
papežské beš obalU wytýká. Pfať i Umoho ká
šáni. Jek)o fptfy, jeho wýmlUonst, jeho hor
leni jeho čnosti pojtstily mU misto meši D oťr
tory Cirkwe katolické; a pťijať čestne jméno
j)oodor mšujslurxš (Učttel medotekoUci) a sire
pro jeho sladkoU wýmlanost. NleraUder lll
papež wyhlásil ho 1iž 20 let po sinrti ša fwa
tého

Stálá úcta památce jeho (20. Srpxmc)d

llj.
154 Zw ,Gomňš Wwinsdý

Sw Tomáš Nkwtllský Uňrodtl fe w
Ztaltt r 1226 ž dolUU hrabat NčwiUských
Jako pťt tak erbyčerých mUžčchfe žhUsta sta
wá: Uejtnak i matce sw Tomasse bylo pred

powědiUo od jedUoho poUsteinka co ž toho di
těte bUde Eo pětčlety pacholik odewšdásl byč
UmichUm Ua hoťe KasiUskš (dlomš t)čdššiue))
kde ža 5 ler toli prospěl že Ua wpfoké Učexli

odejitt mohl J dali ho do Neapole, kdr
bhlo UčeUi jesstě Uowe ale jtž kwětollci Nebo

tam swoláwálto nejwýtečslějssich UčitelU tobo
wěkU Tam Tomáš UejeU stUdia swá wýtečně
dokoUčtl Uýbrž Ua čem mUohem wice záležino
U prostťed žťášy mrain, ktera tehdáž pťi wssech
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Uinersitách anowaťa kwěr erin žachowal
YUo pohled Ua tUto žkážU kteroUž kolem febe wčdá:
wal pohled Ua ZdtwočeUť kterešapťťčixloU UekoUeč:
Uých wálek cčsače prott papežt w Jtaltt se šma:
halo pťtměl hok tomU že žosskliwtw fobě
fwčt, do klásstera wstonpil a sice jak bylo o
Uěm pťedpowědislo do rádU Zebrawcho fw
Domintka 1243 donaje lépe ž ceťy klássterské
Ua špUsstěUý swět oUčtUkowati a jcho žkážy si!u
Uwarowati

Dokolmw stUdia silofosie, Ua misto co st
domU wratiti !Uěl do ťádUfw Domixlikawston
pil Jeho rodixla wsseltjak UU: Uo tom preka
žela; po dobrem t po zlém chtťč odwšsti ho od

pťedfewzeti takoweho Eihali UaU bratrč jcho
wlastnť a lapeUého žawreli na hradě otcow
skěm kde pčsino sw a sptš Betra Lombarda
„seUteUce“ (wýpowědt) do slowa fe Umxčsl Také
ho bratťi ssoxlce dústojllirt U wojsstě cťsarskšm

swádělt ke siUilstwU Wžali tottž ž Neapole
fmslUirt andami a lehkomyslllostišUaerUttoU,
a wstrčili mU 1t do komlmty jeho Ta když
fwe milkowáUi počala, a Tomáš žnamenať

kam to siněťllje: popadl hoťici sstťpU ž ohniska
a wypndtl ji držoU Uěwěstkuže sedslire Marné
wssak byly pťt Uěm a sskodné jim Uástrahy tyto
Dwě festry zafáhl fwatý plápol bratr:čw a pri
wgbil i je ke slthm rehoťným do tichých siUcU
klássterUich

7 Konečně propUsstěU ž wazby octmll se w
Rťmě kde ǧeUerálUý fbor ťádU Usicmowil swě
ťiti tohoto UrožeUeho a UadějUého mladčka Uej
slowútnějsslmxxtoho časU w ťádě mistrowi Nlber
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towi WelikémU, 1enž tehdáš w Kolixtě studie
ťidil Dostal fe tam r 1245 Bod UťmUá
ramUě prospiwal,„ a wssak pokoroU Ukrýwaje
profpěchy fwé Ze pak libuje sobě w pokoťe
k mlčeUi fe šawášal ža bťba držáU od fpolU
žákUw, a pťešdiwali UrU „Uěmých wolU še
Sicilře“ Když ale jedenkráte mistr Nlbert
schwálUě háde o temUé otázce byl žporádal
a Tomáš w tom jak Uáležť š welčkoU skwě
losti byl se whšUamenáwať jak toho byl Nlbert
ocekáwal: tU fe obdiwowalt wssčckUčTomássi,

Nlbert pak wěsstněžwolal: „JmeUUžete To
másse Uěmým wolem; ale oU wydá Uěkdy
ť)lan, že ho po ceťém fwětě slyssett bU
doU.“ Bo tťťdě byl pak sw Tomáš kažate
lem Učitelem, fptsowatelem u an ge
UiUš teU i w básiličtwť proslUť pčsitěmi žUichž
Ujala palmn o fwátosti oltárUč „lušuáčx šjou “
R 1251 octUUl fe w Baťčži a tam ša licen
ciáta powýssext byl afpolU tam Ua roškaž
pťedstawetlých theologtta whnčowal a sire Ueslý
chaUýtU ode dUe ke dUt rostoUrim profpěchem

Jeltkož weťiké wášUosti požiwal a částo o mi
UěUi fwé o Uěkteré wěci byl požádan: tUdižw
tčchto dobách Uejedlté se Uám dostalo práce z
wzácslého péra jeho BUdiš tU pťipomeUUto
že fw Tomáš šťťdka tám co psáwal; oU dikto
wáwal 1iUým do péra pťč čemž Uěkdy prý šá

roweň trem pčfaťUm dostačowal.
Toho časil meel Tomáš poUejprw wh

stoUpiti pťed celým fwětem TeUkráte tottž

powstal fpor meši UlliwersitoU parižskoU (Sor
boUUaU) a ťády žebrawými W postUpU toho
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fporU tak dalece fe pokročilo, že UčeUec Wilem

áš 8 šmčdrš we fptpU dowodtl, še xUUichUm
ani Uenáležť Učitč, jessto Uččrelský úrad fwěťil

BUh btsknpUm a kUěžilU od těchto Ustchowe7
Uým, Ue wssak UUlichUm kteťč aUt Uemajt býrt,.
jessto každý čťowěk má pracowatč a žebráUi,
co hťťchU,fe warowati Y pro teUto fptš xUU
trl fe fw Tomáš této hádky stáci účastUým
Dťťw tottž Uežlt papež Nleraslder M spčš

dotěený šawchmll chtěl se rád dožwěděči co
by oslawowallý 1tž tehdáž Tomáš o tčto wěrt
řmússieť

Tomáš festawil hxled spiš we kterémžto
twržesli thšma áš 8 šuuorš ďxlwodxtšww
wrátsl a žebrawé ťádp skwěle orprawedlnil
J oylk jest od papeže a od ostatxlich obdtwo

wán fpiš pak thémmd odsoUšeU Jesstě bě
hem r 1256 wráttl se Tomáš do Waťčže prt
jal po Uastálém siUťrenč meši lečwersiroll a ťádw
žebrawými doktorsko!l dUstoonst t zárowexx š
BanweUtUroU drahým pťčtelemswojim, a
Uin pokračowal dále slawrlě Učt.ř a fpifowat:
až do r 1281 kdesi ho papež Urban 17 po
xmstolexnťfwém do Nčma wzal za fweho dwor
niho theoloqa (Wlššjšcčr l)čxlmii) Do tš doby
padá sestaweslč Uěťolika wětssich fpisi:w jeho:
šlásstě Ullstrowska prace: 8ummčx ooullčx Gšxj

cijčrš Tento spčš festawiť Ua rozkaš geUerala
fweho pro RaleUUda z Bennaforte, který fe o
těch dobách téměť wýhradUě obracowálrim Žth
a MaUer we Špaslhelich šaměstnáwal Urll
baU 17 papež chtěl ho UčiUiti kardanlem a
wssak Tomáš 1akonoli dUstojnosti opomitUUl; x
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jiUdy poslUssný, co dťtko, odpiral a Uedal si!d

anesti na to aby bhl powýsseUa UrtěU ichtěl
mermomocč co fprostý ťeholnik žitt a Umrťti
Jen úťad „Mššištšr pčxjštije t j theologa pa:
pežowa Ua febe pťijal a š papežem co takowý,
wssUdy cestowal a kdekolt papež fe šdržowal
tam UejeU kážatt, ale i we sskolách UčeUě pťed:
Uásseti fmčl což fe t stalo k p w therbě
Berngčt Qrwietě a j

Jerm jedeUkráte UUlfel fe wždaliti od
bokU papežowa Bylo to r 1263 kde byl
powoláU do LoUdýUa k geUerálUě kapitoťe a
ž toho požwáxlč wywětitt fe Uemohl, jelčťož
swým mocUým wliwem Ua šlepsselli kleslé kázUě
ťeholné ofobUě probttt Ulčl Zatim r 1264
šemrel UrbaUlU. a tU žačiUá Uowé občasi w

žiwotě fw Tomásse
W té krátké thtě Zm4 let o kterých

nyni mťnweno Tomaš co fpifowatel až kUpo:
dth mUoho kmistU pťtwedl; UejwýtečUějssjest
jeho Wýklad fw ewaxrgelčč, který slowe
„()čanš šuločx (ťetěž šlatý),“ l)čxršučx(ťetěz)
proto, že tt tisirowé citatňw ž Oth fw, še
kterých to dilo jest festawer, jfoU tak Uměle
fpojeni že se poždáwá, jako by to k fobě pa:

tťilo famoděk a to wsseckobylo jediUým celkem;
„čxuršš (šlatý) kU rošeráUi chwálnému od
jiUých práči této podobných, od 1iUých fptfo

watelů ža timž wžorem podUtkUUtých Dále
fw Tomáš k rozkašU téhož papeže r 1261
festawsl oUo dilo kteréž jest mešt wssemt jeho
Uejžxlámčjssi a beše sUadU nejwznesseUejsil, totčž
hodislky na slaonst Božiho Těla dež



618 Sw. Tomáš Akwinský.

prý tU práci dokonal wrbl fe Ua žem pťed
obraš Ukťižowaxleho a we slžách tona se tážal:
ždali 1ak Uáťeži byl spifowal? wn Uačež měl
widěUi we kteremžš obrazU šaslechl slowa BáUě:
„Dobťe si Tomássi! o mUě Uapsal! uo“

Bo siUrti UrbaUa 17 UastoUpil Kle
meUt lU stolici sw Betra který Tomásse
pokUd možno 1esstě wčce ctil a milowal Uad

pťedka swého W tomto dobroty pťném fmý
sslesli odewždal mU bez dáťssťch okolkU práwě
Upráždxcěslé bčskUpstwčw Neapoli Nin To
máš meel Uposlechlett 1eťikožbnlla o tom
1iž byla wphotowesla Když aťe Tomaš Uau
padlcě proto byl fe jewil žarmoUceUým a dUcha

trattl; papež citě onterost š Uim, fmilowať fe
Uad Uťm a bUllU žpátky wšal x

Umanw taťémU Uebešpeči Tomaš dále
pokračowal we wědecké čiUUostřfwé š oonwe
UoU horltwostč Wreš rok 1265 fetrwať w
Řimč a počal Uin twoťtti korUUU spisic fwo

1ťch: „8uman Mč:olc)šjšť:“ žwaxloU, kterémUžto
dťlU wělwwal wssecko pochwťli, jehož mU šbý
walo až do fmrti fwé N 1267 wyssel1 dil
této lemmy Učil tenkráte w BoUoUii asi po
3 leta. N 1269 šafe w Waťižt fe oct!tUl
kde k dolehltwým profbám fw Llldwika krále

1emnž byl xádrem šase stolici UčitelskoUw Wax
ťižt Zastáwať Tam wssač 1erm 2 leta fe

ždržel a Uěkterš menssi spisy festawil N.1271
do Bonoslie se wrátil a drUhý dil sioé S Ummy
wydal

K geUeráerkapitole r 1272 dosslyproš
bh že wssech téměr Uniwersit o Tomásse; každá
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chtěla fe hoUositi „kUižetem theologU uu
RozbodUUtopro Neapoli kamž i Tomáš Uej
raději fobě pťál Tak tedy po 28 letech šafe
Tomáš do wlasti si! anrátiti mohl Zeho úwod
do města podobal fe úwodU witěze Uějakého
Zde žafe Uěkoltk menssich spisil složil a od r
1270 postaral fe o pťesilý pťeklad Nristotela
do latin Woflld si štěžowáxlo od UčeUcU že
Uestáwá pťefného pťekladU mUdrce Stagyrytského

Yby tedy wesskerU sláwU wědeckoU 13 stoletč
do wěUce slawh fwe wplétť: tUdiž i te šásllchy
Tomáš si dobyl že fwým wrsteinkUm čistého
Yrtstotela podal Bež pochyby bylo pťt tom
šúčqstUěUowire fpolUpracoinkU; ale sw To
Utáš celé to podUtkUUtiwedl a fprawowal. Wri
těchto wssech prácech pokračowal Tomáš we fwé
SUUUUě dále N wssak tělo Už Uebylo šchopUé
býti Uastrojem tak welikého dUcha; a kU koUct
Brosince 1273 padal do mdlob a wytrženi
6 WrosiUce 1273 dokončtť 90toU otáškU (Glxčšu
8rj0) lll dťlUSUmmy, a od te dobhjtž UthUl
perem Nin fe šceťa wýhradllě pťiprawowal
k siUrti jeUžto Uásledowala bršo

Nehor )( položil wsseobchý fUěm do Utě
sta LyoUU, jeUž měl 1 Máje počitč (1274)
Jtž pro Učho fameho, žlásstě wssak proto, že
Ua Uěm š Neky fe Ulěťo wyjedxláwati, prál
fobě papež, aby Tomáš pťčtomesl byl silěmu
Nč slab a chUraw chtěl Tomáš prece wr)ho
wětt pťáňi otre sw a kU koncč ledUa 1274
restU UastoUpsl we plUwodU 1edUoho důwěrslého
spolUťeholUťkaswého. Bliže Neapole ansstť:
wil Ueteť fwoji Ua hradě Magexlše, kde ale tak
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weliče ochorel, že se bylo obáwati smrtt jeho
WhtržeUč byla častějssč a déle trwalejssť To:
máš fám Uin Už wěděl že fejťti má Wytr:
hUUw fe z wytrženi, opustil dUm Ueteťe fwé
aby w klassteťe Umťťtt mohl J donesli ho do
klásstera Etsterctáckeho 90883 uu(wčx kde ho
mUtssi ctilt a pěstowali co Swatého Nikoho k
fobě UepoUsscčl an Ueteť, ač jč mtťowal wroUc:
Uě J Zdálo fe že mU šafe bUde lépe a do
léhalt Uaň bratrt klássterni aby 1im„ Wčfeň
SalomoUUowU whťožil J počal xim dtk
towatč wýklad WisUč SaťomoUUowy stoje Ua
prahU wěčUostč Nelze slysseti Uebo čťsti bežslši
jak řobě pťt šaopatťenč Swátostmt počinal
„Mtjčmám Tebe cer Spasenť me dUsse pro
jehož laskU fem fe Uamáhal bdčl prarowal
Tebe jfem kázal o tobě wyUčowal a Utkdy Ui:
čeho eryťkmll prott Tobě Yle jáč Uestojim
twrdossijslě we siUyslU swém; paklt bpch byl kdd
Uepráwě o téro swátosti powěděl: žUstaijt lo

k oprawě swxesirkwi ťčmské, jižto poslUsseUij:i
fe š tohoto fwěta odebiráln“ u Nawěsti o
tomto úmrtč bolestně dojalo celý fwět kťeskaU
siý; každý Užnáwal že štráta Tomásse byla Uej
wětssč štrátou, kterežšto tehdáž mohla Utrpěti
Eirkew Báně N wssak to potěsstlo že ho každý
l)dledpo sinrtt cttlša Swatého Jaxr x)(ll
papež teprw 18 Čerwence 132! prohlásil bo
weťejslě ža sioatého N 1567 powpsstl ho slaw:
Uě Winš 7 ža Doktora Cťrkwe fwaté
xTělo jeho pochowáslo w ToUťone

Weltká bšla wěda; wčtfsi jesstě čistota apokora jeho Qjeho pokoťe stUj zde pťiklad
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thž Tomáš Učtl w BoUoUii prissel tam cišý
ťeholUik odedsi Ua Uáwsstěwxl Tento chtěl
kamsi wyjťti a pťewor mn Uložil aby si prw:
niho bratra ktereho potká wšal ža perodce
feboU Na Uesstčsti byl teUto perč Tomáš
který UáhodoU Ua chwilkn fe wždáltlz cely fwé

Cišý Domtxltkán ho Uežnal a wyjewtl mU roz
kaž pťewoer Tomáš jtž proto š Uim jiti
nemUsil 1essto práwě bolaon UohU mčl N
wssak Tomásst aUt Uenapadťo fe wytáčeti; t
hned š Uim ssel wlastně poknlháwal 1ak mohl
ša cizým který fpťchal Když přisslt Ua silUtci

wyfwětltl fe otnyl; lid je walem hrnUl aby
Tomásse Uctil a notUě wyplťsilil cižinče pro

jeho Uessetrnost Tomáš pak wsse w Uejlepssim
poťáde býti fe domniwal

HlUboká inteonst, kteroUž fe wyžxmmeu
náwal Tomáš, 1ewi člowěka, kterémUž jest
wlastni dUch fwětem wesskerým O tom šafe
pťičlad Jsa pozwáU od Ludwika fwatého ke

stolU a fedť wedle kraťe pohťťžeU jest Tomáš
w,febe poťáde obiraje fe mysslénkoll, š kteroU
ž domU odejťrč meel Ua to žUeUadale po Uěe
jakém čase Udeťi rUkoU Ua stUl a witězllě žwolá:

To doraši mcmiche!jské!áa Bťewor wedle
nčho fedirť Upošornuje ho Ua to že je to Ue:
slUssUé pťi siolU králowskem; král wssak rožUmi
tonn: lepe, a powolá hUed pifaťe jemUž To:
máš co mU Uapadlo dtktowal abh Ua to UeZ

žapomeUUl
Kráfná dUsse jeho byla t w těle krásilem

Tomáš byl weliký a sstihlý, plett psseltičlté,
pťižloUtlé; měl wclikoU hlawU, byl welmi jem:
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Uého složeUč w těle, pťi tom wssak plU sily
mUžUe Ohťedem wědy jeho 1edUoho stawa
hlasix HlawUt fpiš: „8ummčd lťwolt)šjčď
Udržel fe dloUhý čaš we sskolách, a Ulá do febe
ceUy weliké

chitek 1eho pťipadá 7 Brežxm,dwa de
pťed sw Cyrillem a Methodem

M.

152. Zw. šňnUmnrntUral Uťitrl Cčirlxwr.

Jan Ftdaslza (Uebok toť jest Bonawen
tUrowo prodUč leéUo) Uarodil fe r 1221 w

BagUarei městečkxlwe státU cirkeinm Nodi
čowš jeho byťt wýtečsli w pobožnosti Když
čtyrletý fynáček do těžke Uemocř padl: pťčslesla

ho UstrasseUá mát k fw FraUttsskowt SerasiU
siémU aby prťmlUon 1eho WaU BUh ho Uzdra

wtl; fpolU UčtUtla sltb že, pakli ho BUh ša
chowa bnde Frasltissťáxlem Bacholťk okťál, a
žUstal we spojeUi še fw FraUtisskem kterýž mU
dal ičestUe pťijmi „BanweUtUra“ (t j
Umoho dobrého že od tohoto dťtěte wšejde),a
wssak teprw po sinrti welikého mistra w 22

rokU žiwota sweho do reholy fw FraUttsska
wstoUpil Bo rokU posláU jest do Baťčže Ua

UčeUi maje posloUchati NleraUdra Halesia Uej
UčeUějssťhotehdaž ťeholUika tehož ťádU. Ban
weUtUra skwěle pokračowal a šároweU še To
mássem NkwiUským drahým a UčeUým pťčteťem

dfwým Ua dUstoonst doktorskoU powýsselt byl w
Barťži; jak 1iž o tom docčeno
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2 Tomáš hodlaje kdysi ansstiwitč prť;
tele wyfoce UčeUého dožwěděl fe, že se občrá
fpisowáUim žiwota fw Fraslttsska ž Nšsisi
Nechtěje ho z té práce wytrhowati ťekl: „Nechme
Swaceho pro Swatého pracowati byťo
by UeflUssUo pťekážetč jemU wu Jindy
fw. Tomássř Ua otaku: odkud by pofwěcerst
a božskoUwýmlanost bral we fptsech jeho
wssUdy winkajťcť, Ukážaw Ua kťiž prawil:
TUhle jest ta weltka kUiha we ktere se
dočitám wsseho, což 1iUým podáwám
W fedmem roce ťeholxxtctwč fwého žanal Ua

mistš mistra fweho NleraUdra Halesiého stolici
UčitelskoU w Waťiži kteroUž i š Uejwětssi slci
on žastáwal Mělt pak fw UčitelUa žťetelč
abh Ue tak UčeUé, jako raději UábožUé kresiaUh
wycwičil MedUásseje žákUm co a proč by toj

ža prawé miti měli Ukašowal jim žiwotem ktee
rak dle toho fe chowati Uáležť

Již Uččtel 1eho Nlerander Haleský o Uěm
ťikáwal:že fe pošdáwá 1akoby BanweU
tUra aUč Uebyl Uarodil fe š hťťchem dě
dičUým GerfoU wssak jiUý Učitel a kaUcliť
této Uniwersithfe wyjádťil „še pochyije žeby
kdy UčeUi Waťťžské bylo mělo tak wýteč
Uého Učiteťe jako býwal BanweUtUra “
Bro tyto dwě pťednosti dUcha a stdce šwoťerr
byl w genčrállle kapitoťe ťádU fwého ač teprw
35 let čťtaje ža geUerala ťá dU a teUto těžký
úrad opatrně a dUstojUě žastáwal a son aU
1elskoU dobrotoll a fwňtosti wssecka stdce fobě
žifkal a wsseobché pochwaly a oblibeslosti do
chážel
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Z. Wsseobchá sláwa jakoon Banwenc
tUra žaskwiwal bhla pťičinoU že ho jmenowal
papež KlemeUt M r 1275 arrtbtskUpem w
YorkU, kamž wssak BanwencUra odejiti Uechtěl
a papeže wroUrUě o to požádal aby od toho
úťaďU oprostělt bhl; kčemUž t fwoler Nějaký
čaš Ua to pronašal žbožxlý ťeholUik weltkoU
slUžbU Eťrkwi Wo smrti KlemeUta lU osiťee
loU stála stolice fw téměť po Z leta pro Ue:
fwoonst kardinálUw BťičiltěnčmBanwentUry
staťo fe, že r 1271 žwoleU byl ša papeže Ře
hoť )(., ťterý hUed fslechetného mUže toho

klobonem kardiUálským oždobil a za biskUpa w
Qstič powýfsil; kU kterým dUstoonstem meel
uořdpapeše doUUcowáU býtt (1273) Též

jemU papež rozkážal aby čiUil pťiprawh kU
rUosseoberltéxmlfněmll LyoUskémU r.1274 Z

pťissel Ua fněm (pťitel jeho Tomáš NkwiUský
Ua cestě kU sUěmU fessel!), w 2 t Z sežeUi, co
UejhlawUějtsi rečnik mlnwtl Bo :Uém fešelrč
padl do mdlob Uačež w násierm wchUUtčsko:

Ual 14 ČerweUce Zármntek fe rošhqstil po
twáťčch wssech fUěUUljirich Wsseobecxta úcta,
ekteréžto požiwal projewiťa fe téš pťř pohťebslčm
jeho pruwodU, který Ualeži k Uejslawnějssim w
celé historii. U hrobU jeho plakalt žastUpcowé

ucelé žápadni Ewropy! Bapež fám poltčowal
sUěxUUjaké ráUy Utrpěla Eirkew BáUě žtrátoU
mUše tohoto

Wapež SirtUš 17 r 1482 posiawil ho
do počtU swatých, a pofUd fw BonaweUtUra
w Ucrěstojčjako 6tý mezi Doktorh Eiru
kwelaslUské
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MrtwolU jeho r.1562 KalwiUi Ua Uá
městi žpálili a popely jeho do wody wmetalt!!

4.N wssak dUchoin požUstalostt tohoto
geUia 4Uemohlčč šUičttt tito UkrUtUi a sUrowi

,čtstitelowé wiry krestaUske“: raději až po dUessUi
deU žUstáwajč pifemUostt 1eho we weltke wážno
sti U mUžU UčeUých Jak weliké ceUy kladou
UčeUcowé Ua četUé fpisy tohoto Učttele, o tom
stUj žde Uěkteré fwědectwi SlawUý kaUcliť

GerfoU, teUto wěsstec 15 stoleti prawi:
Když fe mUe táži kterého 1á mežt
UčřtelimamžaUejhodUějssiho odpowi:
dáwám: BanweUtUrU; Uebo mezi tim
co fe sUaži osnoěcowati dUcha potahUje
oU žaroweU wssecko Ua pobožnost a
wroUcUost mysle“ W teU fmysl mlUwi o
Uěm i jiUi UčeUcowe BanweUtUra 1est wžo:
rem stťedowěké kťesiaUsié zwedexwstř; onč fpo:

jUje w fobě ko dwa žiwly a kantele ž Uichž
pochážeťo we siťedowčkU wssecko co bylo krásilé,
Usslechtilé wšUesseUéa weltké, totiž hlnbore in
teonU ZbožUost, a skwěloUwědoUcUost Tim
pak fe stal wzorem stredowěkU Nebo jako we

swé ofoonsti, dle čestUéhopťijmi„ Doktor
SerasiUský, serasiUskoUrozUicerst bohamilU:
jici dUsse fpojowal š rošfahloU a dUkťadUoU

wědoUcUosti: tak istredowěk wefměš tčmto obo
jim žiwlem swého wýšUamného rášU Uabyl

Stálá úcta památce jeho!

27
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155. Zcholastiba a t:Mystilm.

Zak mile se šmáhal žtwot rirkein: hUedle
procitla i čilejssč sitaha wědecka W tčchých
šděch klássternich Udržowalyk fe č pri té obché

pžpUsstěUostia ždiwočilosti preee 1esstě žárodky
wčdy Když opět se wrátsly doby prizinějssi:
tU hned Začali šafe fchopUi lidé tyto žárodky

horliwěji pěstowati; a tak se Utwoťila wědoUc
Uost, která dostqla to wýšUamUš jméUo: Schou
lastika, 1akož ř dťčwe we klássteťťch teU kdo
ťehollté bratry we wědách poswátslých cwičil
UazwáU byl scholastikem To šlasstUť, co
tato fcholastika do sebe má šáležť pťede wssim
w tom, že an we fwém wyUčowáUč o wěcech
božských(theologče) bráwala Ua pomoc i silo
sosii (rošUmowan),aasitažila se dokázati,že to
čemU Učč wira, stowUáwá se t š rošUmem; a

tim spUsobem rošum kťestaslsky wždělati ža účeť
si wytkUUla. Wťed tťm bylo postačowalo, dou
kazowatč čláUky wiry kťeslcmské dUkašy ž pifma
a š podani, ktere dUkažyfe jmerwaly po:
sitiné (t j pewUěstanweUé od Boha po:u
staweUé, daUé, šjeweUe), pročež t UčeUcowé jtžto
timhle prsobem wyUčowali Uašwállt ssoU theo:
logowé positinť, Ua proti fcholastikUm

2 Něčo ZlásstUiho dále měťa take fchola:
sttka w tom sprobU, jakým wyUčowala
(we formě) Schoťastikowé totiž wytkUUli fobě
Uěkterý čláslek wčry, Uebo UějakoU wětU theolo
gickoU; a potom fe žačalo wyssetťowatř to 1ak?
totiž: jakýttl sprobem bh si člowěk měl a mohl
pťedstawowatt a whfwětlcti to co žde Eirkew
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k wěreUi predkládá; a sice Uejprw Uwedli de
siUici (stanweUi pojemU čtlt wýměr), potom
diwisi (rožkládáUťw částky), dále distinkci
(rozeráwáUi pádU a poij podobllých); ko
UečUěporážer oderce tšto prawdy dUkažem
(ášmonšrrčxcio), k čemUž sloUžil ša žbraň n
Zžuc)šřšmuš (fonUdek) Následkem toho pťi
cházely w oblťbeUi weťeré hádky UčeUé(dipr
tare): ktere byly UápodobUěUisedáUi rytiť
ských (toUrUajU) Ua pUdě wědecke Scholastika
byla tedy prfobUa k tomU, weltké myslitele
whpěstowati a fwěcla wslássetč do wěd theolo

gtckých, jak dlolcho fe pohybowala w mezech,
ji Uáťežitých, dokawad fe Ueprewrhla w prášdné
dthtpkowaUť, a dokUd žlásstě fe držela pra
widla NslsklmemstanweUého: „MUsi se pťede
wssčmwěťitt a potom porožUměUi toho
čemUUwěťer, pohledáwati

Z Wedle Scholastřky a Uěkdy ji Ua od
por, proklesttlť si drahU 1esstě 1iUý fměr dUcha
kťeskaUskeho,tottž Utystika t. 1 fUaha či toUha
po fpojeUi š Bohem, a sice jako cttem wron
cťm a hťUbokým, tak i szesseUými skUtky žt
wota kťesiaUského Jako scholasttka domahala
fe toho aby Boha co Uejfwětleji požUala:
tak žafe se odUássela mystika k tomU, aby ho
wroUcUěmtlowala Základ fcholastikyykťe
staUské slUssi wyhledáwatt we fpifech otrU ale
raUdrčUských,pak fw NUgUstan a 1iných thU
Blato a Nrtstoteleš byli mUdchm stredowě
kým ša wžory, oUeU wčce w obsahn teUto
we formě, jako mistr myslitelstwi (logiky) Uá
sledowán ač Uěkteťischoťastikowet prodUě

27xe
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afwobodUět si počanli jakok p geUiálUi
Tomáš NkwčUský Bylik to weltcč dUchowé
myslitelowš ráZUť, ctthodUi mUžUm wědhmilow:
Uým wssech wčkU a i UyUčjssč wědh, Ua mUože

BohU odcišené k p Heglowi a t. d. Jtm
byla prawda Zjewena uu mileUkoU a oUi jeji
rytiťowé

4 KoťeUy mhstiky patrUp ssoU již pťi
miláčkU Báně fw JáUowi 1eUžláskoU se roš
plýwal Ua prfoU mistrowých Zrejměji obje
wste fe we spisech Dtdyma a Makaria,
obzlásstě pak proslyUUl UchstikoUfw Diwiš
Nreopagita

Tato fcholastika a mystika k fobě fe maji,
jako wěda a žiwot. Scholastčk nwsiť, bádá,
rožUmUje, stUdee: Utystik rošjimá koUá, káže,
Uebo fe modlť Proto byťt mystikowé bUď wý

tečUi kažatelowé (BerUard Kapčstrch a 1),
Uebo fptsowatelé UábožUých kUěh (Tomáš Kem:
peltsiý) Wýtečný w oboU GerfoU prawč:
že w fcholastice žawládá mocnost rošUmU
ohledem prawdy, a w mysticemohútUost
citU ohťedem dobra N Tomáš Kempenský
pťeje fobě aby raději mohl litost cititi,
Uež 1aká by měla býti popfati. Qboji,
jUaha wtělsla se we welkotwárUých UejeU ofob
Uostech, ale i w úkašech stťedowěkU, š jakowýǧ
miž fe od té doby Uepotkáwáme

Wláda citU UkašUje fe w tažeUich kťtžáckých,

wtělila fe w domech gotických TU jediUě cit
pUsobi a k činUm poháUi: chladUý, ohledawý
wypočitawý rošUm UeUi š to coš takoweho
přiwesti k mistU A teUtýž dUch wane w go:
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tických oblonách jehlaslcowých, který w každé
kapttole Tomásse KempeUskcho Uáš owiwá
Nle bež fcholastčky byťa by se mystika lehre

pťemrsstila, jeltkož cčt jest UeUrčtt a potreije
nyssleUky, co wUdce a strážce Naopak ale tež

fcholastčka lUUsi se držett Za rUkU š UtystřkoU
aby fe pťčťtš eršdáltla žiwota poxchým rošU
mowáUim o pojmech 1alowych a wěcech si:choe
párUých, UeUšitečUých, pro kceršž fe schoťastřka

požděxi stala fměssUoU a žťopowšstUoU, jako k p
w hádkáchUothaťtstU a realistU o pojmh
wsseoberUš (uuiršrščxličx), še kterých tito poj
mUm wsseobchým (1ako:člowěk strom
žwťťe moUdrost, prčrošexwst a 1) skUtečUoU
jfoUcUost (realslost) t mčmodesi pťičitaťt
oUiUo pak je poUhýmt jmeUy (Uominčx) čslt

prášdUýmt žwUky beš jsoUcUosti Uažýwali twr:
dice, že toltko w rozUmU jfoU co pojmy od

predmětU odtažeUé Realtstě chtťre odUwodUitt
Uáhled ston prawili: „J..o barwa ač stla
pro febe neUť, Uýbrž toliko Ua wšcech fe whskýta
prece Uěco skUcečUébo 1est: tak též i to co fe
pojmy wsseobchýmt wyrážť, an prawě to co
w těchto wsseobchých pojmech obfažer mci
wťce reality čiťi skutečslosti do sebe Uežli wsse
ostatUi iUdtwidUaer čtli osobliwé Ua wěcech;
Uebo toto je pomťjejthé, oUo co podstata wěcč,
trwalé; wždyč pak pojmy wsseobché šal)rnti
do febe to, co podstatoU jest wěcč Ueb ofob

Naproti tomU Nomismliste stáli UrputUě Ua tom,
že barwa Uic UeUť skUtečUého Uýbrž že 1eU
barwexlý predmět má do sebe reaonst, a roc
wUěž tak i wssechUy wsseobché pojmy
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Obrátil li fe Uáhled teUto UomanlistUw Ua pre:
swatá tajemstwi wiry Uassč k p Ua Uejfw
Trojici, Ueb Ua wtělenč BáUě, jak se to skUtečUě
stalo od Rošcelilla kaninka KompieUskéhow
11 stoleti: Ukážalo fe ihUed že Uomanlisté,
chtějili dusledUě sij Uáhled prowesti mUseji
w Trojici jak trt Božské ofoby tak i tťi Bohh
rožešxláwati jelikož dle 1ejtch UáhledU „jedUa
podstata a prtrožerst,l jest wsseobchý
pojem Uemajicť šádné reaonsti čtli skUtečUosti;
a podobUě mUsili take o EhrtstU twrdtti, že
staUa fe člowěkem čtli wšaw Ua febe člowě
čeUstwi, fpojowal w fobě dwě osobp, 1edUU

božskoU a drUhU člowěckoU co wssak 1est ka
ciťský Uáhled NestoriaUUw aU Cťrkew jerm
jednU osobU a sice božskoU, a wssak še dwěma

pťirozerstma, božskoU a člowěckoU Ua EhristU
Užnáwá kteréžto pťirošenosti UejsoUpolchá 1meUa
čili práždUe šwUky, Uýbrž do sebe reaonst čili
skUtečUost Umjťcť

134. žnrmni doba wčdy scholastirlxě.

Hlain šástUpcescholastikyw době peri
jest fw QlUfelm arctbiskUpKaUterbUrský,o
Uěmž již powědiUo. Spifowateťowé tohoto ob
časi bylič dle toho co ťečer, bUď fcholasttkowe
Uebo mystikowě. Mnošč ale spojowalt obé:

wroUcUost mysit š jasilotoU a bystrostť myssleUi
a meši ty Uáležejť prede wssemi fw. Učitelowé

cirkewUť slǧUry UwedeUi Ze fpifowatelUw dále
Uwesti slUssi:

1 Qba mnichyklássteraSwato Wiktorského
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w Baťiži: jedeU fe jmerwal HUgo drUhý
Richard od sio Wiktora W tom klássceťe
Uejwice UsilowáUo o to aby wčra a wědy w
Uáležitěm fe Uachášely spojeUť HUgo rošeUý
hrabš Blcmkenburg š Halberstadtska (1097)
proti wUli rodin fwe od mládč wťeloU kBok)U
a kU wědám pofwátslým UUásseU byw toUhoU
dať fe do klássrera Swato Wiktorskeho, kdežto
UeporUsseUý fwětem čeťý fwět w fobě obUássel
a jeU co wšUesseUého a Usslechtilěho bplo teh

daž, o tom pťemýsslel Zemreť w Uejlepssčm
roškwětUd:lcha fwého r.1141 Uašwáxc„drUhý
NUgUstiU

Zej prekanl Ue sice bystrosti dUcha ale
slohem UměťeUějssimspolUťehoťnčk Nřchard od
sw. Wiktora Wžorem takowé wýřečnostt we

slohU 1est dilo jeho „o Trojtci Božť “ Eo
má do febe žlasstUiho 1esti to že oU peri
fe o to pokoUssel i š mystiky Udělati wědU,
oč fe byli jiš pťed Uťm Ulweťikowé še sskoly fw

BerUarda ac Ue w te Utire pokoUsseli proUá
ssejice pťesioědčeUťše potUd Bok)a každý šUá
pokUd ho milUje HUgo febraw rožtroUsseUé

po rUšUU wěty fw. Berxtarda w foUstawU je
Uwedl Ua šákladlčém UčeUč: Tolik wi ka dý

o prawdě, pokUd 1i sám 1est t j w Ur fe
cwiči ji koná ČteUť, rožjimáUi, Ulodlem„ ko

UáUi, patreUč u tok jsoU dle Uěho stUonwé,
po kterých bohomyslUa dUsse šde se rwičť a k

bUdoUcčfe oslawě hotoije We fpifech těchto
oboU reholUččť:i ssoU fchoťastika a mystřka, jako
fwětlo a teplo k poUčeUi t wždělálči fpojeny:
oUit 1foU wšorowé dUcha stťedowěkého
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2. Nbelard stal se žUameUitým wťce
smUtUými osildy, 1tmiž ale fám Ua weltkem dile

wiUeU byl Uežlt dokanloU, ryši wědoUcUosti
QUč fe Uarodil we městě fraUcoUském NaU

teš U (čti NaUtU) r 1079 ž rodtlch sslee:ch
tické ch těla t dUchawýjew erbyčerp, ža
stiňowal wssecky Učttele fwe a čan fwého wsse
rychťe pojal a pochopil; rošUm 1ak wttrtol
hned wsse proUikl Nle wssecky tyto krásné

wlastUosti šastiUowaly erbmezeUá ctižádost a
držá w sebe dUwěra, kterýmiž, obžlásstě koUšlem
mlUwy a chowáUi sice mláď k fobě priwáďil

ale Uejwýtečllějssť mUže proti sobě popUdtl
MUfelč Učitt pod ssťrým Uebem aU žádUa po
sioUchárUa Uemohla obfahUoUti počet 1cho žá

kUw Uččl Ua rošltčUých mistech a š UefmirlloU
pochwaloU; ale jeho šUámostš HeloifoU, kteroU
sice wědecky wyfoce wždělal ale fpolU mrawslě
Ua bťUdUé cesty fwodtl šprobila mU mUoho
UUxZUtosti Bpla pak Heloisa Ueteť paťiž
skéhokaninka FUlb erta. Nbelard do domU
jeho chodil a Heloth wyUčowal we wědách
ŘidkoU k Nbelardowt proijta láskoUa úctoU
Uechtěla býti jeho chotť, Uež mežř cirkewUčmč
jwýtečltiky widěti ho sobě práťa WribUžUi jeji
erědoUce o tom stihalc Nbelarda co swUdce

jejiho a fprostě fe Ua Uěm pomsttli tim že ho
zbawili mUšstwi

Z hoťe a hanby stať fe Nbelard w klá
ssteťeU fw thisse (8r l)šuxš) mUtchem,
byw dťiwe kdhž fe mU to Uesstěsti pťthodilo

fwětským Učitelem či profešsorem fchola
sticke wědy, Heloifa wstoUpiwssčdo klásstera,
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pťijala žáwoj (1119) Jesstě 1edUoUwylákaťa

ho tolcha rošUčceUých poslUchačU Ua stolici
UčitelskoU; ale teUtokráte ťml i ša kacire pro
hlassowálc a whkťtčowásl Často whssetťowáxw

Učeni 1eho KoUečUěweliký BerUard, ale
Uikoli, že zawtstt, 1ak mUoši 1tUč wrsteinkowé
Uýbrž poUže stoje o prade fwatoU, febral
proti Uěmu pole, jak 1tš drťwe podotkUUto
Nbeťard takowémll weltkáUU owssem podťehmxl

a byl odsoUžeU žtráwitt žtwot siUUxw UstraUěž
Uostč klássterské. J pťčjal ho Betr, čtchodmš
opat KlUUtácký w otrowske UárUčť a žblolldtlý
th Eirkwe wšděláwať okolť fwé UeličexcoUžbož
Uosti a tčchoU kajřčxtostč J šemťel (1142) š

požtháUim Cirkwe 1iž se bhl docela oddať ša
posledllčch dUU žtwota sweho SoUwěcč oždo
bilt Uáhrobek jeho Uápifem: že wssecko wěděl
co jeU člowěk mUže wědětt MrtwoťU
pochowalč w klássteťe, a bršo Ua to položilt a
pťipojtlt alefpoU po fmrtt po bokU 1exUU mrt

wolU drahš 1eho Heloijy, rowně kajicxlé
SkUtečUě, již hlawUč žáfada 1eho foUstawy

jestwelmi podežťelá anbrž šjewnč Uekatoťická,
Uebo oU Uči: že se má wycháš eti od po
chybowáUi a š wěděUi (pošUáUi)Uabý
watt wiry Každé dogma pokládať pťede
wssUU jeU ša holoU šáhadU (problem) či otažkU
UerošhodUUtoU, o kteréž 1esstě fe erť, 1eli
prawdoU, čt UeUi! Wak hromadč dťččašy
pro a prott, Uebojak oU tomU ťiká Zia (tak),
non (Ue), a teprw teUkráte UčeUi Uějakc cčr
kein ža prade pťijťmá až rožUm tčm hádá
Uim UaneUý a dčlkazy pťekanUý Uemá čeho

ň:
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daťe UamitUoUti a Uwěťitt mUsi RožUmUťk

to který by se byl již do Uassich dob hodil po
bok ftlosofU a rošUmarU Uejodwážliwějssich!k p
Trojiče Boži jest podle Uěho 1edřUý BUh,
čterý fe ale rozličslě 1ewť a probi we swětě
co Otec, SyU a DUch fwatý, 1ak co 1iž Sa
belliUš twrdil Hrich podle Uěho jest jenom
UesskastUe obmešeslč dUcha tělem slabým Eo
mohl prospětt Eirkwi mUž š takowými fchop
Uostmť,kdyby bhl měl dUcha oderce sioéhouu
sw Berxlarda?

3 be se timto trUchliwým Uoýjewem

šbloUšeUim tottž rošUmU Nbelardowa Uežrakažtlt
mUožč: žafažowalřť fe lUUžowe wýtečUť o to,
wyUaležtt 1akoUsidUchoon roonwáhU mešč
oboji silahoUdUchoon (rožUmem a citem)
Berť, který se o to pokoUssel byl Roberr
WUllth Učitel w Waťiži kterého č fw Ber
Uard chwálil Nad Uěho winkal Betr Lom
bardUš tak Uašwcmý odtUd, že fe w lom
bardskšm městě Nowarra Uarodil Učiteťjeho
byl Nbelard w Remesst, bpl pak fám potom
Učttelem sskoly theologtckš w Warťži potom od

r 1159 biskupem w Barižč QU fepsať ko
Ua slowo wžate 4 kUihh seUteUcič čilt wý
powědč (bidrj lsi šďncšucjšrum), we kterých
UčeUikatolickeEirkwe u doǧmatikU uu poje
dUáwáfoUstawUě prt tom pakjedldesse a welmi
skozUmitelUě Toto dilo proklestslo mU dráhU
kU stolict btskUpskew Bariži, jtžto mU fám bratr
krále té stolice čekatel š Učtion pokloUoU
UstoUpil (1155) KUiha tato Uěkolik stoletč
šUstáwala we sskolách rUkowěti, a Uapfállo o
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Ui Ua sta KoUUUeUtárú (wýkladčc). Zemťel
U 1164.

155. šlrlchú dnba schnlastiby u c!?rantisslxúnči a

Wominilxňnň.uuZpisomatrlowě Ua pňli mystiby.u

?jlwaha o nnimrrsttúch a bňsnictwt nňrndnčm w

tčch dďbúch.

DrUha doba fUchopárUějssipro wšdU fcho
lasttckoU počiUá teUkráte kdhž fe šačaťo poUži
wati Oth cťrkeinch a fpisil Nristotelowých

Nristoteleš byl až po tU dobU wžorem Uedostiže
Uým w rožUmowáUť. J Uchopeno se pťčsitě sryl
logisiUU (fonUdex) Scholasttkowé tohowěkll
Uejwýtečslějssi ssoU ž kťássterU fw Fralltčssia a
DomiUika.

1. NlešaUder Haťeský, š pťť,xmčm
Učtteťerdolateltlý (áoowr jrršfrčnššdijčš) Uebo
pramen žtwota (fouš xsiršš) mešt FraUtisskáUy
pťedUiho žmljima mista Rodem NUgličaU

UUich fw FraUttsska, wycwičený Uejprwe w
Orfortě, potom w Warižř poslež profešfor Ua
UčeUi Warčžfkém d!x 1245

2 NlbertUš MagUUš rodem hrabě
ž Bollstčidt Učttel theologie w Barižt a w Ko
liUěpotom pak doUUceUý Ua stoliri biskupstolx
w ŘežUě; kU koUct pak žtwota w UstraUěUostt
wědecke w KoliUě kde r 1280 fessel Nej
wětssč UčeUec wěkU swého; Uebo wedle theolo

dje)Taťowú soUsUdek k p jest: Wssick:tř lidé Utufexť 1mrčtř
Ty jsi člowčk; tedy mUsiš a ty Umťiti.
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gicke Učerstč byl i statečUý silofofa zUatel
wěd pťťrodUich

Z Wofw BonaweUtUrowi a Tom:issi
žNkwin, o UichžshUrymistUějanpfáUo skwěl se
FraUtisskáUJaU DUUS Skot š čestUýmUá
šwem„j)oowr šUdcjjjš“(Učttelostrowtipltý)Sta
wěličho FraUttsskáUtco autorttU proti fw Tomássi
a to Uikoliw bež dUwodU Nebo ač w hlU
boké wědoUcUostt ša Nkwinským stojč, w dia:
lekctce (obratUosti Učkoho dUkažy w hádáUť
pťestihowatč) fe mU rowUá, ostrowtipem pak ho

ipťedčč Skoda, že Uěkdy pro samý ostrý dU
wtip poUěkUd temUym býwá

4 Qd te doby powstala dwojč straUa:
Tomiste a Škottsté Spome, jimtž se rů
zUili, Uáhťedh byly jfoU tyto: pojemy powssechxte
(unjwrščxlin); rošltčUý Uáhled o tom 1ak pU
fobč milost Boži Ua dUcha lidského; početi B

B Marie 1ež Fraxltčsskálli, co UepornsseUé ža
stáwalt, Dothikáni (w jistém smyslU we kte
rém fe skUtečUěbrátt Uemá) popirali Řein
wost tato Udržowala pilč wědeckoU a bádawost
stťehonc pťed jedUostraUUostč; 1erm wássUtwost

W teU čaš wyntkal také
Roger BakoU UčttelpodinhodUý (eror
mirčdiliš) ž ťádU fw FraUttssťa Učttel w
Q:fortě (dr 1294) we wssech wědách wýtečUý,
obžlasstč w prťrodUich zběhlý

Tehdáž we wssech wědách šUameUité po
kroky fe děly. Nbelard a Tomáš Nkwislský
winkalť w dobrowědě, též domčUikáUthém
BeraldUš a NameUd ž WeUUaforte, od
Uěhož kasUistikU máme Wťce pak Uež dobro
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wěda pUsobiť dobrý žiwot mystikUw kssiťeni
sličUých mrawU krestaltsiých u We wýkladU
BisiUa fw prospiwali Nslseťmž LaoUU(xle1117);
žlásstě podUitil chUk k tomU HUgo Swato
Wiktorský; StěpáU opat ž EtteaUr proslUl ro
oprawce WUlgaty; totéž podUikal HUgo a S.
Caro domimkásl od r 1244 kardtUál; od
Uěho pochážč rožděleUť tertU pisina sw Ua ka
pitoly, a peri konordaUce Tomaš NkwiUský
slyUUť co wýtečUý wykládač pifma sw. u
Roger BakoU Uabťšel k žpytowáUi pifem w
prodUim 1ažka, dle pťčkladUZidU sspaňhel
ských, kterč ofwětoU od NrabU Uatchťi u My:
sttkowe též š obltboU prodléwali w hťUbinách
pisina fw čtwerý odtUd fmysl wywažUjice
dle žwka tehdejssiho: dosloin mrawm (tro
pologický), obrazUť, aUaǧogický (tajUý) W tom
obledU pťedčtl RUpert š DUeZ U (tlo 1125)
Též w dějeptsil cčrkeinm a práwU pilně pra:x
cowáUo ža časú tehdejssčch

3 JaU TaUler, Uažwaslý „Učitel wžUe
sseUý a ofwlrellý“ (j)GUU)r Zudjjmjš šd jllumju

učxruš), UěžUěwua hlubokomyslný mystik domi
UikaU w KoťiUě a StrasibUrǧ U, otťásal std
cemř poslUchačU w kázanich fwých, a wšděťáwá
až pofawad Boha hledajici dUsse spisy swojimi
obzlásstě: „NásledowáUčm chUdobUého žiwota
Zer Ehrista“ (xlx1360)

Thomaš HammerkeU š KempeU (To
máš KempeUský) korUUa mystčkUw, aUgUstiUiáU:
ský ťeholllik Ua hoťe fw NUežky, Uedaleko mčsta

ZwollU w Nčzozemčch We fptsech fwých plU
libešUých obražU, pobiži k ččstotě frdce a lásce
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Boži Jeť)o žUámá ksliha: „O Uasledowan
El)rtstaxl po Bťfmě sw UejrozssirexčějssiknihoU
Ua fwětč fe stala, a Upokojste pťi onom po
diwném prfobU, 1akým dnssi kttchémU obcoe
wáUi š Bohem a Ehrtstem anádč, Uejť)lUbssihoj

myslitele rowně tak 1ako UeUčeUeho
4 MlUwice řU o mUžich UčeUých, xichžto

wypčstowala Exrkew: UemUžeme xUlčeUimpomi
UoUti ústawp, 1ež Eirkew o těchto dobách Utwo
ťila, še kterých pak bohUžel! k weťikémU práwě
těchto ústawú Ueprofpěchlx poteUáhla Zceťawy
mezena byla uu tottž o Uinersitach (wyfo
kých sskolach) Ulliwersity 1soU prodU cčrkew
Uiho Zajiste jtž silakxy dUchowé žišen po wě
dách kdo šbUdtť? Rehor Nl. šlásstě; Učbo
pod Uim žwčtěžil dUch Uad mocť hmotUoU a

siUpslUoU EiUUostč bráti ťeholtlých UonžUě
Uo že Uejslawelějssl dťla wědecka siarobx,xťostt
opifowáUo 1imtž, aU fe rošsstťčly, UčeUi bylo
welmt UsimdUěUo We sskolách klássterUčch a
biskllpskhch počaťi Učitt dUchoin Učttelowe
Uejwýtečslějssi, a každý mohť bež platU k Utm
do sskoly choditt Když pak posloUchárUy jejtchj

Už Uestačtťy, abh obfahsly počet weliký poslU
chačU wědochtiwých, k Uim fe walicčch: tU po
wstáwaly weťeré stoťice Učitelské „we swětč“

a tak se porozwijely Uinersith Tyto wssak
erbfahowaly hUed wsseckywědy, Uébrž jenom

x1edUotonym odwětwim wědy w Uich wyUčowá
Uo W SalerUU Učer žlásstč mediciUě(le
kaťstwi); w BoUoUii (1200) práthictwi (juš);
w Baťižt (1206) dtalektika a theologie měla
fon Uejwyhťássellčjssčstolict Mece wssak dU
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mhslUě a1exUUocitUě šáklad wsseho wědčUi Ua
BohU stanweU a tim intťUi wssechwěd pťi
bUšUost a siostlost dokašowáxm (fw BanweUx
tUra).

Dale bržo rošsstťowaťo se to UčeUč Ua
wicero, Uebo Ua wssechny hlawUč odwětwe ltd

ského wěděUi a w běhU don stoťeti powstaťo
wťee Uež 50 UUtwersit mešt Uimiž UejslawUějssč
byly w Řimč (1303), w Braše (1848), we

xxWidUi (1365) Studeicč byťi rošdčleUi Ua

kra1aUstwa dle UárodUostč, 1imž w čeťe posta
weUt bylt jejich prokUratorowé. Děkanwé
predstaweUč Uižssi woliwali prokUratory, a tito
wolilřRektora Z dUchodU cirkewUčch
šakládáUo UadáUť a 1tmi postaran aby Učite
lowé i žáci žčeho mohťtžin býti papežowe
sim wěUowalt šlásstUi Uáchleost a starali fe o
Uěk p ZUUoceUcUl Uaťťdtl aby Ua každe

UUtwersitě8 profešforU theologie bplo; pape
žowš a po 1ejtch pťťkladU cisaťowe, králowe
a mčsta Udělowaťi 1řm wsselijake wýfadh (pri

wilexǧie), u i oUU,aby stěťh mitt fwé wťastUi
soUdy, podle čeho wšrostlh jsoU we šlcisstsli

korporace (slwry) welike žUameUttostioded
i posslo UyUějssi1méUo1e1ich:Uinersity u
Unixxšršicčxš) korporare, 1edUota

W žáležttostech Uejwyšssich cirkeinch i
státnich Učttele je1ich w potaš bráwáUo a
wýrok wědy býwal rošhodxlý k p Ua sUěmU
w GerstUUkách (1085); aUebo rozhodUUtipráw
UťkUUa polich Ronálských (1158), 1ehož fobě
cisar Bedčich j byl whžádal ž knihy ťimského
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práwa w BoUoUit kU potwržeUč swé erbme:
šeUe moci.

5 NárodUi básslictwi po Ewropě da
ťilo fei pťt úzkem spojeUi š Řimem a pťi
hlawnim pěstowáUť latin co spojtdla UárodUw
Ua žápadě Již w oUom wěkUošýwaly fe bástlě
po Uěkterých zemich ewropejských, prášdUe wsse
liké Boži bážUě Nwssak w Němcich pro
wiwal dUch kresialtský básilě UárodUť, zwlásstě
w legendách Marčánských a w Uejwýrečllějssťjtch

bastli: Waržčwal od Wolframa EfcheUbacha,
kde fe žiwými barwami lťčč dUchowUč staw člo:
wěka počátečUě pochybeUstwim š seboU rošpadleho
awssakkonečUcho mirU we wire kacoťtckedochá
žejiciho ba t U Uěkterých milostUčch básirčkmo

„MiUUefáUger žwaUýchopěwaji se mimo
hlainho pťedmětU, tottž milostt t pťedměty
UábožeUské a šáležitostť cčrkewne Nejžlcamelli
tějssi Uěmecka báseU „NibelUUgeU“ fáhá wssak
swýmt koťelch w pUdU wťce pohaUskoU Báer
„TristaU“ wyUřká sice kwětUatoU bastcickoU
UádheroU ale pťedmšc 1eji 1est pohorssltwý
TroUbadUrowé fraUroUšsscťUestoji Ua pňdě
katoťické wiry; oUi šťidka Uad UctěUi tělesite

kráfy se UefoU a š UelUUohýmč wýmislkami ža
chwátčti fe dali Uečtstým smčrem tamějssčch kacč
ťUw uDaUte básilik wlaský čisiým Uabo
žeslským ohslěm pťápolá oa

Eo fe pak Uasseho slowaUského basni
ctwťtyče dostalo fe Uam tš těchto dob dUkašU

dosti kterak Cechy a Morawa i Slowensko
wypěstowaly w dobách stredowěkých mUžU kteťč
opěwalt děje častl fwého w dUchU kťestaUském
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Nejžnamenitějssč 1foU: ž RUkopisUKralodworského
báseň „Jaroslaw jeUž opěwá slawUé witěz:
stwi krestaUUw pťčmlUon Marie Ua HostýUě
Uad Tatary, pak pťečetUe legeUdy, které tim
že wice š prawdoU hcstorickoU se stowUáwajč a
wytreloU práwě básitickou psaUy jfoU mlUon,
UejsoU 1erm oždoboU Uassč literaturh, Uýbrž i

Uad podobUé plody cizich ltteratUr čestUěwin
kajť Ostatm básilě toho wěkU1ako „NleraU
dreiš“ pakbásitě„Smila Flasskyš BardUbic
wpšUačUjťse tež cerU báfUickoU w peri wssak
waUe wire dUch rytčťský, w těchto pak mrawo
karUý, čeraný ž UážorU kťestaUského Nad
básniky tyto wssak wyniká, ba popredUi misto

meši wssemt spifowateli slowansko českýmité doby
žanima mUdrec kťestartskýTomáš še StitUeho
wěčUa to ošdoba Uasseho UárodU Sepfal sice
mUoho wýtečUých kUěh UábožeUských, a wssak

bohUžel až dofUd jeU 1edUa,tottš„O obchých
wěcech kťeslčmsiých“ tiskem wydaUa. NejeU wěje
w Ui dUch prawě katolický, 1eUž dětiUUoU mysli
rošUmowáUř fwé podrtzUje koUečUemUrožhodUuti

Cirkwe, Uýbrži dUmysl Ua oUen wěk erby
čerý w Ui požorowatt
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Kacičstwa cm šúpadč.

156. ďúž lxaciťstrw toho wělxň; wysmětlrni žrhu R

časowých olwlnusti; Yetr z šůrUiď; Žindřich Z šanu

snnny; u Ččanchrlm; Won; šatbaťi.

Naproti toxUUto obrazU žiwota UábožeU
skcho jakoweho Uam stťedowěk Ua žapadě skýtá,
Ualežá fe owssem i kťiklawých protiw kdežto pod
zamtnkoU, 1akoby po čistějssm UábožeUstwč a po
pťifnějssi mraonsti se fUažtlt ssileUi mUžowé
a čele fekty Cirkew a stát do welikeho Uebez
peči ssoU Uwožowali. Waklř prwějss“l kaciťowe

boťili intrUi soUstawU cirkewni, jeU 1edUo
tliwe čláUkp wiry popťrajice: hťain siněr Uh
Učjssich kaciťUw o těchto dobach wžUtkajicťch
obrache fe Ua widitelUé tělo Eirkwe, a l)e
slem1ejichjest: pohrdati Ei kwi a wčdite
Uým kslěšstwem a tUdiž i fwátostmt a od
ťady, jtchž Eirkew prostťedkem kněži UdělUje a
wykolláwá W tolntou w ssťleUétotiž Uená
wistt Ečrkwe srowUáwalit fe oUi wsstckUi jak

koliw 1inak we sinýsslellť a sUažeUich fwojich od
febe sixrošcházeš.ice Bťi mUohých priměssUji fe k
toan jesstě lecjaké žbytky MaUtchetšmU a poslez
i antheišmUš (Dawtd a Nmalartch) Tyto
wýjewy daji fe š častt wyswětliti t ž toho že
wssecko což 1est koli Ua fwětě weliké a dobré,

ěUejprw wraziti musl Ua odporžlěho a sspatncho
Uežli to dojde UšUáUi w lidstwU. Tehdáž bpla
se stala Eťrkew bohatoU a mocnoU: mysl
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swětská UemohoUc toho sitesti žádala aby fe
Eirkew wrátila k chUdobě apostolské DUch
UábožeUskýstawěl weťkolepé domy, chrámy
a klásstery, slUžby Boži dojimaly sláon a
szessersti; Uměsli wsselike (hUdba, stawba,
malba, ťežba) propUjčowalo se we slUžbU Ečr
kwi: tU mysl fwětská prawsla: Tobo Uenťtťeba,
to je špozdilšmrháUi, plýtwáUť a zbytečUá mar
Uotratnost; BohU prý dlUžno, w dUchU se kla
Uěti k tomU že UeUi šapotťebť chráiUU an ol
taťU u Nasledkem bohatstwť Uebhlotě ťčdko
widěti dUchoinky Uemrawné, roškossem
pošemským oddaUé též powstáwalo UeprfobU
wsselijakých: to hUed bylo possetilým a žlomysl
Uým lidem šámiUkoU twrditi: že sspatUý kUěz
UepčisllchUje jak Uáležť, UižádUoU fwátostť;
proto že swatých wěči tytýž žUeUžiwáUo: tUdiž
wěťicťnl UamloUwáUo, žeki bez Uich se mUže
člowěk obejčti, a tak lid wěťiči ohledem ústawU
spásy mýleU a mateU jest

W takowých okoonstech UeUi din že š
Řecka prichoši BaUťiciáUoweaBogomilowé š je
jich ličenoU swatosti a š jejich tajemUUstkareUim
sUadUo Ualežtč mohlt pofobUikUw Těžko wssecky
tyto sekty že 1meUa Udati; drUhdp 1edUa měla
wčce jméU a Uaopak

Betr ž BrUiš kážal ž počátkU 12. stoletč

w jcžném FraUcoUšskU proti krestěUiditek a proti
msst fw pálil kťižea whzýwal lid aby boťili
chrámh, proto že prý Bohai w krčmě Uebo we
chléwě tak dobre wšýwati ťše 1ako we chrámě
Natropiw Umoho boUťliwých hUUti bpl od roš
wztekleUého lidU žabit
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2 Zeho žak Jindťich zLaUsaUUy,Umich
ctihodUeho wšezťeni a ohUtwe wýmlUonsti boU
ťil lid proti kUěžim aby 1ich Ua potkáUť zabijel

proto že wsslckrli bešbožUt ssoU J kostelUi žpěw
byl mU pohorssltwým; r 1148 byl žatkUUt w
klássteťe a jeho ťáděUi koUec UčiUěU

3 TaUchelm fwáděl cim famým čafem
lid w Belgii. W městě NUtwerpach čde Ua

Uesstěstč teUkráte 1er1n jedeU jediný kUěš sk
Uachášeť po dloUhý čaš fon UeplechotU pro:
wodiť Wýsse dotčellý Jisldťtch stawěl Ua odiw
chUdobU wu teUto Taslchelm Ua prott tolUU ob

jewowal fe we skwělém leskU a š m:lohým ko
moUstwem, takš Uásili Užťwať prott těm, kdož
se prottwslt 1emU SlUžby Boži katoltcké od
straUtl a š UefmionUdršostifon wlastni
osobU wydáwal ša SyUa Božiho k úctě
lidU! ZaslepeUý lid skUtečUě mU pocty takowš
wždáwal ačkoli fwe wážnostt k haUebUémU

fmilstwU žUeUžiwať KoUečUě pťifpěl Ua pomcč
sw Norbert do NUtwerp, a UchráUiťpoma:
teUý lid jwými kážančmč a žťťšeUim wydatltějssi
spráwp dUchoin

4 EoU (Tucko cjš šcšuš) rowUě takš fe
wydáwať ža Syna Božiho sebral Uěkolikssi
leUcU kolem febe, horlil fe šUťiwosti protč žka:
žersti Eirkwe, kdežto oU sám še swojimi w Uej
ohawUějssi rošmartťosti de tráwtl S odwa
žlton tlupoU objewowal fe bržo tU brzo tam

w fewerslem FraUroUzskU, a tak skwostUě ž po:
kradeslých statkU kostelnich a klássterskhch tráwil

že lid zpošdilý wssecko to mčl ža koUzly a čáry,
a i dotwrzowal že EoU se Umč dělatč ert:
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dttelUým! JeU š těži šmocnili fe ofoby jeho,
načežwwžaláťi fessel(ok.1148)

5 Kathaťi (či UowčMancheowé) od:
pUrcowé Eirkwe Ua šápadě dostáwali, jak fe
wssecko ždá, i š wýchodU silUého prťrostn, Uebo
časté wyskýtánise fekt še žásadamt man
chejskýmř Uedá fe fotwa jiUáče wyfwětliti,
Uež odtUd že BaUliciáUi a Bogomilowé, z
Recká wypUšowani wpližilř fe poteUáhla po
žápadě meži kťestany,aašafe tU 1ed fwůj rošx
sstrowalt OUič fe Uažýwalt obyčejně Kathexj
ťi (čtsti), Ua protiw katolické Eirkwi, o které

Učřli, že 1est weskrže pokáleslá hťťchami Také prý
od toho Uász 1emnějt wysloweUeho aneb od
jmeUa wlaského: ščwxňri (tež fektárt) má po:
chášetiskowo„kaciť u JtUak fe 1merwali
také BatertUi (modlitelowé Otče Uasse :x
l)čxce!rnoštor) BUlhaťi (od rodilw 1ejich),
Bllblčciásli (sitad še slowa Bawlicialti), we
FrancoUšťch 1im ťikalt též „dobťi lidé“ od
jejich ltčeUe pokrytsié pokory Nalešaji fe Uej:
četUěji w jižUém FranroUšskU a w horni Jtalii;

potom i w NUgltckU a NěmeckU Se žpozdt:
lými články wiry dťiwějssčchMaUtcher fpojo
walt jesstě nebežpečUějssiUčeUč mrain, a
jejich fUcchoU bylo Eirkew t stát dokoUce wy
wrátiti Nroto tak pťisitých prostťede proti
Uim UžiwáUo cehož, 1akpošde1tpošUame owssem
erphUUtUě by!o šapotťebi

Betr Waldo, bohatý kUpecw LyoUěr
1170 UáhloU sinrtč pťitele prestrassený počal be:
dliwě obstaráwati a pečowati o fpaeri wlastUč
dUsse fwé a wssak, 1ak to chodiwá U lidi Uee
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wědomých, kteťč neohledUUwsse se po moUdrém
wUdcč dUchowUťmpodle fwe hlawy dělaji, pre
pial to a žbloUdil Čtáwaje pilUě w pifmě sw.
Ualešnnltam, že bež „úpťllé chlldoby fpaseUi
dojiti Uelže J tedy hUedprodal wssecko co měl
peUiše žebrákUm kahoUm házel a tčm 1e fobě
žisial žilz almUžUy a kážal chUdobU Ziskal
mUoho pofobUikU a o UedloUho stálo tU wojsko
apostolských kašatelUw kteťťžto 1ako lše 1est po

mysliti, troUsilt mUoho Uefmysllteho BiskUpLy
oUský jim proto žapowěděť kášati; oUi wssak
obrátsli fe o powoleUč Ua papeže NleraUdrauj
a JUUoreUtta lll a když 1im ho odepťeslo oUi
pak ž Eirkwe byli wyobrowáUt: Uepoddalt se,
Uýbrž Uepráwě fe potahlljice Ua slowa Wčfma:
„Boha slUssiwice posloUchati, Uež lidi“ Utcd
si ž toho Uedělali, Uýbrž dále ssiťili blUd waj
Takto fe postawili w žjewUý odpor proti Ečr
kwi, a dle prfobU wssech fekc wždy wťc awice
do blUdU se boťtli. Bredewssťm chtěli mermox

moci Eirčwč, wUUtitt chUdobU apostolskoU
Bapež, btskUpowé akUěži bez rozdťlU Uemajť prý
an statkU, an defátkUmitč, Uýbržžiwitt se práci
rUkoU fwých; UeUč prý powčUUostč, bohatých dU
chowUčkU posloUchati; wyobrowáslim ž Cčrkwe

má fe prý žhrdUoUtřSwátosti utak dále Učiliu
Uemaji UižádUe platUosti; každý UábožUý kťesian
(waťdeUsky) xe sobě kUěšem a mUže hťichy od

poUsstěti; wsseckellobrad (slaonsti posty, po
božUosti) za žbytečUý prohťássesl. To wssecko
prawlli, že maji ž pifma toho prý jediUéhopra
meUe wiry BohUžel! dnchowenstwo cťrkewllť
jak fe ždá w jižUem FraUroUšskU Uemělo an
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šchoplwsti aby fe bylo těmto Uepowolaslým kau7

zatelUm mohlo šprospěchem w odpor postawttt
Waldexlsstč dofáhli U lčdU ajesstě wčreUmocUe
sslechty weťtké oblibersti což fe ostatUě welmi
sUadUo da wyswěslitt; lidU totiž slibowali, še
UebUde odwádětt wice kněžťm defatky a siUé
plath, a sslechtě, že 1im pťipadUoU rozsahlé stat
ky cirkewUť a že tčm sprobem lehkým kbohaté
koťisti pťijiti mohoU. Brt tom pilUi bylt w že
wUějssčmchowáUi swém pťčfnosti mrawU a ,ǧpro
stoty žiwota, a Uěkteťi ž Uich simd to Upťinmě

smýssleli; a wssak fpojenťm fwým š Kathary
(Nowo Manchejskými) staliť fe pokUdlže bylo,
jesstě horssimi Sw JaU ž LateráUU widělk
we pofwátUých klenbách fwojtch šchážeti fe 11
fUěxU wsseobchý cťrkewsli (3. LateráUský)
pod NleraUdrem lll (1179), Ua Uěmžtoša:
wržeUi byťt blUdowé fektaťUw těchto Uejsskodlč:

wčjssl, co ode daan fe byli objewilt Ua polč
BáUě; a wssakwitěžstwixtebyloúper By bťUdUm
fwojtm šjedslali wťce wirh, stawěltk fe WaldeU

ssti 1akoby se weťmi mrtwili, žapirali a pťisitý
žiwot wodtli JfoUce Uejwice lajikowé a ž Uej:
Uižssi tridy obywatelstwa, ossáliliť mnohé Ua
weUkowě. Jejich lichým cUostem mUseťhk Ua protč

postanery býtt prawé a 1ejichUaličeUé chUdobě
chUdoba Uprťmná a dokanťá To docilila pro:

žretellwst 1ak jedUotltwými Swatými (fw Jsi:
dor, patrosl rolUikUw fw Droǧo patroU pa:
stýťU a j) tak i weťkými rády, kteréž o těchto
dobach powstawaťh, ráž chndobp úplUé Ua febe
beroUce
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458. šňlbingrnsstiuwnjna prnti nim.

Wod jméUelUNlbtslg eUských Uwádiwaji Uěc
kteťi dějeptstowezwlássmť fektU; a wssak ždá fe
to býti raději společUé jméUo pro rošličUé
kaciťe, pro siUěsici Katharských, WaldeUsiých a
jiných, a pocháši od města Nlbi we FraUcoU:
zich, w 1ehožto okolč w čaš wojUy kacirské šla:

sstě fe jich mUoho Uachášelo Tato wojUa proti
kacťrUm(krtžácké tažeUi) bylatě posledUi obra

Ua ž Uonše UejeU kUžachowáUi Cťrkwe, Uýbrž
lk oonweUi fpolečeslskéhopoťáde w
jižném FraUcoUšskU NUt Cirkew ani stát Ue:
mohlyk déle hleděti Ua to jak tito blUdaťi kaži

wesskeU rád a pokoj w žemi Napomčnásli a
poUčowáUi byla whošeUa, 1ak hrách Ua stěnU;
ťaciriUejeU fwé blUdy rožssirowali ústUč: nýbrž
dle těch ssťleUých mUěUč fwých ťáditi Uepťesta:
wali: kUěše fUžowaliF fwaté Uádoby žnellctiwali
a rožbijeli chrámy loupilt a waec Uejhorssich
swatokradeži fe dopoUsstěli Slyssme, kterak o

tehdejssťm stawU Cirkwe pisse jedeU fwatý,a
druhý fwětský fwědek Sw BerUard pisse: .
Chrámy jfoU prášdsly, lid bež kUčži, fwáto
beš wážUosti: tak Umirá lid beš pomoci Cr:

kwe bež pokáUia obráre!lti“žu a hrabě Naj:
mUUd ž ToUloUse (starssl) Udáwá: „TeUto
blUd fe šmohl tak že chrámy prstly a rozpa
dáwaji se w fUtčUy, a ditky již ant fe Uekťesti
Tresty cirkein Uepomáhaji Uic Zde fe mUsi
tasitt meč fwětfký “ u Když koUečUěi jeden
wyslanec papežskýBetr žKastelUUowa odbťUu
daťU zawraždělt byť: tU dal JUUoceUš lll ká:
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zati protč Uim wálku kťčžowou (1209), žjewltlě
wyzltáwaje: „že tito kacčrowé jfoU horssi,
Uežťi Saracénowé (MUhamedáUt)Taženč
križácké počalo pod wedeUim hraběte ž Mont
fortU jemUž po bokU byl opat ctsterciácký Nr:
Uold Z mocUých sslechttcxl pod 1ejichž žássri:
toU pofUd ttto blUdaťt stáli,aafon UeplechotU
páchali, Uěkcerč že strachU se obrátili a kU kťi
žákUm fe prtpoxili 1ako jedeU hrabě ž ToUloUse
1islč co fe Uepoddaťi po dobrem jako Wikomt

Roǧer ž BčzterfU lnori pokoťerlt jfoU. Že w
teto waťce ižbhtečllých UkrUtUostipacháUo Uedá

se Upťčti; a wssak ža to Uemohl papež, tčm
méUě Ečrkew a wťra Z počátkU wálčer z

úmyslU čtstého; w bršce fe prtpojtťh k tomU pU
wodUě dobročinnémlx úmyslU wássnřwost a Ue
skroceltá bojechtčwost; koUečUčbojowállo 1tž Uiko

liw prott bťUdarUm Uýbrž o města a krajin
R 1229 žprostťedkowartťmpapežowým anrá
til fe mir aby pak po tajmo podrýwajťcč fekty
Uemohly sskoditř, o to se postaráno šlásstUim
ústawem jenž sloUl w iUkwisice (wyssetťo
wáUč)

Broti dotčeUýmblUdUmwyjádrtla fe Ečrkew
Ua fyUodách, že kterdchšmeši wssemi, co jich po

sUdslawer, Uejkwělejssčbylsitěm Lateránský 4
meži wsseobchymč 12 jeUž byl slaweU w Řč:
mě w LateráUU, 1edUom palárč papežskšm Uče:
lem tohoto sUěmUbhlo: pobčdUUti k Uowé
mU tažeUi krtžáckémUdo šemě fwate; wymý
těUi blUdUw a oprawa (reformace)Cirkwe
J sesslo fe Ua teUto fněm Ua 500 btskUpU 800
opatU, wyslallcowé teměr wssech knižat kčestan

28
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ských, a štěchto posledslich Uěkterť osobUě, dwa
patriarchowé š wýchodU tež ofobslě, ode čdon
ostatnich wyslaUcowe Tak šde byla šhromáž
děná čelá rodan UárodUw kresčaltskúch ko
lem papeše sweho otre fpolečného Meši 70
pťekrástxými Uáležy, ž Uichž bohUžel! wsseckh Ue
prissly kU prowedeUi pripomťUaer tUto 1erm
oUo šUáme 4 prikázáUi rťrkewUř: „Nejmeň
jedUoU w roce fwémU UaťčšeUémU kUěšt fe špos
widati, a w čaš welikolločxlřweleonU swátost

oltárUi pťijimati u Nebylo to leč Uowe šož
stťeniprikašU starodáwUého a žnámého pričemž
ohťed wzat t Ua WaldeUskéa Kathary, kteťi swa

tostmi pohrdalč BrotestaUté wssak a po Uich
potákajťcť, we cirkein htstorii Uežběhlč katolici
thtýžpossetile Udáwajť že prý Ua tomto fUě
UUx cirkewslim poUejprw žpowěd do Ussi
UwedeUa byla

159. Počňtrlx a wýžnam inbwistrr.

Když Uěkterý člowěk slyssi Uebo čte to slo

wo „iUkwisice uu bežděky obchážč ho hrUža,
protože podle lichých žpráw w tak mtlohhchkslt
hách o tomto ústawU rošssťťeUých, hUedlesi pred:
staije temUé žaťáťe, krwawé mUky a žapáleUé
hrcmčce Sotwa ale také kdy w takowš mčre

žpťewrácelr Uějaký děj historický, 1ako fe bylo
staťo š iUkwisici od Uepťátel Eirkwe čimžžhUsta
t dobromyslUi katolici pomatlt fe w úsilde fwém
o ústawě comto Yčkoťiw ostatUě dUkladUýUt
bádáUčm Uowějssiho wěkU 1asUě 1est dokážan,
že to š toU ixlkwisiciUikoliw erypadá tak stra
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ssUě a hrUžoděsilě: Uicméltě protestaslté Uerádč
poUsstěji toto strasstdlo které pred Ečrkew po
stawili abh jt tim swětU žostUdili Tim wire
šapotrebi fe býti widi dňkladUe šUámosti o žá
ležitostř této se dozwěděti

2 Bťedllě dlUžUo, rošešsláwati dobre od
febe iUkwisici cirkewnť ode stácUi, jakowá fe
poždějř wywiUUla we Špaňhelich Jtž pak co
fe týká iUkwisice cčrkein, takowé stáwalo podle

podstacy 1eji pokud stoji Eirkew, a stáwá ji
pofUd; Ueboť an Záležč jedUodUsse w tom, še
Eirkew jak 1i Uáleži, bdi Uad tťm aby Uče
Ui 1eji wiry Udržowalo fe wezdy čisté a
UeporUsseUe; a že když toho žapotťebi
wpssetrUje (ičxquišjtjo), ždali fe Uěkde Uě
1akýblUd wyskthUl a pak podle toho
1ak se ša potťebUe býti widi š blUda
ri šacháži a Uakládá N wssakto wsseša
kláda fe žcela w bthosti a účelU Eirkwe
famé.

Ti kdož fe Uchleji od wiřy Eirkwe obecne,

Uemohltk a UemohoU Utkdy w Uť trpeUi býti
Eirkew blUdare, šlásstě pak ssirčteťe ť!lUdU Uej
prw Uapomanla, wdwarowala a poUčowala;
a kde to Ueprofpiwalo potom trestaťa, owssem
poxlžetolikospčisobemdUchoinm totiž: ode:
pťenim fw fwatosti a pokladU dUchoinch,a
poslez wyobcowáslťm š Cťrkwe (erkommUUikace)

O šewUějssrch trestech občaltskúch Uemohlot w
perich stoletich cmt ťečt býtč 1essto Ečrkew Ue
měla w rUkoU an holi am mečean jiUémoci
kteroUžto by byla Uěkoho UUtixtřmohla kU fwa:

283
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tin fwé; Uýbrž an měla jediUěfwe slowo,
milost a tresth žcela dUchowUť

Z.ZiUáče owssem proměnily fe wěri tyto
jak miťe stát ťimský stal se kťestaslským
Weždy a U wssech Uárodň powažowáslo Uáboa
žeUstwi wsselikýmpráwem ža žáležttost i
politčcky wysoce dUležttoU Moto rťfa
ťowé, počanjice od KoUstaUtťUaWelikého wyná
sselti fwětské šákony a pokUty prott těm, kdož se
bylt Uějak prowřUili prott UábožeUstwi a Eirkwi

To wssak čtnili owssem we profpěch i statU
samého: Uebo když falessUčUčttelowerožsiwaji
sskodlčwé blUdy: powstáwaji š toho meši obča
Uy hádky, rUšUice straUy, roštržky a Uěkdy i
krwawe wálky, čimž šajiste státU Uebýwa špo:
možer Uýbrž Uad mčrU Usskožer

4 We stredowěkU pak Eťrkew a stát
jesstě mUohem úžejt mezt seboU byťy spojelch,a
každý útok Ua Cťrkew a UábožeUstwťwypa:
dal žaroweň 1ako odboj a welešrada protč stá
tU; a kdo bhl wyobrowáU š Eirkwe byl též
odcifaťe doklátby dáU (achtowáU) ašašba
weUeho wssech práw prohťassell Tenkráte fe
stáwaťo že stát Umohem prlsitěji dokračowallla
kacčre, Uežli Eirkew Brece wssak až do 12
stoleti Uebplo w obpčejt trestati koho w teto
prťčiUěpokUtoU fmrti; Uýbrž pokUth obme
žowaly fe 1eUUa žtrátU statkU a práw wyhUaU
stwč Uebo šatkUUti we klásstere

5 S 12 a 13 stoletim UastoUpilopťi:
stlějssi Uakládáni š kaciťi; a wssak kdo powažč,
jakeho směrn blUdy tehdejssiho časil sslreny,
Užná že se meelo tak pťifně š Uimi Uakládati;
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aža jisto pťijmoUtt mUžeme, že by se an ša
Uasstch dob mirUěji Uedalo jedlmti še sektami
takowými, 1akš se teUkráte rojčly Nebo kaciťo
we, jarč byli k. p NlbiUgeUsstť,Uepopiraltť jerm
teU Ueb oUeU čláUek wiry; Uýbrž oUtč rožsstro:
wali Uáhledh, kteréžto,kdhby meži lidem ža
wládťy, weta by bylo po spoťečnostč,po mra
onsti a stydťiwostř wesskeré; oUi chrámy boťtlč
maxrželstwť šlehčowali wrchUostmt pohrdali i
fwátostmč Broto 3 fUěm Lateráslský UUreUa
se widěl wybižeti oUrady, aby še wssť pťčsiwsti F
prott tělUco kacčťUm žakročowčlliu „1elikož oUi
weťerě blUdy fwe rozUásseji UkrUtUostprotika
tolikUm páchajť an chrámů Ut wdow a sirotkU
UeUssetťiwaji“ mJUUocceUc lll mimo 1iUé po

slalt Betra š KastelUUowa do FraUcoUž, aby
protč Utm kážal ačeho by potťebč bylo Uarč
dil; onič wssak ho žawraždtlč TU Uešbýwalo
jineho leč aby Uastala sprqwedltwá obraUa ž
UoUže: tU Začalo tažeUť ťščžowé prott Uiln a
po UkoUčeUčwálky albiUgeUske teprw Uastala
iUkwisire, co stálý soUd wiry

460. Žnlxdmisirrs žalw stúlý sond wiry.

Takto byli UhUi sice braUnoU mori potla
čeUi kacťrta jejtch mocUi obraUcowé a Uejbližssť
nebežpeči pro Ečrkew a stát bylo sice odstra
UěUo: a wssak mUselo fe jesstě opatreUi UčilUtč
protč pozUstatkUlU kaciťstwi potajmo se plašťcim,
aby bylo pro bUdoUcUost bežpečslostč Wroto

Uarčzer Ua fUěmU w TouloUsech (r 1229),
jak Uásledee: 1) každý biskUp ač Ustanwi w.
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každé faťe 1edUoho kUěže a dwa Uebo tťi
fpráwne lajikh, a pťčtahoU je má žawášati že
blUdare a jejich obránre wyhledáwati a Udá
wati bUdoU u 2) kdo bude kacire Ukrýwati
žbaweU bUde sioé anjetUostt; 3) každý dUm we
kteremž kacčr fe Ualelee, bUde hUed šboťeU; u
4) a wssak Uikdo UesiUi 1ako kacir býti pokUto
wáU pokUd od biskUpa ša takowého UebUde od

sonžeU Kdo tedy ša UeUaprawčtelUého kacire
požxláU byl sioětskémU rameUU kU potrestasli
odewšdáU pťt čemž wssak šaU primloUwáUo,

aby se Ussetťčložiwota jeho To byla iUkwč
sice btskUpská

2 NUk wssak tato Uešdála se wssUdh po
stačowatt Ustanowtl papež Řehoť j)( r 1232
DomiUikáUp ša iUkwtsitory, kterťžto wssUdh,
kde bylo žapotťebč zarašilt soUdUistolici fon

Jakkoliw z jedUé siralch prawdiwo 1est, že tn
kwisitorowé požde oUde we wássinostt lidske
pťiexxostčon pťehá:cělt: UesiUi fe ž druhé stra
Uy pťehližeti, že byli od kacirU wsseťijak dráž
diwáUi UejedUt š Uich t žabijexli BapežUm
wssak Uáleži wydati swědečtwč žeť ont, jako
JUUoceUc M, BoUifác Nll a Kťemeltt U
prohlédali k tolUU roškažh fwými aby fe wsse
likemU žbytečUémU mUčeUč bránilo a pťekáželo.

3 Ze tehdáž mkwisice pokládáUa ža Uži

tečUoU, ba ža potťeonU: to dokažnji i swětu
ssti mocnáťowé, kteťižto se stmžilt 1t we fwých
státech Uwestt a podporowatt Qd fwětskhch i
cirkeinch spifowatelU wssim práwem wysoce
wážeUý král skaUcoUžskýLwaik 1)( poprosil
papeže Qllexcmdra7 (r 1255) o to, aby iU
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kwisice we FraUcoUzčch Uwedexm byla Zlásstš
pak mUsimešde jmerwatč cisare Frtdricha ll.,
jehož swětssti dějepistowé dostt wyUachwálitt Uex
Ulohon JemU dojtsta Uebylo mUoho žálešťslo
Ua toxU aby wira katolická Uchowala fe w či:

stotě a UeporUssenosti: Uicméxrě r 1234 Usta
Uowtť oU fám w Badowě DomiUikáUy ša tU
kwisitory a Umohem pťťsitějssr trestp, Uešťt Eirc
kew sama Ua kacire wyUesl W Llrragoxlti
Uwedena 1est iUkwřsicer 1234 š pothšetlim
krále Jakoba; w Benátkách pak r 1289
Zde wssak byla hUed w počátku ústawem Ua
polo polittckým; a w 16 stoťetč staťa fe foU
dem žcela polřtickýmn W Němcčch stal fe
šlopowěstllým 1ako tUkwisitor 1akýsi KoUrad š
MarbxlrkUr.1233 a š pomsty šawražděn byl
Nowějssťm bádáxtim wssak Ukášalo fe, še Uebyl
takoU ohawon 1aťoon ho ličtla powčst Qstat
Uě UtkomU UšUapadUe aby wssecko co iUkwi

sici wpkoUá! , oťprmoedlllčtčchtěl; jerm !xe
Ulaji prot stantt práwo proto Ua Eirkew
katolickoU ťciti protože Ua 1e1tch straně to bylo
Uěco žceťa obyčejslého stťhati UkrUtUš těch, kdož

jank siUýssleli U wire; pči čemž jeU pťipome
UoUtčslUssiUa Kalwan Ua katowske wýjewy
w NUgltckU, 1akož t Ua to že w 1edixlém městě
Norimberceod r.1577u1617 preš 350 ofob
kacčťstwi a čarodějstwč od protestaUtU podešre
lýchodprawer! u

4 Zcela rozdťlsla koUečUě od cirkewUč
byťa pak iUkwisice sspalchelská; bylatě ústau
wem žcela polttickým Když totiž šanoUbe
Uim FerdanUda katolickéhošJsabelloU, Arra
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goUie a Kastilie fpojeUh byly (r 1479), po
sstěstilo fe konečUě wládě MaUrůw (Mohame
dáUUw) we Špa:chelich po žápasU 800letem

UčiUiti koUec TU bylo owssem šapotťebť,
MaUrh Uásilim obrácené kteťiž byli w tajUém

dorošUměUi š krajaUy swými w Nfrire ostra
ž,itě požorowatt; a potUd iUkwisice cirkewsli Ue
bylatě šbytečUoU N wssak krált jesstě wice šáťeželo
Ua tom aby bohaté thy a žijUěloU sslechtU
(grandy) rážně Ua úšdě držei mohl K tolUU
účelU posloUžtla mU iUkwisice kteroUž Uwedl a

kteráž se stala bohatým pramescem dUchodUw
státUich, jelikož UejedUěm statkp 1ejtch w pleU
bráwáUo N thto UkrUtnosti jeji kárajř fe Ui
koliw bez práwa až dofawáde N wssak ša
takoon Uefprawedllwst Cirkew UemUže Jak
koliw iUkwisitorowé bplt prawda š části dU
choinci jakošlopowěstnýTorkwemada:
bylt wssak pťimo od krále UstanweUi, 1emU
odpowčdei, a od jeho pokyUUti žcela odwisli
Nrčik se Uemělt, co kUěži propUjčowatč ša Uá

stroj politikh tak haUebUe!uu u
Zcela omleé ssoU l pťedstawowáxli, 1ako

wých si Uyni mUoži dělawaji o rak rečených x

úudo án Kš (čxocuš siáši), pťi čemž hned fe ,
myskiwá Ua hoťťci hranire a UessťastUé obětt
jejtch. N wssak bylo welmř mUoho takowých

ero áčx176 pťedewšato pri kterých Uic Ueho
ťelo Uež fwice 1ež kajici kaciťi w rukon Ueslt
na žUameUi swého pokáUi a polepssellč frdce,

Uačež propUsstěUt jfoU Bplyč to poUze siaw
Uostik rozhťesseni a sinireUť pobťoxldilcU š
Cirkwi UstanweUe, a 1en málo která takowá
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foUdUi wýprawa skoUčsla fe sinrtč wtmričUw; a
staloli fe to wykollala to moc sioětská a dU
choinho pťi tom Uebylo Uikdy Wťidattdlllžlw
že wláda ssanhelska i prott biskUpUlUinkwtsice
Upotčebowáwala, aby prostredkem 1ejim odstra:
UslabiskUpy 1i Uemile, 1ako k p král Fslipp ll
Bartoloměje Karanša, arcibiskUpa Toledskěho
Slowem: wláda sspaxchelskápoUžiwala iUkwisice
aby erbmežeslě panowatt Uwhlǧc

461. Mrnssi srlxty,

Wedle fekt šk)UryjmerwaUých daťece rož
ssťreUých Ualezajť fe w těchto dobach 1esstě Uě
které UteUě dUťežité rošltčm)ch UaUk Nefpo
kojerst še stawajčrimi poměry we státU
a Cirkwi byťak prodem 1ejtch, a bUďto se

wyUasUažowalijtch žměUitř w bťoUšUtwé Uaději
že Uowý wěk (tťeti testameUt) Uastawa a pťt
1iti má Uebo wymýssleťikfobě Uowé mrawo
UčeUť, we kterémž býwal hlawslťxlc čláslkem
teU e člowěk Uepotreije pťUttt šákoUUw an

božskpch, ani lčdských K tomU žcela prtcházelo
whod sinýssleUč wssebožiUské dťe kterého člowěk
prý jest prawým SyUem Božim

x Tacť jfoU:
1 Joachité, tak Uašwemčod opata Joa:

chima š Kalabrte (dlx 1204), kterýšto wywodil
žBisiUa, že stáwá trojiho wěkU: testameUt
the, SyUa a DUcha fw.; aže tento treti
lUUsi UUcUě Uastact, jessto žkažerst w druhem
(tel)dejss“m) byla dofahla swého wrchU Řim
pak še prawým Babyťonem fe stal a t d
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2. BloUzUtwá straUa FraUtifskaUUw
chopila fe teco myssléllky Joachtmowy a domý
sslela se že bp teUto Uowý wěk mUsel powy
chážett š rádU jejtch Qsliť fe wšepirali pod
wedenim Petra š Qliwy proti samým papežmn,
a propadlt ssoU koUečUě iUkwisici

Z StediUgrowé, mqlý Uárodekw Uy
UějssimOldeUbUrkU šačalř tim, že Uedáwaťi
desátky dUchoinm; iUterdiktem, 1čmž žtižeUi
byli, pohrdali kněše UkrUtUě proxlásledowalt a

posléz w ohapré manchejske Uemraonsti fklesli,
koUečUě tažexlim kťlžáckým bylt zkroceUi (1234),
k rádU a poslUssUostt Uašpět UwedeUi

4 Nmalartch ž BeUy, profešfor Ua
wsseobchém UčeUi w Waťčžt Uččl wsseboženstwi
(anthetsiU) twrdě: že každy UábožUý člowěk 1est
EhristUš a dUch, který w člowěkU wěje že Ue
mUže hressitt; že Ueni potrebi Clrkwe; peklo že
je powědomi žlého skUtkU a hťich Uemilé Upa
matowáslť Ua Uěco čemU ťikaji žťé at d.

5 Bratri a sestry dUcha swooodxceho
(také Beghardi a BegUtti šwaUť) ždá fe cho
pilt se této pohoder moUdrosti Nmalarichowy,
jeltkož fe oddáwali beš ostýcháUť Uejwětssčm roš
marilostem osprawedlUUjice se tťm že se to
wssecko Uic Uetýče dUcha swdbodUeho kte
rýž š Bobem jest 1edUo Ze W obhčeji mělt,
ženske seboU wodtti, a š Utmi „co festramt,l
obcowati odtUd jmenowalč fe: sswestrioUi

6. S Uimi jfoU spťišUěUi:Bratrt apo
stolssti jež žaložtlr 1300 Gerhard Saga
relli z rádU fraUtisskánského wykázaný mladik
w Barmě který se rowně dominal býti po
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wolaUým Eirkew Uwestt Uazpět do wěkU apo
stolskeho a tlUpU tUlákU febral kcerť žebrotoU
a žpěwem šwěstowalt králowstwť Božť Ná

stUpče jeho DUlciUo počal šjewUě brojitč protř
ťťmské Eirkwl a mUseť tažeUťm kťtžáckrm kU
poťáde pťtwedext býtt Oba bx)ťiodpraweni

7 Nonld š Breščie, žákoelardUw,
pťisirý w Ulrawech, strassUě wýmll:wný, Učtl že
dUchowenstwo UelUá mitt statkU Uebo odtUd že
powstala Zkáša w Cčrťwi a kde která Ueťest

Swětssti od jakštwa slýcháwalt rádt tak:xwé Ua
Ukh Nonld se stal miláčkxem lidU rimskeho
a Řim st stal po 15 lec rejdisstěm rošbrojU

stranckých, až papež Hadrcasl M r 1151
Řim tUterdtktem šrčžtl Uačež Nmoťd Ua útčkU
do rUkoU cťfare Bedťčcha j padl který ho pa
peži wydal Wrefekt města Ninm Uechať k)o
bez wědomi papežowa oběsiti a mrtwolU 1eho
fpáliti

8 Sawastarolla DothikáU we Flox
reUctč kážal prott hťťchUm fwého wěkU, Uessetre
an dworU papežského ale bršo t o poltttckých

wěcech Ua kažatelUě jednatč počal a tťm 1akož
i Proroctwčmt fwúmt do takowých spletek se
žamotal až cxo bUťčc k smrtt odfoxlžeU byl
(olx 1498).

Bylič to poslednč wýstťelky blUdU Nlbisl
genských a ostatnich oď Ečrkwe žawržeUých zbloUš
UěUi (Waťdenských) Bod plásstěm žapťeUifebe

a chUdoby Ueťesti pekelné prowodice prawili, že
jest Cirkew dwoji: widtteťná která lUá tUčUé
úťady, a papeže biskupp ža hlawU; a drUha
dUchowUť, jejižto sloUpowé jsoU chUdoba a
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cnost, k Uižto prý Uáležejč oUi, a wssak pozUa:

mili jfme 1iž, že jejich žločisch daleko pťewýssilh
wssecko cokoli oni sllchám Eirkwe katolické w
ohledU mrawUťm bylt wytýkalč

162. Milšlrs U půsnbrnť žrhn.

Bo celé toto občasi bplo slhssett š Umo:
hých straU wolan aby cčrkewUč šáležitostt Ua:

praweny a UespUsobyodkližeUy byly; 1erm že
welřkého roždilU stáwá mešt těmt mUži, od Uich
pochášelř ttto hlafowé dowoláwajicise reform

(oonwy) JedUi k. P fw.BerUard počaťř dprwéUaprawowati fami febe a Uapotom pod

walt še slUssUoUUctiwosti moUdrými Uáwrhy
predstaweUé Ečrkwe ode kterých 1ediUě každá
proměUa či oonwa (reforma) mUsi pochážetč
Jtnť, 1ako jsiUe již byťt pošUalt pťt fektách šhUrh

UwedeUých, popoUželik proti Eirkwi bUď lid Ueb
mocUáre swětské, š čehož Uemohťo pocházetč, leč

strast a žmatky Do počtU těchtohle reforma
torU Uáleži Wiklef a jeho potákačuUáš HUš

2 JaU Wiklef (Wyčliss) UarošeUr 1324
we WycťissU w fewerUém NUgťickU stUdowas w
Qrfortě, a stal fe kUěžem WychwalUje fe co

mUž wssestraUUě UčeUý,pťťsitý w mrawech a ži:
wota bešúhotmého u Chodilč prý wždy boš
a w těsUém hábttě ž UejhrUbssčho kaUa Bržo
se pnsttl Ua dráhU odporU proti Eirkwi, a wtip
sij počal broUsiti bohUžel! Uejwice w Ueko:

UečUém tUpeUi mUichU žebrawých a papeže; a
to UčiUilproto,že oUodUich UražeUým se
býtt citil u tedy že msty
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Stalo se to Uejprwe w rošepťi Uinersity
o:fortské š mnichy žebrawými Wrtdaw se Ua
straUU leiwersity proti UmichUm pťtrowUáwal
tyto k fartžeUm a šákoUikUm Ua Uěž ChrčstUš
WaU „Bčšdasll prowoťáwalx a projewil takoon
pťi tom wássinost, že fe erstýchal ťici, že
1edUo a totšž 1est, státt fe mUčchem žebrawým
a pťijiti o spáfU dUsse swš Pošději měl pUtkU
š arcibiskUpem KaUterbUrskýmStmoUem LaUg
hamem MUfelč tottž odstoUpitř rektorác (wý
Uositý to úrad) KaUterbUrhallský w Orfortě aUť
Uadánč pro Umicha bylo UčiUěUo a arctbiskUp
tak Uarťdsl Od té dobh mUicha žebrawého

an wtděti Uemohl Konečně wystoUpil i protč
fw stolčcř samč Nastal totiž spor proto že
žemě mnsi platttč weťtké úroky do Nima a že

fe odtathd dofazUje Ua sioťice tUzemskemUoho
cižiUcU Mimo to odwáděly st do Nima Ue
UáwiděUé aUUaty (dUchodh jedsloročni), petrský

groš a poplatkowé jiUi Brott tomU počať fe
ožýwatč siUělý Wičlef a wesskereUstwo teměť
bylo pri Uěm. thž pak kral aUgltcký a papež
chtělt se o tom dohodUoUti, wyprawelco wy

slaslstwo do Utěsta BrUggy, w Učmžto fei
Wiklef Uachášeť wýsledek aťe tak málo byl
1emU wděk, že když wrátiw fe wstoUpčl pred
krále rolchawě Ua papeže láti fe opowážil

Staw se doktorem theologie a profešforem
Ua UčeUčw Q:fortě postUpowal Wiklef w od
porU fwem protř mUichUm, proti UecťrkeloUimU

žiwotU prelátU prott wpfokomyslrlým (1ak fe
wyjádťil) žáměrUm Řčma Dychtiwě hrUUli se
poslUchačt k jeho čteUim a slowa jeho Uabyla
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takowě wážUosti, že fe proti nim opiratt Uikdo

wžemi erpowážtl. UčeUť které fe UyUčjal
pťedkládati žabťhalo čim dále rim wice w po
ssmUonUfoUstawUobché eryhUUteonstť
Wssecko prý 1rxst pťedUstanwer od wěčUostt;
Bčch jako twurce Uemohl prý twoťtti wice, Ueš
prawě w skUtkU stwoťsl; wsse ro fe koli dšje,

dě1e seš odwěčxle UUtUosti dobre t šlé Brač
tické 1ehšo Uáhledy fwádčly ho dál a dále še

fměrU cirkewňťho Za 1edtný prameU ku po
žUáUi prawd kťestanskýchpokťádal Wtklef Bťsmo

fw Zawchowaťprepodstatllěslť (traUšbestaU
tiaci) a twrdil žš Ehrtstalš w te fwátostt jest
pťťtomeU toltko obražně a dUchowUě (1ako
pošdějt protestalltský Uáčeťnik ZwiUgli); šároweň
fobě Udělať žwlásstxli preklad Bifma sw do
jažyka anǧťtckého abp Bifmo lidU pťistUpUěj
ssim UčtUtl fám pak pohodlUějt dle fwšho pre

kladU diprtowatč mohť Zawchowal žpowěd a
posledni pomašálli; Uižssi ťady kněšské; papež
pak sám že je aUtichrčst wtěleUý twrdil; kUčš
dopUstiw fe těžkého hťichU UemUže prý žádné
fwátostč Udělowati; jeli papež UemrawUý a tU
dyž úd ďábla Uemá žádUé moci Uad krestaU
stwem; rowUšž tak králowé a kUižata fpáchawsse
hťťch fmrteťUý odťťct fe maji wlády, ktera jtm
UeprislUfsi déle KUěžč maji w chxxdobě žiti a

knižata maji jťm pobrati statky kU profpěchU
státU a ke cti Božť (son wlastnč ofobU Wt

klef wyijl Uebomimo profešsixrn, což owssem
Uemá byti měl jesscěkanonikat a bohatoU faru)
Nno t wssebožeUstwť hláfal twrdě: že wssecko
je BUh a we wssem 1e BUh, tuw oslowi
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dež Ua to 18 blUdUýchfad Wiklefowúch
do Řčma odesláUo Řchor)(l UarčdslarcibiskUpowt
Kanterbury skčmU a bisknpowt LondýUskémU,aby
Wtklefa pohUalt k šodpowťdásli miUěUi obeceU
stwa bylo pač pťi biskUpich Stalo fe, že pak

dwUr a Ultiwersita Wtklefa wžaly ssoU pod
ochraUU fwojt: tUdiž Uir rošhodUUtého proti

UěmU Uemohlo se podejiti. Bržo pač UUtwersita
orfordská odrekla se 1eho a žatratila blUdy jeho
N 1382 swolal syUodUprisilý KoUrtUey, arct
btskUp KaUterbUrský do LoUdýUa která odfoU
dila 24 čláUkU UčeUi 1eho dilem Za kacťrske
dilem 1ako blUdUé OUt fe Zafe dowoťáwal pťišUě
dworU; a wssak 1elikož pťt dworU Uahlťželt

dobťe, že š těchto blUdU Wtklefowých Utc do
breho pojťtč UemUže whssel roškaž, abh Wiklef
sesašen byl š Učttelstwi, wssecky fpify 1eho aby
bply šabawexch a arcibtskUpowt odewždáUy Wi:
klef šadaw 1akési odwoláUť sioých blUdůw
odebrať fe Ua fon farU do LUtterworthU. Do

Řima jiti Uechtčl pťedstiraje Uedxlžiwost swoll
a powiUUostč we fpráwč dUchowUť Složil 1esstě

Uěkolik sptsil mežt jislými hlawni dilo fwé Mjšu
1ošu8; jesstě jedeslkrate fe powadiť š Umtchy
žebrawýmt až konečxlě rošdáwaje práwě wečeťi
BáUě mrtwici bhl raUěU a ža dwa dUi Ua to
skanl (31 Brosince 1384)

BUtky Wiklefowy nežallechaťy w NUgťii
trwaldch účtUkU QU měť wice pofobUikU mezi

UčeUými a sslechtoU; lid si toho Umoho Uepo
wssimUUťa prčsitými opatreUťmi šcela potlačeUa

bhla tato straUa. Bamátka Wřklefowa žUstala
w Nllglň waer památkoU kacčťe, UčeUijeho
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bťUdUým a Uebezpečrlým fpirowé kde fe koli
Uasslt, febráUt a fpáleUč Uinersita orfordska
diwtťa fe Uemáťo kterak UčeUč od papeže a od

biskUpU UZUaUe ša kaččrske průchodU Ualéžti
Ulohlo Ua wysočých sskolách prašskúch N 1428
stalo fe Ua roškaš fUěmU kostUtckěho že kostč
Wčklefowy wykopáxch a ž mista posioěceUeho
wšdalelch byld

BožUameUáUč Nowějssčm skoUmáUčm

objewer že fpify Wtklefowy Uebyly, jak posixd
mťUěUojedillým prodem a famotUoU pťč
čtwa ke wžnikU hUsitictwť w Eechách, Uýbrž

těch,že fe UemUše hledatt jilrde, Uež práwě we
stawU wěri domárťch Uassč wlastř

465. „M. cZrln š)nň.x

dež fpify Wtklefowy Ua slaer a toho
časic waťně ansstěwowasle UUtwersitč pražské

we šnámost wessly: stalyk fe o UtchprUdké hád

ky, 1eltkož wětssiUa doktoer Uzanala blUdy
w Uich obfažeUé a šchwaťowala odsoUšeUč 1čch,
thi pak jich chtiwě čtáwalia šchwaťowali Mežč
těmtto byť mistr JaU HUŽ od r.1398profeš
sor Ua wyfokem Učesli pražském Byť to mUž

UadaUý wssemt wlastnostmi, jtmiž 1est1UožUo
státi se mtláčkem lidU Byl pťčjemUěhowšešreUť,
hlawa UčeUá žiwota bežxcholmého horťttel proti
Uepoťádem; jeU že pri t,om byl Uesinirně ofo:
biwý, UárUžtwý,aašákladll prawé žbožUosttu
pokorh žhoťa Uedostáwalo fe jemU Tim fobě
pťiprawil siUUtný ofUd a oboji wlastt českomo
rawské 15letoU krwaon wálkU
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2 Braha se stala perim jewisstěmčiU
Uosti HUfowy UkoUčiw stUdia sioá Ua Uiner

sitě pražske stal fe tu r 1393 w Zári bakalá
ťem fwobodUých Uměni a rok Ua to theologie
a r 1396 w ledUUmtstrem fwobodUýchUměUi
RokU 1398 již byl profešforem a r 1402 rek
torem Uniwersity t kažatelem powěstné kaply

Betlemské w 33 rokU wěkU swého HUed ža
perich let weťejslého žiwota jcho objewowalo
fe že chče býtč reformatorem (oonwitelem
žkažeUeho wěkU), a Wtklef byť mU oblibeUým
mistrem S Učm žúroweU smýssleťt tehdažmlad
ssi mtstrowe UárodU českcho: JaU ž Jefenic
Brokop š Blšlxtě, Šimon š Ttssnowa, Mikllláš
š Litomdfsle, Stanslaw že Znojma, ŠtěpáU ž
Walče, Krisstan š Brachatic BUfobtl pakmistr
Jcm Hnš hUed od počátkU w dwojťm siněrU,
pťedUěco horlttel o reformU w Ečrkwi aža
drUhé, čo horltwý wlasteUec wssemožUěhle
daje powžUéstt škracowanU we wlastUim domě
UárodUost, wšdělati ZaUedbaUý Uárod, šwelebtti

ťeč aZliteratUrU jehoZ.Ltbost, še kteroUHnš we fpifechWikle
fowých čital a kteroU wsselijak Ua jewo dáwal

žawdala pťičtUU, že se pričiUěUim kněži JaUa
Kbeťa a Wácšlawa BechyňskéhodUe28 Maje
1403 Ua wysokých sskoláchpražských š obcheho
UersseUi stal Uáťez, že žádUý čleU UčeUť praž
ského Uemá žádUémU ž 45 wyzUačeUých blUd
Uých čláUkUw Wčklefowých Učitt aUt kterčho ša:
stáwatt pod pokUtoUkťiwe pťisahy Mistr ZaU
HUš ač Uerád do 1isté miry a doby ssetťil
obecného Uáler Ql wssak bršo Ua Ualez žapo
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erUUl a šase dťe Wiklefa Učil Nehrxxbě wětssč
xúčiUek měť Uálež arcibiskUpa ZbyUka Zajice š

HaerbUrkU Ua fyUodě r 1406 wydaslý HUš
afpolUbojoinci 1eho w UčeUi swém an ša
mak Uedali se masti, an tim ant pťedesslým,
an Uasledečcčmi Ualežy r 1408 aUt poždšjt
bUlloU papeže NleraUdra 7 Brond obťibeUých
doUměUi a čaš rožkwasseUý wássslěmt straU UUá
ssely a šchwacely 1ich čim dál tim hloUbějtdo
propastt, že kterež pak Uebhlo lze wywášUoutt

4 Rokem 1108 Uastqla rožhodsla doba w
žtwotč HUfowě Bosild požiwa erbyčejnš pri
žUěU arcibtskUpa ZbyUka axrejedUoU pred Uim o
oprawách w dUchoweUstwU rečUčti siUěl: Ua jaťe
wssak dotčeUeho rokU wypUkťomešioběmažjewllé
rozdwojelli Mežt wssemi dary, kterých sstěstč
poskytuje ofobnosti wereré Ue1UebešpečUějssť1est
popUláonst (oblibenost U lth) Tak bylo
U HUfa Lid ho inlowal welřcea rád ho po
sioUchať: když ale wrchUost dU:čkoin UžUala xx

Uěm Uebešpečneho člowěka a žádala od Uěho
poslUsseUstwi: tU staUUťUa rošcesti kde mU
Uežbýwalo leč woliti cirkewni pokorUssa poddaj
Uost Ua jedUé Umrinost a pťišeU lidU Ua drUhé

straUě QU šwolil wadUoU cestU k lewict Co
prwé š chwaoncheostýchawosti kášal pťed arcč

biskUpem a dworem 1eho: to Uyni bežohledslě
wwkladal poslUchačUmw Beslémě Kážan 1eho
byla pťUa prUdkých wyjiždek pan UessetrUých
úsiUěsskU Ua Uepoťádky w dUchoweUstwU Ne

bhlo Uchostč Uebylo Ueprawostt, aby ji Uebhl
wyčitať dUchoweUstwU baďwamt co Uejkťtklawěj
ssimi: hrdost, cttžádost, lakomstwi, Ueronst,
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obžerstwi fmilstwo Wybiránť platúw ža Udě
lowáUi swátostč prohlassowal ša kaciťstwť

S dUchoweUstwexUwaec pťesselHUš toUem
jesstě prUdčim Ua dxlchowenstwo wyšssc: Ua bi
skUpy a preláty, 1imž wyčital pýchU a ctižáďost,

ijUost a fwětskost. N žlásstč škažerst dworU
papežského odkrýwať Tak dalece pri tom tU
penť we sskole t Ua kažateťUě fe Zapomitlal že
mU jedexlkrcite jedelr žposlUchaččřhlasitě domloU
wal: „Yle mistre dyksišmpak téžwwŘimě byl
papeže a kardtUály widčl ale tak žle to tam
erypadá 1akWy to děláte u UačežUňstr
roššlobem) odwěttl: „Tak si tam jdi!“ Tako
wým tonem mlUwianmčstě kde tt kcerýchha
Učl Uebyli pritomUi, alebrž posloUchalo mUoho
lidi takowých, kterým do haU těchto Utc Uebyťo

pťt Uichž Uemohly sprobtti Uic dobrého owssem
ale dostt šleho Náhledh Wiklefowywždy opo
wážliwějt slowexU i pisinem rožsstrowal Uěkteré
fpisiy Wtklefowy do 1ažyka českeho pťeložiť a
tčm blUdy jeho lth obečUémU UčtUtl pťčstUpny j
K p hláfal že Wetr Uebpťhlaon cele Eir
kwe a t o papežč že to UeUč jřsto; že UeUi
Utkdo powiUeU posloUchatipťedstaweUých cčrkew
Uich; že když dUchowUť Uebo swětský pčedstawe
Uý těžkeho hččchxlse dopUsti pčestáwá býtidále
pťedstawe:lým.

Brott UedostatkUm které wssUdy fpatrowal

erčekáwal HUš, jak fe Ua kUěžeslUsselo po
moci š lUUa Eirkwe„ same: Uýbrž wybidal ťUi
žara a krále kterých )drý pothnost jest Eirkew
očistiti sspatUédUchoinky kárati leiné k po
wiUUosttpoháUěti; proto prý Umji Uleč J wp



.668 M. JaU HUS.

žýwal swětských, abh dUchoinm úhonného žčwota
defátkU Uedáwali, an i statky jim pobrali aby

prý Uemělt Uač hťessitč a t d. Nowlcě š Uim
siUýssleťpťitel 1eho UčeUeckýdobrqdrUh Jaro
lim Bražský, méUě Upťťmslý Uez HUš jeUž k
slowčim boUrliwým t Uásilčpťidáwál; Uebo dwa
mUichy do žaláre a tťetiho Ua potkáni ž praž:
skeho mostU do Wltawh šhodtl

5 HUS sk stať šjewUým odercem arcčbt
skupa a Uapotom Uedbal Ua žákko Ečrkwe
a šchwacowal ša seboU BrahU UinersitU, Uá
rod OfUdUe Události od té dobh úprkem ža
feboU se hrlloU HUš fám ač se stal pťedxti

ofoboU wsscho co se dělo w Čechach ač dofahl
wětssi moct, Uež arctbiskup, ač wládl w jistém
ohťedU wice Uež král UUássel se šchwáceUý proU
dem ofUdUým. stoUšeUi faráťe Nbrahama w
ČeerU 1408, roškaž arčibtskUpr aby mU
wydáUy byly kUthy Wtkťefowy (17 Eeera
1408); hrUšo slawUé fpáleUi 11chwe dwoťe arcč
btskupowěpo 2 letech(16 Čeera1410); meži
tim HUfowo witěšstwi a celéstráUky Uárodni
Ua UUtwersitě, kterým dosáhťt Čechowé powěstUě
tťt hlafy, a Němct wystěhowalt fe z Brahy,
HUš pak po drxché fe stal rektorem Uniwersity
(w NijUU 1409); Ustawičllá haUliwá UtrhačUá
kážáUť w kaple Betlemské a opětowallé žalobh

dUchoweUstwa pťed lidem žlehčowmlého, žaloby
Ua arcibiskUpa pričtUoU spáleUi knih Wčklefowých,
žaslaná k ťťmskemUdworU a koUečUěbUlla papežská
proti fpifUm Wiklefowým, jakož i proti kázáUčm
po kaplách: to wsse 1edUo ša drUhým sežesle, je:
dUoš drUhýmanzájem foUwisi a se podporUje
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HUš po celý teU čaš nessetťe roškazU a
žápowědi arcibtskUpowých wu š počátkU od arctx
biskmoa odwoláwá fe k papeži, a bpw obesláU
do Řťma (w SerU 1410) šUstáwa a pUsobi
w Braže wždd po fwem obyčeji a Uemýli ho
an to, že ž Řllna do ťlátbd bhl dáU (1411),
an že klátba ta po ceťe Braze 1tž byla ohlá:
sseUa (d 15. Bťešxm 1411) Zmatky obche
Umožily six, když HUš w Májč 1412 prott odo
pUstčUm kážal

Toho čan totiž Ulěl papež JaU )(xill
wojUU š Ladišlawem králem Neapoťitálcským
kterýž opowážltwě sáhal Ua wlastxlictwi swatého
Betra J prohťassowalpapež teU odestky,
jež by šiskatt mohl každý; „kdo by Ua toho
krále bUď fam ofobUě do boje táhl Uebo peo
Uěši k tomU pťčfpěl: u to že jemU tak pred
Bohem platiti bUde, jakobh o fám Boži hrob
žápasil š erěrčcťmt “ u J w Braše ožslamo
wali kUěžťlidU tyto odestky aby peUěšč pťispť:
wali Ua tU wálkU, Uabťšejťce TU powstalmistr
JaU HUS, jakožto oderce takowých odestkU
1ako oU prawsl Uepoťádných, chtěje to dokázati

pťi weťeré dčspUtarč J mlthl HUš w Ka:
rolťUě; ale š Umohwm se potkal odporem až
mU z tol)o wtipy fwými pomohť pťitel jeho Jee

rkom, jehož ťeč byla odewssech sterě sinýssleu
jčcich pťtjata š pochwaloU hlUčUoU Botom
žťčdiltUa potUpUperod (7 Eeera 1412)
a spálili Ua pťikopech bUlly papežské TU Ue
dělt Ua to kašateťowé w chrámech tUpeUi a

trýšUěUi jfoU Urad města Brahy, abh pokoj
šachowáUbyl, zatkaUti dal perť ostlowatele
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těchto boUťi; lid fe šbihať Ua radUicč, žadaje,

aby byli propUsstěUt; Uťad prislibil, že se š
Uimi mirUě Uakládati bUde, žatim ale w Uoci
tťt š nich odprawiti dal (11 Čerwence 1412)
Tim úťad pťiwržellce HUfowy tim wice rož

dráždil; Uebo hUsiti počalt čtitt odprawextce ša
swate mUčedlUiky Božť kťtka boUreUi bplo jesstě
wětssi. Král Wáršlaw dominaje fe, že jext
UeUáwtst a UárUžiwost ofobUi UwaťUje Ua HUfa
tak těžke podešťeUť wesskereU fpor Uepowažowal

leč ša tťeUic!i meši Hxlfem a kUěžstwem patrně
Uemilostiw xfa prottwslikUm mistrowým a wsse
lijak UechUti fwe proti arctbiskUpowi poUsstěje
úždn, silah HUfowých ač bešděky weltkým stal
fe podporowatelem

Nreibtkaxpowi Zbyňkowi od té doby, co

šUameUal že Uefmi déle UečiUUěhledčti Ua po
čiUáUi straUy HUfowy, mUoho zlého bylo ša
koUssett Nestláže a Uátisky tpto pťiměly posléze
arcibiskUpa k tomU wyjitt že šemě a hore Urych
lilo siUrt 1eho (28 Záťi 1411) uu NástUpce
ZbyUkUw Lllbik ž UUičowa, aUt rok Uežfa Ua
stolici arciblskUpskeprečkal peri ofUdUé boUťky
Ua Uinersitě i Ua Ulicčchi w kostelich praž
fidch w šáležitostt odestkU HUš ač dwojxta
soonU byl stižeU klátboU, kazal beš pťekážky w
Betlemě a meži poslUchači býwala králoan
Sosie SchUžka UáčelUčkU oboji strcmy žUstala

beš wýslede; čdyž pak arctbčskUp BrahU iU
terdiktem stižiť a wssUdp pťestaly slUžbh Božč:
tU priměť král HUfa k tomU že odessel š Bra
by, a rok Ua to pťedni jeho protinict wyhUáUi
ssoU išměstaai že šemě HUš fe Ubytowal
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Uejprwe Ua košim Hráde, a jfa pod ochranU
páUU ž OUstť, psal kllihy Umohé Botom cho
dil po weUkowě a lidU kášal pod ssirým Uebem
lid pak wssel Ua wýmťUwUých ústech 1eho. NUo
iněkolikrát potaji do Brahy fe wkloUšUUla
1edUoU ř tťt měsice tam prebýwal

484. Hnň na snčmU w šostnici.

Toho častl položext byť r. 141:1 sitěmcčr:

kewnť do Kostslice HUš se byl častějt dowo:
láwať fnčmU cirkewslťho; pročež 1ej sám cisať
SiglUUUd wybidUUl aby fe tam odebral a jak
Uáležř osprawedlltsl K tomU účeťU pťtslibil
jemU wyhotowiti cifať ltst perodUý (liccšrčexšu
ššlrj concjuotuš). TeUto ltst obdržel ostatslě
teprw kdpž Už w KostUici se byl ždržowal To
fe samo skboU rošUmť, že takowý list perod:
Uý, 1ako k p U Uáš pofawáde list domoin

1ediUě pod toU wýmiUkoU bežpečUosti skýtatt mohl
pokUd fe majitel 1eho č Uapotom poťádně cho x
wal a w Utčem dále se Ueprowřnil Z tohoto

stanwisstě slUssi pofUžowati UámitkU kteroUždě:
láwaji Ueprátelé Eirkwe: „že fUěUl KostUtcký
bešpečný perod HUfowi ťtstem cifar:
ským šarUčeUý, šrUsstl HUš požťwal po :1
ceťé týhodnw w Kostlňct fwobody erbmešellé;
potom ale odsoušeU byl k wažbě špočátkU mir
Ué požději ale pťčsilé S jakým práwem
sUčm takoweho coš proti HUfowi Uaťidtl? S
práwem takowým 1ak Uásledee HUš 1ak wěe

domo, již 1edeU celý rok byl wyobcowaU žEiru
kwe a Uásledkem toho Uefměl úkoUh kUěšsieža
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stáwati, jmerwitě Uefměl an mssi fw sloUžiti,
an kášatč thž do KoUstaUcie (KostUice) prčž

ssel byťo mU še šťásstni prčšUě dowoleslo š(čehožse 1inak takowým lidem UepťipoUsstělo),šx 1iUý
mi obcowati, apťi cirkewnťch obťadech pťitom
Uým býti; ačkoliw pak fe mU Uemohťo dowo

ltti, aby fám msst fw sloUžitt aUeb kášatčmohl
Nle to Uebylo HUfowč UižádnoUprekažkoU Jako
jtž w Braže w obyčeji měl Utc Uedbati Uax

rožkažy a pokUty fwých pťedstawellých cirkeinch,
(jeťikož si byl wyUalešnUť Uowý prsob odwo
láwám fe od Uich, tottž pčimo Ua Wásla
Zežisse Ehrista famého): tak si počanl an
cestě do KoUstaUcie tak fe chowal l we městě

samém S kýmkoliw se fetkal ať kněš, Uekxtěz,
hUed Začal Ua dUchoweUstwo a Ua papeže latč
jich w ťehkost Uwáděti, a jesstě fe tim chlUbil
že prý ho wsstckUt ša to chwáltlč a ša práwo
mU dáwali K tomU prichášč, že i Uěkteťi,ž
Čech sem pťčchožč, projewowali fwé Uad tim

podtweUť kterar UlUž, 1eUž celé Čechy poboUril
tUhle tak fwobodUě fmi soběwykračowati. Teh
dy meel fUěm proti UěmU Uějaké opatťeUi Uči
Uiti Eifať fe owssem š počátkU Uad tťm po:

zastawowal; kdhž UU: to ale 1ak Uáležč wy
fwětlilt a Upošornilř, že oU (cčfar fam) KoU:
ciliU byl pťiťkUUlw cirkein práwomoci a apo

stolské ponmocč úplllé fwobody: UšUali cčfať,
že fněm jedna žrela dle sprawedťslostt, a wsse:
možUě w tom byl fUěmU UápomoceU

Nin jtž tedy wsse pťčchášelo Ua to kterak

se bUde HUš chowatt ohťedem fwých šahUb
Uých, UebezpečUých UáhledU Uaprott othm
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sUěmUjťcim, a cťsar SigmUUd šjewUě mU ožUá
mil: Co se Uaš týče Uikdy twé žaryté blUdh
hájiti UebUdeme; raději wlastslima rUkama pod
paťowati chceme oheň, Uežlt pťtpUstttt abyš tp
fetrwal w Uesklonlle wždorowttosti fwé “ HUš
byl Uin po Uěkoltkráte pťed sitěm predwolán;
hleděťďfe sire ž tčch sioých jemU šde pťedčita
Uých Uáhledň šodpowidatt: a wssak o tom an
slysseti Uechtěl abh 1tch odwolal; Uebo to ža
UemožUé měť, „že by oU w Uěčem byl se mý

liti mohl“ uu Jessco wssecky profby a Uapo
mčUáUi i še straUy cťsare thUly fe účiUkem:
odfoUžeU byl co šarytý kacťr kUěšske dUstoon

stt požbawesl a cťfači odewšdásl Tedy wyťkUUt
byl Uad Učm dťe tel)de1sstho prawa hrdelUťho

trest Ua kacire UstanweUý; wedeU jest kU hrac
Uirč zapáleUé Ua kceréž skanl stálosti kteráž
byla dUstojUa predlUětU lepssčho (6 Čerwescce
1415)

Jakkoli želeti 1est, že tak těžká pokUta Ua
Uěho Uložesla, a Ueprátele Uepťestáwaji to Eťr
kwi wytýkatt: prece takowá pťťsicost da se wy
swěclitt š okoonstč oUoho wěkU a fUěmU Dle
tehdejssiho práwa trestslťho byť kacťť fpolU Ue
pťčteťstatU, a Ua to UstanweUa simxt sm hra

Uici Wosild trestlm hrdle eryhyUUl anž kdo
rošUmUý proto šaerťrá Ua moc státUť, kdykolc

odprawitč welč Uebešpečrte žločtslce, by Uesskodtlt
wice SUem sk byl fessel Ua to aby Eirkwč
rožerwaUé dlolcho žcidcmý mir byl anrácen;
Ua sUěm fe fesslo UtUoho mUžU Učených, Uejwčre
fwobodonUyslUých, kteťi k p 1ako GersoU
kaUrťťr ertwersity Baťťžskš ža potrekmé Ušslalt

29
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trest siUrtč Ustanwiti prott famemU papeži a
kardinálUm ťdpby Uechtělt dopomahatt Eirkwř

kU poko1t a UsiedxcoeeUi To fe bplo 1tž wčtssim
diťem podaťtlo. N UyUč tU stál mUž, který
fe opiral obchčmU UčeUi Eirkwe, jejimžto po:
slUssUým syUem býtt úťadem fwým se byl š
wcřžal; který Uehodlal Ustáwati we fwé boUrl(š

wosti a UpUstčtt od blUdUých lUUěUčfwojtch; odtUd
Uowých boUťi a žmatkU bylo fe obáwatč N
proto i fám cisar SigmUUd raďtl othm aby
mU eryprossowalč žiwota 1essto od fwcho Ue
UstoUpč a jančim UebUde a kdo wč 1akých by

jim žafe Uadělal mršUtostť OdtUd pokUta Ua
Uěm whkoUáUa w úper pťčsirostt JtUcho čan
byloby fe š Uim mirUějt Uakládalo J pči:
tel 1eho Jerotchm pražský skanl Ua hranči,
1essto w perilU wýslechxx blUdU HUfowých fe
byl odpťisahal pťt drUhem ale šafe k Učm fe
bhl pťihlásil (r 1416)

BlUdy, kteréž byl HUš pťi tomto odboj
Učctwi proti Eirkwč 1akož i Uejšťetelltějč we

f ém hlawnťm spisil: „WojedUáUť o Ečrkwi“
( rčxxl:tčxtušcjš jšcč:lešiš) žastáwal, jfoU jcck
Uásledee:

Eirkxew požUstáwa poUše ž pťedšrčšendch k
žiwotU wěčUemU, kteťižto UemohoU Utkdy pťe
statc býti oUdy Eťrkwe; jakož šawržeUci Utkdh
fe UemohoUstátt oUdy1ejimč.Hlaon Eťrkwe
této famojedixl 1esti EhrčstUš Nelžet prý do
kášatt že bh wtdttelslé hlawy bylo šapotťebť,

aže bhl El)ristlxšždtakoon Ustqslowiť; mor
papežská odwodi prod sion od cifaťské mocř
ašwUle nu posiUsteUstwi cirkewxli ťesti prý
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wyUáťeš wyfokého dUchowellstžožx, prott wýšUa,č:
UémU UčeUi pťsma fw.s; prpcež,slefmť fe dati
kxlěš Ue!wtsmýd odstrassitc qUt kťařboxl papežfkoU

od ZastáwaUč oUFapU fwch,o. ,u Každý p,ťed:
stawený dUchowlťl ť fwětsky, x,foUčč w,e hťlchU
siUrtelUšm, pozbywa,moct f,we a ma složřtč
oUťad swňj. O swarostt oltaťrti ždá fe, že Učil
1ako prawá Eirkew.

166.PUsité.
Kdyš wydoUtUaly hraslice w Kostsliri ka:

cčťům českým šapáleUé: wypǧxkl požár fpoUry
HUfem a Jeroschmem w Eechách šančceUý,
strassltwoll prUdkostč. Když fe roznesla powěst
wj Čechách, co fe w KostUtct Událo, rožhněwal
fe král Wáclaw a páslowé weltče. Nebo twr:
dyilt,že prý otcowš to UčdiUtli Ua potUpU
Eechúm. WypfáU fněm do Wrahy, kde 53
páUňw a 90 rptiťň fe podepsalo Ua list, Uči:
UěUýdke fborU KostUickétUU, w Uěmžto fe Uji:
mali HUfa, a pro 1eho Upáťeslč UotnoU 1čm
čtUili dňtkU. DUchoincč čessti, kteťť fpolUppťi:
čtUoU byli toho skUtkU, UesiUělt wťce do Eech.
Ltd ale obchý thU toho dáwať mUichúm; i
Uefměl fe toho časU šádslý ťeholUťk Ua Ulici
Ukášatř. Tt pak páUowé česstť, Ua tom lčstU
podepsimč, dáUt ssoU do klátby od silěmu.

Toho časil, aU 1esstě HUš a Jeroslym
messkalt w Kostslici, rožpalowal w Braše mistr
JakoUbek še Stčťbra lid toU UowotoU,že
U,čsl,býti eryhUUtelUě šapotťebť ke spafenč pťč:
xlmanč pod obojč, a dle tok)o pťčsluhowal sioá:

29lle
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tosti oltáťUi pod oboji sproboU HUš to jen
fchwalowal za eryhUUtUě potrebne wssak UeU
žUáwal Nle pťiwrženci 1eho š boUťltwosti žáž
dali kalich; a tťmto obťadem dosáhťř hUsité
widitelneho žUakU, který 1tch fpojowal mežt
feboU, a jehož až pofawáde byli pohťessowali
SUěm Kostxlický zapowěděl w 13 fezeslč samo:
wolUé podáwáUi kalicha BaUě, poUěwadž tčm
se wtirá podežreUč prott Eťrkwi 1akoby Uěčeho
čeho Zapotreďi ke spaerť lidU wěťťclmn odejč

mati šamýsslela Ql wssak Ua wždorh sUěmUj
hUsité kťičelt o kalřch N kalich WáUě w Uěmž
jest krew prolitá k žjedlláUť mťr:x člowěčellstwa,
stal fe heslem a žUaketU zpoUrh proti Eirkwi

a boUťkobčaUských thud Kaťissrlici čt pod
obojč (Utrakwiste uu Uebo tak od te doby Ua

Zýwánt jfoU hnsite) žceťa w dUchU mtstra sioršcǧwypowčděli poslUsseUstwčCťrkwi a králi Wa

wowi Qd jedUé hory, kteráž slowe Tábor w
Čechách, kde r 1419 mčli weliké fhromážděxli
Uašýwaťt fe Taborité Jesstě tehož rokU od
býwali Wraše weťejne procešsi, pťi kterém
Uesi wellonU fwatost w KaltchU Brokop,
Utcxklúklássternik premolčstrát že Želiwa

Když přt té prťležitosti kdosi Ua Uě š ra

dUiče kameslem hodtl: oboťili fe hUsité Ua ra
dUiri Uowomčsiskoll wyhodtlt 13 rádUťch páUU

oťUamt Ua Ultčt jež hlUša dole š jáfaslim Ua
fUdlice a osstipy Uachrxtawala a požabijela

Naslčdek toho bylr) 15lete žalostUc žmatky w
celš šemi českc Bro krew WáUě w KalichU
tekly pxolldp krwe eriUUé! Wčldcem hUsitU
byl strasslčýJaU Žižka š TrocUowa, komor:
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Uik krále Weiclawa, kterýžto bržo obráttl fedlá:

ky we wražedlslické wojin., Bťed šxim sse,ťúžaš,
kroky jeho žUačeUy krwl, ša,Ulm Zo,ťapolaly
hrady, dědixrh ;1 města w strassUpch požarech! uo

Král Waclaw fessel hoťem 10. Sera
1419. N.a UesstěstiUástUpcejeho Sigmšmd
byl zaměstslán w Uhťťch a, Uechtěl do ,Cech,
Uebo fethsitň Uad mirU bal. Jeho wyhrůž:
kami rožhoťčeUť hUsité žbrojčli fe k,bojť krUtémU,
chtějiče fe podrobitt 1erm te,ltkrate, kdybh fe
1tm powolilo těchto čtwero pťan:
1. aby slowo Bošť swobodUě a wssUdh

mohlo býlxi šwěstowáUo;
2. aby každémxt, kdožkoli toho žádostiw,

podásl býti směl Kalich BáUč;
Z. aby dUchoin odťekaUce fe wsseťiké

majetslostt, počalř býtt w chUdobě apo:
stolskš;

:1. aby každý siUrtelUý hťich jač U fwětských,
tak U duchownich dle žášeoslú fwštských býti
měl pokUcowáU. K takowým k)ťichům poči:
tali: opilstwi, krádež, pťčfpěwky Ua msst sw.
smilstwi a t. d.

O tyto čtyry wěct, kteréž ssoU UašwáUy
artikUťe pražské, sl)odlt fe stawšowé králow:
stwč českěho a šemčš onrawské w Eáslawě.

Teprw teUkráte počať fe anraceti žafe
mir fwatý do Uchú českých, až hUsitš podle fpů:
fobU wssech fekt počalt se trhatt Ua straUy
rošťičUé (jakými byli Taborité, Sirotci, Ore:
bité, Brašalré), kteréžto fe počaly famy mešč
feboU potýkati. Jed:la část tottž hUsitúw poUě:
kUd Uabhwsst rožUmU a powážeUť, Uposlechla
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pošwáUi fněmU Basiťejského a whprawtla posly
tamo Ttto pťiUesli oUh 4 arttkUle seboU,o
kterých sl)Urp dotčeno ťkoUce: „kdyby stGjtm
tyto powolsly, že by se potom rádř spojilt š
Cťrkwčobcho“ u Berč wyjedUáwáUio
tom miUUťo se sice žrela š dobrým poťčšeUťm:
aťe 1tUšmU dr hémU whslallstwč powoleUy ssoU
dotčeňe arcčkU , ale w jine spUsobě w 1akowe
tottž cirkewUě šnějť Eo do čláUkU o fwobod
Uem kážan slowa Božťho otcowe doťožslt,
že kašatelowé Utajť býtt od fwých pťedstaweUých
k tomU žčišeslt a wysláUč a moci biskUpowy
wždy má ssetťer býti; ohťedemKalicha, že
dáwá fněm kněžťm w Čechách a Ua Morawě
moc podáwatt stoátost pod obojť wssem dofpě
lým osobám ktere o to žádatt bUdoU„šštim
pak pokaždé doložeUitU že pod každoU prsoboU
1est celý a úpťslý EhrtstUš; u pťi čláUkU o
fwštských statcich dUchoweUstwa stanwil
fbor žo smějč kUěžť statky UUtl, že jich ale Ulajč

dle siUyslUEirkwe k dobrémU Užťwati; uukoUečUš
ohledem stawowáUia trestan hťichUpridáslo
že Uefmč každý sonromý člowěk trestati Uýbrž
že six to dittlUUsi skrše oxlťady fwětské a dU
choin dťe práwa a fprawedonsti Elálckowé
tito sloon „Smťnwy Basilejfke (()ompčxou
tštš) Na těch pťestáwala waan čast hllsitňw
(KaťissUict),a šafe fe fpojilt š Eirkwi obeerU
a UzUáwali SiǧmUnda ža kráťe fweho Uikoliw

ale Tabortté, še wssech hUsitU Uejstrassslějssi
be tedy wťasti, tolikerými žtrátamt žtrápeUé
koUečUěžádollri pokoj anrácesl byl mUseli Ka
jlissUici swe Uěkdejssi bratry podstoUpiti wálkoU
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ULian (1434), we ktere Taborite a Si
rotči pod obojim Wrokopem padli N tU Če
chowš 1čchž toltk sjedUoreUých Uárodči pěti wý
prawamt krtžáckýmt pokoťitt Uemohlo, od ČechU
pťemožeUt jsoU.

166. anrš ?Žrhoř Ms. (šr)ilřlrbrand).

Jesstě 1edexlkráte meelo papežstwč Uchrá
Uitř fwět od hroščcč žkážy We pťedesslš pertodě

žkrotslčpapežowé sUrowost a dtwokost pohmr
sit)ch Uárodňw a š Uortkawých poměrú tchdej
ssťho wčkU Utwoťtlt pewný poťádek krestaslský
Nowé barbarstwi rošprostiraloč fe Uad Uárody
krejkaxrskýmt bonťemi temUéť)o stoletč defa
tého a špráww, š1akowýmč fe w 11 stoťetč
o wstUde panlljičč Uemrawlwstt a pUstotě potká
wáme, ssoU skUtečUěUad mirU strassltwe N co
wicčuwidělit jsiUe že!i fama stoltce sio dr
šýmt straxmmi šotročesla do wsseobečllš žkaže
Uostt šárowexr stršelra byla N wssak 1eU Ua
Uějaký čaš dopUstsl Blch, abh siUěly okowy

lidskš žwUle tižttt ústaw teslto božfký Wape
žowé kceťištobyli šase wolent poťádslým pr
fobem cčrkewUťlU:Lew l)(., Wtktor lj MikU
láš u a Nlerastderls (1048u1073) jtž byli
š dobrým wdsledrem žapasilř š hlawslimt Uáka
žami Cčrkwe š Uemrawem dxlchowexlstwa še
šwúli a UeUprčchanstč we!mošmo, a welmi šú
žeUé swobodč cčrkethť šask proklestčlt dráhU

N wssak 1esstěmnoho žbýwaťo kUpopraxwexliu
txl dača Brošťetelslost Božska Eťrkwt fwé welč:
kého papeže Nehoťe Ml
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2 Kardinál HtldebraUd uu tak fe 1Ule
Uowať Řehoť Nl dťiwe wUaročdil se w To
skáUskUa otec jeho byl tesarem Klásster KlU
Uiácky whchowal a wycwičil i 1ej, 1ako i mnoho
jiUých welikých UlUšúw pro tak weliké úlohy w
Eirkwi fw Také již byl za posledUich čtyr
papežU w Řťmě famém jako radce a pťitel
jejich, we wťádě cirkein Uejwětssčho bráwal

podslU a účasteUstwč Tčm prsobem sám Ua
swé oči widěl a pošUal, čeho se kde Eirkwi
Uedostáwá 1akých UedUhůw a wad do febe ma;

jtež fwrchowatě fe pťeswědčil jak těžke jest po
staweUi stolice fw w dobách tehdejssich Ztoho,
powážimelt 1eho powcchU simdUo wyfwětliti fe
dá, že wUUcerU 1emU dUstoonst papežskoU 1eU
welmi Uerád byl pťtjal; Uebo kdyby po Ui byl
toUžil beše siladU již dáon byl by k Uč fe
dostal Kterak to wyhliželo ša tehdejssiho wěkU

w krestaUstwU když oU Ua stolict fw Mtra
doskdmxl to Uejlepe pošUati mUžeme š 1edUoho
pfaUť kterež oU o těchto dobách bhl Uapfal
Řehor pisse: „Wýchodltč Eťrkew odpadla od

wirh, a š weUčč od erěťicťch tifUěUa býwá
Kamkoli člowěk sie podiwa ak k šápadU, ak k

1ihU Uebo k fewerU: sotwa kde Uajiti lže biskU
pa, který bh bpl poťádUým prfobem k úradU
swémU pťtssel aUebo jehožto žiwot by, 1ako Ua
btskUpa slUssi fporádálr byl; Uiťde takowých
kUižat kterým bp sslo o čest a sláwU Boži
wice Uežo fwoji wlastUi wčce o fprawedonst
Uežo žisk Ltdé meži Uimiž prebýwám Ři
maUé, Lombardowé NormaUUé, 1ak jim to často
ťikáwám, ssoU horssi, Uežll žtdé a pohallé“
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TU owssem bylo žapotrebi aby mUž moUdrosti
arcižUoU siloU obdaremý, šačal poťádek Uwá:
dětt w Eirkwi u Obojťm darem wládlml
Řehoť U wyfoke Utire u a oUšačal š Bohem,
pUstil fe do té práce obrowské ostťe a roš
hodUě

3. Ra synoděw Řimě r 1074 oonwil
pod Uejostťejssťmi wýhrUškamč stare šákoxch o
bezšeslstwi dUchoweUstwa Nebo poněwadž w

těch čafech wssecko špUstlo a fe šdiwočtlo: tUdiž
ř dUchoweUstwo w kalný proUd pUstoty mrawUč
strženo a xUUohý Uepoťádek w tom ohťedU meši
dUchoweUstwexU siš plťžtl. DUchowUťct, kteťi še
žeUami žtlt, owssem UáramUš prott papeži fe

wšpoUšelt powstaťo pťt tom mUoho šboUťeUť
wražd a pohorsse!tč: aťe i ltd fam to Učchťižel

1ak weltké reUh do sebe má dUchoweUstwo bez
úhoUUé,aaše to xUUohem kraněji když kUěži
bež žeU ostanU: a tUdťž podporowať UaťišeUč
papežowo tčxU že fobě dUchoinkU w tořU Uepor
slUssUých méUě wážsl. uu Jesstě jiUá, Uikoli
meUssl pťekážka ležela w cestě žádoUcčxU opra
wám w Eiričwi, a sice ta: že kUťžaca fwětssti
(tehdáž mciťofwčdomttč) woltli fobě dle chUti
biskUpy a opaty To táhťo za feboU dwojite
žlo: predUěže tčm Eirkew žefwětačtla a fe
žotročila; ato drUhe,žese tropilo mržkékUpčeni
še statky dUchoinmi (simoltie) Kdo ža takowé
úťady wic šaplatil ten jich obdržeť ač byl ho
dUý, či UeerawUý ať fe hodil čč Uehodil jeU
když Uejwic zaplatil stal se biskUpem Uebo opa:
tem. Brotč tomU Ustanwil Nehoť Ua drlché
synodě w Řimě (r 1075): Kdokoli úťad

xe
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dUchoinž rUkoU Uějakého lajika (UedUchow

Uiho) pťijme, má býti sefašeU a kllťžaca swětsstť,
kteťč iUwestitUrU (UwáděUi w takowe úrady

prsteUema berloU) takowých úťadU UdělUjť maji
ž obcowánť cirkeinho wyloUčeUi býti “

Bapežt pťč tom taUUla Ua mhslt ta sze:
sseUa myssleUka,že Eirkew sio mrain siloU
U intr, a erdwislostť od poUt fwětských
žweUkU, ermleě šděje fpási: fwěta Tato
čelni myssleUka jeho žiwota wyfwťtá patmě ž
každeho slowa i činU 1ebo NUo weltký dUch
pozwedUUl fe 1esstě wýsse u oUt widěl pred
feboU w dUchU 1edUU weltkoU dUchoin samo

wládU (manrchit), w Uižto U prostťed wěkU,
kde každý dělal co chtěl a pěsti si wymáhal
práwo uu mezt kUižaty a Uárody státi měl Uá
městek EhristUw který by žákoUUmson mocč
dUchoin platUost wymáhal N wssak tUto
kráonU mhssleUkU Uesmime jemU whkládati ša
Uějaké pyssUé ofobowárti a páUowitost Ueskrot
UoU, Uýbrž ža prostťedekk účelU wšnesse
UémU tottž tomU: aby dUcha wymanil ž
otroctwi erědomosti a mrawni spoUsty,a Uwedl
poťádek kreskaUský do wssech poměrU Ua Uejwýš
šmatených Z tohoto stanwiska slUssUopofU
jšowati ko boje kterýchRehoť Nl mUselpod:
stoUpiti téměť še wssemi knižaty, obžlásstě pak
š králem JtUdťichem lsi a we kterých oU sice

kU konci, jak fe šdálo podlthUl kdežto šatimx
witězstwč wěci 1eho, afpoň w podstatUé části Ua
wždy pojistěno bylo
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167. Zindťich N. lne sporn ď papejem.

Spor Řehoťe Ull š cťsaťemJindťichemlsi
priwedla tohoto papeže UežasloUšeUýmprfobem
do šle powěstt a paměti; tťm Utěssenějssc jest

to že t UejšUameUitějssč dějeptstowé protestaslt
sstč w Uowějssťm wěkU fprawedlčwě ho pofUžUjť
a wždáwajt úctU jemU u JiUdťtch byl pri
smrtt otce fwého JtUdťčcha jll teprw 5 let
star Ehybným wychowánťm stalč se ž Uěho
člowěk U weltkš mťťe Uárxlžiwý a lehkomysltlý

S chotť sslechetUoU, (kteroU mU daťi aby, aU
pťčťiš žáhy prostopasstl sebe UežUtččl) žachášel

1,md mirU sUrowě a od Uť rošwestt fe dal
Uťadw btskUpské a opatstwi prodáwal ža peUťže
a slUžby Uertžssť Ke swým poddcmým, žlásstě
k SasťkUm chowať fe co bešohťedraý tyraU

2 Když Řehoť w Nimě ža papeže Zwo
leU byl ošUámtl to cčstcrt š prosboU aby 1eho
zwolenť Uepotwržowal jčUak že by, co papež,
1eho Ueprawostt celexUUsioětU žUamé beš trestU
Uechatt Uemohl NicméUě JtUdťtch swe swo
lenť a potwržexli dal an i že fe poťepsslti
chre papeži pťtslčbil Timto pťčslibenčm byl

papež prošatťm UkoUejsseU anž JiUdťčch k dcil
ssťm žqťobám pťččth žawdáwal dokawad po
tťačowáxtťm SasikU, jichž sprawedliwé štižUostr
Uohama sslapať šaměstnáxl byl Nle fotwa bylx
tyto pokorsl žměUsl fwé chowásli a bez ohledu
Ua UstanoweUťpapeske duchoin oUrady rozdá:
wal a obfažowal tež ko rádre, jež papež prox
fwacokupčeslč byť wyobcowal zase kU dworU
fwémU pťtjal Když Upnť i Sasikowé hoťce si
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swatémxč otci žtěžowali jak UeslýcháWjich cisar
mUči a fUžUje; když kUběUy JiUdrtchowy w
drahokámech ž pokradellých Uádob kostelUich si

wykračowaly: tU pťissli r 1076 wyslaUcowé
papežssti ke dworU, š ltstem k cčsari we kterém
mU papež daUé pťisllbeni Ua pamět Uwádi,a
wlčdUoU oprawdiwostč jej UapomiUá aby fe po
lepsstl

Když ale JiUdrtch, Utc Ua to Uedbaje t
U pťitomUosti famých whslaUch Uefprawedli
wých čtUUw fe podejťmal: tU byl do Řima wy
šwaU, aby se šodpowťdal pred papežem, 1tUak
že, kdybh fe Uedostawtl stčžen bUde klátboU

3 Bylo to Uesstěstťpro krále, že obklo
peU byl Uažwice takowýmt dworaUy a biskUph,

kterťžto dle fprawedlllostt wyobrowáUi byťi ž
Cčrkwe S těmito a jinými biskUpy jeho straUy
držel r 1076 ťišský silěm we WUrmš:U
kdežto we žpošdtlé szjUělosti papeše prohlásil
ša sl)ožeUého š dUstoonstt Lehkompslllý dU:
chowslik jméUem Rolmld opowážil se donesti
králowský dekret sesažeUč papežowa do Nťma,a
wererě ho pťečisti pťi syUodě, kteroUžto tam
práxoě papež odbýwal TUto Uerošwážliwost
byl by žiwotem šaplacil kdyby ho byť papež
Řehor UeUchráUil DeU Ua to wyťkUUl papež
w četUém sl)romášděltč Uad JtUdťichem klátbu
fefadil ho š jeho králowské dUstoonstt a pod:
daUy od pťifahy wěonsti jemU powtlmc odwá

zal Nk si za Uassich čan kdo chce jak chce
o tomto krokU papežowě foUdi: teUkráte to
bylo miUěUi weťejsle, žepapež mak tomU
práwo; Uebok platila tenkráte zásada, že š



Zindťich lM we sporU š papežem. 685

klatým čili ž Eirkwe wyobcowaUým Uikdo qb:
cowatt Uefmi. Brotož také Utkdo fš Uad tmť
Uepozastawowal, leč straUUict cifaťcžwc. r ere l
tčch rychle Ubylo, kdpž Uěkteťč z Uejhcšrlcrpějsslch
pťátelú ZtUdťichowých po sobě odUmqult smr,tl
podiwňoU, o které lid si powidal, že Uch Ball
Bůh fám tak potršstal. Kslťžata pak ťisse Uě:
mecké fessli fe w RijUU r. 1076 w Trthr:U
a wyjádťili králi, že, paklt do dUe a do rokU
klátby fprosscěn itebUde, trůUU odťčci fe mUsi.
Zároweň bylo wymiUěUo, ž:x fe má Ua hromnice
pťčsstčho rokU do NUgšbUrkU kU silěmU čišskémU
dostawiti, kamž aby papež, co rošstldť též pťtjiti
ráčtl, poproer bpl.

:1. Qde wssech ssa opUsstěU, hleděť si král
aspoň to wymoci, aby jesscě pťed oUčlU sUěmem
klárby fwš žbaweU byl, a ša týmž účelem ce:
stowal k papeži, kterýžto aťe žatim 1tž Ua cestě
do Němec byl, a Ua hradě Kanšfa poho:
stiUUU fe ždržowal. Wapež měl wsselikoU pťi:
čiUU, Uedůwěrowati cisaťt, Upťčmslš:lř odesstěUi
pohledáwá: pťč tom t Uaprott knťžatům Uěme:
ckým w Uesitášťch fe powahowal, jak by š krá:
lem klatým wyjedUáwati měl. Bročež tťi dny
otálel, pťtpUsttti krále kuwýslechU, aU meši tčm
král co kajičUčk po„d hradbamt twrze w hlUboké
poUižersti čekal. KoUečUě byť pťedesstěn, sli:
bil wssecko, co papež žádal, pťifahoU fe doklá:
dqje, 1merwttě to, že fe dostawi Ua stlěm
ťišský, aby si! tam došwěděl koUečUého rošho:

dUUtť, žda:lt korUUU podržeti, či složiti má.
Na to jej papež klatby sprostil a Ua dů:
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kaž siUireUť pťi msst fw o fwatoU hostči š Uim
se rošdělil

N wssak JtUdťtch Uebhť mUž teU jeUžby
bdť wešwka mťwať dostátt pťčfahám čiUěUým

Sotwa fe octUUl Ua pUdě Lombardské Začal
weťerě láti Ua papeže k radosti Ueprátel jtchšto
papež Umoho měl w oUe krajiUě; a Uejesl sám
do NUgeZbUrkUUessel Uýbrž t Uastrážiť Ua pa
peže aby fe Uemohl dostatč do Němec Zatim
qle žwolilř Němciš jara r 1077 NUdolfa
Šwábského ža králei5 jehož wsscxkŘehoť teprw
po dloUhém šdráháUť ša takowého UZUal Z
coho se strhla žalosttwá wálka občanjka po rčssck
Uěmecké we kterežto měť JiUdťich mUoho sstěstť,
jeťtkož 1emU rošltčrlé okoonstt prály Zatťm
byl caké poťožiť š Uěkolika biskupy fUěm do
města BrireUU kč:ežto papeže Ua Uowo fefadil
ašlopowěstsleho arrtbiskmoa š Nawexmy pod

1méslemKlemeUta lll ža protipapeže Ustano
wil S timto táhl r 1081Ua Nim po trech
letech 1edUU část 1eho dobyl a od fwšho pa

peže za cťfare fe korUUowatč dal; a wssak bršo
mnfel UhUoUtč mocUemU spojenrt papežowU, wý
wodowt UormanUskémUNobertU GUiskardowi
Řehoť fe bpl Ušawťel do hradU angelskeho x
oded ho Robert GUiskard wysioobodil Broto
že ale Němci a Normasmowé po celém Řimě
žťe pUstossili: tUdťž se rožhltěwali i ŘimaUé Ua

papeže jakoby oU tťm theU byl že tito Uelidé
tak rádějť Wroto fe papež wtděl UUcena, šej
spojencem fwým Ustrantč fe do města Salerx
Ua J w Uejhorssi sklťčenosti podržel weliký
teUto dUch UeskloUUoUsilu a statečnost mysli,a



Jřndťich ls. we sporU š papčžem. 687

žemťel tam r 1085 wyslowiw Ua prahU wě
čUosti pťeswědčeUč fwé, jak UpťčlUUě to š Eťrkwč

a člowěčeUstwem fmýsslel slowy žalmistowými:
„Mtlowal 1sem fprawedlxwst, a UeUáwčděl ssem
bežpráwi; proto Umirám we wyhUaUstwťu

Nejwýtečslějssi žpytatelowé dějin ža Uasseho
wěkU stowUáwajč fe w Usilde fwem o tomto
welikém mUžt, že oU byl mrawU bežúhoUých,a
že co čiUil čiUil žlásky a š UábožUého pre
swědčesli Welikým fe stáwá w děthách, kdo

čini, což jest časU whod čeho jest člowěčeUstwU
žapotrebi. To čiUil Nehoť Wida bťdU weli

koU po celém krestaUstwU, wěxtowal wsseckU silU
Ua to abh pomohl š Uť Boj 1eho byl boj
welikého dUcha prott Uerestem a blaše lidstwU,
že UepodlthUl DUch měl wčtěšiti Uad tě
lem, Eirkew Uad státem (tehdáž hrUbě po
kleslým)uto bylo prefwědčesli oUoho čan:
ždali UeUi chwaon že dle toho 1edUal? u
Dťiwe, Uež Řehoť Ua stolici fw dofedUUl:
odewšdáwalik mocUárowé Uejedni pťed smrtť
stolict swaté ťčsse swe ža lcUo Nč si wssak
Uikdo Uemysli že fe to dělo ž čisté pobožUosti
Nikoliw! Raději ž obezťetné polittky Wi
doUce točiž, že je w Nimě wice moUdrosti,
sprawedonsti a oswěty, fpolU ale též aUtority
(wážUosti), Uež kde jiUde: prohťássenim febe
za wazaly stoltce fw pojistiťit stbě i potomkúm
swojim mocUoU ochraUU prott Uásili fo1lfedůw

azpoUrám poddaUých, kteťč žafe tťm wěrnějtx
poddáUi bpli, čim wice stolice fw jim byla
ohradoU proti Uefprawedlxtosti kUižat jejich
Tato pak ochraUa stolice sw teUkráte stála ša
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weťmi mUoho Uebo jediUě tato moc bhla
wsseobchě i od UejfUrowějssich Uárodů
UžUáUa a wažeUa Ziž tedy Uedčwmež fe
sscědrotě kUižat swětských bhlo to Uašwťce chy
tre foběctwi. Ečm slabssr byť král tim wice

fe koťsl stoltcč fw thž tedy Nehoť a ďotomci
jeho fe wkládalt do šáležčtostč státlcťch: kanlč
jeU práwo erdáer teUkrateode wssechmoc
UárU kanUé Nžajčsté rowUě tak fměsslte 1est,
wiUitt Řehoťeš toho, že sobě fwrchowaslost
osobowal Uad Uhry, Dalmaty a t d jakobyx
bylo wytýkati cťfart UěmeckémU že fobě ofobo

wal fwrchowatwst Uad BUrgUUdem a Lothrtxlgy
Qba maji prawa tatéž, totčž prawa časil swého
Toto práwo bylo teUkráte kU profpěchU t kra
lUm t UárodUm oUěm aby fe ltd proti Utm
Ueboursl; těmto aby 1tch kUčžata Uefměli zocro
čowatč Tak fe stalč papežowé prostťedxliky
mezi krály a Uárodp,aasoxldcř we sporech;a
w tom ohledU pronášalř člowěčeUstwU siUžeb
erceslttelltých Eo fe pak korUUh Uěmecko

cifaťske týče měťi papežowé Ua Ui obzlásscni
moč která bhla části wererého práwa Když
kUižata a ltd pťisslt žaťowat k Řehoťt Ua Jtn

dťicha cťfaťe prawilt že UeUčhodeU korumž„
kteroU an žŘťma erbdržel; papežč že pťč:
slUssi šwolttt kUižete dUstojUého UpozorUilt též
papeže Ua to: že cčsaťska korUUa jest leUem
města wěčxtého Takowé bylo smýssleni onoho
častl
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168. Uňstnpcnmě ťiehoťomi; u nlwnčrni sporn o

imorstitnťr.

Bo Řehoťi Uásledowal opat ž MoUte
uKclšsiUoDesideriUš a pťijal jméUo Wtktor lll

Bod Uim šase kláta 1est tUwestitUra Jeho
UástUpceUrbaU U (1088u99) oswědčowal
že chce pokračowati w dUchU Řehoťowě W
Němcťch žUččla UeUstále wálka občaUská Zisl
dťich bežbožUý Uechtěl UpUstitt od iUwestttUry
JUwestttUroU sloUlo symboťicke1edUáUi a slaw
Uý oUeU obrad jimžto leUUi páU Uwádčl fwé
wašalh w držeUi leUUich statkU jejich Brawili

jsine, symboltckét j pod obrašem prsteUU
a berly. Když tottž kUťžata ťissi žapadnich
bhli pťijalč wťrU kresianskoU, Umošč ž Uich ša
sažowali se o záwod abh Eirkew opatťilt a
Uadalt skwěle a bohatě statky weždejssimi aby

1foUc bohatoU, mohla pUsobiti Umoho dobrého
Z rošdáwalt jsoU bisknpum a opatUm rožfáhlé
krajin, jako léUa w držeUi čimž třto dosahlt
1foU práw žeměanských když pak Uějaký biskUp
žwoleUbyl meel jiti k iUwestitUret 1.
dostawil se U panownika fwčho fwčtského a
slawUým prsobem od Uěho pťtjal prsteU a

berlU kterýmžto obradem w držeUi šemského
anstwi fwého Uweden byl YUo stawaloč se
jesstěwireu wládaťowe fami, jakž ssme 1iž
prawili, woliwali sobě biskUpy, a dokawad
to děláwali mocUárowé š moUdrosti a fpů:

sobem poetiwým kU blahU a ždarU Eirl?wej
fwaté Uechala Cťrkew tak se stáwati Když ale
začalo se wěci této hUUfUěteUžčwati, a btskpr
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ske úťady ža pesliže UehodUým a Ueschopllým fe
prodáwaťy; když fe chtělo Uwádětč domUěni že
fwětskémll Ulocsláťč pťtllálešť to práwo dxřcho:
wenské úťady ž wlastUi mocč šadáwatč No
tože berla a prsteU 1ako odšUaky dxxchoinho
úťadU od swětskt)ch mocUáťU fe odewždáwa1i:
tU 1ižtakowý Ueťcid Uesiněla Eirkew strpětt déle
Wroto byl wystoUptť Řehor Nl š ceťoUdo
wahoU wážslostč papežskš do boje proti tako
wěmU žefwětačellť Eirkwe UejeU Uaprott Jin
dťtchU, Uýbrš t Uaproti králUm Fraxlconšska
a Nnglie. N wssak teprw po ZGletém žápasll
mohla Cirkew stťastt taro poUta W Nslgťickcr
bojowa fw. NUfeťm hrdiUsky pro fwobodxl cir

kewUč, a t FraUcoUšsko poddaťo se w bršce
Nle w NěerckU fetrwáwal JtUdrtch U Ua Ue

blahe dráže otce fwšť)o a Uechtě.ť pUstčtt od
inwestowáUi berloU a prsteUem Wapež Ba
schaltš ll. 1ehož ččsar woj,skšm wálečslým w
Řčmě fwčral UčiUsl w těch Uestážech t Uáwrkx

že se Eirkew odťekUe wssech statkú 1en ady
cčsať 1tž Ueměl pričtlch a šamislky k islwesto
wánť

Ehtčl ša1istš fw otec radějt widěti Eir

kew chUdtčkoU aťe fwobodUoU Uežlt bolyatoU,xx
ale žotročerU wládaťem Mašťtč ťťkáwať,
kněžť še slUť)U dworUčch státč fe sllchowé oltárU!

2 Tato wssak myssléUka byla tak weltko
twárxlá že k Uč Uedošrál wěk posixd Ui jedesl
krom pronásledowáslč peri Eirkwe; anž bylo
pťátč aby prowedesla byťa; Uebo Učchlš ožebra
čeUi Eťrkwe bylo by miwalo také fwe weltke
sskodp Swobodxlé rošUmy Uašýwaly take hned



NústUpcowé š)yťehoťowid 691

úmysl papešUw fwatokrádežť Nejwětssi po
čet bisiUpU odpčrať tomU a Uechtěli wydatč
statky wsselikým dobrým práwem od Eťrkwe
Uabyté Nčkolt jeU pod toU wýmiUkoU papež
cifaťe korUUowatt se Uwoltl: pťece pťi wsseo
bchem rožhorčenč Uáwrh swčij Uažpět wžitt
meeť Eťsixčtrwaje Ua fwém žádal korUUo
wáU býti Když mU to odepčer žajať papeže
š Uěkolika kardillálh Ehtěje odwrátt.t horssčch
Uehod swoltl Baschaltšll (1111) w siUťoUwU
tUto: „cisať pripoUssti aby preláti woleUč
bylt swobodUě wythUje wssak fobě, tU
westowatt 1tch berloU a prsteUem a sice
pred wyswěrellčm; oU též rožhodUe kdy
bh bhlo o woleUť sporU; žadUý žwolenec
Uefmi prwé Uež bhl obdržeťfwe lěUo wy
fwěceU býti. “ Na to korUUowal papež JiU
dťtcha BopUdil wssak cifar proti fobě wsseo
berUe téUlěť mčUěUť že tak 1ako UásilUik š pa

pežem 1edUatt fe opowážtl u Na stcěmU w
LateráUě (1112) mUstl fe papež prawslěš toho
žodpowidati UzUáwa1e, že chdbtl Uechtěl pťere
proti prčfaže „že Utkdp čťfaťt sskoditt Uebxlde“
1edUatt a klátboU ho štťžttt TU wyobčowat
Učkteťi biskUpowe fraslcoxxžsstť Jisldťtcha š Eir
kwe pro Uásilť papežt UčtUěUe; čož fUěUt w
KoliUě (1115) potwrdil JřUdrtch wtrhl do
Wlach, wypUdil papeže a odUal mU stal:kyMa
thtldoU žemťeloU darowané NormaUUé sice žase
Ufadili fw. otce w Řimě; bršo wssak litostť
žemťel

Z. W té tisixř a rošepťi rychle edofažeU
GelasiUš ll. (1119). W tom alerod fwé
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wlastni rodin Franǧipáslske trýšUěU a UwěžeU
jest Lid žboUreUý wyfwobodil jej, a pomohl
k tomn, že pak ťádně šwoleUý papež z Ztalče
prchl pred JiUdťichem U a sessel w KlU
gUi (čtt KlUUji) Na jeho radU zwoleU byl
fmčlý arcibiskUp Kwtdo ž WieUUy (králowic
bUrgUUdský), který pťijal jméUo Kalirt ll
(1119m24) J šwoleUjest wšdoropapežŘe
hoť Ulll., kterýžto ale bržo Usmrce:r byl W
takowém dloUhotrwalém bojř w takowých stras
stech a prsstčUosti Německa a Jtaťie již ode

wssech pokoj meši Eirkwč a státem wroUcUě že
láU byl WoložeUi Jindťichowo stawalok fe
deUUě UebežpečUějssilU Bo mUohých rožUlUUých
Uáwrhách, kreréž čilcili tUUžowe UčeUi a fwědo
miti šačato dilo obtižUe a choUlostiwš; papež
a cifar pťikročilt k UarowUáUč Qbáwaje fe
cisar šlásstě toho aby fe mU Uedělo 1ako otci,
(Uebo že UepopoUsstěl, Umožily se Uepokoje w

Němcich) UakloUil fe ZiUdrtch ke siUloUwě
která fe stala we městě Wormš U (1122)
Načež papež swolal sUěm do LateráUU (9
wsseobecný) r 1123; Ua kteremž obfah oUéš
fmloUwy bhl potwršesl w ten siUysl: „Eisať
odewzdáwá BohU, sio BetrU a Bawlowi a
katolické Ečrkwi wesskeroU iUwestitUrU prstenem
a berkoU, a dowolUje aby fe we wssech cčrkwich
řisse woťeUi a fwěceltť swobodUě dle šákoUU

cirkewltich dělo; Uaprotč pťiwolUje papež, aby
woleUi prelátUw Uěmeckých se dalo U pťitom
Uosti cifaťe bež Uásili a simoUie ZwoťeUi majč
w NěmeckU pťed w Jtalii a BUrgUUdii po
wyswěcelti lénem býti Uadálli, a sice 1iž Ue pr
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stenem a berloU, Uýbrž žežlem rťsaťským, a pak
šaplatiti co dlUžUo“ u Tak šacpáU pramelt
UerádU a cestoU prostredUi pťisslo sek mirU
Cisaťowé šapomilmťi posild Ua cirkewUť dU:
stoonst biskxlpr a myslili že jim šodštmky
lnoci dUchoin wyplýwái úrad sám dUchowUč
ž moci cifaťské; u papežowé od Rehoťe Ml
šase meUě w powahU brali polittcke postawenť
biskUpU,a knižata fwětská pro tehdáš anUjici
UesswarU simoUie šcela od woleUi wyloUčttř
chtěli SmloUon WormškoU dáUo cčsari co
cifarowo; a Ečrkwi, co 1e1iho Weltká a wsse
obchá byla š toho radost O mečušiUm
moUdrý Kalirt pomlčel Moc cifaťU pri ofa
žowan stoliee papežske mlčkp žUičeUa

169: cdclččltrlš bnžr stulire sm. o cssaťi Z domn

š)uhenstansilw.

Od rokU 1124un1130 sprawowal Ečrkew
papež HoUoriUš L 1125 šemťel JiUdrčch 7
SUim wymťel rod cifarU ž kmeUefraUkUw
ZwoleU byl Uowý cisarž kmeUe saského Lo
thar 11 TeU dowolsl aby fe stáwalo woleUč

btskUpU žcela swobodUě, a abh Utkdo od wládh
swětske pri tom pricoerU Uebyl; šwoleUemU pak
aby teprw po wysioěceUi Uáleželo skládati pťť
fahU wěrlcosti, Uikolt služeonsti rčsaťt (bomčxu

šium) Bo smrti HoUorta wystoUpsla w Nimě
mocslá straUa repxxbltkaUská protč rádUě šwole
UémU papeži JUUoreUciowi ll a šwolsla protč
papeže Nrmkleta jj. čimž čádUý papež prtUUceU
we FraUcoUžskU a NěerckU hledati Utočtsstě
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MocUá slowa sw BerUarda a dwojť wýprawa
cifare Lotť)ara do Jtalte whmohly ZUUoceUciox

wi ll wťtěžstwč Uad protčpapežem a prfobily,
že co Uáměstek EhrtstUw wsseoberUč byl UšUáU

2 Bo Lotbarowt šwolexr ša krále Uěme
ckeho KoUrad lll. TeU byť perč žrodU
Hohenstanf:c (Šwábči), kterýžto deU siUUtUédo:
ssel žllameUttosti 100letým žápafem še swatoU
stoltrť, až w tom boji bež Uáděje a beže slciwy
wykrwácel Z památné dobh 100letého boje
tohoto xUUsime šde též Uěco powěditt Brťčilr
k rožbroij byťo mUoho a rozličslých, 1iž ohle
dem Ua ofoblwstť bojUjčcčch; ale hťain pťč
čtUa boje toho žalostslého tkwěla l,xloUběji a sice

w tom že cčfaťt ž domU HoheUstanU šamý
ssleli Uejprwe wssecky Uarody podrobiti
sobě a UčiUtti š UčchjediUoU wellkoU fa
mowladU a pak i papeže fobě podrobirč a
Učinitč si Z Uěho peribo dworskcho bcskUpa
který by otrocky jejtch choUtkám sloužtl Nebo
wtdoUce rifaťowé tt kterak w Konstantislopolř
Ua wýchodě cťsar ťecký famojedtsl a erbme
žeUě wladUUť ceťým wýchodem kťestcmským, a(
patriarcha byl powolxčým 1eho slUhoU: šamý
sslelt i oUt Z Řťma wládnoutt wssemt Uárody
twěta šapadUčho a papeže UččUttč powoťnýmt
sllchamt fwš zwčřle

Wapežowš wyrozUměwsse, co fe kUje a o
jak drahé klerty člowěčeUstwa tUto 1de mUsilř
je dle powinnostt fwe še wssč siloU pUstčtč w
žápaš š mocnáťt Hoheslstanskými aby Uchrcř
Uili Eirkwt Uejčelslějssi podminkxc žtwota, erdx
wislost a fwobodU, a fpolU Uárody ode wssč



Začátek boje stolice sw. š cis.z domUHoheUstaUsůw. 695

fwewoťe ostťihali Jelikož bpl konečUě fpor
teUto až tak dalece pokročil že Ua žUičeUč
odpxlrre siněrowať: tUdťž šceťa prtrošeslým bě
hem fe dálo že Eirkčw Uepťellložiteťlrá mohla
sice štrpětř žcexlčellť a pohaxcěnť: šápaš aťe scim
že 1edtně padem odporUé straUy, tottž HoheU
stanú skoUčttt fe mohť.

2 S papežemHadrianem 17 (1154) a
cčfaťem Bedťtchem l počimi doba tato Eifať

r 1155 UastoUptl swš tažeslč do Řťmska aby
prawa cťfaťská w Řťmš temčť šrela šapome:
UUtá šase oonwsl a kplatxwsti pťtwedl Ha:
drtaxlowt podartťo fe Utlačttt w Řimě dUcha

repUbltkáUskeho. DofedUUw Ua stoltci sw Betra
štižsl Rťm iUtčrdiktem To pomohťo Nrslold
š Brešctr půwodče toho repUblikáUského tťee
sstěUi byl, jak ssme 1iž prawili od eratorU
wydáU a oběsseU; popel 1eho Uwržesl do Ttbery
(1155) Nytiťský Bedťtch dal fe korUnowatč
w Wawti staré hťawě Lombardska, ša krále
Lombardte a 17 DUbUa 1155 pritchl k ŘimU
Wapež Uedňwěťche 1emU, wpprawil mU w oU

strety wyslance Uačež pošan že prtcháži w
dobrčm fám do teiborU Bedťtchowa fe odebral

W SUtri pťtsslo kxledorošUměUi aU Bedťtch
w hrdostt sioé Uechtěl dle obyěeje papežt podr
žeti stťemeU ažby Ua koně sedmlť. KoUečUě fe
ktomn Uwolsl a pťislibčw skrottti ŘimaUy žpUr
Ué korUUowáU byl ša cčfaře (18 Eerwlta
1155)

3 Horssť rošmisska Uastala když papež
Wilema ll Uchwatttele trUUU sictlskšk)o
klátby dal (1154) Byw wssak od Uěhq skli:
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čen, meel se Uwoliti knectUemU porownáxči
(1156), a w léUo dáti mU šemě we kteréž fe
oUeU famoděk byl Uwážal Wiťém slibiw pokoj

a daU, žapowěděl š Řimem obcowati bež jeho
fwoleUi, též šUstawil fobě potwrzowati btskUpy
jmerwaUé Tento žlásstUi mťr, mezi papežem
š králem sicilským Ušawťellý domršel rifaťe,a
posstwáll byw Uěkterými kardiUály, žapowěděl
fwým dUchoinm, od papeže oUťady dUchoin
pťijimati; šase počal iUwestowatt a dle šwUle
Uťady dUchoin roždáwatř Bržo mU to pa:

pež skrže fwe whslaUce wytýkal Uačež Ua febe
jesstě wťce fe rozhnčwali. R 1158 táhl cisar
po drUhe do Jtalie kde fe Uejwťce protiwčlo
cčsaťi město MiláU a š Učm města menssč
Mčsto byložkroceslo wždalo se žádajico milost
J pťáUo mU ji Sotwa ale byl cifať odessel:
hUed fe žafe šboUťtlo protč žákoUUm, stan

weUým Ua polich ronálských pomocť práw
UikU itáťfkých, podle Uichž we wssech městech
itálských UfašeUy byly úťady cifaťské, š ťeči
ctšoU a žtracella wssecka práwa a fwobody
dťťwějssi, což fe WlachUm owssem Uikterak li

biti Uemohlo TU táhť opět cifať do Jtalie:
město MtláU dobyto, a w roweň šemě wyhla
žer (1162). Tak padla podpora čelni 1edUo
ty itálske Utwoťene meži lombardskými Utěsty k
hájeUi starých práw a swobod

Toto erbmešetle poččUáUčcčsarowo Ura

žilo papeže: a když 1esstě k tomU Welf owi dě
dtctwi Mathildh, kUěžUyToskaslské w ler dal

(co papežowé ša fon žem powažowalt), když
statky stolice čťxUské daUěxUt obtťžtl Koťin a
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NawenUU famostatně arcibiskUpami obfadil uu
ač byl ťimskoU stoltci a práwa 1e1č hájiti pťi:
skibil koUečUěpro malicheonst papeže káral: tl
papež Uad Uim kláth wyrknoUti doUUceUbyl
Wtom fesselHadrialt 17 (1 Záťi 1159)

4 Bo Uěm bpl šwoleU YleraUder lll.;
cčsač aťe Uaproti tomU žprobil že powstali
wšdoropapešowe, Uejprw Wiktor lll a po 1eho
fmrti Bafchališ lll TUi NleraUder Ul žti:
žčl cifaťe klátboU a Ušawťel spolek š Lombar:
dy proti šáměrU BedťichowU zriditt w Ewropě
wsseobchoU samowládU (UinerfaonU monar
chti) Lombardowe, kteťčměli dobre wpaměti,
jak UkrUtUě š Uimi cifať drčwe Uakládal pťi:

pojilt se pewUě k papeži a whstawělt Uoon
peonst, we které fe proti UeUáwiděUýmUepraa
telUm hájtti chtěli a dali ji ke cti papeže jméno
Nlešfasldrta Soptě pomstU táhl cifar po
páte do Jtalie, prohral wssak rošhodnoU bitwll
U města LegUan (1176) TU teprw otewťely
se cifart očt kterak mamě UsilUje šUičtti mor,
1akowa 1est onc papežská a žádal o pokoj;a
papež Nle:ander mU dal wškášati že mU neUi
Utc milejssčho Uež pokoje obdržeti od Uejwětssť:

ho hrdiUh Ua fwětě J Ustanwer BeUatky
ža mčsto kde fe měli fejitt U chrámn fw.

Marka očekáwal rifať papeže, když pťissel fhý
bUUť fe cifar a papeži UohU polibtti chtěl; ale
papež 1ej poždwihmxl a dal mU polibelli mirU

Ze by byl papež pťt této pťiležitosti cisaťi Ua
krk ssláanl jest ZlomyslUé falssowani historie

J Ušawrelr byl šde mir tak že oboji straUa
byla spoko1eUa Bapežt anrácer wsseckowý

30
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fadh Lombardťlm Ua wěčUe čafy potwržemy

be wssak nepoťádem od protipapčžx: trope:
Uým Ua bUdoUcUost pčťtrž UčtUěUa byla: fwo
lač Nlercmder lll tťetč sttěm do Lateráml
(11 wsseobchý r 1179), kdežtoUstanwer:
aby 1enom ten Za praweho papeže byl UšUáU

kterýž bUde žwolelr ode don trettU kardtUáťňw;
každý pak jislý abh byť š Eirťwe wyloUčeU a
každe 1eho Uaťišesli bylo Ueplatllé Mi tom
tež žawrželcy blUdh Waldellsit)ch t WbiUgeU
slých a stanowena ssoU prawidla kcižně cir
kewnť

5 W NUgťickU,kde ža krále JiUdricha ll
Tomáš Becket w šápasil o fwobodU cčrkewUť,
co obět padť byw žawražděn od sserhU králowu
ských Ua stUpUěch oltáťe chrámU fweho (29
WrosiUce 1170): Nlerander krále klátbol: šti
žtl a Tomásse postawil do počtU fwatých
Teprwé když král Ua hrobě fw arcčbiskUpa wex
ťerš fe pokál a mUohým šáwakum fe podro
bil: bhl fprossrěll klátby (1174) Qd te doby
býwalt w NUqťxckUlegatč (wpslancowš) pa
pežsstl C

W BortUǧáťskU powýsstl Nle:cmder wé
wodU leo:ssa Ua dUstoonst krcilowskoU Bo
sinrti Nťercmdra llj šdálp fe nastáwati pro
Uwc papežskoU čafowé 1esste mUohem Uepťižsli
wějssť. Bedťichl žapletexl byl w Uowc rožporp
š Urbcmem lll., když dědictwi papešskě totiž
statky, jež byla Mathilda laUdhraběUkaTo
skáUská odkážaťa stolčcč swqté fobě pťiwlastUsl
a šastwaiw fyUa swého Zisldťicha N.
KonstaUciť, dědtčkoU oboji Sicilte Uloc fon
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kolem stolčce fwaté Uáraslmě rožmUožil N wssak
w tom když rožhoťčerstš oboji straUy Ua
Uejwýš bhla rošdrážděUa: tU UastoUpil stolicč
fw mirnmilowxrý Nehoť NU a spolU šawšslě
la po Ewropě žalostiwá žpráwa že JerUšalém
od Saladan wybojowálr jest (1187). Lid si
powidal že 1e to trest od Boha ža to poUě
wadž krestaslé bai famé hlawy kresiaslstwa
cťfať a papež UstawičUě meži feboU w rozbroji
fetrwáwaň

Jnnocmtc U!., papeš.
xpu

170. Žnnocrnr lll. a žrho wřb.

ZUUoceUclll pochášeje šofwiceslého rodU
Konti wpbomé wlohy fwé wšdělal stUdiemi
w Waťižt w Rťmě a BoloUii, tak že 1ak we
swatých, tak i we fwětských wědách wssUdy
welmi žběhlý byl Brott fwémU pťáUi w Uej

lepssťm roškwětU wěkU mUžUého meel dose:
dUoUttUa stolict fwatoll u Nejbliže fobě wy
tkUUl ža sitahU wťády fwé: stát ťimský Upew
Uiti Jtalti ciše wlády fprostiti Sirilii
pro UbežpečeUi stolice fw od GermaUte
(Německa)odděliti amocipapežskol:wssecky
poměrh požemske proUikaUtč dle prikladU
slUUce od Uěhož měsic fwětla dostáwa Uměje
dobre rošešUáwatč obojč moc dUchowUč t swět:
skoU prál si a oslawowal blcchě Uásledky twor
Ušho 1ichprobeUi Uhajiti wirU katoltckoxl w

Z0dee
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žemi swaté, žbUditi pťčonU kážeň a dUcha
práwě cirkewniho wywrátčti šmahajicife
žhoUbUe blUdh: toč Uejčelslějssťrčl jejž si bhl
wytkUUl teUto weltký UáměstekEhristUw b Nau
stonpiw wládU iUwestowal cifarskcho prefekta
ťčmského (starostU), který wssak jemU složitč muu
feť pťisahU oddansti Na to pak Ustanwil
eratory a spolek lombardský hájsl BččkladU
LombardUw Uáskedowala města toskáUskauUebo
cit Uárodslosti od 1akžiwa obšlásstě w Uárodě
itálskem mocUě byl čiUUým. Tak fpojil šafe
JUUoceUc statky od Zilldťicha stoltci fw odnaté

Matka Fridrichowa šemťela brzo (11 8).
Z Urty a dUwěry žwoliťa fw otce ža p rUč

Uika fynáčkn swémU Bapež ofprawedlltiw dU
wčrU Umtky wžUessené postarať fe o to, aby
Fridrich skwěle byl whchowásl jak fe Ua takou
wek)o králewice slUssi Tež ťisst siciliáUskoU
sprawowal wýborně

9,7
2 Stawowé rlšsstť wywoťeUť Fridricha

ditěte pťede kťestem powažUjice ža UeplatUě
Uechtěli též wťce korUU Ua jedUé Užťčti hlawě
J Hťtkročiwsse k UowémU woleUť, rožessli fe Ua

dwě straUy: hoheUsstanskoU a welfskoU
JedUa strana wyhlásila ša krále Filippa
sswabského bratra žesttllleho cifače, drUha QttU

erUsswtckcho fyUa Zisldťicha Lwa Bapež byť
Uejprwé pro OttU (1201); koUečUěale diný
mi oklikami byť pohUUt že aU Filipp bhl ža
wražděxl(1208), UzUalFridricha ll ža krále
Fridrčch slibil že fe chce Sicilie odťici a Ua
to korUUowáUbyl w Eáchách (1215) a Otto
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Ustoupil JUUoreUc pak stoje w Uejwyšssčm
rožkwětU moct papežskě., po cele Ewropě weleu
mocUě wéwodil We FraUčoUšskUpťčonU kťát
bou doUUttl krále Fčťtpa N:lgUsta, že šapUže
UoU choť ZUgebUrǧU šafe pťtjať NowUč tak
WfoUsa 1)(. pohmll že fe silatkU š Ueteťťfon
odťekl Betr ll š NrragoUče do Řima prissel
aďy, šawašUjčc fek popťatčU, dUstoonst králow
skoU od fw otee pťijať

dež kráť SaUcho č portUgáťskýfe šdrá
hal rocUl poplatek od otce slťberlý odwádčtč a
š bisknpemžOportaxlewlťdně Zachášel: doUUceU
byl od ZUUoceUcia, ťťsst siooU pod dohsxxd fw

stolice postawttč u W Bolskxl Boleslawa lls
dle práwa posloUonstt Uhájtl a skťesle tam
dUchoweUstwo wškťčsil u W Uhřich, co rož
sixdce kralowské bratrh Oxldťeje a Emmerčcha

fmťťtl mKUiž(š dalmatský famochtě stolčcisioatš
ský a Walašský

korUUy fwé Z ruťoU papežořých prtjaťt nu W
Norwegcich rozepťe o trUU papešt k rozhodUUti
odewzdana uu W NUglickUUepráwné a fporUe

woťeUi biskUpaKaxlterbur ského šawrhUUw a do
Řima kanwniky powoťaw k woleUi welel aby
si šwoťslt UčeUého Stěana Langthosla, rodt

lého Nngličasla 1chož též wyswětsl Když ale
král aUǧltcký JaU toho btskUpa šawrhl byť od
papeže do klátby dán od poddallých opnsstělt,
pro swehlawost sesašelt a teprw ažfe w Řimě
pokál obdržel Nslgltt ša léUo(1213) W této
rošepri Uapadlo i rhtčťUm, že by fe protč lčbo
wUlt králowě ústaon opacťiti mohli J poU
žtwsse skličellého stawU Janwa, we spolkU š
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LaUgthoUem doUUtilt krále JaUa že podepfal
weliký list swobod (mššuš c:dčxrrš1idč:rrčxrum)
15 Eerwsm 1215 žciklad to Uynějssi ústawy
aUglickě, we kterež č dUchoweUstwU fwobody
práno Za Uěho dobyli kťižact EaťihradU
(1204) a slaweUsilěm 4tý Lateraslský (12
wsseobchý) r.1215 posixd še wssech Uejskwě
lejssť

Nčkoltw teUto slawUý papež toli Ua staro:
sti měl že si Uěkdy posteskUUl: „Q Uebeských
wěcechrošjimati Uemám ani kdy, pťece Uežapo:
meUUl starati fe o fpasesli dUsse fwé i jiUých
thkolt možUo byťo měl ťečk dUchoweUstwU
Uebo k lidU bUď w lattUč Uebo w rečt ttáťske
Zcho kážáUi Upomilmjč wečice Ua Lwa Weťt
keho

Tak spojowal w skUtkUko tťč wlastUosti
kterých jeho weliký pťedek Nťe:cmder ljl k Uá
ležitexUUšastáwásli úťadU apostolskéhoša ery
hnxxtelnč potťčbmy prohlásiť totiž: horltwost w
kášáUč, obratUost we wládě dUchoin, rášnost
w Udržowásli kažUě cirkein K chUdým a
wdowám byl dobročtxmým a krtžaky podporo

wať š Uadsselwstč N 1ak často we ijéUU
Boha mir meši Uárody a městy sledUať!u k
takowéUlUto swatemU prostťedslictwčmešt Jan
wem a BisoU whprawtw fe Ua cestU dokoUčsl

požemský běh žtwoca fwého (1226) Kddby
mU bylo jesstě pťáno býwalo rowUě 1ako Re
horč Nl a NleraUdrU lll, 1ež Učersti w bo
hoslowi a w práwich daleko pťedčtl tež we
žeintťUčch protiwenstwich fon filU a rášnost
dokášatt: žajtsté meelt bychom Zde doložitt o
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Uěln že bhť Uejwčtssť š UástUpčU Wetrowých

Zatiut ale to š 1istotoU o Učm mňžeme twr:
dřti, že oU stolict fw č takowé wažswstt pťed
sioětem powýsstl 1ako pred Uim a po Uěm
žádný

171. Yobračomúnč a leollčrni bujr ň š)nhenstmlsy.

JUUoceUc lll. fe welire sklamal w Uadšji,
ťteroU byl Ua swého swěťeUce Frtdrčcha U.

skťádať Wallowslik tellto když r 1215 w
Eáchách byl korUUowán weťejxlě fe osidědčo

wal: „že wssecko co xUá stoltci rimské děko:
watč mcť, pťi čemž šwděčnostt sř šaslčbil, že co
Uejdťťwe tažeUi kťižácké UastoUpitt mťni N
wssak UajedUoU choptl se šáměrU, 1tž U predew
obťibeUeho a Usllowal Uaproti Eirkwt a měst
ským fwobodám powýssttt stát: Ucoc swoji
fwětskoll chcěje UčiUlti Uejwhšssi a erb
mešerU Ua žemi, pťi č:!:rž wssač we pxoctt
wosti charakterU daleko ža jwým welikým pred
chčidcem Frtdrichem l pošUstawal Než opatrUě
si w tom xUUsel poččUati N. 1220 táhl do
Rima ke korUUowáUť a pťed papežcxm mUstl

pťtfahati še chre Zákoxry, Eirkwč Uepťťžsliwé,
šrUsstti, statky Mathildtrch stoltrt fw wrátiti
fyUowt fwélUU Sččslti, Uikoťt 1ako ler ťisse
Uýbrž jako ler papežské odstoUpttt a Sicsltt
UikdyššNěmeckem Uefpojtti Bo tom se též
opětUě šawášal še taželli križacké UastoUpitč chcxe
do šemě fwaté

2 Sotwa byl ša cčfače korUUowáU ode:
brať fe do Sčcilie fefašowať btskllpy a iUwe:

,
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stowal jiUe; a ačkoliw poťád Uowé a wždh ša
lostxlějssi dochášely žpráwy 1aká foUžeUi silássett
meeji krestatté w žemi fwaté: pťece ntžádUým
sprobem k tažeUť kťtžáckemU odhodlatt se Ue

jchtč?l Záťeželoč UlU žajiste wťre Ua tom, aby
se zmočntlcele Ztalte Uešli žemě swaté
thž t po tťetť daUe slowo ohledem tažeUi
kťižáckého šrUssil: wyťkmlť papež Rehoť l)(.
(1227u1241) Uad Uim čláth KoUečUětáhl
u Uebyw aUt klátbp fprosstěUudo Walestýxch,
což mU ša Uowé prowiněnč pokťádáno Wice
fwýmč polittckými oUskoky a stooU chytrosti Uež
šbranč wťtěznoU, wymohl podežrelé prťměťi Ua
dewět let Uásledkelxlkteréhož JerUžalem a Uej
bližssi okoli 1eho odewšdáUo kťesiaUUm Do

wěděw fe že fe Jtalte proti UěmU boUťi ko
rUUowal fam febe w JerUžalémě (Uebo
Uikdo š klátým obcowati Uefměl), a wratil fe
do Jtalie Bak Ua oko š papežem fe Udobťtl
slib w :olepssrxřť NicmeUěpotaij protř Eir
kwt brojtl čehož dUkazem je šákoslodarstwi
siciltaUske, kteréž wydal. Broti tomU miru
milowUý papež whdať patero kUih Dekreta
lUw Než žUowUmeel klátč cifare a r 1224
Umťel

3 NástUpce Řchoťxlw JUUoceUc M chtěl
cifare sprostiti klátby, kdyby kU silěmU wsseobec
UemU fe dostawil aš chowáUi swého očistitt
fe mohl Bedrich dal takoon odpowěd: od
trhl š wojskem a popleltiw wsse, kUdy tahl
mečem a ohUěm pťiražiť k NčmU Bapež fe
dal Ua útčk do FrancoUš a wypowěděl tam
wsseobchý fUěm do LyoUU (r 1245). Na
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teUto silěm fessli fe: patriarchowé koUstaUtiUo:
politáUský, aUttocheUský, woglejský, latčslskoťecký
cisar Baldxxilc, wyslancowe wssech mocxlárlc xwčt ck

ských, 140 arcibisillpň a bčskUpU Bo wykona
Uých obťadech pošdwthl fe pak JUUoreUc š pťá

čem a rečUil takto: „Q wy wssickUč jeUž žde
sl)romážděUi 1ste, č wy wsstckUč okolojdol:cť po:
žorthe a wište, ždali jest bolest která, jako
bolest moje Jako EhrčstUš byl probodčsl pětt
raUami: takč i 1á fewrťxc Uem ranU patero:l

Bťedltě proto, že MoUgoťowé UelidskoU
UkrUtUostť l)Udč žemě kťestaltské; Za drUhé, že
Nekowe pohrdajť 1ednotoU cťrkewxlč;ša tretť

že fe kaciťstwč, šlásstě we městechlombard
skúch žmáhá; ža čtwrté, že bešbožné plemě
chowarefmieslské šmocllslo fe žčmě swatc;
patoU pak a Uejwětssťboťestžproije mi cčfar
Obwixwwal pak 1ej ž toho že 1est karčr še okrci
dá Eirrew a držč še Saracésly KaUclťr cč
faťňw Ua silěmxxpťitoxmslý, Thaddeaš že
SUešfy, šastáwať páxla swšho jak 1eUonhl
a wssak 1eho šástnpUtcrwi wydalo welet málo
Otcowé sl)romážděslť držťce rošžacé pochodxčě
kžemi o.:rácené w rUkon še slawxloll hrlxšoU

Uad cťfaťem wyťknnlt: šnnclxšmčx ch! (wyob
cowáU b.lďž Eťrkwe)

Frtdrich ll fe wzpěčowal proti .éto kťátbě,
U lr?ssech mocUarU k)ledaje pomoci OU Uapdal

oběžUý ltst ke wssem morUáťUm we kterém
twrdť še papež Uemá k tomU práwa aby wťá

daťe pokutoU stčhal N wssak jeho twrženč Ue:
docházelo žadrčého UšUáUť Woťeslči Uěmeckě
ťisse žwolili misto Uěho ša kráťe Uexprwe laUd:
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hraběte JiUdťčcha Raspe (1246), a po 1eho
fmrti (1247) pťtjal korUUUWilem Hollasld
ský Wroci oběma brojil KoUrad M., fyU
BedťichUw TeUto šatim w NpUlit fwš práwo

hájil Eifar UmoťeUýbolestť že žiwot wmar
Uém boji proti Eirkwč Ztráwil oUemocUěl a

wyšpowidaw fe arcibiskUpowt palermttáUskšmU,
pťtjat byť do lUUa Eirkwe a žemrel 13 Bro
Unce 1250xe)

JUUoceUc M prohlásil Uin wererě, že
rod HohenstanUw žbaweU jest wlády, u a
rychlý i fmUtUý byť Uysli koUec rodU tohoto
cisačského BedťichUw fyU Koslrad N pťežtl
otce 1enom Ua 4 leta, a pošústawsl Zletého
fyUa KoUradan KorUUUoboji Sčcslie ode
wždal papež, 1ako léUo stolice fwaté, Karlowi
NUdegawskémU (šujou čtř NUžU), který wssak
wládl jako tyraU NefpokojeUct žawolalt mla
dého KoUradanž Němec aby swé domělé
dědictwi Sicilti UastoUpil W bitwě U Ta
gliarošša ale byl poražeU a Ua útěku i š
prťtelem fwým, Bedťichem NakoUským 1at Qba
bylč slatč w Neapoťi Ua werejnem Uáměsti
(1268).

172 šrňlnmstudi co lěna stnlirr ťimsldě

Že Uěkterá králowstwi kťesiaslská stala se
lénami stolice ťimské w této době bylo jtž Uě
kolikráte wsseobchě UazUačer Zapotčebč wssak

xee)Bobušel! xWsseobchý Dejepio p SmetaUh (spisů mUsejUťchč 7.str 350) Uemůže dost wpUachwaliti tohoto ci
sare n xowssem podlc Notteka!
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o tom šeerbUěji pojednati Bodle simšssleUč
oUoho wěkU poUžiwaltť papežowé prčšiných
okoťUosti a jedUotliwé šemě UčtUili w léUa

stolice ťšmskš Za mirUý poplatek lexmť kterýž
byl wice žeintťUim šUameUim odwislosti, Uež
skUtečUoUdan požiwaly mocUé ochraUh siolčce
papešske

1 Tak fe staťo š Kaťabrič a NpUltl
Normamwwé fe bylř osadiťt w žemčch těchto a

ždálo fe, že bUdoU Uebežpečnýmt fomedy t sto
lice fwaté Moc wálečlm kceroxlž1im Lew l)(

Ua prott postawsl erydala Uic; ale 1eho pa
pežska wážUost takowe měťa do febe moci že

Robert GUtškard tyto šemě jakož t Sictlti,
jižto teprw SaracšUUxU odejťti miUil 1ako pa
pežské léUo od papeže Mikulásse ll pťixal a
poplatek leUUi k stoltct fw odwádětč fe Uwolčl
azawážal.

2 DemetriUš SUimUU byt od dUcho
weUstwa a lth čimského ša krále w Ehorwát
skUa DalmatsiU šwoleU a Ua fUšlUU w Sa
loUč od leǧáta papeže Rehoťe Nl inwestowán
OUk složtl ťčmské Eirkwi prifahU wěonstt a
slibil ročUč dan 200 byšantixrských platttt, „š
Užxmlosti wdččxlé ža korUnU od stolice apostolské
1emU UdělerU “

3 Již w pťedesslé perčodě dwa ZUameUčti
králowé, totiž: král polskýBoleslaw Ehrabrý
a StěpáU l., kráť Uherský, obdrželi žároweU
še famostatUoU ústaon metropolitUoU korUUy

králowské žrUkoU Sylwestra ls, papeže, když
Uejprwe králowstwi fwá 1ako majetUost kUižetř
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apostolskémč: byli odewšdali a od papeže co
léUa sw stoltce žafe Uašpět jsoU obdrželi za:
čež i 1istý poplatek ročUě odwádětt se zawášali

4 Jakým spUsobemstalač fe i erglie lé
Uem stolice ťimske již dťiwe poněkUd podotčer
K doplněni toho 1esstě pťtdáwáme Když fe
král aUglický Jan xoťijmim Bešžemek twrdo
ssljně žpiral protč rádUémU žwoleUi Stěpana

LaUgthan ša arctbtskUpa KanterbUrského počal
š UixU papež JUUoceUc lll wyjedUáwati Uej
prwe w dobrem a když to po dobrem Uesslo,
Uad celoU šemi angťickoU interdikc whťkUUl

Kráť žafe papeži Ua wšdory wppUdiť wssecky
pťtwržeUre papežowy še šemě a jesstě 4 leta
wšdorowal TU fe choptl papež koUečUěpo
sledsliho prostťede jchož měl w moci fwé Od
wážaw wazaly králowske pťifahy leUUi wybi
dUul krále fraUcoUšského aby si šemi anǧltckoU
wšal Swět tchdejssi proti tomUto jedUaUř
papežowU tak máťo čeho wěděl Uamťtati že
raději Filipp fraUcoUžskýhUed fe do oprawdy
strojil wUli papežowU wyplUiti N tU teprw
fe král pokoril a 1en aby si korUUU šachowal
we wssecko swoltl co po Uěm papež žádal a

též pťifahU lenUi mU složil NožUmi fe samo
e feboU že takowé poměry a takowá práwa stolice

apostolské ke státUm nwhlh jeU tehdáž býti kde
sami Ulocnáťowe k papežňm se Utťkali aby od

Uich korUUy králowské fobě wyžádalt a 1ejich
pťemocUoU ochranU je fobě take Ubešpečtti
hledělt, žawažUjice fe k rošťičUým poplatkům a
jiUým pothUostem. Bapežowé sami Utc podob:
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Ucho Uehťedalč a toliko w tom co fUažUě Ua
Uich w ohťedU oUom žadállo čt wymáhálto ke
blahU statU a Eirkwe wyhowiwatč Usilowali

475. Y. Ynnisúrrsilll. mr sporn ň cůllilippo:mlsi.

sranrslnžstxým.

Bod BonifáciemMlj (1294u1303) Utr
pěla swětowláda papežska ponejprw odporU
Uebešpečltého Když teUto papež UastoUpil wládU:

bylyt poměry ewropejské Ua wssecky straUy we
lice šapletemp, a podle dofawádUiho lUiUěUi,
že mor papežska stoji Uad každoU mocť po
šemskoU, doxUinal fe t Boslifac Nll, že fe
mUsi wssUdy a rožhodnš rážUě do wsseho wklá
datč abh žawládUUl mir a porádek w Uárodech
Měl pak BoUifác odpúrce kterýž, co se Uepo
daťilo HoheUstanUm prowésti Uásilťm; podridtti
totiž moc papežsko!l 1Uoci králowskénuclměl do:
westt chytrosti Byl to král FraUcoUžský,Fi
ltp M prijmim SlččUý (wlastslě dršý), kterýž
w oUskocich schytralé, foběcké politiky byl miž
strem an lše twrditi, že š Uim počiUci Uowa
epocha takowšto wědp statUi

2 Filip fraUcoUšskýwedl UkrUtUoUwra
žedonU wálkU š kráťem anglickým EdUar

dem l., do Uižto brsly šapletexly Uejmnošssč
mocnosti ewropejfké Jak to býwáwalo až po
sixd w obyčejt chtěl papež tw tomto pádU dě
lati fmirce a soky w dobrem poroanti mezi
seboU; ale Filip tolUU Uechtěl a papeži šapo
wěděl, do 1ejich fporU UepowolaUě fe michati
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Tok byl peri erděk kterým fe Filip odmě
Uil papežt ša to še FrancoUšUm Uadržowal a
1im anstwi Uad Sictlčč prott wúlt 1iUýchmoc
UáťUw anbrž t proti wUli famých SicsltaUUw
Udržett hleděť Jeltkož král Fsltp Uáklad Ua
wojUU ž weltkš částt brať odtUd že statkUm

dUchownim pťeUáramUoU daU wálečUi Ukládal:

tUdťž papež hUed wystoxlpil bUlloU, we kterež
dokašowal, že kráť byk papeže U wěcech fwět
ských ša rozsildťť)o UeUšUáwal prere U wěcxech
dUchoinch a tedy t co fe týče statkU kostel

Uich, 1e1 co foUdce UzUáwatt powineU 1est, oU
pak (papež totiž) že proti takowemU UáramUš
UUl obťemerwáUť cirkewUťho 11UěUiprotestxlje

a pakťt se od Uěho UeUpUstčže takoon šwňťi
iUterdiktem t klatboU stťhatč bUdr Na wždory
papežt Zapowšděl šafe král aby se že šemš
fraUcoUšskéaUt peUiže an klerty Utkam ery
wážeťy Jessto tťmto Uaťišenťm t dUchody sto
ltce fw pokUd ž FrancoUš plyUUlp, byly by

Utrpěťy patrUe Ujmy: tUdiž papež, aby Uebyl
žkráceU hUed sioé Uarčšenč w teU siUysl žmťrslsl

že dobrowoťslých pťifpěwkU od dUchoweUstwa
Ua wedeUi wojny FraUcoUšUw Uikterak Uežaka
žowal anbrž duchoweUstwU takowe pťispěwky

fchwaťowal i k tomU swoltl aby totéž dUcho
wellstnoo fraUcoUžské krált po dwě léta defátek
1akýsi odwádělo čimž fe ťrál žaseš Uowu kU
smiťeUi Uachýlil Následek toho byl takowý:
oU i EdUard l žůstawili Uin rožhodUUti pťe
fwé Bonifáctowi, a wssak Uikol: proto, že
1est papežem, Uýbrž proto, že si ho ša roz
fUdiho wywolill
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Wapež rošhodUUť a rošfoUdil tak jak bylo
Ua Uejwýš sprawedliwo NicmeUě poUěwadž
král ossemetltý profpěchU sioých, jedeUkráte doby
tých 1iž wice pUstitt Uechtěl: rošhodxmtť pqpe
žowo prijmoUti se ždrcihal Když král i 1iný
mi Uarizeslimt patrnč Ua jewo dáwal že 1est
žjewUým Uepťětelem stolice fwate: tU fe šapťádlo
doptsowáUť meši oběma, we kterémž sice papež
w tom co žadal a co twrdsl poněkUd pťikrým
fe býtt ždáť: král aťe wsseltkoU slUssUost še žre
tele pUsttl Wapež UaporUčtl aby se wyfoký
kťerxlš (dUchoweUstwo) ženlě fraUcoUšske do Nima

fessel (1302), a aby se tam papež š Uimi po
raditt mohl kterak bh se bešrády w Cťrkwt

fraUcoUžské stáwajťcč odklidttt daly; král pak
fchytralý hleděl žáležitost fon osobUi promě
Uitt w žáležitost celého UárodU a powolal
stawy čele risse, 1mexlowitě take poslaUce
měst J wykládal 1im žrela prott prawdě kte
rak prý papež BoUtfác twrdť že kráť twe
fwětském ťťžeUčkrálowstwi fwcho 1emU podrobexl

1est a je co léUo od papeže propUjčeUé powa
žowati má Boslaxtcowe tčto Ulěstssrť,jtmž fe

jesstě Uikda takowé ctt Uedostalo že by kU po
radám ťťšským bylt pozwánt býwali Uowým
wyšUameUáUim tťm Zcela blažeUýUú fe citilt a
Ueprawým wykladánťm celeho fporU obloUženi
prohlásiťi se š radostUoU ochotoU, že chtěji š
králem prott papeži žastáwati erdwislost krá
lowstwi a čest UárodU fraUcoUžského Bapež
Ua to whdal Uoon bUslu: l)nčun Zčxuocnmee

we kteréžto poměr swětské mocč kU papežske wy
měťen bpl a w kterež wyslower od papeže že
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mU Uikdy Uenapadlo Ua erdwiskost FraUroUž
ska fáhati aUeb je co poUhé léUo papežske pol
wažowatt. Nle bUlla ta byla spáleUa bčskU
pUm a kUězUmUedowoleno do Řčma jiti an
Uowé fhromážděni stawU fraUroUšských žaloboU
Ua papeže Bonifácta odpowědělo že jest
kaciťem ZároweU poslaU byl do Nima Uej
prUdssi prottwslik papeže pečetnťk Noǧaret
š kardiUálem KoloUUoU kterého papež wh
pUditi xUUfel drčwe š Řťma Bapež Užslawal
kterak Uebešpečňé by bylo takowé wyslaxlstwř
a Utekl feš Nčma do swšho rodisstě Nǧxlani
Z tohoto ústUpU šamýsslelk wyťkxco:ltt fesašesli
krále Ftlipa a iUterdtčt Uad ťčssťfrancoUžskoU;
bhl wssak od Nogareta a KoloUUy prepadUUř
a hrUbě UtrýšUěU a 1at Naproct takowémU

lotrowstwi postawil BoUčfáctUš wážUé chowáUi
mUčedlnika byť wssak po trech dUechod snoýchkra
1aUU š rUkoU těchto lotrU osioobošexc a anrá
til se do Řxima, kdežto bržo Ua to bolestť a
zarmUtkem sewreU Uad těmtto Událostmi r 1803
fessel

174. žnřelošrns sidla papršsděhn do Zwrnilxnn.

Zněm xU městě Mirnnr (lšll)d

Bo BoUifáciowi Mll Uásledowal BeUe
„dikt )(l který wssak 1iž Uásledeicťho rokU šem
ťel1304 Bo 1eho siUrti Uemohli se kardi
Ualowé hsledle UsiedUotitt, kohoby wywolitt měťř
Toho Uměl schytralý král Ftlip hUedťe poxlžťtt
kU prospěchU fwémU: prfobil to, že jemU
zcela oddaUý FrancoUz, arcibtskUp BUrdegalský,
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byl šwoleU ša papeže pod jmeUemKlemeUt 7
(1305) Tento UicUedbal Ua dolehltwé profbo
kardinálUw w Řimě aby tam pťissel Uýbrž
dilem boje fe Uepokojň w Řimě a w Jtalii
dilemž lásky ku fwé wlastt fraUcoUžske,také že
od kráťe byl šdržowásl we FraUroUšskU žUstal
a r 1309 šcela poťádUěw NweUioUě žara
žil fwc sidlo. Wotom powolal k fobě š Řima
kardiUáťh, Uěkoltk kardiUálťl 1menowal kceťčbyli
kUti fraslconšowé a tak se stalo bohUžel! že
jesstě ssest papežU po Uěm prebýwáwalo w
NweUioUě a siče po 70 ler kU welike sskodč
a Uesstěsti katoltcké Cirkwe Broto wesslo w
obyčej, 11Uerwati tUto UeblahoU dobU 70leté
(babploslské) šajetť papežUw

SmUtUi Uáskedkowétohoto šajeti byli úhrn:
kem tito:

čx) Bapežowe stáli w UedUstojUé odwřslostt od
králUw fraUcoUšských, a meeli častěji Ua
protč ostatUim wťádaťUUl Uěco čiUitt a podu
UikaUti co fe žalibilo oUěm

d) W Jtalii 1merwitě w Řimě werstaly
Uepokoje a Uepoťádek, jelrkož tU Uebylo
wládaťe domáciho

o) KoUečUě š toho wzrostla w dáťssim wywi:
UUti žalostiwá a sskodťiwa rožtržka 40letá
Ua šápadě, we ktere žpočátkU 2 potomt 3
papežowe o wládU w Cirkwi fe háťdali!uu

2 KlemeUt U. shromáždil we městě fraU:
coUžském WieUUi r 1311 wsseobchý sUěm, Ua
Uěmžto bylo wicero kacčrstew zawrženo take Ua
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poradU wzato kterak by fe mělo pomort kťe:

siaUUm Ua wýchodě do 1arma tllreckeho pad:
lým koUečUěoonwa cirkewlti kázně žapočata

Nejpamátlčějssč pťedmět pojedUáwáUť aťe

bplo wyždwižeUičádUTemplárskeho. TeUto
ťád byť si dobyl bohatstwi Uefmirných, š Uichžto
weťiká část ležela we FrancoUžskU kde bhlo
čelnť sidlo ťádU tok)o Ftlipowi Sltčnch ša:

chtělo fe po těchto statrich, a to byťo každým
fpúsobem hťawnť pťččiUoU, še Ua žrussenč toho
ťádU doťchal; šdáUlion ale pťičtUUuaby pro
fwčt fprawedlxwsti fe ssetťilo u mUseťi šawdati

dolUUělé šťočth, že kterých rád celý byl obwč
Uowán Tyto byťy: že prý ťád celý od kre

sianske wčrh odpadl že 1akrsi modle Bassomet
ťečeUé se ťlan a Uepťtrožexlé siUilstwo páchá
Že stlad 1edllosliwi rytťťowc Učkterých Ueresti

dopoUsstětt se Uwhli Ueni UemožUo; ale že by
byl celý ťád tak hťUbore sklesUUl toho fe Uiččm
aUt nejméUě Uedokášaťo Wr„šnáslť, kterých tu

dofažeslo Ua wěcssčmdiče bylo skrtpcem wy
UUcer BráwUť wyssetťowcini, 1akowe král
protř Uim žawestt dal byťo šcela Uepráwné

Wapež Klemeslt 7. sice žpočáthl protř
takélUU UakládáUť štišUost wedl u a wssak je
likož od kreile we wssem šáwistť ťád teU králi

ša obět pťiUesti meel Když sixo tomto pťed
mětU Ua stčěmU počaťo wyjednáwati tU bpli

wsstckni oteowé whjčmajčce tťt proto aby byťo
powoler rádU, fe žastáwatt N wssak dťčwe
Uežli fe 1Uohťo dále Uěco we profpěch jejtch

UčtUiti wydať papež, Ua kteréhož bez pochybh
král dotiral bUllU wyšdwtžem 1ejich, a sice,
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1aktam stoji jeU ž prošťeteonsti Uikoli roz
hodUUtimfoUdUim Welmtstr Jakoď šMolay
byl k rožťazU králowskemxl beš!xžttečUoU UkrUt
Uostt spáleU 1314 Statky ťádU měťt pťtpa
dUoUti JohaUUitUm a 1iUým ťádUm rytiťským
a wssak ty, co 1ich bylo we FraUcoUžskU, král
již UepUstil š rUkoU ťakomých tho a wně

FraUcoUš byly statkh a oUdowe wyšdwižextého
ťádU Uažwice 1čUýxU ťádUm wtělelti. OstacUě

jpor ždali a pokUd ťád teU byl wiUeU až
po dnesssli dch Uleži UčeUct trwá N wssak
jistě 1enom tt maji prade, ktečiž twrdi že
čád teU byl eriUeU a toltko UeUasyceUé
lakotě Filtpa SltčUeho w obět padl.

175. škudmib šůnwor a pnpršnmě.

W dějiUách ťisse Uěmecké tohoto čan Uka
šnje fe Uapadslým fpxcsobem, kterak odwislť byli
papežowé od králU fraUroUšských W rošpome
wolbě cisaťské bojowať dům rakoUský š lUcem

bUrským o UěmeckoU korUUU StraUa rakoUská
žwolila Frtdricha prťjmčmSltčnšho wéwodU
rakoUskeho lUcelUbUrská w 1ejimž čele byl JaU,

j král českýa arribiskup Mok)llckýu Lwai ka
baworského Wapež ZaU x)(ll., UástUpceKle:
meUtaxA Uefměl Ušnati Utžcidného š Uich; Uebo

králowé fraUcoUšsstť Ulělt ž toho skdečné potč
sseUl že se Uěmecká ťťsse hUbsla sama w fobě
sedmtletoU wálkoU občaUskoU S LwačkeUl

držela ťišská města, Frčdricha podporowať bojow
Uý bratr Leopold U Múhldorsil koUečUěsstěstč
wáťečUe rozhodlo Fridrich poražen a odwe
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deU do wazby n Ua hrad český(1322) Když
fe Ua to Lwaťk co král chowal a Uepťátely
papežowy w Jtalii podporowať: tU rothěwaU
wyšwal papež Lwačka do NweUioUU aby fe
ofprawedťsltl; a když fe Uedostawil an papeži,
„že jest ochraslcem kacťťU“ Uadawal byl dáU
do kťatby, ťčssepak Uěmecká štčžesla tUterdik

tem Ludwik fe siniťil š Frčdrichem a žamč
lowať ho tak, že š Učm fdělil stdce t ťissi
Brátelská fmloUwa wssak Uelibila fe an wolen
cUm, an papežt; oněm že fe tim obmešowalo
prawo jejich, tomUto že Uemoť)ťdosadttt krále

fraUcoUšského, jenž fe chtěl pomoci papežo:
on fám Ua trUU Uěmeckúposadtti

Lwaik tahl do Jtalte a mezi tčm co
papež 2pilelr byť toho aby w ťčsst Uěmecké Usta
UoweU bdl kral Uowý: Lwaik slawně byl pťix
jat w MsláUě ošdobelr železlwll korUUoU loxn
bardskon, a w Řimě ochotně želaU ze šássti

prott odcižtlémU papeži (1328). Na to držcč
ŘimaUé fUěm Ua Uěmž Uowý papež ž radU
.fraUttsskáUskeho žwoleU byl který pťtjal jmélw
MikUláš M Wlastně cijať ho zwolsl a po
tom fe od Uěho korUUowatt dal ZedUa straUa

toctž Frantisskánú držela š Ludwikem prott pa
pežowč 1elikož š tim co papež ohledem rehold
jejich Ustanwtl Uebyli fpokojeUi J pčfemltě
byl Uyni boj tell dále weden a sice wássUtwě,
jessto Uěktčťť fpisowatelé žastáwalt práwa pa:
peže 1tni šafe práwa cťsare ttto i oUtUo mUěUi
swá prepťUajťce Bršo wssak pťiže:l wrtkawých

ŘimaUU UtUchla; Uebo když Ueměl Lwačk wťce
čeho rošdáwatt a fám potťebowať peUěž k opa
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treUč wojska žaerťeli UaU tak že meel š
Řima kwapUě Utéci, pči čemž od lUšy stiháU
byl kameUim Jesl mčmě se 1essrě až do roku
pťťsstiho držel w Jtalii a opUstil erděčUoU
tUto žemt Ueslabyw aUč ziskU, an sláwy Fri:

drich SličUý t Leopoťd rakoUský 1tž byli žem
ťeli; Nlbrecht a Qtto Ueměli wyfoké mysli an
sslechetUosti Fridrčchowy; t tasili meč proti ci:

saťi kdhž fe žJtalie wracel Wálka občanská
žačala pošUowU, až konečUě Zcm český pri:

měťi žjednal
3 Králi českemU wssak fe Lwaťk ša to

sspatně odměml Bo fmrtt Jindťtcha korUtaU
ského žanoUbil JaU český fyUa fwého š Marl

ketoU dědtččoU a tak pťipadly KorUtany k Čechii
Němct, žáwtsttwi tehdáž proti krált českémU
stotilř fe; cťfať hUed se siničil š oUhlainlUi
Uepťáteli fwýmt NakUssaUy, pčičekl jim KorUtaUy,

a pťiwlastUil si Tyrol prfobem sskaredým
Marketa totiž, ťečeUa MaUltasche, winila po

10letém manžeťstwč chotě fweho ž Uemohútslosti
ač šťejmé Ua proti tomU byly dčikašh Eifať,
žádosttw ssa TyrolU, dal sitatek šrUssitč,a šae
siloUbil Marketě fyUa fwého NehodUostč ta:

koon UražeU král český od cifare UpUstil a o
jeho swržeUť stál

4 Bapež odLwaika zwolenýbylZaUUx)(ll
wydásl, který š Uim dobre Uakládal ale pťece
wzatkUUtč ho držel Náskedeici papež BeUe
dikt xll. byl bh rád cťsaťe š Eirkwi fmiťil:
ale Filip 7 král francoUzskýhrožil papeži, aby
toho Uedělal Když Lwaik idále pokračowal
UšUalé práwa papežská Urážeti (k. p ohledem
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silatkU Markéty Maultafche): pozbýwal wždh
wic a wice dUwěry U lidU; pročež se podaťslo

papeži Kťemelltowi N UěkkoltkwoťexčcUpťimětt ktomU, že fe fhodťtk žwolenť Uowého
cisaťe Ze pak FraUkobrod a Eáchy Lwať:
kowi žUstaly wěrné: sesslt fe tťt woťeUcowé
dUchowUť, potom král JaU a woleUec Saský

w Rexlfe, a wywolslč dťe žadostt papežowy
Karla lsl., markraběte Uasseho morawskeho
uspxmJanwa, ša krále (1346)

Boj mešt oběma cčfaťi šapočal bršo wssak
UkončeUbyl UeUadáloU fmrti Lwaika r 1347
Uačež Karel lsi bržo wsseobchě ša krale bhl
UžUáU a ša cťfare korUUowáU

176. ďmtršůa (schiňma) na Zúpndě.

Nehoť xj., fedmýžšpapežUw Nweslioll
ských, dodal si fmělosti stťásti fe febe jarmo
otroctwč fraUcoUžskeho, a Ussel sskasixlě i še
wssemi kardiUály, až Ua pět do Rčma (1376).
QU to Ulťslil dobre ale wypctdlo to žle Uebo
po jeho sinrtt r 1378 teprw šačaťa weltka

roštržka čirkein u Kardinálowe fhromáždili
fe k UowémU woleUť, u tU obkličtl lid rimský
paťác a UeUstáťekrtčel „My chceme ža pa
peže ŘimaUa Uebo afpoU Wlacha!“ OUi
pťi tom mhslili že Wťach, láskoU k wlasti po
1atý, Už fe Učkdy do NweslionU UebUde chtiti

odstěhowati W céto rošjttrenosti boUrťiwežwo
lilt kardillálowe arcibiskUpa š Barč (w Nea
poťskm ža papeže TeUto kterýž prijal jmer
Urbaxt Ul., bršo popUdtl prott fobě wssecky
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kardiUály, jeťikož poUěkUd pťčččssxtoU pťčstwstč
prott Uim žakročowal Qwssem zapťčti fe Uedá
že i pťt kardislalech bylo tehdáž Umohé Uápra
wy potreba 1elřkož w Nwelltoslě francoUšska
lehkomyslnostan Uě byla prowodsla wliw žlý

be fe tohoto papeže jprosttlt odebiralt
fe kardtUálowe staUcoUšsky smýsslejťcč 1edeU po

drUhém Ua pňdU UeapolitáUskoU tam fe fesslt
we městečkU FoUdt a š welikon Uerošwážlč

wosti, jakowe si! člowčk rošjitťeUý fUadno od
dáwa Zwoltlt si Uowého papeže KťemeUta Ml
OUt siče pri tom kfwémU osprawedťxlěni fe
ofwědčowaťč, že toho prwxcšjssťho papeže 1en že

strachU pčed ltdem žwolilt a wssak to byla jeU
wýmlUwa Ueplatná wždyč pak ho oni famt
potom po 5 celých Utěsickc ša ťádxleho papeže
UzUáwalt; kronl toho fwědči proti Uim že hned
po woleni wydalt list kardiUálUm we FraU
coUšskU požUstalým, we kterém 1int ošUamUjť,

že bež ohledU na oUo 1čtťeni lidU Uicmeslš fwo
bodňč Urbáxla 71 bylt žwoltli

Nin byli tU dwa papežowé,ž Uichžale
to,liko jedeU mohl býtt prawým Nesstěstčfe
Umožilo když skUtečUěUěkteri Uárodowé ač 1ich
1eU málo bylo a sire prede wssethraUcoUšsko

jako Ze mstiwé polttiky drUhožwoleUcho papeže
KlemeUta Ull ža žákolmitcho papeže UžUáwalt
kterýž pak: bohUžel! žafe w NweUtoUě fe
Usadtť K doplněllč toboto šťa stalo fe, že

wždycky po siUrtč 1ednoho ž těch papežň 1eho
straUa (kardiUálowé jeho straUP) hUed zafe Zwo
lslč Uoweho ša papeže proto že žádUá strana
Uechtěla popUstčtt žádná Uechtěťa perč krok kU
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fpojeUi UčiUiti Tak fe stalo, že toto žlo Ua

čaš 40 let prodlUžer bylo! a Ua straUěťimské
(zákonité) po fobě Uásledowali papežowé: Ur
baU le., BoUifác l)( JUUoceUc Ull a
Řehor )(ll wn Na drUhé pak straUě šwoleUt
po fobě:Klemesltsijl a poUělUBeUedtkt)(lll

2 Následky této roštržky tťžsly težce Eir
kew katoltckoU; Ueboč: predUě oba tt papežowé,
drUh drUha wšájemslě šCirkwe wyobcowáwali,
a dáwalt tim celé Eirkwi weliké pohorsseUč;ša
drUhé každý š Uich potťebowať k wydržowásli
fweho dworU weltkých peněš, a proto wydčráni
takowýchto peněž počalo pod rožličUýmt Uážwy Ua
sskodU weličoU rirkethich ústawU a UčeUč; ša
tťeti: když Uěkdo UějakoU milost, difpensi (pro
mmUti Ueb odesstěUi Uěčeho), núrařd Uemohl

obdržeti od jednoho papeže: obrátil fe er ke
drUbémU a jist mohl býtt tim že teUto Ua

wždory oUomU to Učinť, oč žádal, ž čehož mUohý
Uepoťádek szikUUl; ža čtwrte: mUoši krestaUé
kteťč Uemělt pťčležitosti Událost tak erbyčeroU

sobě Uáležttě rozložttt a proskoUmatt staťi si!
úzkostliwými ocčtUUwsse se w Uejistotě Ua či
straně je práwo a kde je prawá hlawa Eirkwe
fwaté!u

Bročež hUed od počátkU této roštržky Ua
wrhowáno od biskUpU od wyfokých Učesci,(žlásstě
paťižského) jakož i od kardčUálUw oboji straUh
rožltěUých prostťede kterak by fe pohorssltwá

roštržka dala Ukliditi, k p aby fe oba pape
žowé Učkde ofobUě sesslč a po dobrem whro:
wnali; anebo aby oba složili swé důstojnosti
a potom aby fe jedUomU Uebo wice oprachm
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poUechalo rošhodUoUti, kdo papežowati má; a
Uebo aby fe k tomU sioolal wsseobchý stlěm.

BredUějssť dwa Uáwrhowé Uebhli prtjati; když
aťe FraUcoUšsko wypowědělo poslUsseUstwi fwemU
papeži posixd chráněnemU BeUessi xll pro jeho
opětUoU wěrolomslost a teUto se Utekl do Nrra
gonie: tU 1iž fe slednotslt Ueijošssť kardiUá
lowé oboU straU w tom aby bylo koUciliUm

slaweno we městě Wife a aby oba papežowé
Ua Uě pozwáUt byli

177. Znčm cirlxrwnt žskisňnslxýr. 1409.

Bočátek sicčmU Btjáttskeho stal fe, jak
bylo Určer w Bist 25 Bťešsla 1409; pťi
tolUUi bylt 22 kardtUálowé 4 patriarchowé,
12 arcibtskUptc ofobUě a 1:1 skrže poslh, btskupU

80 také ofobnč a 102 skrže posly, 87 opatUw
weliri mčstrowé wssech ťádU Ueboli ťehol 31 po
slaUch od UUtwersit a Ua 300 doktorň pisiUa;
Uad to plnomocxlicč králU a UárodU ewropej

siých: a wssač wýsledek toho sUěmU byl Uepa
trUý, Ueboč fe ž Uejedné straUy Uedostáwalo

dobré wUle, a tUdiž t siedUocersti
Z požwaných papežU Uedostawil se an

jedeU; a č fám král Uěmeckýa Ladislaw Nea
polský protestowali prott tomUto koUctliU Broto

rožepreli fe fhromážděltč otcowé již Uaprosto š
„RUprechtem wéwodoU Baworským“ a wssech
22 kardiUálůw podepfali a žapečetilt wlastUo

rUčUě.žápiš kterým fe šawazowali starati se o
UžUáUi Wácslawa českeho ro krále ťťmskeho po
wesskerém kťestaslstwU t skrše bUdoUciho prawo
jedtného papeže

31
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Tč dwa mUžowé, kterč od 15 let pred jč
nými fe bylt pokoUsselt o Uwedenť 1edUoty a

oprawy Eirkwe: Wetr ž Nlliakll (Nilly), bisknp
Kameracký (Kambray) a JaU Gerfoxc, kaxcclir

leiwersity Baťižskě, bywsse také pťťtomUi Ua
fborU Wisáxlském silažtťt se č šde žjedlmtt prU:
chod ideám swým, již we tolikerU krajčnách po:
chwalně pťijatým Bročež po ol)lássellem ode
fborU dUe 5 Eeera sefažeUč oboU papežú
Řehoťe xll a Benedikta xlll, jakožto fchiš
matikUw když Uastala potťeba žwolitt Uowého
papeže kardtUálowš wsstckUčšawášali fe slaonU
pťčfahoU dUe10 Čerwna, že kdokoli žUich
woleU bnde Uefmč dátč rošpustiti sborU drťwe,
Uežli až UwedeUa t dokoUáUa bUde skrše Uěho
a pomoci fborU wsseoberUě žádaUá Uáležitá
oprawa Eirkwe we hlawě i w ondech

DUe 15 Čeera wstoUpiwssekardčslálowé
do konťawe po 11deUUich poradách wywoltlt

arcibiskUpa milánského ža papeže jeUž dal sobě
1mšslo NleraUder U Býwať miUoritem a
profešforem w Baťťši Nyni byl již siačec
70letý, UtrawU bezúholmých a úmyslU Uejlepssich,

a wssak UeUměje UtkomU aUt 1eU profby ode:

šťčti ereťmt ša reformátora (oonwitele) feodil

Wri UerprimUějssč wňli nemohť papež
Uowý leč welmi málo prowesti; a jeho wiUoU
to šajisté Uebylo že pro opoxoěděUoU a žádoUcč
oprawU Cťrkwe šde těměť Uičeho UeUčiUěno
Nedostáwalo fe jak thry podotčeňo sledUo
rených sil a Ueijožssi pťťtomUiopUsttlt zafe
bršo fněm. Na darmo dotťral Ua papeže w
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okoonstech takowých GerfoU otážkoU žpisma:
„WaUe w tomtolt časil Uaprawťš králowstwč
Zstaelske?“ Nicméllě papež tolt UeprfobUw
odestawtl pokUd w takowých poměrech ččUitt fe
daťo Když koUečUě 1esstě Určeno bylo, že po
Z letech opět Uowé koUciliUm slawer bUde,

fhromáždělli fe rošesslo Tčm sprobem sitěm
BisáUský, od kterého toli očekáwan sklamali
th Uejskromslějssč Uáděje a t samo dloUhowěké
schišma Uowým papežem erdstraUěUo alebrž 1esstě
roszožer 1est; an šajiste Řehor xll, an
Besledtkt )(lll Uedalč seboU hUoUti k odstoU
peUi štratiwsse ač Umoho wssak Ue wssecky cti

tele fwé, tak že fe swět tomU podiwil že misto
2 tťi papeže žároweň fpatrowal!

Tim byli winUi Uašwtce kUťžata fwětssti,
kterčžto Uedbažice Ua hlasite woláUi ceťého kťe

siaUstwa podle ťibowllle še stoltcť papežskoUUa
kládatt šamýssleli a rUžUict Udržowalč mčsto eo
1t oprawdowě odstawowatt mělč

WeraUder U bršo žemrel a Uin potkalo
Eirkew Uowe Uesstěsti že 1i dáU byl papež,
jméslem JaU x)(lll., který byl sice wýborltý
woják ale málo fchopUý ťeditel Eirkwe Boži
N wssak Uměl dobťe wyjedxcáwati še wssemi a

takoU mčroU fwe stoUpeUstwo welmi rošmUoščl
a po dloUhem wyjedUáwáUť š cisarem SigmUU
dem w to fwolčl aby koUciťiUm, 1tž w Bife
Ušawťené, r 1414 w KostUtci slawer bylo

178. ZUěm m šnstniri r. “14.

Wsseobečxté koUciliUm w městě KoUstaUcii
(Kostxlici) bplo mezi wssemi sbory we stťedo:

312(
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ďděkosti to UejwalUějfsi a UejskawUčjssi a také
1tstě jedno ž Uejdllležčtějssťch Nikdy erťdáll
pohromadě tak drahtlý počet oth cirkewslich že
wssech koUčiUo siočta a Uikdy Uefesslo se toltk
knižat a páUňw fwětských, abh UádberoU fon
powýssslř sláwU jejich Bočťtalo se kromě ťim
skéť)o krále a papeže 30 kardislálčřw 4 patrt
archowe, ZZ arcřbiskUpr 150 btskUpčiwUě
koťikfet jiUýchprelátUw doktoer at d krom
toho mUoho páUUw swětských

HlawUč účelowé fborU KostUického byli:
1) UsiedUoceUi Eirkwe šrUsseUťmtrojice pa
pežň; 2) oprawa (reformace) Cirkwe we
hlawě i w oUdech; Z) potlačeUi UaUky
Wiklefowy a HUsowy, kreráž podrýwala
ceťoU sousiawU fwatowlády (hierarchie) katolické.

Cifar SigtšmUUd pečowal chwalttebllě o
to aby pči fUěmU poťáde!k UdržeU bhl a ašsi

stowal též pťi welké msst Ua hod Božč WáUočUť,
kteroUž papež slawtl w oděwU jáheUskšm a žpi
wal ewaUǧeliUm Nejslawnějssč rečnikowé pťč
sUělUU dle 1ejčchž UáhledU Uažwčce fe pokračo
walo byli: sslechetxlýGerfoxt čaUčlťra kar
dinal inlly (Nlltaco)

Horliwost byla wsseobchě weťikáa slawUá

jerm že fe bohUžel še wssech Usslechttlých
úmhslU fhromážděných otrU UemUoho we skUtek
Uwedlo

Mede wssčm žádal fUělU aby wsstckUi trč

papežowé dobrowolUě wždalt fe fwé dUstoonstř
(resigUowalt) JaU )(xťll Uad tčmšaražeUý,
š počáthl Ukašowal fe býti k tolUU Uáchylným;
pošdějt ale š pomoeč wýwody rakoUskeho Be
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dťicha že fUěmU Utekl TU we 4 fezeUč Užax

wťer: „Že swatá fyUoda poťádUě sl)ro:
mážděUa w DUchU fwatěm pťedstaije
Eirkew katoltckoU, a moc fwoji pťťmo od

Ehrčsta BáUa odwozUje; 1ižto se proto
famé podrobitt mUsiuw těchwěcech, které
fe týkaji wťry a wykoťexlěstč roštržky w
1edeU každý, bUď si 1akéhokolt stawU a
dUstoonstt byk č samé papežske

Botťebi šde Upožorsliti Ua to že toto pra:
widlo UemUžebýti wsseobchě (wždy) platslým,
a jediUěpro teUto erbyčejxrý pad UlUfelo
stanwer býti Stáwáli Eirkeww porádslém
stawU siošm a máli papeže ťádUého: tUdiš

rošUmi fe famo seboU že Utkdh UebUde stlěm
wsseobeclrýbež papeže anž bUde papežw od
porn proti prawémU fUěmUobečUémU W ta
kowém pádU fmUtUém a erbyčejslém jaký byl
teUto pťitomný, čde tťi šárowcn hoUosili fe dU
stoonsti papršsčolx, bylo to fnad Uejlepssťm :ro:
stredkem, 1ak by fe š toho Ueblahšho stawU
pomoci dalo

thš JaU x)(sll byw opětxcěUa sUěm
wybťžen Uedostawtl fe k UěmU: mllfelť cifar
moci braUUoU doUUtitř ochrance jeho wýwodU

rakoUského, aby ho wydal. Když Uin Ua
fUělUU weťejslě prohťassell byl ža fefašeneho:
odťekl fe oU sámi dobrowolně fwé dčcstojslosti
we kteréžto 1ak fám Uaťikal Uezažtl an jedix
Uého dUe radostUeho a blažeUého

Qbežretně a Usskechtile wssak si Uin poči
Ual Nehoť )(ll který Uejwice dUwodU pro sebe
mčl že oU 1est prawým a poťadxrým papežem
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meži těmi tťemi QU byl již dáon ochoteU
k tolUU, aby složil dUstojeUstwč fwé kU prospě

chU Eirkwe, 1ak to byl pťislibiť hUed pri Uasto
letli fwém th se wssak to poděkowáUčstáti
mohlo prsobem Uáležttým: proto welmi moUdťe
ssa 1esscš papežem a ša takowého od fborU
celeho ssa UzUáU Uejdťiwe fwým wyslaUčem
dal fwé swoleUi kU fněxUU a tim ho ša žá
konitý fUěUl wsseobchý powýsstl Wotom
teprw ožUámil wyslaUec k toxUU účeťU pťUoonc
Umjčci že papež Rehor )(U wždáwá fe fwé

dUstoonsti papežské we profpěch fw Eirkwe
thž fe UyUť t straUa BeUedčkta)(lll pťtpo
jila kU koUciliU, a teUto papež 1iž pťislUsseUsiwa

(obedčence) Ueměl: mohla fe stolice fw wssm
práwem ža UpráždllěsloU powažowati a prohlá
siti, a Ua to lše bylo hUed kU woleni Uowé
hlawy pťikročitt

Bhlo sice práti, aby i š Bexlrdtktem xlll
fe to nčjak po dobrém poroantč daťo a cifať
sám SigmUUd wyprawil fe Ua cestU ša tim
účelem k UěmU; oU wssak zUstáwal UepohUUtel
UýUl a hrál si Ua papeže Ua 1edUom hradě we

Spaslhelich až do fmrtř fwe 1424 ačkoli fe
mimo ǧeho :1 kardiUálňw Uikdo wic po Uěm
Uepoptawal a 1eho si erssťmal

J pťčkročer k UowemU woleUi Wol.ha

padla Ua mnže wýborslého kterýžto fpojowal
w osobě fwé wlastUosti wládare thostibiskUpa
šároweň, u a teU sloUlMarttn U Bro tak
simžUě želanU oprawU Cirkwe t teUtokráte 1eU
málo fe stalo jelikož UstanweUá ktomU ko
mise š kardtUálU a depUtowaUých 1edUotliwých
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UárodU ststawená w Uičem fe Uemohla Usie

dnotlti a dohodnoUti Za to Ušawťralt jsoU
jedUotliwi národowé š papežem dle potřeb fwých
tak UazwaUé Konkordaty Když Uapotom 1esstě
Uěkolik pUnktU ohledem bUdoUči oprawy posta
weno a Ušawťetw po 5 letech šafe silěm do
Wawie powolati, Ukončtlo fe toto koUciliUm
1418, 1essto bež toho 1tž bhlo trwalo 3 leta
a 6 mčsiců!u

179. Zněm rirlxrmni ln Pnsilrži r. Aášl.

Na fněm do Bawie r 1:123 sesslo se jeU

máťo fUěmownikň a i tito rošessťt se žase že
strachUpťed moroon ranU krerá w těch kra
1inách počala žUčttt aU bpl papež Ustaslowil
že r 1431 w Basile1i má býtt misto žádoU
cťho sl)romážděxli Martill 7 sessel jesstě pťed
otewčeUim toť)oto fUělUU kterec)žwssak š pťtwo

leUim Uasixxpe jeho EUgeuia MT w patťičUý
čaš žapočal NamaUUťoč fe sice ž počátkU Uě
kterých obtižtwstť a šawad mešt otcč silěmowmž
mi pod pťedfedoxl kardiUálem JUliáUem Eesa
riUim u a papežem: kterýžto k wůlt Řekčim
siedUoceUi š Eirkwi latinskoU žádajiččm fUěm
do Uějakého města bltžssťho w Jtalii pťeložiti

šamýsslel Wčc ta wssak šafe fe wyrownala,
a UyUč sice bhlo Ua fUěxUU mUoho dobreho a

fpasiteerho Uzawťer a wssak i ledačo co fe
meelo papežt weliče Uelibtti jelikož k p mU
chtěli jeho Uin šlássk UUtUě potrebxté dčlchody
odUčti a Umohá porádUě Uabpta práwa 1edslo:
straUUě (bez jeho popcálli a fwoleUč) erssttř
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To,a aže již Řekowé skUtečUěfe dostawčlt, po
hUUlo papeže k UaťišeUi, aby sttěm do Fer
rary pťeneseU byť Weliká část ale pťitom
Uých w Basilejř Uechtěli o tom Uičeho wěděti,
a papežowa Uaťizelli an si UepowssthUťi;a
když to konečUě až tak daťece pčtsslo že sUěm

papeže obžalowal a pro cwrdohlawost kžod
powidáUi poháUěl: tU i králowé ssanhelský a
aUglický prott takowé silěmowUťkU cirkewUčch
opowážliwosti fe postawili J stala fe roztržka
„rošdwojeni“, biskUpowetrattlt fe jedexr po drU
hem až 1ich jeU šbhlo tam 7; pročež Uáležy
po 24 sežeUi Ušawťené ža platUé již UemohoU
powažowáUp býtt Tyto Uáležy byly Uamire
Uy Uašwire proti papežowi a ta hrstka požU
stalých doktorU, práinkU kněžč a 7 biskUpU
odwážilt fe w marném wywyssowátti febe tak
dalece že r 1439 papeže EUgeUia UA fesa
dili a Uěkdejssťhowýwody Sawoyskeho Nma

dea ktrrý 1ako poxlsteink Ua 1ezerUgeer
xskémse ždržowal pod jmeUem Feťir 7 ža
wzdoropapeže wywolili QU wssak sám UetroU
fal že porádUým prfobem papežem by býti
mohl; w take jeU od malo kterých kUťžata
to 1eU Ua Uějaký čaš Za papeže byl UžUáU a
dobrowolUě po 9 letech fwé dUstojeUstwi složil
do rUkoUpapeže MikUlásse U kterúž po EU
geniowt ls UastoUpil

FraUcoUžsko poUžtlo těchto šmateňých po
měrU čafowých, aby jtch swým prfobem, kU

profpěchU fwémU wykoristslo totřž abh poplatkU
posUd stoltci fw dlUšUých, a Uejedslěch práw
posawáde od stolice fw w Eirkwt fraUroUzske
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wykonáwaných šmeUsstlo. W jednom sl)ro:
mážděUi we městě BoUrgeši (čtt BUržř)
r.1438 kteréž žálešelo ž dUchoweUstwaa wy
foke sslechty, powýsseno ša zákorly rišské
Uěkoťik Uáler protčpapežských, še silěmn Kostllč:
ckého a Basilejskěho w a jčUé staré t Uowějssl
obyčeje a anyklostt Eťrkwe fraUcoUžské a to
Uažwáxw „ aUkcč praǧmatčckoU ččmš žá
klad jest byl poťožerl k poždějssťm tak rečeltým
„swobodám galltkáUske Cirkwe“

W NěmeckU pošorowati 1est š poťitowa:
Uim 1iž toho čan kcerak pošUeUáhla mtšť wsseo
bché UěmeckoUárodxrč fmýpsletri Sobě
ctwi uUilšolt práwo a slUssUost,tťm meUěwsseo

bché blaho staťo fe pok)UUtkoUa prUžtUoU toho
čeho od Ečrkwe požadowáslo WystawowáUo
opětslě po fobě tak Uazwaných „žtižnosti“
(šrčxmmiučx), požadowcmo odkltděnč bešťádU

aUtž byťo Ua 1ewě w čem by fe tyto wlastUě
žakládalh, a kterak by 1im odpomoci fe dalo.
Ečsar čťmský a fpolU král Uěmecký skoro še

wssemi kUižaty Uěmeckými a Uěkterýmt thými
anowUčky Ua tom fe Ustanwsl že chce š Utmi
žachowáwatř UeUtralttU čilt erbojetltost, t j

že Uechce aUt 1edUoho an drUk)eho papeže (aUt
Felira 7 an EUgeUta M) Ušnáwati a po
sloUchati.

Nálezy Bašilejské libily se Německým kUižatUm

1eUtak dalece jak dalece w Utchprotipapeži se ža:
kročowalo a práwa 1eho fe obmežowaly a zteU
čowaly: u a po židowskU siUloUwáUoš pape
žem které a jak dalece by tyto Uálešy protč:

papežské směly w NěmeckU w pťatxlewst wejčtt
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Bo dloUhem wyjednáwáni prisslo koUečUěkmistU
Uěco a sire š papežem EUǧeUiem 17 wyje:
dUáUkonordát FraUkobrodský, a požhějřš
MikUlássem U r 1448 konordát Yschaf
erbUrgský; a wssak Uic fpasitelUého tim Ue
szfober a žádUá straUa UfpokojeUa! Bapež
si ža hrošUoU fUmmU peUěz UakťoUil Ua fon
straUU ťťmskehokráke, lakomého Fridricha lU
(221000 dUkátU)!u a teU zase wyslal kU
stlěmU do FraUkobrodU, a postaral fe o to še
pťestala Uelltralita U NěmcU wsslckUt se dle

cisaťe pťčdali k EUǧeUtowtlsi a Basilejský silěm
bhl Umoersuu(Walacky,Dll 17 č 1 str 134)
Neboť wychášely wssecky tyto sicahyž pohUút
ky Uecirkewslitottž: papeži Ueprižiné a proto
se miUUly š Božčm požehnáUim

180. žskoslrdsli papržmnú těto prrindy u čd. sněnl

ššntrrňnstxý.

Nožtržka Ua žápadě potom fUěmowé cir
kein w KostUici a Basileji mocUě šatťásly
moci a wážUosti papežU podle stráUky fwětské,
podle dofawádsliho Ua Uarodh wplhwll Toho
bylo tim wice želeti, protože Uin fwým wy
biškám k tažeUi protč TUrkUm 1ichž postaweUi
stawalo se ččm dále hrošiwějssťm, Uemohli již
dáti dUrašU žádUého. Darmo powšbUžowalt k
taseUi meče Ua TUrka papežowé Kalirt lll ža
kladatel kUthowa watikáslské a BtUš ll., dUcha
plUý dějeprawec sněmU Basilejskeho (šonššš
l)jccojomjui); wládarowe an UehnUli seboU

2 MUohem smUtUějssťjesstě, Uežlt tato
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okoličnost, byťo pro Cirkew že w těchto dobach
dostáwala dťoUho po sobš papeže kteri fwe
wysoké, wžUesseUe powoláslč zceťa Uepo
žUáwaťi SirtUš lsi r 1471, ťeholslikfw
FraUttsska, šneUžiwal fwé mocipapežské k tomU
že fon pťizeň k dústoonstem cťrkewslim a bo
hatstwčpowyssowal JUUoceUc Nll r 1484
jtž pťed fwým UastoťeUim byl pro Uemrawllost
we zlé powěsti a jako papež byl fe stal bez
woonU hrťčkoU w rUkoU řwých opťčšUěUch
NejhťUbssiho žohaweUi wssak Utrpěla stolice fw.,
když byla obfašexla Nlerandrem M (Umjé:o.
rjšo Zoršičx) r 1492 který sire weťikýmtdary
dUchowUčlUt byl Uadcin a wssak w obcowáni

Uejfprostějssč šťočtny fe UlU pťčččtaly, w čemž
owssem žla powěst weltce Upťilissowala Byl
otráwen jedem r 1503.

Wo krátkém papežowanť (10 dUU)Ma lll
pťissel JUliUšll., wyfoký dUch wojeUský, který
byť wice powoláxr wojska wodtti, Uežlt wládU
Eirkwe sio. žastáwati Nošmnoželli státU čir
kewniho Uebo bUdeli možslo wybojowáni celé
Jtalie bylo 1eho cčlem UejhlawUějssim

thž papež Uic jeslom wojUU wedl
domllčwaltč pe wládrowe swštssti, cifar Ma:i

mtliaU a kráť Lwaik)(ll francoUšsiý, že šafe
oUi UUlfejťswoláwati fUěmy cirkein J
skUtečUě byl od Uich jedeU takowý fUěxU wypfán
do Bisy Ua r.1511. N wssak fesslo se Ulálo
sitěmowslťčň a sice téměť jeU prelátt frčmcollš
sstč; a papež Ua droti Uim šahájil 5 fUěxU w
LateráUě r 1512 kU kterémUž i cčsať se pťt
dal obeslaw tam biskUpa Kereckého (GUrk) Ma:
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toUsse LaUga, ža wyslaUce fwého FraUroužsko
wssak k tomUto fUěmU wyzwáno bylo pťičinoU
wyssetťowáňč pragmatické fankce; w tom Umťel

papež Uprostťed žáměrU Uejwelkolepějssčchr 1513
Tenkráte, prawi se, práwě owdowělý cifar

MartmiltaU sám Ua prisseonU myssleUkUpťtssel,
Uechat wywoliti ža papeže febe famého
Byť wssak žwoleU kardiUál Medicř pod jme
Uem Lew x., klašsicky wšdělamý, a krásilých
UměUť milowUý kUěš, kterýž UčiUil š Řima
hlain fidlo UměUi čimž pofawáde jest. QU
dále pokračowal w fUěmU Lateránském kdežto
fe mU po osobUim rožmťoUwáUč š kráťem FraU

tisskeml podartlo pragmatickoU saUkci Uaprosto
šrUssiti; která wssak w skUtkU samém we FraU
coUzskU wessla 1est w žiwot a šUstalo fe pťř Ui
R. 1517 UkoUčřl sUěm aniž čo fpasiteťUého

1im porizer ač mUohe odwětwe žiwota cirkew
Uiho wymahaly oonwy a posilUěUč a wa
rowUéhlasyžwěstowalyžloU bUdoUrUcsst!u

181. šnrdinúlnměz bislmpowěz lmpitoly bislxnpst:ě,

arcižúhnmně.

Moci papežske, Uehodami čafowými žteU
čené opět Uáležitého mista w těler cirkeinm
wynaléšti, jestik hlain simhoU doby posixd li
čené Dwoji pak cestoU žcela fobě Ua odpor
wybihajčci o to fe pokoUsser JedUi měli ša
to že papež UeUi Uejwyšssť weliteťskoUhlaon
Eirkwe Uýbrž toliko peri meži rowUými fobě
(soUstawa biskUpská); jiUi twrdili, že jest pa
pež prameUem, še kteréhož moc biskUpskáwy
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tiká (foUstawa papežska) Na sttěmich15 stoe
leti oboji tyto Uáhledy fe tťely; Ua fUěmU Ba
silejském moc papežská Uejwice byla žtenčella
Brawého stťedU Uemohli se Utkterak dohádati,
a tolikeroU siloU žádaUá i hledaslá oonwa cir

kein bUď UemožUoU UččUěUa, bUď dále odklá
dáUa U papežU famých pak Uebplo lze opra

wy docilitt jelikož papežowé te dobh Ua mUoše
Uemělt fami bUď oprawdowé k tomU wUle, Uebo
mrain siťy WažUost jejich a wliw tak fe
slábly, že iUterdiktU jejich fobě erssimáUo, a
tim meUě UaťišeUi jejich Naoqu jewila se
siraha, od Nima co UejmožUěji se oddá
liti, a famostatxte Uárodxti Eirkwe žakla
dati (simha od Nťma odstrediwá či ceUtrifU
gálná) sl p pragmaticka faUkce we FraUcoU:
žich, Uálešy w MohUči a Fraslkobrodě UčiUěUej,
čimž jednota Eirkwe fw žaťostUěfe trhala

Bťece wssak wěc to Uad mirU podthá
a o božském prodU ústawy cirkewUč fwědčťci

ani těmiro strastmi Uemohlo wečejsle miUěUi o
papežstwi co žákladUjedUoty a erthUteer
jeho w ústroji cirkeinm potrebnosti podwrá
cer býti

Zde fe Ukášala patrUě an ochraUa, kteroU
byl Christnš WáU swé Cirkwt prislibil; žde fe

opět siawUě potwrdiťo že ani peklo UeUi š to
roždrtiti oUU žákladni skálU Ua ktere EhristUš
žaložil Eirkew fon ačkoli jak jfme widělť
peklo i UejedUobo papeže k whwráceUč
tomU mělo ža pomahače! J krásilá idea
kťesiaUská: fpojeUč papežské moci a cisaťské
koblaženi Uárodmo ač w žtwotě wčc a wice
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mižela prece pri žlásstňich prčťežitostech fe obje
wowala bohnžel!ujelr Ua odiw Jako drUhdy
cifať Jtndrtch ll sw pťč msst papeže Besledtk
ta Nll we FUťdě ewaUgeltUm četl: tak žpi
wal i cisať SigmUUd, 1ako jáheU pťi msst
JaUa xxlll w Kostsltci cisar Karel lsl š
tafemým mečem w Basilejč sw ewaUgeltUm

Bršo wssak po tom žwěstowal Marčmilian po
čátek Uowe doby, když r 1508 w Tridentě
1méUo Uowě zwoleUého cťsixčeťťmskeho fobě dal
Ueprijaw korUUU z rUkoU papežowých

2 Woleni papeže od Nlercmdra lll r
1179 wýhradUě šUstawer KollegiU (fborU)
kardiUálUw ak temUž prťwtělexlč predUostowe
ústawU chUdýcha Uemorsltc potom Uěkoltk úred

UikU (osstciaťU) dworU papežského jako kardt
Uáliujáhxtowé Qd te doby pošUstáwácci
hodnš kolleǧtxlm kardiUálU žkardixlalll biskU
pU mkx„tčšžina 1áhUU, ceťčem w počtU 70

S l U š b a B o š č.

182. Mlmčnimexstnžbě Cirlxwr.

77,
Wedle tažeUť križackých a dUchowUě š Uimč

spťišUěUojest Umělli swaté u1akožto pťedsta
wowánč a wytworowállč toho, co 1est UekoxlečUé,
we sprobě fmyslllé Uejwelebslějssčm úkašem to:
hoto občasi Již to samojedtné mělo by kaž

dého kdo jeU poněkUd podržel cit a smysl pro
to co jest krástle a wšUesseUé, moci smirttt š
w,ykťičeným od UeralcU stťedojwčkem.
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1 Sloh stawitelský, kterýž slowe ǧotřcký
čili by raději UazwáU býti měl fraUcoUzským

proto že wlastUě we FraUcoUžskUprod waj
wzal (Učeni l)o Uin Uazýwajč ogtwalským),
wytkUUl sobě ša úlohU, UábožUý ctt a sith
krestaUskoU po BohU predstawowatt šrakUm w
obrašU stawitelském, eo možUá Uejwťre welko
twárUem w Uěmžto každý kámeU Uěro šUameUá
Uějaký fmysl taji w fobě Za žákladni formU
prewťadá Uažwice kťiž u šUameUiUassehowykoU
peUi a stťedisstě Uáboženstwi kťestaUsieého To
wssak co má sloh tento do febe zwlásstnčho a
wlastUiho jest oblon jehťaslrowý (sspičatý),
který fpočiwá Ua pilťťech fmčle žhúrU fe onU
cich, jako ozUak Ulysle která fe wthrU powžUá
ssi a k UebesUm tná swe siUěťowáUť QUtlým
a slaboUUkýmšdá sk každý 1edUotliwý článek
který Uěco podpira a Uese; ale pťisitě odměťeUé
rošděleUč a úzké fpojeUi jtch dodáwá ceťttostt
UetUsseUépewnoth a držeUliwostt N to je obraš
dowěčné trwalostt Cirkwe sw 1akkolt každý oUd
jeji slabým jest sinrtelslťkem! u WýšnamUpťUé

oždobp (orUameUty) Uažwice wšaty jsoU š
rostlinstwa, 1elikož fe rostlisla powymykáwá
že šemě a k Uebi fe wypislá; premožeUá žmyje
drači o osskliwe žiwočtšstwo žaléžá se do koutU
possmoUrUých. Do wysokých sserých prostor
SwatyUě wpadá malowaUýmt okUy fwětlo ta
jemstwipllle, a pohledUeli še jimi do weUkU
potkáwá fe oko w Uich š obrašy Swatými,

aUyt fe skwi w hoťirťm barwoleskU J žweUkU
ponazUji Uašwice dwé kUebi wypUUtých wěži
U wchodU chrámoweho (Bortál), a kolem ko
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stela sspččaté sloUpky piťiťU šciporxtých, 1čchžto
konec a hraUy kwětčslamt pťeš križ ozdobexty
jfoU uu wžhUrU k otčině Uebeské.

j Tyto stawby byly welikoU šáležitostč w
Uižto fobě oblibowal lid obecslý K témUž
účelU sborowalič se Uabožne bratrstwa, a widá

Uo mešt Uimt často jak hrabata a rytiťowé w
UejhlUbssim mlčeUť, ktere jedčUě ssepot modťitby
pretrhowať Uejtěžssťch prácč stawiteťskhch wyko
Uáwali Berč wssakstawitelowéa kamelmici

byli wycházeli še klássterU Qd šačátkU 12 sto
letť odewšdáwalo jedno Uábožne pokolenč drU

hemU aby pokračowalo w šapočate stawbě Uě
jakého chramU Uebo 1iUe bUdowy poswátUé;
Uejwětssi dil wssak š Uich žUstať UeUkoUčeUýxU
protože Uáboženská obeclcomyslslost stydla čim
dale tim wice We Wlassich podršexco Uašwice
pťi kaplách starorťmskoUpodobU r otoUdy (okroU
hlisly), pťt wštssich pak chrámech basiliky
Ehrám fw Betra w Nimě w skwostslostia
obrowské weťikostt peri w kresiaUstwU ale w
zcela žlasstUim slobU staweltý žačat byl od pa
peže JUlia jl U Uáš Ua Morawě máme š
takowých welebslých staweb stťedowěkých nejedUU
kranoU památkU; k p klásster w Tissnowě we
Zdáťe Ua Starem BrUě U fw Jakoba w
BrUě w Olomúci fw MaUrtcta, w Trebťči
Ua zámkU a t d

2 Kolem UměUi stawtteťskeho jakoby ko

lem swé anoince fborowalak fe i jčná
ostatUiUměni Uejbližemalba a fochaťstwi
Z thto UešUajť we stťedowěkU jiUých účelU a
mysslenč, leč kčeslanských, tolikéž z klássterU
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peri waj szčk majice Bosixdse obdin
jeme prekrastlým malbám tak ťečeUýmiUitiál
Uim t. j Ua perich pismeUách kapitol we

starých rUkopifech kteréžto mohoU powažowáUy
býti ša peri pokay a cwičeUiw UměUima
ltťskem W rychlem wssak powzletU Utworowa:
la dále ko obražy kU oslawowcmč toho což
jest Swaté, ktere pofUd co UedostižUewzory
stáwaji Bod ochranU fw patrona LUkasse,
Utwoťtlť fe počátkem 13 sto!etč w Jtalii fpo
lek u sskola itálská; o dwě stoťetipozději
Ua RýUč sskola Uěmecka BodinhodUé splý
wáUi Uebeského š požemským w madoxmách
(obraz B Marie), wýraz žbožUé mysli we
twáťich Swatých wydáwaji fwědectwi o wroUci
žbožUostt a UábožeUské Uadssenosti tehdejssch

Umčlch; byk si i Uowějssi UměUi, kterež si ša
to lthje w obUažeUe fmyslUosti, která šwiťecť

pUdy dráždť, wystawowala pťi oUěch Uedostatek
úlUčonsti (proporce)a pitwy (aUatoine)

185. šňohostnžba; ubťad u stamnnsti.

Weliká byla toUžeonst lidU kťesiallskeho

po cirkewUťch pobožlwstech, a rošmUožsl fe počet
těch dUUw požemskémxl šaměstUáUi Uijtých a
BohU žafwěčeslých, žUameUitě a prece se Uikdo
erbáwal že protoš chUdUe

1 Nejwhšssč stUpeň Uadssersti UábožeUské
obrátil se k Uejfw Swatosti oťtárUi to
mUto strediskU wesskeré BohoslUžbh J powstala
žlasstni slaonst k oslaweni jejimU u slaonst
Božiho Těla, kteroUžtozačal Uejprwé siawtti
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HUgo biskUpw LuttichU r 1246 a kterážto
od KlemeUta 7 Ua fborU cčrreinm we
WčdUi we FraUcoUžich (Mjč:nuš) potwršena
byla pro wesskerU Eirkew Bťi těže slaonsti
porozwijela Eirkew Uejwětssi skwostUostasláwn,
a Tomaš Nkwtxrskýsložil pro tUto slawnost
pofUd UžiwaUé Uedostižiteťllé chwaťožpěwd!

Za to Uastala šměna pťi pčijimáUi
této fwatosti Jelikož se každý toho obá
wal aby fUad Uejfw Krew BaUě bežUžiteč
Uým wylitim Uěkterých kapek Uebyla žUeUctěUa:
tUdiž si počali lidé pošUeUáhla žtwějt Ua pamět
Uwaděti tU staroU mysslellkU žek podle stálšho
UčeUiwiry pod každoU sproboU ceťe
úper, žtwé tělo Ehrtstowo obfaženo
1est,aaže tUdčž,čdo 1erm spUsobU chleba pťxe
podstatUěUeho (Ufwátostslěltého) požiwá žároweň
š tělem i krwe Waslě požiwá, 1elikož žiweho
těla bež krwe Uestáwá a myslitč Uelže Nežwětssi
Učellcowé božťni oUobo wěkU whjádrowali fe xeo

teU smysl o tomto hťxlbokem tajemstwť; a Uá
sledkem toho kalich Báxrč wždh wice še šwka
wychášeť Když pošději Uěkteťťu jako hUsite
twrdossijllě Ua tom stáli že i š kaltcha Wálrě

pitř ke fpaeri 1est zapotťebč: tU widěla Eirkew
že wčra 1eji w UponU prčtomUost Ježisse Ehrista
w každé prsobě Uo UebežpečťUbihá aš
ohledU toho Uaprosto mufela šakášati aby Ue
kUěžť (lajikowé) pilř ž kalicha Báně
Bromčlla takowá UeUi Uikterak proti WčsiUU,

jak odercowé twrdť; Uebo EhrčstUš WáU Usta
Uowsl prř posledslč wečeťe žárowen obět i
swátost oltáťni Eo obět má wečere
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BáUě žiwě pťedstawowati, anbrž wlastUě Ue
krwawě opětowati krwaon obět WáUě Ua kťčži,
kde se krew od těla oddělila Bročež exbh fe
toto odděleUi krwe od těla žiwě wyobražtlo, jest
pťi obětč xUsstfw kalčcha eryhUUtelně šapo
trebi; pokUd wssak fe wečeťe WaUě co fwátost
wěťicčm podawá kU pťčjimásli postačnje take

1edUatoltko prfoba protože w každé prfobě
anbrž w každé častečce prsoby 1est celistwý
ChrtstUš dle presilého UčeUiEčrkwe a tedy Uasse

siedUoceUi š Ehristem fe každoU sproboU,
ba iUejmeUssi částkoU 1e1č úpťUě UskUtečUUje
N práwě o takowé siedUoceUč1est pťi pťiji

„ UláUi Uejpťedxtěji čtUiti

Z KU poctě fwaté Bohorodice UwedeUa
bhla Ua žápadě Uowá slaonst „Ueposskwrněx
Uého Bočetť W Marie,“ kteroUžto w žá
padllč Eirkwi Uejprwé swětiti počalt kaninci
we městě LyoUě (r 1140) N wssak Uaťešala

tato slaonst, jakož i UčeUť, Ua kterémž co Ua
žakladě fwojim spočiwa („že tottž Marie
BaUUa beš hťichU prwotneho byťa 1est po
čata“), mUok)oUásobUéhoodporU ipťi takowých

UčeUých mUžech cirkewUťch, o kterých waec bylo
žnámo žet ssoU horltwi cttteťowé blahoslawexté
matky BáUě, k p fw Bernard fw Tomáš
Nkwixlský, dilem proto, že UwedeUi one slaw:

Uosttnu bez žádásli o dowoleni ťtomU w Nťmě
u fe stalo, diťem že ti kdož oUoho UčeUi há
jili eryjádťowali ho tak pťerě 1ako fe w
Uerowějssč době Eirkew wyjádťila Uýbrž š
takowými pťimčssky je podáwali, které patrně
blUdUe ssoU Když UčeUý FraUtisskáU DUU
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SkotUš „Ueporussmé Bočeťi horliwě zasta
wact fe jal: tU fe šapťádla mezi obojčm radem:
DomtslikáUským tottž a FraUttsskáUským žiwá
hadka, kteroUž Uemohli zcela Urowxlati aUt fUěm
obchý Basilejský, wyjadreUim, že toto UčeUi š
wiroU katoltckoUa š rošUmem fe sl)odee u
aUt papež SirtUš 17 krerý Ua slawnost tUtoj

odestkh propUjčtl u ZUstáwaloť to, dokUd
úplně wyswětlelro Uebylo UábožUým miněltim
čterež teprw Uáš papež WiUš l)( úplUě podle
pťesilé UaUky cirkein whjádťil a ša čláUek wiry
prohlásil (1854)

4. L 1389 powstaťa slawnost „Nawssti
weUi B B Marie Ua pobťdUUtifw Otce
BanweUtury (2 ČerweUce)

ZášraěUá mťsta: Loretta bťiže JakpUě
(Nnkan) Ua kťidUémpobťeži itálskem a Eella
MariáUská (Marta Zell) w horach Štyrských
stalyč se oblčbeUýmt, co mista poUtUicka kUctěUť
Rodičky Božské Eelly meřáUske pro Uassč
MorawU tež proto ssoU památlch, že prwňi ko
stel a tU kaplU, we které Uin Uprostťed ko
stela focha diwotwomá B Marie fe ctč uu
wystawěl Uáš morawský markrabě Wladislaw
JiUdrich r.1200 který an Morawě klásster
Welehradský wystawěl

Welebné chrámy MariáUské byly U wnitť
obložeUý památslimi obrazy, tam wěUowaUými
a poUtUici diwajice fe Ua Uě Upamatowalč se

Ua pobožUe powšsti a žážraky, kreré fe Udály
Ua prťmlUwU W Marče čimž fe bUdila dUwě

ra útčcha a láska k Uáboženstwť w lidU wěťicim.
x Eo žáwěrka wýročUých slaonstč pťtdáUa
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slaonst „NejfwětějssťTrojireBoži. JaU )()01
ji Ustanwil co oktawU slaonsti fwatodUssni

Z.Nážxlý Řehoť Nl to prorašil že 1e:
dUota w litUrgii po celé Eirkwt byla Uwedesla;

pročež pťestala Urošarabická we Spmcheťťch a
siowaUská we krathách Uasstch, w Čechách a
BolskU Stalo fe to aby fe wssUde i žjewUě
dokašowalo, že katolická Cirkew je ťim ská t j
š Nťmem co š hlawon, fpojeUa UžťwáUi ka
licha BáUě U lajikU pťijťmajčrich stáwalo fe
wždy ťťdčejssim Zásoba cirkewnich chwalošpě:

wU (hmeň) fe mUožila UčeUUťkfw FraU:
tisska fw Tomáš z CelaUa (xlx1220) žaUechal
Uam oUeU welkotwárný hrUzožpěw „j)jšš jrčš
(DeU hněwUxe),který se pťi rekwičch ťiká a špiwá;
jiUý FraUtisskáUJakopan (ř 1306) bástlil
Bdčxbčxr Mčxcšree (Stála Matkadlexe), Uejkrásilějssi
trUchložpěw dUsse kťeslanské Qlčkoliw hlawUč
slUžbh Božč w latinžč fe kanly: UicmeUě po

kwech dle UárodUich jašpkU whwťjel fe špěw
kostelUi w jažka každeho UárodU dolUácim
Nejdťiwe fe pťekládalh k témUž cčlt hymslh cčr
kein, k Učmž bršo pťidáwállo i 1iUých, od Uá:
božUých lidi složených Již pťed wyUalezeUťm
tiskU ozýwal se zpěw UárodUť pťi slUžbách Bo
žich, potom owssem pťichášeťy i tisstěUé špěw
Učky (kaUcioUály) do rUkoU wěťicich

x xje)Wiz wýbormš překlad od prosešsora Fr 2Sušila we spisU:„Hthh cťrkewUť.“W BrUe 1848 str2 06.
Me) Wiz tamřéž str 76 aUebo radeji w Uowčjssim prekladU od

šéhož5we sbircc pisUť: „Majowa pobožUost.“ W Brnč 1858
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Jiný drUh pobožnostč U lidU zlásstě pťi
UedostatkU modlitebUých kněh byla pobožUost
fw NUžeUce. Dle prfombjakho sw Domčnik
žťidil a rozssiťil obsahUje rUžeUec wesskerá ta
1emstwi lidského wykoUpeni a tUdťž stežejslé
čláUky wiry katolčckě asměruje k oslaweUi
Rodičky Boži Když wssak pošději (7 Nťjlta
1571) žUameUitábitwa U Leanta proti TUr
kUm bhla dobyta toho dUe kteréhož bratrstwa
rUžeUcowa w Rčmě U siawUých perodech ža
wčtěžstwi prosiťa: Ustanowil papež BtUšU .,
žlasstUi slaonst fw Núžeslce kteroUžpapež
Ř?hoť )(lll Ua 1 UeděťiRijna měsice Určil

a pap6ež Kťement )(j po celé Eťrkwt rošssťťiltZ.ZlásstUi jako wždy dUležtté odděleni
slUžbh Boži bplo ťážám čili Wýklad slowa
Božiho kpoUčeUi a powzltessenč lidU krestan
ského DocčeUých čan bylo Umoho wýtečxlých
hlafatelň slowa Božiho UčeUýcha wýmťnwných,
jakok p. sw Bernard Tomáš aj W ťádU
DomimkáUskem bylo hláfáni slowa Božiho hlaw:
Ui powilmosti we ktere JaU š WiceUci (1230)
podinhodUé sice dostťhUUl obratnosti, ale ša:
plitaje fe do poťitiky fám fe žlehčtl u

Jtž pred Uim we FranroUzich mohútný
hla,žfatel pokáUi: Falko š NeUilly stdcem lidU
wládUUl a k Uowým obětem pro hrob Spasi:

telUw rožUěcowal uW okolč ŘežeUskem otrá:
fal FraUttsskaU Berthold (ch1272) i fUrowýmč

myslemi wžbUzUje w Uich pokorU a čistotU ži:
wota uWsány též pťihodné Uáwody, jak by fe
ťeči kažatelské šdárUě pracowatč a pťedkládati
mčly Takowé pfal Nlalmš z Ryšseln, opatx
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GUibert š NogeUtU (alx 1124) (čti NožaU),
HUmbert z RomoUU a fw BanweUtUra kterh
we fwem dťle Udidjjéx pčxupšrumee (bible pro
chUdé) warUje kažatele pťed Uástrahami famo:
libo c

st7. W 14 a 15 stoleti Udály sk we
mUohých krajiUách žážračne wýjewy půsoonsti
kažatelské prt ťidU kčestaUském o kčerých my za
Uasstch dob ani pomysslesli Uemáme ZádUý že
foUdobUčkUUemUže dost wyUaprawowati fe kte
rak merě dojimal mysttkJaU TaUler (rlx1361)
ťečmč fwými, jež w okolť KoťťUa a StrašbUr
ga k lth čixciwal uu Kterakým žážračUým kax

žatelem bpl fw WiUceUc Ferreri, DomiUikáU,
dofwědčUje to že od papeže ža apostoťského
kašatele prohlásselt bhl. S toU ponmoci pUto
wal co mtšsianť po Špalcheťich, FrancoUžich,
NěmeckU Jtalii a Nnglii Bočet dUssi, 1ež
obrátil mUže býti 200 000 blUdaťU, 80 000
mohamedaUU, 25 000 židči a Uefčisitle mUožstwč
hťissUikU Umrel 1419

W Uěm bylo wsse sledUocer co meeťo

pohUoUti swětem škažeUým: hluboký žiwoc w
dEl)ristU, žáchwatUá wýmlUonst, dar 1aška a
šázrakU WodobUě probiť hťafateť kajicUostt:
JaU Kapistráxr fwými latiUfkými rečmč, jež
perodce jeho tlUmočil lidem, a sice proti hU
sitUmxe)u JeroUým Sawoxlarola, Domč:
UikáU žUamenitý, pťťsilý mrawokárce a hrošUě
wýmlUwUý bUťtč lidU we FloreUcit prott Nle

e) Wiz knihU Dšdictwťm Uafsim whdanU o sw. JaUU Kapia
stranwi.
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raUdrowi N papeži Eo kažateť boUťil we
Floreslcii prott anoinkům medicejskýma spolU
proti wrchUostem cirkeinm a obražy žjewesli
fw JaUa Ua Uě wpkládal Byw Uěkolikrate
žalowán mUsel fe wždáti úťadU kašatelského
čemUž, když fe podwolil bržo od papeže ode
sstěUi dosici měl Když ale šUeUadále opět Ua
kazatelně se objewil a jesstě erážaněji protč
papeži hťimal klátbon byl stišen a wypxlželt
Bo mUohých strastech byl jat a odprawelr

(1489 23. KwětUa) Dle wšdorowite a od
wážliwé držosti 1akoU ťečUil byl pťedchxldcem
LUtrowým; w UčeUi ale UešbloUdilwýtečnýu
UesskastUýteUto fyU fw Dothtka u Gailer
ž KaiseršbergU (xlx1510) possetslostemfwět
skýma UeťádUm Ua Eirkew se walčrčm wtipeut
pichlawým se posimwal. uu Neapolský Umtch
Gabriel Barletta (1470) w tomto prfobU
u tottž jišliwém spiláUč u žablondil až do
žámežUostť

484. šúzrň cťrůrwni.

Mezi sskodh, jež prý tažeUi križácká ša fe
boU táhly šhUsta fe také žmiňowáwá o tom,
že dťewUč fpasitelllá kášeň cťrkewUť Uděťenýmt
kťižákUmwsseobchými odestky welikéhobyla
Utrpěla porUsseUi a úpade TomU wssak Ueni

tak Jtž we pťedessléperiodě dotčer že stará
prčsiwst w tomto ohledU wždh ťidčejt pťicháščx
walak Užťwáni; w taženich pak kťižáckých
strasti a Uebešpečťpltlých, majčcťchžáro
weň Učel Uábožxlý, cirkewUť fpatrowáxla raději
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prčhodUá Uáhrada ža tUha cwičeni w ka
1ťcUostt ktera owssem dťťwe w obyčeji býwá
wala, a wssak již drahně časil bez toho wždy
wic a wčce ž obyčeje wycházela.

2 Jčna pťedháška, kteráž fe děláwá Cirkwi x
w tomhťe občasi šaleži w tom že prý byla
Eirkew fe prokašowala w Udělowáltč od
pUstkUw pťiliš sstědroU BUď si, že w je
dUotliwých pádech Uessetrer a še šťeteťe poU
sstiUo poswátlch účel odestkůw, u totiž aby
jimi fe podporowaťa horliwost w pokáUi;
UtcméUě pťišslatt se dlUžUo, že wesiněš se byly

staly odestky ša těchto dob pro fpaerč hťčssUi
kUw tim potrebslějssťmi ččm wice drewslč ústaw
kajici ž obyčeje wycházel uu Uebo Uějakým
spUsobem xUUsiBožske sprawedltcosti ža fpáchasle
hťichh fe odkájett; a jakým prfobem? to
Určitt Ualeži Eirkwt

Z Zlasstnť drxch odestkU ssoU 1Ubileri
odestky, kteréžto tťmto čafem pťisslydo šwka
Qd 1akžtwa byťo meši lidmt w obyčeji žeť 1tste
žUačUe odděly časowe k p 100ťete trwánť Uě

1aké dUležité wěci Uebo ústawU Uějakého slawe
UostUým sprobem byly, wyšnamescásly a pťt
pomináUy Tak i w Rťmě bylo požorowálto

že po odběhU jedUoho stoťetč wždy walné poUtč
tam fe wykonáwaly, že se tam waťiťt welicč
žástUpowé poUtUikU aby tam UplyUUtč tak žtm
čneho kaU časi: UábožUě slawilř To pťtmělo

papeže BoUifácča fllj k tomU, aby pro r
1300 wsseobché odestky wssem wěrťcčmUdčlil

kdožby toU doboU ansstčwsli w Řčmě chrám
fw Betra stdcem Uábožným. Nasledek toho
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byl že fe tam dostawilo 200 000 poUtUčkUw
Bapež Kťemexlt N Ustanowsl tyto odestky Ua
každč pUlstoleti (Ua 50 rokU), a tťm během
obdržely jméxlo „odestky jUbetleri“ od roku
1Ubtlejniho U ZidU kteréž fe take podlé šákan
wždy ža 50 let UlUfelo slawčwatt, a w Uěmž
fe odponsscťwalt dlUžnťkčlmdlxchowé 1ejtch Wo

ZdějčUstanweUy tyto odestky Ua každý ZZ rok
(Ua památku let Ek)rtstowých) a konečUě aby
wťce koleU ťidstých te Utilostt UčastUými fe státč
xnohťo Ua každý rok 25, pťt čemž šUstalo až
do Uassich dnU

Slawllými se staly a pofUd jfou Odest
ky xoorttUUkUlowe kreréžsi byl sio FďaU
cissek Serasinský Ua papežř Honortowi lll
wyprosil pro wssecky ty wčťičč 1enžto by malý
kostelťčeku Ulěsta Nšsišsi UazwaUý „porttUU
kUla , UábožUěansscxwit pťissli u Za to
obdržeť iťád Dominikállský ponmocUé odestky
pro kráonU pobožUost sw NUžeUce kte
roUž teUto ťad šwlásstslč horliwostť Uwáděl a
ssiťil NozUmiwať se ostatUě famo seboU (co
wssak Uepťátele Eirkwe Uechtějč Uahližetč), že
každý, kdo chce těch odpllstkň cirkeinch býtř
účastelr ku profpěchU dUsse, pťedewssťm mei fe

že swých hťčchU skroUsseUě wyšpowidatt, jich
želetč a peer pťedstwzetč prawého pokánč w
srdct swem mťti Tťm bolestUěji 1est požoroǧ

wati, že jmak welicč Učenrowé odestky tyto
matou š odesstěUim hťčchUwe fwátostt
pokáUť, od čehož ko owssem jfoU šcela roždilllé

4 Zwlásstnč spUsob kajiclrého cwičeni pox
zústáwajici w bičowáUi sebe wždy wic a
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jwicc! fe žmáhal, a Ul,ezi šim, ro dťčx,oejenom,
w klássteťich w obhčext,bywal, ,pťechaželť UyUč
i do pťčbytkči sonro!,nUy,ch q do, weťemého žt:
wota, tak že byťo wtdětc ceťe žastUph takowých
bičoinkňw, kteťťžto oqužeUč ssoUce až po paš
a bičUjťce efe až do, krwaceUč po krajlch chodi:
wali, žlásstě teUk,rate, když Uějaké wsseobecné
soUžeUč kU šlásstm kajtcslostč ždáťo se poszžo:
watt. N wssak pťeceňowásrťm tohoto prostčedkll
kajicUostč bršo fe pťč rom Uajitt daťy wsselijaké
Uefpúfoby a powěry, k. p. žeť hťťchowé mohoU
1edtnš krwi odkájexlt býti; a že Ua misto kťestU
š wodoU Uastonpil UpUč kťest krwe. To

1merwttě se pťihodilo, ,když r. 1348 wypUkťq
strassltwá rána morowa, 1lžto ťťkali „čerU,a
fmrt“ a po celé Ewropě šUťttt počala. 7 Ten:
kráte fe wyskthUwssi bičowUčci, kteťi i Zidy,
co domUělé púwodce té hl,ťžy požabijeli, anfeli
tresty čirkeinxnt potlačowaxli býti.

186. ďlnmč řčxdy.

Qd 11. stoleti wedle papežů tUejwire pťi:
spěly ťády ťeholné k tomU, že wira a mraonst
šafe fe žmáhaly w člowěčeslstwU. Skoro wssecko,
čim fe mohl čaš oUeU wykášati, a ro sloUlo
welikým a slawxlým uo Uejwýtečnčjssi preláti,
silofosi, theologowé, Učenci, báfntci, Umělcř, sta:
witelowé uu bylt wychášelt z ttchých chodeb
klássternich. J fami žeUati lajikowé pťipojilt
fe kU klássterům, a zachowáwali, poklld to jejich

ok,oonstč pťipoUsstěly, ťeholU klássterltť a pťie
Uasseli fwé jměUi klássterúm ša majetnost obecni.

32xe
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W tčchto pak klássteťich fe žachowáwala bUď

ťehoťa fw Benedtkta, a wssak w nowějssťm
pťťfnějssťm spňsobU Uebo i ťehola zcela on
wých ťádU

1 We mUohých klassterách beUediktýnských
Ua mUože byla skťesla dťewm“ kážeU WrťčiUoU
toho byly ž weťtké částt bohaté 1ejtch statky,
kterých si bylt bčhem časil wydobylt a dobre
čili pohodl:le a rožkossslé žiwobytč které odtUd
powstalo

J wycháželč pťeš čaš še stareho kmeUe

Berredtktýnskeho mUoži Uowi wýstrelkowé, kteťč
wssickm pokládalt chUdobU ža žakťad ústawU
fwého

Začátek te oonwy UčiUilťád w KlUgUi
o kterém 1iž w pťedesslém občasi rečer. Zesstě

wětssl žUmUeUttosti, Uež teUto dofáhUUl bržo
rád Eisterciákll uNobert opat w klassteťe
MolesiUe, opUstiťsij kťássterš UěkolikaUmtchy,
proto že fe tam ťehola fw BeUedikta Uešacho

wáwala dostt pťčstlě eriť si wystawěli w je
donU ofamotělenl a diwokěm Udoli lesimtém
Uedaleko DijoUU (čtt DyžoU U) Uěkoltk celť,a
to Utčsto se 1merwalo Eisterc (()iccščxxux(7()iu

šcšraium) Wýwoda BUrgUUdskýwystawěl 1im
r. 1098 pťibytky poťádUé N wssak prsob
žtwota Uad inrU pťisilý Uowých ťeholxrikú ždál
fe býtt pťťltš odstrassUjťčťm; Uebo sk hlásilo do
klásstera k Utm welmt málo čekcmckr TU fe

pťipojil weltký Bertmrd k malé bráti těto r
1113 a ťád teU hUedle se žwelebil

BerUard hned fám šafe žaložtl Uowý klá
sster, který pošdeji fe 1merwať Janodoť
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(Glgřršxmux) a w 25 rokU wěkU swého již od
bisknpa Ehaloxršského ža opata pofwěrest bpl
wu 50 let po šaloželtičťtať ťád teU 200 opatstwť

2 Řád KartUšiánský, posild trwajicť še
wssech Uethžssi, posixd fe držť w pďwotUém šťč:
ženi fwem Řád teU šaložsl BrUUo pťedsta
wený sskoly biskUpskéw Remessč kterýžto po
borsslčwým žiwotem arcibtsklxpa fwého byw roš

UechUtěU odrekl fe fwěta, odessel do strasskiwe
poUsstěleri U GrerblU, UazwcmeEhar
treUfe (()Zchšium), kde sobě whstawěl boUdy

še soUdrUhy fwýmř (1084) Zdet žiťt jfoU
1ako poUstewUčct w Uejprťstlějssťm mrtweslč poži
wajice 1eU chleb lUsstin a wodU UeUstálé ša
chowáwali Ullčeslť pracowali a špťwalt w kUrU
dnem i Uoci NirméUě se Uacháželt mežt Utmi,
1ak fám protestaUt o RaUmer wpžana: lUUe
žowé wýborxté powahy a až podinhodUe dUcha
hťnbokostt be fe Uebežpečer:stwišbohatstwi
hroščcť k Uim Ueprodraťo byťo šapowěšeňo
Uěco darem pťijčmati leč potrebne wěčt k po

trawě a pergaerUtowš kUže k opifowáni kUěh
Boždějssich darowáni poUžiwáUo Uašwice

k ošdobowállč chrámU pťekrásttých. BrUUo byl
od fwého Uěkdejssiho žáka UrbaUa ll, papeše
do Nima powolásl; bršo fe mU wssak šUechU
tilo žiwobhti dworUť pročež si w Kalabrič Uo:
on KartUsU wystawtl kde r 1101 fessel
Tento ťád žachowal až do Uejpozdnějssich čan
w podstatě son drewni pťťsirotU

Z Zasslý ústaw dťťwějssich kanoinkUw

obdržel obnowitele w osobě Norberta který
byl bohacý sslechtic a kanwUťk w rodtssri siďem
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xu w KoliUě Z wolUého a rožkossného žiwo
byti probndil ho blesk, který wedle Uěho sletěl
a jej kžemi Uhodčl Když se zpamatowal a

k fobě šase prisseť powstal co člowěk žceťa pro
měUěny OU fwé wýUostré obroky wrátil fwé

bohate dčšd:čtwiprodal cxožtoho Utržtl roždal
chUdým a po FraUcoUžskU čo kažateť pokátlť
chodstti počal Wotom fe Upadil š Uěkolika foU
drUhy r 1120 Ua poUsstce Uazwčmé Wremoxt
tre (l)rňšmouštxčx!um) U mčsta LaoU U oded
Uowý rád BremonstrátU thj prod wšal
Norbert dal ťádU swémU staroU ťeholU podle
ktere dUchoin pofpolU šiwi býti měli
a kteraž l flowe ťeholoU fw NUgUstan fpojil
ale š Ui cwičexlčwe wědách, úrad kazatelskýa
špráwU dUchoin Bošdějř byl powýsseU ža

arcibiskmoa w DěwiUě (MagdebUrǧ), a tak Ua
bwl pťťležitostč, Uwáděti teUto dobročtUUý, fpa
siťelUý ťád w dalekých krUžťch, žlásstě po ťťssi
Uěmecké Botwrzexč byl rád teU od papeže
HoUorla ll (1124) ZUak jeho šcela bilý
ťeholUý oděw žUačč čistotU anickoU mrawU

ll MéUšrošssiťeUé ačweledUležttéťády,jtmtž
čafowýmpotrebám wyhowěla Eirkew fw bwly:

3) Řád Karmelitáxřský. WokUdto
historie dotwršUje, jest šakladateťem rádU toho
kťtžák Berthold šKalabrie kterýžto okolo
rt 1155 š Uěkolika foUdrUhy Ua prabUem
témeUU hory Karmelske U1eskyUšpřoroka Eltá
sse sobě poUstewa bhl wystawěl Broto že
žde, Ua památkU tohoto proroka WáUě od sto
leti wždyckp Uějaci poUsteinci fe Uacháželi od
tUd powstala powěst, še teUto fw prorok sam
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byl zakladatelem rádU toho Berč ťehola
Karmelttc:w 1ako poUstewnťkU bhla potwrzexm

od patriarchy JerUzalšxUskéhoNlberta r 1209
Když byli Saracéxlt šaje fe žmorUiltWalestýny,
Uhosttlč se Karmelité w Uowých klássterách po
Ewropě, pod jmeUem: „Bratťč fw. BaslUy ž

KarmelU“ a š potwršeslťm papežským pťestalř
býtt poUstewUťkU Sestý ǧeUerál rádu SimoU
Stok w NUqlickU obdržel U widěUi od fw.

BaUUy tak ťečellý fkapUťiť ža oděw ťeholný
Bršo prtpočtent ssoxl k ťádUm žebrackým a r
1401 roždělesli w bosáky (ájšošlc:ščxri) a Uebosi
(ošlcšštj), k Uimšto fe pťtdrxlžsla pošdějt četna
bratrstwa fskaplllťťskaw úctě blahoslawene Ro
dičky Boži a we skxltcťch mtlostdeUstwi fobě li
ijici S tťmto ťádem Ua Ulnoše žpťťšxlěxrbyl:

d) Řad FoUtéwraUdský we FraUcoU
Zich, Umjťčťža hčawUťúčel UrtělliB B. Marte
leodre jeho 1est Nobert žNrbrtšfellU
(1094), dr:we Učttel theo!ogte w Baťižt po:
tom po mxwhých prewratčh žiwota hlqjeetel
dokáUi Zlásstě a beš ohledU Ua wlastUi po
wěst obrať si tčxžkea powášltwe powoláUť obra
cett žeUskš oddané smtkstwU KlásscerUm fwým
žeslským imxxžským totčž powoláUť odporUčtl
Nád jejich, dle ťchoťy benedtktýslsiee festawem),

potwrdtl xoapežWafchnltš 11. (1106u1113)
o) Rád Serwttxxw Tento ťád byl

žaložeUwe FloreUcti Na powszšeni jakéhosi
Boxtifáce Manlda několtk bohatých a Urože
Uých obchodnikU odťcxklo fe fwěta (1233) a

roždawsse stacky fwé Uwášali fe w žiwot pťť
sitý Na hoťe SeUatorio šbUdowali fobě chrá
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mek a čelly, we kterých žťásstě Ua oslawo
wáUi B W Marie a rožjimásli 1ejťchbo:
lesti fe oddalč, odtUd i 1mer 1ejich: BGrUj
Zečxtjššimřď Mšrjčřš lljršjujšll (slUhowé Uejbl
Marte Pachy) Bylo 1ichfedm NleraUderM
potwrdil tento rád (1255) WěstowáUim wěd
žiskal fobě ťád teUto wážUost Ua dloUhe čafy
BroslUťý, ale UárUžiwý a straUUý dějeptste fUě:

mU Tridesltského Baweť Sarpč a wýtečUý
archeoloǧ Ferrari swědčť pofUd jak UčeUéto
mUže ťád teU we stredU swem w rozličných ča
fech chowať

á) W Jtaltt fhromaždil papež JUUo
cenc lsi (r 1244 a 1252) Učkteré poUstew:
Uiky pod ťeholoU fw lelgUsttUa K těmco

UmichUmNUgUstmiáUskýmpťidrllžil NleraUder 17
jesstě Uěktere brátě (1256) Udělčw jim wýsady
ťádU žebrawých

Z Za oUčch dob kde často Uakažlčwé Ue
moci po celých krajislách šUrtly a Ua ttsice oby

watelUw žachwacowaly, wypťodila láska kťe
staUska každé oběti fchopna, a wsseckeU cit
osskliwostt pťemoci Umčjici uu brátč čt fpolky
mUichUw kterť takowým lidem, morowiUoU Ua
kaženým, a často ode wssech opUsstěUým těťeri
i dUchoin pomoc prčnásselt u kU wěčné ošdo
bě Cirkwe, která jest takowých cUosti a oběti
Ulateťi plodUoU SťyUoUcť rády, we kterých fe
dpodiwlchošdxláobětoonst krestaUskáprojewowala,
byly tyto:

3) YUtoUité (hofpitálssti) DokUd trwala

we FraUcoUžich a 1tUých krajinách Uemoc, Ua
šwaUá „swatý oheň“ (údy toU Uemoci skli
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čeUých odpadáwaly, jako fpáleslé), jako Uwr,Ua:
kažliwá, pťiUássel welikhch oťǧětčť,ad teUto krasný,

šaložemš od fqucoUšskcho sslechšrceGa,stoxž:a,
ktery syml swemn, toU U,emorc šachwaceUemU,
Ua pťťmlUwUsio. NUtoUan ždrawč wyprosil,
Uačež 1ej hšled we siUžbU UeoncUých obětowať.
Dne 28. Eerwsla 1095 pťčsslt otec t fyU do
A)icjišr 13 Moclxéš poUtUiho mťsta fw. NUtoUčUa,
a žaložslt tam bohatým jměUťm swým ťád k
obslUhowáUč lidi toUž Uákašo,U sklťčených. Ur:
baU ll. ochotxlě potlrirdsl ťad taký rekowský
(1096). mek 1ejťch byť čerUý oděw š :Uodrým
polokťižkem (M. Bywsse Uejdčxiw lajičowé, sta:
lič fe pak kaninky dle ťehoky sw. NUgUstan.
u Dle jejtch sioťcfoblxpowstaťo ř Umoho 1čUých
siwolkň festawexlých š UekUěžč a dUchowa“ch, 1ižto
po domech chodire, beš ostýcháxčť a bášxlč po:
slUhowňlt lčdem, skličeUým osskltwým fwrabem,
ž wýchodU pťislefem)m.

d) Trojtčsrici (Trčxtiteiťi, Mačllriáxli)
(0ráo ch ršcjšmplj(mčď c:čxptáMrumj. Bůc
wodcem ťádU toho mčtže ijťU býtš papež JU:
Uočellc ljj., jextžco wtděslč, ktčré UUl JaU ž
Mathy, profešfor bohoslowia Feltr ž Wa:
loiš, UrožeUec, wu Baťižt šjewilč, tač wyťožil, že
má čád žaložeUbýtt pro ofwobožexli otro:
kň kťefkaxlských úpějicčch w šajcxtč Sararé:
Uůw a MoUťeUiUů (merň). J dal 1ťm
též jUtéUo:Trt!titáťňw. Qdčw ťeholxlýbyl
bilý š čerweUým a modrým kťťžem. Mnok)o
FraUcoUšů oddalo se těmto skUtkňm hřdiUským.
TU br,slo widěti r. 1200 perč šástUp 200
wpkoUpeUých kťestanů, 1tžto Z Marokállska Ua:

Ae



754 Nowš ťčady.

wrachi se do wlasti mile u NašwáUi jfoU
též MathUriáUi Sidlo geUerálajejichbylo
w Eerfroid ě (čtt Serfroa) We Spaň
helich žahy teUto rád ždomárUěl kdežto ho řde
ltre žapotťebi bylo pro UstawičUé boje meši

kťestaUy a MaUry NejedeU sslechetUýMathU
riáU wydal fe fám do temného wěšeslť 1eU
aby Uějaký otec rodiUUý ž otroccwi fe mohl
wrátiti w UárUč čekajicich UaU toUžebUě milých
domácčch m Betr NoťaskUš žUameUttýFraU
coUž š pomoci NameUda ž Belmaforte
(r 1218), pťejilmčilt poUěkUd teUto ťad pod
ochranU B B Marie, odtUd wžal 1méno wy
kUpttelskýrád B B Marle (0rc10 Z M 7
áš Mšrcšáš) a sice w teU prfob že UejeU
jměni, ale i ofoby swé žaslibtli k po
fwatUeUlU UčelU wykoUpeUi jatých kre
slaUUw

c) HUmtliatt probilt jakýsi prostťedUi
ústaw eržč sioětem a klássterským žiwotem, po
wstawsse tťm že fe Uěkoltk Uábožných rodtn fwo
bodUě fpolčtťo kU fpolečlté pobožUosti Beri
stopy 1ejich UkašUjč fe 1iž w 11 stoletť pri Uě:

kterých rodislách od JiUdťicha ll ž MiťáUa wh
pUšených Byltč to Uejwťce čemeslUiri Uebok
bylo prawidlem jejich: žiwitt fe práci rUkoU
fwých Zťasstě fe obirali wlnoU a sUkUy Nťi
tom prarowať každý Ue pro febe ale pro celek
Ze fpolečného jměUi dan každémU čeho mU
šapotťebi bylo Tim wyroanly fe roždily a
Uebylo ani starostt an Uefpokojenosti Uižádné
Qwssem! to 1eU w 1lstt)ch meUssťch spolcich, jako
k. p. ša časU apostolskhch a w tomto pádč dá
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se prowestč pu Uikcerak ale we weltkém
fpolkU lidském kde těch rozdčlU we jměrlť
státi mUsi a státi wršdy bUdr Bo šdějt fe k
Uim pťidalt mntchowé a kněžč. Zmlocenc lll
jtm dať ťehoťU sio Benedtkta pokUd 1tm pťt:
měťenabyla;r.1246 obdrželt welmtstra.
Bťle a mrawnost jejich šiskaly 1tm wsseobchoU
wážslost, tak že 1im Uejwyšssťch úťadčl w obcťch
š dUweroU fwěrowáUo. Když fe rad teU žwr

hUUl od Wta 7 žrUsseUbyl (r 1571)
BožnaerUáUi Qd 11 stoletťšmá:

hql fe w Nišožemťch a po Německn fpolek
Uábožslých pantček kUpewUěnč žtwota kresiaU:
siého. Stalyt U prostťed Uleži laxťčy a čeboť
Uiky Byltt pak Udowé těchto brátť Uažýwajťce
se Beghtxly (od begl)eU: betexl Utodlttt sk)
piťxlš a horliwt we sklxtčťchmiloskdenstwi a UeU:
aneUě pťisluť)owalř UemočUýxU tUdiž bx)lt ltř)Uu

kútčxsse a poddoťe Nemajťče qu iehoťy Uč
žádUe, šwchly fe často Ua tajne a ztresstčxsle

fchUžiska a stťháxčt 1joU, až fe Uwášalt 1tstým
ťádem Wožde1lxlastalrt UUlžsltčslowollce: Beg
hardt, Uebodle patrona: Nlertáxlt a od tt
chšho špěwU UmrťičťhoLollhardč Bolik pilUi
skUtkU Ulilosrdť krestaxlského a tudiž owssem mU:

felt žiskattwážslosti Bnťeslsl pak mežt Utmi šačasto
UebezpečUýmystickýanthetsiU(wssebožUUstkárstwč)ee),

Blr)W takowe mystické wsseboznůstkaťstwi bhli jišdťťwe zabťedlč
Katarowe, Waldeslfstť, bratrř a scxstry swobodUeho dUcha,
Nmalrich z Bqu mistr Ekart Wiklif a později takeLUther
který twrdil že čťowčk dediťUym hixichem Ua rozumU zcela
oslchUl a wosskeré swobodne wůle pozbhť a že tudič, coko:
llw čix.lť,UečiUi oU, Uýbrž Buh wsfe to at dobré čili zlé,
působť w Uem
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kterýzje rowUě w fektáťstwi žawedť, 1ako
Beghinh.

Řúdh šebrlickčé

486. Bm. eé)trantissrkrerasinsl:ý a ťúd žedo.

Na Uejwýš památnh jfoU w těchto dobách
ťády žebracké jichž účel byl: smiťiti bloUšiné
simhy čafowé š Eťrkwi Lid tehdejssibo časil,
wida pťed feboU Uěkteré sektáre (Waťdeslských,
KatarU), kteťi Ua odiw Ukašowali prostotU a

pťisiwst apostolskoU, chtěl takowé kUěže miti a
proto že 1ich w Eirkwt swé Uaskrže Uelmlešal

proto brošsl od Uč odpadUoUti be fe takowe
Uesstěsti od Eirkwe odwráttlo pťtsslo fe Ua tU
mysslenkU: šaložitt Uowý ťad w Eirkwt, kterýx
by sekty dotčeUé w pťifnostt a chUdobě pťewy
ssowal Uámttky kaciťUšbrani prawowěonU od:
rážel a tak slowem a žiwotem rytťčské slUžby
prowodil Ua polt Eirkwe katolické W tetod
krástté siUělé idet fpojeU Umich š kněšem

1ak w šemi fw mUich š rptirem MyssléUka
tato wšUtkla Ua šačátkU 13 stoleti 1edUim té
měr čafem k 1edUolUU účelU š Uějakým poUše

rošdťlem we dwon wýtečných, poždějt fprižňě
Uých ofoonstech, 1ež BáU wywoltl ža žaklada
tele ťádU žebráckých Řády tyto jjoU rowUě
tak jedUodUchy w žákťadech, 1ako Uedoměrny w
úččUcich fwojtch W Uich pojat slib chUdoby

we prfobě Uowé prekwapUjťci tottž jako chU
doba oUplUá. Bťt wssech totiž ťádech bylo
sice šákoUemabh 1ednotltwec wlastUiho
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jměUi Ueměl; to wssak Ueprekáželo Uic že
ťád čt klásster faonteU welikých statkU si ofo
biti mohť N wssak práwě šbohatUUtčm mUohý
1iž klásster mraw:tě ochočxel TU pťissel FraU

tissek še fon rehoťoU dťe ktere Uejesl jedno
tltwý Umich, Uýbrž i wesskerý ťád sám Uaprosto
Utc miti Uefměl u Uýbrž to UejpotťebUějssťode
dne ke dUi wyžebráwatč fobě měl

2 Sw FraUtissek UarožeUr 1182w
Nšsisi, byl fyst kUpce šámožslého J pri mla
dtckem dowáděUč Uežapiral Uikdh sslechetslost

dnsse Zdálo se že w Uěm Uarodsla se byla
úrrpslá láfka k chUdým nebok byl sstědrý, až
Uad miru Z marslostť tohoto fwěta probUdila
ho dlo:cha Uemor, a od te doby w jeskin skalsle
l)oroUcčfwé ctty tajně wyléwal Uslyssew je
dnoho dUe Ua kášáUi slowa která byl promlU
wsl WáU Ježťš k apostolUm: „abp Uemeli
an žťata aUt stribra, an peněš w opa
skách fwých, ani mossUy Ua cestU aUt dwe
kabátU an obUwi,aan hole, Ueboť jest
dělUik hodeU mždy fwé“ (Mat 10 8uu10):
UaplněU erýslownolt radosti xžwolal: „To 1e
to po čem toUžim, čeho si tak stdečně žadám “
a Uowý fwět fe rožewťel w útrobách jeho.

J UalerUť žde myssléUkU žřwotUť pťyUoUci
žUst Ehristowých: chUdobU 1tž od té dobh
Uašýwal hsled festrU hned choti fon NeskoU:
čeUěbohatým fe ritě w chUdobě úplUé Uža
wťel žaložttt UábožUoU brák 1ejižto oUdowé w
chUdobě apostolské po fwětě choditi a pokáUi
hlafatt maji Kapla U xUěsta Nšsisi, kteroU mU
darowali BeUediktýUi byla šačátkem kolébkoU
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bráti této. Tam Ua tom mistě fe w horoUcťch
modlitbách rožplýwal a Uedaťeko odtud podud

wtdětř poUstewUU 1eho FraUtissek oděný
hnčxdoU sixknť š kápť opáfaslý prowazem okolo

beder, kažčcč pokáUť, obslUhUjťcť Uemocslé a ma
lomocUé a š wyžebranU almUžUoU chUde pod
porUjťcť u byl od wlastUťho otce žahUáU a
wyděděrl od fwých fpoonbčaUU bršo jako bla
žeU posmčwán bršo ša Swatcho ctěn; že wssak
tak hrdinsky fwětem pohrdal UprčmUěpokorltým
byl a Boha t ltdi wroUčUě milowal to pťi
tahowalo kUěmU Ua třsice žákU a UčedlslťkU
Laska pokora chUdoba prostota a radostiwost
w EhrtstU byly žakoUem 1e1tch; u a tťUt fe
stalt inláčkowé lth Sw púxpodre ttchěho
ťádU Uchážeje fe o potwrženi cirkewxlť sscxlk
weťtkšmxl JUUoceUciowt lll., ktery byl 1tž žaklá

dáUť Uowých ťadů Zakášal JUUoceUc jl! po
twrdil 1ednodUchoU, Uašwťce do slowa Ze sw
Pťfma wyUatoU reholn jeho ZpťťžUěUá 1emx:
dUchemanUa Klara ž Yšsisl žaťožsla fester
stwo žeUské jemUž FraUtissekregUlU (rel)olU) pre
depfal r 1251 KonečUě Ua pobidUUti sw

Frasltisska powstalo t brarrstwo takowých,
kteťť we swětě šUstalt (rád tčeti cšrcjčuxjj), čiUlž
jeho dUch sttroko daťeko po fwčtě koťenh siwe
w mysit ltdské rošložtl (r 1221). Franttssek
žemťel we fwe kaple r 1226 Byl to feraf
w těle lidském a proto že hťich Zcela w fobě
Umrtwiť tUdiž i podinhodUoU wládU Uad pri
rodoU prowodtl 1akoU rájsiý Ndam pťed hťč

chem Uad wsselikým tworstwem wewodil Když
Ua úswttě w temUé 1eskin Ua modlitbách trwal
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pťilitali k UěmU ptáčkowe Ua blizkých wětwech
prošpěwnjice. Bpl lč 1řmtwptrhowáUz modltt

by žehnaje ťikáwal: „Jtž odejdčte“ u a ptáci
odlétli dále QU w milostUé prostotě Uašýwal
twory UerošUmné swýmt bratry a sestrami
BifUě jeho patťč mezi Uejkrástlějssi wýkwěty
básitictwť krestaxlského W Utrpenť Ehrtstowě
žcela pohťižeUémU šjewil se EhristUš we pr
jobě Serafa wtlačiw mU do těla raUp swé w
Uichž pťt Uejwětssťch bolestech fe kochal Zcela
odrišesl swětn Ua podlaše swého milého chrá

mečkU rošprostťeUý odletěl tento feraf že žemě
jásaje, že fe Ucltil doceťa spojeUU býtt š Wá

Uem (4 ŘijUa 1226) Ucta tohoto mUžeBo
žiho byťa tak weliká, še hUed drUhý rok po
sinrti 1eho papež Nehor l)( do počtU fwatých

jej postawiť (1228) 40 let po tom čťtai ťád
teU již 1800 klássterU SwěmU dědictwl (pc)r
ciuncujg), kde chrám MariáUský wystawěl kde
byla 1eho cella a stred ťádU, kde UejwroUrUějssť
láskoU Božč blaže bolestiwal u dofáhl boha x
tých odpustkU(2 Sera)

Z Q chUdobU weUkoUcem onpťUoU, kteroU

Frantčssek fynmn fwým Uťožil již ša 1eho žlwo:
bytč strhly six hádky w rádU 1eho Mešt tťm
co byl do Eǧypta Ua cestUfe odebral aby tam

MUhamedáUUm Ehrtsta WáUa kázal Uwedl Uá
městek 1eho Eťiáš lečjaké žmirUěUi a Uleweni

reholUýchprawidel 1ežwssakFranttssek anrá
tiw fe še wssi ssetrnosti žafe odstranil. Bo
1eho smrti wssak teUtýž Eliáš žwolen byl za
predstaweUého rádU, a mUozč Z bratri txomU se
radowali a práli že oU tak rečeUý záwět fw
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FraUtisska šmirUiti a Ulehčtti fe simšil N wssak
Uaproti UěmU wystoUpil NUtoUiU BadUáUský
(xlx 1231), který dUcha mistra fwcho w oUplUé
ryzosti ždědiw jedtUě w úperm dokanlem po
hrdáUč fwěta fpásil šhledáwal

Spor těchto straU tytýž š welikoU prUd
kosti a wássinostč bhť wedesl a an rošhodUUti
papežkc Uebyťo š to UčtUiti pokoj mezř Uimi

NUo 1edUa strana Upadťa w boUrliwéxU hor
leUi dokan w úplný odpor proti Cťrkwt

propadťa foUdU inkwisičllémll WošUeUáhla po(ž
žnáwáxw že každá straUa má do si!be fon
dobroU stráUkU a tUdiž Utwoťily fr dwě žlásstUč
odwětwe toho ťádxx: pťisnč (c)bššrrčmlšš) a

mirUějssč (oonršntučxdšš) š Uichžto U Uáš oUi
Uo Fraxltčfsiáslř tito miUoritě slowou

18č. Bln. ščšominilš U žrho řňd.

Meši tčxU co w jišxxém FrancoUšskU stro
jilo fe tažeUi kčtžácke Ua kacčče Nlbtnǧetlské
aby močč Zbraxle poslačeUt bylt: obchážel eržt

Uimi mUž, který pokojxlýmč šbraUěmč: modťčtby,
trpěťiwosti a bohelUUadsseUého kážáslť tpto žbloU
dtlce Uwáděl do prawcho owčtnce Ehristowa
Byl to Domtslik UarošeUýr 1170 we městě
sspaslheťskémKaťarože še slowútslého rodU Gnš
maUUw. Byl kanwUťkem w Qfmě a hoťel
láskoU k lidem a horťenim pro wirn famofpa

siloU Widěl fpoUstU, kteroU Utrpěla Eirkew ka
ciťstwťm we FraxlcoUšskUa požxrawal že prfob
jakým od papeže tam poslaUť cčsterctáci kacire
obrátitt fe wyUanažowali, UeUi whodllý a pťi
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měrený Misto co mělč wessken lesk zeintťni
odložitt a steroU žbralli pro prawdn Boži bo
1owati: Ukazowalt se tito mišsioUáťt w celé
sláwě, kteroU Eirkew pťt slUžbách fwých wysta
ije Ua odiw TU powstal DomiUik a počal
mezi Utmi choditt š Uěkolika soudrxchy boš jfa
šiw UUšUě a pťistlě, a tak wpstonpiť a postawil
fe Uaproti kacčrUm, tam 1im pťed očt stawěl
teU prawý wžor oUe chUdoby a pokory, Ua

kteroU oni si tak Zakladalt, kteroU oUi Ua odčw
stawěli. WidoUce kacirt že i katolická Eirkew
k tomU wede co oUč ža wrch dokonaťostč měli
poddali fe šečem sw Dothika a fpolečUťkU

1eho N wssač fw Domintk modlicboU, trpěťi
wosti a slowem mimým a poUčUjicim ždárxcějt
plUky aťbtUgeUské kácel Uež wojsko kťtžácké

2 Zpožorowaw UtěsseUé owore počiUáUi
swého odebral fe DomiUtk do Řťma č papeži
ZUUoceUčiowi lll a obdržeť od Uěho r 1215
potwržeUi ťadU pod ťeholoU kanUikU sw NU

gUstan š pťidawky š ťeholy premoUstrařU, dle
dkterých1im dowoler jměni Uabýwati Hlaw:
Uim účelem ťadU fw Domixlika bylo: oběto
wati fe pro praon wirU Uažwice u
kážáUim Wapež 1tm dal 1mer „bratťi kaža
telských“( (pr:š(jčogdorum) a práwo abh 1ak
Fraslttsskáni wssUde dUchoin fpráwU wykoná
wati směli, kdekolt se octUoU (J pro žeslskšžrťžeU
teUto ťád) dež se poždějt sw DomiUik še
fw FraUtisskem fessel anrhl 1emU, aby oba
ťádowě jedUoU myssléUkoU časoon probUšeUť

w jedeU bylt spojesli K tomU wssak Frasltissek
swolttč Uechtěl dokládaje: „že milosti Božistawá
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eršč rády rošdťlU w šákoUech a w pťisilosti
kázUě aby jedeU wšorem a podUětem byl dru
hemU, a každý dle Uachylslosti stdce sioého re:

holx: fobě žwolitt mohť “ u W tom ale pťece
žbližily se rády trxto, že sio DomiUič Ua peri
wsseobché kapitoťe toho ťádU w BoUoUtt (r

1220) Uěco š ťeholy fw FraUtisska 1menowttě
slib a žásadU úplUé chUdoby prtjal a za ťád

šebrácký fe prohlasil. Oděw ťeholUý 1est bťlý,
sskapnlčr též š čeonU kápť

Sw Do!UčUik fesseťr 1221 a r 1234
postawil ho Řehoť l)( do počtU sinatých J
básttčk DaUte oba tyto kťestaUskehrdin opěwá

Wsseoberxlá byla Ucta ťádU těchto Uad
mťrU požtháUťlU Uapťrlěná proonst jejich, ja:
koon wywijeli we fpráwě dUchowUťw kaša
telstwť ale t we wědach u oba ťádowé měli
UerčeUějssč mUše Ua stolicčch tehdejssich UUi
wersit kteťť 1im sloUžslt w oždoťm a chwáťU

188 žš!obračowňnt o ťrbolich a řňdrch.

Jako ža predesslých tak č ša těchto dob
tcž ťádowé Umišssti pťifpiwcxli, aby se oonwila

Eirkew Nelšek sire žapiratť, že bohatstwim čla
sstery klefaly,aafwčthá Uákaža ž hlawy Eir
kwe 1donci w ťádech pčisobtla Ueťády Za to

tim horťiwějt pečoway sitěmy cirkein aby
tato dUležita wětew cčrkewUťho žčwoca swěžčmi

žiwly prodechmxtá, k oprawě Eirkwe prifpětt a
jt žrhchlitč Utohťa Na fUčmU w Kostllici po:
wstal wýbor Uěmeckých Belledičtýnrl k dotčené:
mU UčelU čehož tw 1iUých žemich UcisledowáUo.
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Jesstě wydatUěji fe toho Ujali fněm Basilejský
a wýtečUý kardtUál MikUláš KUsansih, co legat
papežský w Němčich Zlásstě brojer prott
prameUU wssech bežťádll proti roždělowáUi fpo
lečného jměni meši jedUotliwe Umichy, ač misty
š Umohým odporenx, 1iUde UsslechtiloU obě:
toonsti

2 Řády žebráckě, tehdáž Uowe a šcela
UeporUsseUé pokračowaly we swe welkotwártte

obětowné čtUnosti wsseobeclre úrty a wážnosti U
lidn požčwajiče Bohorssltwe ťewUěUťchxši obo
jťm ťádem mišelo tim rychleji, čim wýhrad
Uěji sobě obral každý ťád šlasstsli pole čiUnosti
swc: DontiUřkáUt wědU a obraUU prawé wťrh
proti blUdUm, FraUtisskáUi pak potreby stdce

lidU UábožUšho uu We fporech, proti papež
stwU wšUiklých, šastáwalh ťády tyto papeže pťi
žinre swe.

Bristlým lpěUim Ua šwrhlé š části formě
fcholastické a Uěkdy wássiným kaceťowáUim
šawládajicich stUdii klašsických, totiž spisowatelU
staro:ťeckých a staro rťmských, štráčely požUeUa
hla oba 1ády mistami požťwane drUhdy wáž
Uosti a tUUfely žakonssett často btče perUe fatyrh

W ťádU fraUtisskáUském byly dwě straUh;
jedUa pťisilějssť, ssoUc stihána pro pťilissUost w
Eirkwi protiwila se papežt JaUU x)(jl., a
držela proti UěmUš rťsarem Lwaikem Bawo
rem Wssak se tpto straUy žafe siniťilt Ua

jsUělUUw KostUiči; an fUěm dal pťedUost pťč
sUějssčstraUě tak ťečeUým „BratrUm obserwasl
tUm“ (sirštršš rššulčuxjšodššrršnch) Uaproti
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wolUějssim koUweUtUalUm ččmžpowstalo Usslech
tilé rewUěUi

2 Nadssexlost Uáboženská opět se zmá
hajťci, 1akožišťásstsli potrebd a wýjewy čafowé
Utwoťsly Uowé ťádp mUišske, prameny to šbož
Uosti a čilmostt práwě kťeskanské Z čtste po
hUútky Uábošexlské š citU pobožUostt powstal,
ťád QťčwecaUU U města Sielch (r 1319),

ťád JeratUw w SieUě (Bcše1367), weŠpmchelťchHieroslymttě erwernich kra
jiUách welmi pUsobil požek)naUěťád sio Brigitty,
1eptissky ž tťetčho rádU sw FraUtisska W 1e

dUom š proslUlých „Zjewenť“ oďdržela fw ža
kladatelka rožkaš od Ehrlsta Wáxla abh šalo

žila Uowý ťád J šaložsla ho we klássteťe
Waldstellě (1363) u Tež palUátUýjest ťad
WaUlaUU, žaložeslý od fw FraUtifska šWaUly
Sw FraUttssek byťUarozeUr.1416 w BaUle
Umťém to mistě dolnť Jtalie Od mládi 1iž
wedť žtwot welmi sidatý a pťťsitý Jako 1iču.
lidé Umji horleUi po fwětských roškossech, po

ujidle a ptti po pellěšich a statcčch, po cti a
wážtlosti: tak šaš měl fw FraUttssek prUdkoU

tonžebxwst po samotě po prťsirém postU (již od
let mladických Uikdy wťce do úst eršal masa
wajec a mléka), po Uplné chndobě, po tom
aby sioětU Uežnámým žUstať a aby si ho Uikdo

an erssťmal Jeho Uadpťirožellěfwate a tuhé
obcowáni fp:lfobilo welké Udiweslč Uejen meši
ofobami již sio Fraslttsska ofobUě šnali, Uýbrž

mťUwilo fe o Uěm t w cišých žemich Tok)ou
časU byť žiw welmt moeslý a násilUý král we
FraUcoUšich, který fe 1merwal Lwaik xl
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Dosslo také Ua Uěho, že Užlmti meeť klxerak
i král bidným 1est člowěkem Onemocslěl a

wžal si do hťawy tU myssleUkU že to UemUže
a Uefmi býti, aby oU Umčel QU dáwal fwemU
lékart kašdý měsic 10900 tolarň, jeU aby
wssecko wyllaložil Ua ZachowáUť krále; lékať texl
obdržel za 5 měsicU 5:1 000 tolarň Nozdáu
wal kostelUm welike statky, 1ako by se pomoc
Boži koUpčtřmohla TU Uapadťo králi co sly
ssel o fw FraUtisskU ž BaUly, a Utyslel fobě,
že bd ho teUto sw mUž Uějakým žážrakem žase
tťeba Ušdrawiti mohl Král tedy pro Uěho do
Kalabrte poslal prosil ho aby k UěmUpťissel

a Umok)omn Uasllbowal Wssak ale sw. Frcm:
ttssek mU wškážal: „že oU od swěta Uic Uepo

tťeije a Uechce“ xu a Uessel; Uebok tUsstl že
král jeU to chre aby mU šášrakem žtwot pro
dloUžil Král Lwaik wyprawtl posla ku črálč
NeapoťskémU, aby teUto swateho FraUtisska k

tomU prtměl N wssak t to bylo Uadarmo;
fw Franttssek fe wyjádťil, „že oU Uechce po:

koUssett Boha a :100 hodin daleko cestowatč
aby wládari k delssťmU sioětáctwč posloUžsl “
Král poslal koUečUě k papeži aby tťm práUč

sweho dosseť Bapež skUtečUě pfal dwe pfasli
fw. FraUtisskowt w této šáležitosti Hlawě
Eirkwe Uechtěť býti UeposlUssUým a proto fe
koUečně Ua cestU wydal

thž sw FraUttssek powážimelt to po
swětskU UepatrUý člowěk který an čistt fe Ue
Uančil u pťtssel ke dworU: ssel mU král w

oUstrety, a ctil ho, jakoby on byť papežem;
an kráť padť pťed Uťm Ua koťeUa a prosil 1en
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aby mU pomohl a žiwot mU prodloUžil Kral
prawil k SwatémU: „Nčc Ume tak Uetěssč Ua
fwětč, Uežli že Tě xnam U febe Ja bych šlásstě
od tebe rád žwěděl, žďali jesstč ošdrawUU?“
u Sw Frasltčssek odwětčl: „Králi, mUsime se
odewždatt do wUle Božť w Jeho rUkoU 1est
štwot a fmrt:a1estito opowašliwo wyšwidatt
tajnostiJeho paklč QU sám Uežjewi Uám jich
Nejprwé 1erl fe z láskh k famotě šdráhal fem

pťijitt; když jfem ale UžUáwal že fe to BohU
libť, abych k Tobě pťisseť hUed jfem Uposlechť
abych Tt wUle Zeho žjewil Mámť Tobě Uin
owssem rict, že dloUho Ua žin UebUdeš; mnsiš
teda obstaratt febe a dUm waj “ uo

Sw Franttssek po delstl čaš U dworU
žustáwal a král š Uim každý deU rošmloUwal.
Bo Uějakém čase Uaťklt fw Fraxltissťa U krále,
že oU fe jeU pťetwaťUje Král ho tedy wsse:

lijak zkoUssel Boslal mU krásilý stUl š šťatými
a stťibmýmt ozdobami aby prý šUěho 1ťdá
wal Sw Frantissek poslal mU ho Uašpět čka:
Wratte to králi; takowé Uáradi se pro chu:
dého poUsteinka UeslUssl, pro mUe jest dost
dobrá dťewčUá mčsa

Tak mU i Uádobiposlaně wrátil uNyni
ho chtěl žkoussett pod zástěroU pobožUosti Bo
slal mU obrážek Walmy Marče, který byl relý
Ze šlata a za Uěkoltk tisir dnkarU stcil Nle
sw Frantissek ho zafe králi wrátil wškázaje:

,že oU Ueciti pobožllost ť žlatn a stťier, Uýbrš
radějt kU BaUeUce Marii; a papirowý obraž;d
še žroan ho tak Ua Ui UpomčUa jako žlatý

xxu KoUečně mU tU šlatou fochU Banny Marie
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jesstě jedeslkrate poslal š tim dološeslťm, „jestťi ji
Uechce pťijmonti ša dar, aby jt prodal a pe
Uize chUdým roždal.“ u Sw FraUttssek Uechať
odpowčdčcč „že mei kráč jwe aleUžUťčy, to že
oUi lepe obstaratt mohoU“ u Koltečně král
jon erbyčejlwxl bážeň pťed sinrtč modlitboU
a Uapomixlánťm fw Fraslttsska pťemohl a oder
wzdal je do wUle Božť, želel l)ťčchčc fwých,
wyžpowidal fe a Umčraje ditčy fwš do ochraUy
fw. Fraslttsska odporxxččl

Kdo byl wětssim král Lwačč )(l Uebo
chUdý poustewnič FraUtčssek ž WaUly?n Swět
již Uad tim pronesl fond Král tento Uežaneu
chať po fobě Ua žemi dobré památky: Uaopač
ale knižara a Uarodowe prosilč papeže po siUrtt

fw Frantisska š BaUly, aby ho postawil do
počtU Swatých; obre a kosteťy žwolily ho ža
patroxm fwého nu Jak whkwetl ťád jehož
potťeby čafowe? w W 15 stoleti, kde bylo

schtšma weliké, Ustydla horliwost a láska xUUo:
hých uu Množč š pofměchem rUssili prikášáni

o postU a ždržeUife pokrmň masitých (Uebo
wážUost cčrkeinch pťedstawellých byla toU rož
tržkoU podkopana) TU Blch šbUdtl sio FraUe

ttsska, a k obžtweUi horliwosti kťesialtské ak
UfmiťeUi Ueprawosti lidských žaložcU od Uěho

ťád teUto Broto wšal sw Frantissek ža heslo
ťádU fwého božské slowo: Laska (()řxnrjcšš)
To slowo, že šlata, šlatýmč paprsky ošáťenex
Ua modrém poli je šUak ťádU jeho LáskU
meši feboU a láskU ke wssem bližslim maji mťti
synowé jeho. Bro pokorU chtěl aby se jmee
nowalt 77Muimiee (Nejmellssi), aby tčm Ua jewo
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dáwali že oUi ssoU tt posledUi w domě Božťm
Swatý žapowěděl fyUUm fwým Ua wždy, požť

wati mafo wejce, mléko syr a máslo a wsseho
toho co šakolty cirkewUťmt w postě se žapowi:

Zachowáwálli těcoprčsitéšdrženliwosti šdálo
fea mU tak podstatlcé býti pro ťad jeho že 1e
ža čtwrtý sltb powýsstl Jeho účel pťt tom
byl aby timto prfobem poUěkUdUahradil Ue:
ťády, 1ichž se Umošč krestaUe w čaš postU do:
poUsstějť Lew x wyl)lásil Frantisska ša fwa:
tého (r 1513) u Nád 1ehopocwrdil Str:
tUš lU (r 1474) 2 DUbUa r 1507 Ua we:
liký Wátek šemťel teUto weliký slxcha Božť U
Uáš Ua Morawě bylt WaUťáUtUa Wranowě
(poUtUim mistě) a w BrtUici RoždťlUt od
Utch bylt BaUlťUt, kteťť powstali w 13 stoleti
w Uhťčch Tito ssoU pofUd 1en w BolskU w
Krakowě, U Uáš mělř klásster w Krllmlowě.

3 ZlásstUi wýjew časowý byla obliba swoe

bodUých fpolkU be wssak UežbloUdily, 1ako
Beghardi: tedy w prawé Cirkwt takowých žťt
žowano pro wšor lichým Začátek položelr w
šemi praktičUostt t 1 toho, co jde do žiwotauu
w Nťžošemťch Gerhard Groot š DeweUtrU
(1384) šrčdiť tam swobodslý fpolek dUchowUčch

(olšrioj or frňrršš Ujleeť:oommuuiš) Klásster
Windešheimský, od Uěho wystawený, měl býti
stťedtskem wssech podobllých ústawU kU kterým
fe i lajikowe a žeUy prtdáwalt Zlásstě w Nč:
žozemťch a we Wesifálťch rošssirowaly fe obťč:j

beUe tyto bratě w Učchži fwěrských wěd zlássrě
čteni klašsiklc ťeckých a ťimských pěstowáslo
Ua pťiklad těm kdož fe počalt wýhradslě obi:



Bezžexxstwč kněžstš (celčbac). 76“9

rati w těch dobách ,čteUim spisiec kťašsiškých ťčm:
siých a ťeckých, a tlm Ua m,Uože od wlry prawjě
byli odpadťi sw dUchU sipem, ;lpo7 po,haUskU
sinýssleti počalt., Qt,lmosc:rkewm mUžowe wssak
jediUě proto čtan;alt fptjp tyto, aby cq Bxch
šjewil, a čemU Etrkew Ucž, rowUě tak krafne q
oždobUě wyťici a Uapsatr fe mohlo, 1ak staťc
klašsikowé o fwém pfawali. Z 1edUoho, tako:
wého spolkU rwyimťil fe e;UeU wssem šnamý a
ctěUý Tomáš KempeUsky.

489. Yršjenstmi lmčžslxě(rrlibat).

Nšžťidka imeži katoliky fe twrdtwá, že
papež Rehoť Ull. teprw šlaporUčil a pro:
wedl bežženstwč kUěžske. Ql wssak kažřžý,
kdokolř fe 1erm poUčkUdl obešUami w dějinach
cirkewUťch, fhťedá bršo, že to jest twržeUi Ue:
prawdiwé; Uebok fe pťefwědčč bržo o tom, že
toto UaťižeUi a žťťšeni tak staré 1est, jako Eir:
kew fama, ačkoli šapirati Uelže, že ani w témže
fpůsobU se Uežachowáwalo, an wždy steroU
pťisnosti prowožowáUo Uebylo. thoci čafowš
desátého stoleti i w tšto sirance cťr(ewUčkážUě
pr:ojewili fwé škášné půfobexlť;a UikoltRehoť Nl.,
Uýbrž 1iž,1eho dwa weltči pťedchúdrowš MikU:
lciš jj., a NleraUder ll. byťi pošnali, kde
zkáža tato šáklady fwé má, a wydali žákko,
abw fe oonwila a Udržowala starobylá kášeň,
wedle které klžěž w bežženstwxč žiw býtt má. N
wssak teprw Rehočowy rášUostt a dUchaponsti
bylo žapotťebi, aby teUto žákoU Uaskrše a weU:
koUcem w celé Ečrkwi prowedelt a we siUtek

33
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Uwedext býti mohť N wssak teUto rážUý Uáž
stUpce fw Betra wždy fe odwolawá a dokláda
žákan dťeinho a Uesitadjerm těm kdož
by pro bUdoUonst protč tomU Ustanweni se
prohťessowalt trestem fe wyhrožllje: nýbrž také
jtž žexlatým Uebo w soUťožUictwč žijťcim kUěžim
pťčsilé tresty se Ukládaji u Kterač ale mUže
Uěkdo trestán býti, leč by byl prestoUpil žákoU,
1ehož stáwalo již dťčwe?

Zelikož škáša w tom ol)ťedU 1iž w tak we
ltkoU mťrU byla wžrostla: tUdťž UeUť diwu, že
Uemohla jednťm rašem odkliděUa býtt N wssak

dráha 1iž byla UyUť pewUě proražexm cirkein
žákoU UhajeU a wšUesseUé powoláxtť kUěše ka
tolického Ualešalo opět U dUchoweUstwai U lidU
fprawedliwcho oreUěUč a UwážeUč N timto
během stoji tato pofwátlcá kášeU až do dUe:
ssslťho dUe we fwe platllosti jako 1edeU š Uej

wžUesseUějssťch wýjewU katoťického kťefkallstwa,
ašawašUje každék)o kUěže katoťickéč)o Nelže

owssem šapťratt že podle slabosti ltdskě ř po
dneš leckde tato kážeU býwá rUsseUa a Uedre
žeUa; a wssak poklesky a rUsseUč 1i tač malo
UwhoU sskodtti tomU že an sama 1esti pofwat
UoU, jako sioátost anUžeťstwa žawrhUoUti
Uelše proto, že t Ueprawost cižoložstwa Uešťid
kou býwá tlchle Události
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7. Pe:!ioda.
xš. Wd časU tab Ua,;mcměrrformacie až

do čUsUremolUci.

190 Yředbčžně čnšžimúni.

To siowo: Uššfc)rmčwčdee (oprawa) 1est
historicka lež: Ueboč tťm, co tak čečeUč refor

matorowé bylř podUtkli kťestčmské UábožeUstwi
a Eirkew UeUdbylh žádUé oprawy (reformy),
Uýbrž raději Uáramneho a podstatUeho porUsseUi

Jestt pak úlohoU Ečrkwe člowěčeUstwow pra
wem fmyslUreformowqti (oprawowati), a w lepssi
pťetwoťowatt; Ueboť 1i wešdy čtUiti 1est š člo

wěky, jtšto we hťichU žrošeUt a wadami wsseho
drUhU štižent ssoU U wyplUěUi této swe Ulohy
býwalač pak Eirkew w rožltčslých dobách wice
méUě ssťastUoU podle toho jak fe jč lide pťi
čilt wire Uebo meUě NUo t !o ty žťťžeUč
a ústawh cirkewllť 1ežto Umji sloUžttt kU šwedelli
a UsslechtěUi lidstwa, wpližily se čafem wady

a Uedostatky, kteršžto wžUesseUétUUúčelU jejť
mU málo kU profpěchU byťy Wady a Uedo
statky tyto wssakbyly toltko mrainho pr
fobU Uebo co do UaUky cčrkein ta chráUěUa

DUchemfwatýtn weždy w UeporUssersti fetrwá
wá a žádné reformače čtlt oprawy Uepotrebuje

W době teto okoťo tak ťečené refornmcie
oboji wýsse dotčeUá pťekážka ččUUostč cťrkewslť

mocnějt Uež kdy 1indy se byla objewsla. DUch
UarodU ewropejských w lčmě sw Eirkwe kato
ltcké ž ditěte stať fe bujarým mladikem Nále
žem tisiu a Uowé cesty do Jndiš, odkrytim

ZZ
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Uowého diťU swěta Nmertky (1492), dobytim
EarhradU (1453) a odtnd prchlými UčeUci:oxu
těmi a jimými Událostmt pokročtl dUch ltdský kU
pťedU mocUě MUoho nowých Uáhledú šiskáUo,
obfáhťejssr a hlUbssi prehled fwěta Uastač. Wssecko

to mohlo profpčti kU blahU čťowěčenstwa, kdyby
š tim zároweň byl pokročtl t žtwot i Uwědo
měni cirkewsli. BohUžeť! stalo fe jank ostoťe
cenost tato a blahobyt čaný šplodsl dUcha Ue
pokoje a Uefpokojersti š tťm co pofUd
stáwalo a jak to posUd chodiwaťo tento
dUch byl se zmocUtl žlásstš w Nčmcich, wyfo
kých a Učškých, a UepatrUá pťičisla mohla sta:
čiti aby wássUě tajně se 1itrťci w diwoký wy
pukly plameU

Na drUhé straslč Uelže šaprťti, že fč Ua
osobách w Eirkwi žtjicich Ueb wládUoUcich, aUať
během 15. stoletť těžkých pťežila dob objewo
walo mnoho cižeho wadUého a UepťislUssUého
jak jfme 1iž wýsse podotklt N wssak Cčrkew
sama Uikdy Uešatajowala fobě UedostatkU tako

wých; dúkažem toho 1est, že w poslednich do
bách tak čexsto od welikých mUžU oprawy we
hťawě a údech domaháwáno Brč tom wssak

1esscě jedUoU opakUjeme že Uikdy UemUže býti
ťeč o tom aby sestala oprawa Uějaka w
UábožeUstwčuu we wiťe; Uebo to co Božský
žiwel w Eirkwi žádUe proměttě Uepodléhá Uh
brž 1ediUěw tom abh fe oprawtlo co w Cir
kwi ltdského jest predUč tedy, aby fe Uaprawily
osoby w Eirkwt žijčci Ueb wládUoUri pak aby
se oprawily, šdokanlilh, lšpe šaťidilh 1isté ťidske
ústawy w Eťrkwi, a aby fe odklidily bešrady,
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které fe byly wpťižily protč wůli Eirkwe fwaté.
Wstřckrčt pak mUžoxpš, kteť,ťžto oprade o
to stáli, aby slx žmžchqťa spasa člowěčeUstwa,
pťt tom sioém silažre,mpžlepssiti člowěčenstwo,
toho byťi pťefwědčešlt, že mUsi Uejprwé kažpý
fám od febe a pťlqsižběšačlti, a Uejprw fam
fe Uaprawttt a polepssltl, u xa jediUě tčm spůe
sobem, že potom i w ,celtto,stt bržo a fUadUo
polepssenč a Uaprawem šexwťařdsle!.n

To pak wsse Ueměťt Ua Zťeteli mUžowé
ti, kteťčž w jtěchtto dobách fe famoděk anrhlt
ža oprawttele Eirkwe; a misto aby, se bylt Uej:
prwé oprawy Ua fobě samých podxali a toliko
proti wadám a Uedostatkčlmmrainm horltli,
odwážili fe reformowati či oprawowatii Božský
žiweť Eirkwč, wčrU fwatoU, a roštrhatt Ue:
sessťwaUš a Ueroždělitelllé roUcho BáUě, čili
jedUotU Eirkwe Boži; a protož šamýssleUá re:
formace UU:seťač fe radě1č šwrhUoUtť w cčr:
kewni rewolUci, a sám Orotestčmt j)r. HiU:
richš wyšxláwá, že reformare byla Uejwětssťm
Uesstěstim, še kterým fe kdy potkala wlast Uě:
mecká, Ueboč an byla hrobem 1edUoty t po:
litické i UábožeUsié 1ejťm Ua wždy! uu

191.šUthrr.
Wyskytm:l six ša oprawitele Eirkwe mUž,

který mohť býti owssem Eťrkwi k ošdobě, kdyby
oprawU, kU které se fám UabidUUl, misto Ua

Eirkwř„k čemUž Uebyl powoláU, dťčwe byl pro:
wedl fam Ua sobě; tak aťe Ua ttsice dUssi fe:
boU do blUdU a žáhUby strhUUl. Byltě to u
Luther, UejšUameUttějtsi mezt tak ťečeUými re:
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formatory, fyU hornika UarozeUý r 148Zw
Jslebě Wtipslého mladika poslal otec Ua UčeUi

Uejprwe do Dčwťna pošději do EřstslachU a
ačkoliw pro chUdobU špiwáxlťm po domech žiwitt
fe Umfel: pťere ša 4 leta Ua Uinersitě w
ErfUrtě r 1505 doktorem UčiUěUbyl Nemoha
wssak UčeUilUfwětským Upokojiti mysl fon:
pohUUt bhw UáhloU siUrtč pčitele swého a oU
zkostltsza o fpaseUč dUsse fwé protč wňle otce
sweho do klásstera otcú YUgUstiUU w ErfUrtě
wstoUpsl a stal fe Umichem (1505)

Woswěcelr byw ža kUěže obdržel stolici
UčttelskoU Ua Uowě žťišeUe xmtwersitě WitteU
berske a r 1512 powýsselc ža doktora theolo
gie. Wedle ptlUého stUdowan žaměstkUáwal
fe i kášállim a žpowťdáUim u Tyk jfoU
obryfy šewUějssich žiwota poměrU UUlže který od
r 1517 stal fe byl stťedisstěm Uasiťmých hUUti
Ua pUdě cirkech a polittcke a Uowé straUě
Uábožexsle pčxwod a jméUo dal

2. Jestt to pak wýjewem w dějiUách cčr

keinch Ua Umože žtwržemým že ty rošličUé
UciUkyblUdUé práwě proto že jeU osobliwé
Uáhledy Žtstých ltdč ssoU, Ua Umoše fe wy
swětlttt daji ž powahy a š okoonsti žtwota pU
woch 1ejich To wssak pťi Lntk)rowi obžťásstě

jest patrUe, paklt poměry žiwota 1eho a cha
rakter jeho poUěkUd bťižeji si rošwážime Ze
již co chlapec byť fwehlawým a UeUstUpUým
k tomU se oU sám prižUáwa

Jako sstUdeicč tťel často UoUši, což mUoho
pťispiwalok 1akesi mysli jeho žádUmčiwosti.
Nošhodllým wssak pro celý žiwot 1eho bylo že
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wstoUpsl do kťásstera, ksčemxxž, fe prach Ucak
Uehodsl. OU fám pošděsl UpťrmUě wyšUal, že

erstoUpil do klásstera stpobodUě ž pťesipědčexcj,
Uýbrž že Uáhlá oUžkostonost o qufeťll džtsle
pťiměla jej k tomU. Teždy Uefpokqxeny UUUch!
Již žtéto jediné okoťUostť ,wysioětlxxxe,fe ledaco.

Z. Jako pak Uarnšlwl a Uerošwažliwč ltdé

Pádi wssecko pťeš lšžirU pťebáslějť a we wěcech
pčilisslrých fobě lthxl,: t,ak začal i Luther welmi
pťisitě fe káti, a pťrsttpnř postem, modťi,lžboU a
trýšxcěnťm těla intťUr rošerwanost Ukaxeti: a
wssak to wssecko Ušmohlo mU Uic pomoct, proto,
že fe UUl Uedostawalo pokory a trpěťiwostč.
Ochd fe dá wr,xfwětlitč, proč pošdějt Lnther
ťikáwať a Učil, že po dobrých skUtcich Ušc
UeUid W tom žačal čistipilllě Wčfmo fw. Ze

pak w tak trapliwšm :Uyslž fwé stawU, we kte:
rémž prUdké poknssenč sitassett mUsel, to čo si
fám mysltl a pťál, i do Bťfma fw. wmýsslel a
wUássel, tomU fe Ušnč co diwttt.

SkUtečUě se domýsslel, že žlásstě w ltstech
fw. Wawla UaťerUl potwršem pro Uáhťed fwčij:
„člowěk 1est skrš Ua skrš škažeUý, a bhťo
bh marUýxU Uamaháslim, kdyby fe Uěkdo
šjančiti a polepssiti chtšť. K tomU ho tě:
ssiwak 1eden fpoťUťeholUik: 1eU aby fe pewUě
oddal wťťe, tim že Uabxlde Upokojesli. To po:
mohťo, a žawdalo trUdUomyslUémU dUchU LUthro:
wU 1čUéhofměrU. OU fe rožwčfeliť, auwira
byla a ščistaťa mU wssim.

4. Dostačiž, co jfme Zde o Uěm podotkmxťt;
ť,xistorie Uapocomni dokáže, kterak LUrher timto
během pokračowať od l:lUdU ke blUdU. Qstatně
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Uedá se žapťiti, še měl do febe i lecktere dobré
wlastUosti QU byl Uáramxlě přlný a čiUUý,

UežisstUý, plU myslt wžUesseUe a štUUžilosti Bri
tom wládl zUameUitoU Učerstť, šáchwatUoU
wýmlUonstč a trefným wttpem Nle tyto dobré
wlastUosti byly šatemUěUh a k šlémU Upotrebexly

jeho wpfokomyslUostť, UeskloUUoU twrdossijslosti,
pciUowitosti, UeUkojiteonU UeUáwtsti a pran

sledowáUim těch, od kterých Uražeml se býti do
mýsslel aUebo kteťi fe byťi opowážilt w Uějaké
wěci 1emU Ua odpor fe postawtti HlawUč pak

wadoU 1el)o charakterU bylo to, že fe mU šcela
Uedostawalo kťesiaUske pokory a lásky

192. Zpor u odestůy; odpňrcomé šntdrowi.

Qbhčejslě si! ťťkáwá že odestky bhly pU

wodem reformacie To wssak 1eU tak dalece
jest prawdiwé že odestkami šawdáUa owssem
prwnť pťččixm a postrk koUe ťadě siUUtUých
Události, že kterýchž koUečUě rožtržka cirkein

wzessla Bťt tom wssak se presslo od odestkU
k žceťa jiUým mUohem dUležttějssim UaUkám
cťrkeinm
, 2. Bapež Lew )( ozUámiti dal plxlomocne
odpustky po celem oborU katolické Cirkwe aby
wýUofem 1ich chrám fw Betra UádherUý, od

ZUlia jl šapočatý dostaweU býti mohl Brott
tomU Uedá fe šajisté Uic Uamťtati; Uebo proč
bh fe Uemělt pobidUoUtt wěťici, aby prifpěli
Uěčťm Ua dostaweUi chrámU WáUě kterýž měl
ubýti perim a Uejkrástlějssimceleho kťesianstwa?
N wssak prsob 1akowým fem tam w Němcich
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fe to UděťowáUi těch odestkU dálo byl owssem
pohorssliwý Wodle tehdejssiho obyčeje šťásstnčm
kašatelUm Uťožer odestky ošUamowatt; pro
Nčmecko pak k tomU UrčeU byl DolUiUtkáU

Tet:el kterýž co wúbomý kažatel 1iž dloUho
slyUUť. TeUto xUUž se obwiňUje, že š odestky
welmt pohorssltwý obchod wedl a Uestydatě 1e

pťechwalowal tak že LUther Uemoha to déle
stxéstt protř UěmU whstoUpil N wssak po bedlt
wém wěet te wyssetťowáUť Ualežlo si! že se mU
kťčwda děje afpoU že fe o UěxU wťce mlUwi
Uešlt 1est prawda Jak LUther byl jtž jedeU
krát U wUttr rošhoťčen Uebyťo Zapotťebč an
žUeUžčwáUiodestkUw aby 1eho intrUi oheň
w plameUy wybxlchxml Také UeUáwiděť Tšcǧlq,
1exlž fpolU weťkoi!lkwtsitorem byl lš 1inš pťť
čin LUther totiž 1tž dčťwe o swobodUé wUli
a o dobrých skllteťch blUdUč mUěUť ssirsl protč
čemUž Tešel we fwých kášáxlťch wústrak)y dá

wal Wroto fe LUther teto pťiťežitostt rUče
chopil 1eU aby fe š Domtxtikásly fwáťitř Ulohl

Z J měltprxldkoxl ťečprott domUělšmUkUp

čeUi TešlowU š odestky, a bhw ža to pochwá:
leU jesscě wice smělostt Uabhl 95 wčt o od

pUstkách sestawil a w fwatwečer Wssech Swa
tých r 1517 Ua dwéťe žámeckého chrámU we .
ťejxlě pťibčtč dať Nebrojčtě prott odestkUm

famým Uýbrž 1ediUě přoti UeprawémU 1ich fchwa
lowáxtč a UdělowáUč; tež w Uěkterých čásiech

whswětlextč žádal 1ehož lUU dle Uwerejněných
thési weťmt potťebť bplo; thak ale žťeteťllě fe
oswědčil že „kdobp proti odestkům mlUwil že
jest we klátbě a žloťečen“ (71 wěta) Baklt
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wssak Uwážime, co pošdějč wyšslal LUther:
„Jak Ume mUx WaU Zežiš oprade wykoxxpiť
erědělč ssem, co wlastUě odestkh jfoU“: u
tUdiž UcUžeUle pozslati ž toho že LUther to
Uafchwal šačal aby se stalo prott Eirkwč šboU

ťenť Jinak ale Uebylo to Uic nowého aUtž
Uepraweho Takowé pťibitč wět (chési) dle
tebdejssiho obyčeje bhlo wybidUUti k UčeUé
hádce a w této t lid podťl bral do 1ehož žt
wota wěc fama hlUboce fahala

Dwoji okoonst pťifpěla po UweťerěUi
95 chési k tomU, že LUther se stal tak rychle

žUameUtcoUofoboU jak toho an UešaslUhowal
že oči wssech Ua sebe obrátil a ža welikého
mUže Uwitán byl Thefe 1eho dochážeťy weltké
pochwaly, a ťibili se i mUžUm wyfoce posta

weným (kUižatUm btskllpUm), proto že se hodily
w čaš Uebo teUkráte anowala waec weliká
UechUť k odestkUUl ťde kdo Ua to UedUstojUé
š Uimt kUpčeUi weťejltě lál papež pak a dwUr
jeho málo pťácelUmeši ltdem mělt LUther,
který bež toho pťťltš famolibý byl wida, že fe

to 1eho podnikUUti wsseobchě libi,x tim žpyžssUěl a UerošwážliwčšijUěw pokročiťdale,a
jesstě 1iUé Ueprawdiwe wěci Ua proti UčeUi cir

keinmU rožhlassowal
DrUha okoonst, pro kteroU se LUther tak

erčekáwaltě žmohl byťa ta, že peri oder
cowé 1eho welmt UejapUě š Uim fe hádali

Nebo oUi we fwé horltwostt wywracelč i to, co
LUther sem tam prawdiwě twrdil; poťád mU
Uadáwalt kacičU a tupilt wědU, že wodi kpýsse;
dotýkali fe tak rečeUých hUmaUtstU (těch, kteťť
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radt čitalt klašsiky ťeckč a latčnské) a jčm pťi
čitalt winn, že LUtheř 1tmi pokažeslý cak šbloU:
dil Ttto UemoUdri odpňrcowé byťt Tešel fám,
a dwa 1tUťDomtxňkáUi S Brteriaš a Hooǧ
strateU

Tim UstladUěUo LUthrowi wčtěžstwť an
tim t oUř 1 dobrá wěc fama w potnpU wessla;
Uebo sk 1im Luther 1eU posiniwal a Uadáwal
jim, co fe do Uich wesslo Tim pak dále se
staťo že t Umoši UčeUť mUžowé ktečť se poči

taťt k hUUmUistUm pťtdalt fe Ua straUU LUthe
rowU kterýžto Uin we swých odpowědčch od
pUrcčlm dáwaxlých, hrUbémU wtčpU fwémU wol
UoU UZdUpollsstšť NUt wýborllý a Učený pro

fešfor inǧolstadtský 1)r Eck we spifech fwých
Uedržel fe, 1ak Uáleželo prott LUthrowi Mežč
tim co LUtber sioe odpmece we fpssech Uěme
ckých odbýwal hleděl 1imt i Uad lid probiti
a tU1tž wytkUUť w Utch tU šáfadU kteráš fe

potom staťa tak dUležttoU pro 1eho pošdčjssč
foUstawUUčenť,že wira samojedtxla probi
odesstěUi hrichU LUther fe stal timco během
jměnem slawUým a jeho théfe t jiUc fpify roz
ssťrtlyk se welmi rhchle po krathách ťťsseUčmecké

195. Go Uččnčlúim proti šrmoromč? žeho úplUš

odpadnnti od Eirlnnr.

Jesstě Uěkoťik měsirU mlUwřl a pfal LU

ther tak jakoby poslUslUým fyUem fwých čťrkew
Uich predstawextých byl; an i famémn papežč
LwU): psan poslal we kterémž se ofwědčUje,
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že we wýrokU papežowě hlaš Christa samého
UZUáwattwoli, an že hotow jest, žtwor waj
občtowatt kdyby to papež od Uěho žádal

Jtž pak papež wybidUUl LUthera, aby w
60 dnech do Nčma fe dostawil. a tam se žod:
powěděl Dťiwe pak Uežlt tato thta wyssla,
dowoliť papež Ua pťťmlUwU woleUce saskšl)o
Bedricha, který š LUtherem držel aby fe ža
ležitost tato w NěerckU pred legátem papež
siym kardčUáťemKajetáUem odbyla Na
sUěmU rišskem w YUgšbUrkU r 1518 hleděl
legát papežský losseli1akLUthera pťiměti ktomU,
aby odwolal LUther žpyssUčlý podrobitt fe

Uikterak Uechtěl ačkoťt že 1tž ša hrance zaběhl
dobťe Uahližel ale radčjt obapolUým o té wěct
pomlčeUim prt skoUčerU miti pťal Konečně

potajmo šmižel žaUechaw tam spiš w Uěmžto
se papeže dowoláwal TeUto wssak wydal
bUllU, jeUž čelila prott UčeUi LUtherowU o od
pUstcich a že které LUther, kdyby byl chtěl

pťesilé wědomosti o odestcich Uabyti mohl Nle
takowé dobré wUle se 1emU 1iž Uedostáwalo ač
jesstě Uin wsseobchého fUěmU fe dowolawal

2 Jelikož Uejmočlcějfsitehdáž kUťžew Ně
meckU Bedrich faský, LUthera weťejslě chráUil:
tndiž fe bylo stawalo wždy tťžeji protř LUthe
rowi wedle žákoUU cirkeinch a ťišských šakro
čowati; a papež Uložil ohebUémU Milttcowi

aby tUto Záležitost š woleUcem a LUtherem Uč
jak w dobrem whrowslal Zdálolč fe Ua po

hled že teUto wyslmtec to dobre sprawsl: LU
ther slibil mlčeti, pakli i wssickUijeho oder
cowe mlčeti bUdoU, an i papeži psal že Utkdy
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Uežamýssleť wážUost ,stoťie,e ,ťťlUsiš7 štesťčowqtix
ano sliije, že lid lžstne t plfelUUe Ucttwostt k
Cťrkwč fw. wyUčowatl chce., Bylo pak to wss,eckq
selháUo, Uebo Uěkolik dUč x,la tp pfal xšrrtell
fwémU Spalatinoťoi: „Newlm, 1e:ll papež aU:
tčchrist osobUě, čt 1eho apostol.“ x

W této době (Bťežext 1519) měl LUthe;
u jgč ž jehq pozděxsslchspisk: šo„aton u těžkh
boj pťestáti fam še seboU, kter,yš se wssak bršo
k1eho a ceťého Německ„a šahUjbě rošhodUUť.
QU prawi totiž: „že tehdáž téměť 1ako poma:
temš a beš mála fmyslem pomiUUťý „dUchae
očekáwal, tak že sotwy fám, bdi:li či spi:ťi,
wěděť. Jeho swědomi prý tUU pťedstčraťo, „že
má slysseti Eťrkew“ a 1edtUě š welikým Uar
mahállim že koUečUě pťemohl tUto mhsslékaš,
„š mtlo sti Ehristoon“ 1akroUhawědokláda.
ZewUějssi Události, 1ak hUed pošnáme, šrychlily
teUto obrat žalostUý, a wedly Lllthera wždy
dáťe do blUdtsstě.

Z. LUther UaležUUl bršo žámiUkU, pode
kteroU pťčsiibcmťs fwé, že chce mlčeti, žrUsssl.
Wýsse 1merwaslý 1)re Eck a Qsldťej BodeU:
stetn pťčjmim Karlstadt, LUtherúw pťťtel a
fpolUUččtel we WitteUberkU, oššslámilt weťeroU
diprtaci, kterášto w LipskUw Eerwellri r. 1519
se odbýwalcct Meši théfemt od Ecka whtkUU:
tými byly Uěkteré, 1ižto směťowalp proti LUthe:
rowi, a proto i oU w LipskU fe dostawtl. Eck
a Karlstadt se pčeli Uažwčce o „fwobodUoU
wúlř,“ kteroU Karlstadt we sinyslU LUtherowě
žcqla popi:žalž LUther pak prott Eckowi žapiral
prUUat,t. x. že papež jest hlaon Eirkwe, a že
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jest dobrých skUtkU žapotrebi k fpaeri Tak

pak již patrUě bylo wtdětč že LUther Uebyl
wice dostUpUýmprawdě Nejprwe fe dowola
wal wýrokU papežowa; když pak teUto wypadť
prott UěmU,dowoláwal fe sUěmU deyž Eck

wýroky fUěmU proti rečem LUtherowým Uwaděl
žamitať t tUto aUtorttU a Z pisma chtěl pťe
fwědčeU býtt Tedy mU Eck dokažowal Z listU

fw Jakoba že wira bez skUtkU1est mrtwa a
Uestači k fpaeri: a LUther bež rožpaku žawrhť
list sw Jakoba, že prý 1e slaměxmý a že Utc
po Uěm UeUi proto že se š jeho Uahledem Ue
stowUáwať

Kdo 1ednoU tak smýsslť tolUU UeUi možUo
Uěco dokašatt a Ua mťsto rošUmUého pťefwěd
čowáUi UastoUpťlibowUle a odpčrawost. Tato pak

poháUčťa LUthera Uynť še poťád wťče blUdUých
UaUk proslássett fe opowážil až koUečUěod Eir
kwe šceťa Určitě odpadUUl Hádka pak fama wp:
padla tak jak fe obyčejxlě pťč takowých pUtkách
o slowa stáwá: každá straUa prtpisowala wicěšǧ
stwi fobě Wojwoda Jiri faský a mUoho lUUžU
UčeUých kreťč pťt této hádce byli pťitomslt,
Eckowt wždáwali hťasitoU chwáťU J také UUt
wersitp ErfUrtfka a Warižska prohťásily pošdčjt
tohoto ža witčže Nicx.xUéUěLUther spify fwými
wereré miUěUi cak omámil že oU ža wťtěže
powažowáU byť

4 Eck fe odebral po teto hádre do Řčma
aby papežt o tom šprawU podal jak ty wěct w
NěmeckU we prawdě stoji LUther tUssťm po

žUáwal w jak Uebešpečslém stawU fe byl octUUl;
pročež o pťiže,n a ochraUU mocUých a wyfokých



Co UččxxčlŘčm procř LUrhrowčeš 783

fUažUě fe Uchážel. 7Nár,cUUUě Uemrawrlý Uťrich
z HUtreU a loUpežUickyFrantissek ž StkiU:
geU již fe byli rožhodlt pro LUthera. J opo:
wážilk se dotčrati t Ua samšho cisaťe Karla U.,
kterýžto po Marimtliaml l. r. 1519 ,šwoleU
byl. LUther wydal r.s 15?20 kUčhU š Uapifem:
„Jeho cisaťskémU MaxestatU a kťesiallské sslechtě
Ušmeckého UarodU, o Uapraweltť stawU kťeskaU:

skšho.“ W tomto fpifU wede ťeč, proti Eirkwi
a ústawúm žejim Uad mirU opowažliwoxx, pťč
tom aťe tak chytťe wypoččtanU a UaléčerU,

že čažděmu stawU lidské fpolečUosti, Uějaké an:
didťo podáwá, aby wssech fobč žlskal. Eisaťe
samšho láká pobizeje ho k tomU, aby fobě pťý:
wlastUiť stác cirkein; sslechtě a městčřmslǧije,
že si bUdoU moci wšitč wesskeré bohaté xlUěUč
Eirkwe Učmecké; weltkémU počtU sspatxtých kUěži
a Uefpokojených mUichú podáwať Uadějtlu, že bež:

žeUstwč a sliby ťeholUé xšrUsseUh ťdeoU; lidU
koUečUě slibowal, že bUde ofwobošeU od pťčká:
žáUč cirkeinch, že UebUdoU mUsett 1iž Uapotom
se postitt, fe žpowčdatř a t. d. Dršá ťeč, še
kteroU LUther toto wssecko,pečetil, dodáwala
pokažeUcúm odwahy a omamila ty, kceťť w
UábožeUstwi málo wyUčeUi byťi (a takowých bwlo
bohUžel welmř mUoho, Uebo ltd byl od fwých
dUchoinch skUtečUš žaUedbáU); a tUdiž UeUč
din, že LUther tak UáramUých pokrokú čřUtl,
a že se mU wssUdy wýborUě daťtla jeho sije.
Bhlť pak spiš teU wlastUě boUťliwé prowoláUť
k lidU, aby si pomohl fám, a tak již bdylo Ua
pce, že tak ťečená reformacie dále fe porozwi:
1eti bUde jediUě we žboUťeUi a žpoUťe (rewo:
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lUcč). W jedUom z Uasledeicčch spisil: „o ba

byloUskěm žajetť “ šawrhUje LUther bez rozpakU
4fwátosti Meši tčm dossla bUlla papežská,
we kteréž se šawrhUje 41 wět LUthrowých, jako
kacirských; jemU pak wyhrožUje še wyobcowáslťm
žEirkwe, paklř by w 60 dUech erdwoťal
Nin proťomtla wássUtwost LUthrowa wssecky
hráše Jeho fpiš „BUlla aUtichristowa“ pťe
wyssowala w dršostt wssecko čeho posixd we
kťestaUstwU slýcháUo; a 10 Wroslslce 1520

hodiť obkťopeU jfa rošpUsttlými sstUdeUty pťed
bráUoU WitteUberskoU, papežskoU bUllU t š kUt
hoU práwa cirkeinho do plamene ťka pťč tom
we špUonsti sioé: „Ze jsi žkormoUttl Swateho
Báslě (Lxlthera): žkormoUtiž a žtrawiž tebe
wěčUýplamesl!“ u Reformator se stal u re
bellem (odijcem)

194. ?Žišslšýsněm U!r MnmsU. š)njhrr na Martu

bUrbn. n Wmlřrmr MittrUbrrlm.

Wťč žmatkU wždh fe mUožčcim whpfal
cifar Karel U waj perč sttěm ťťšský do
WUrlUfU (Wormš)r 1521 Bodle šákoUUw
ťišskhch Ulěl LUther, jelikož ťádUě wyobcowasl
byl od sioětskémocč potrestásl Uebo alespoU Ue

sskodUým UčiUěU býti N wssak Ua pťimlUwU
mUohých kUižat a žlásstč Bedrtcha faskeho
dowoler 1emU, Ua sUěmU ťišskem fe dostawitč

afe osprawedlUitt; k čemUž jemU byl čisar 1i
stého bešpečxtéhoperodU pojistil. W tom po
wědomi, že fe mU Uic státi UemUže a pyssllě si
žakladaje Ua to, že lid Ua son straUU sobě
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šiskal,wtáhlLUther jakobp UwčtěšosláwědoW Urm:
fU, a poččUal sobě tam š t,ak dpžoxl bežpeěUostť,
žek lidU jesstě wť,cefe pozdawatt meeťo, 1akoby
wěr, kteroUž žastan,oa,l,byla sprawedlion. Bo
dlo:chém domloUwaUt š oboU strch ofwědčil fe
we fhromážděUť, žek mU odwolati Uemožslo, leč
tehdáž, kdyby1anými slowh Bisitža fw. o blUdU
pťeswědčelrbýtt mohl. ,Na prott tomU,Upozor:
Usl jej ossicial ž TrewlrU, že to, co žada, 1est
proti smyslU, 1elikož LUther pismo ,po,dle wlast:
Uiho spůsobn, 1ak se mU ťibi, wyklada, a mtsta
a knihy, kdpž prott UěmU šUěji, hUed co pod:
wržeUé a nebo Uičemslě šawrhUje. Zessto Ua
tom pewUě stál, že odwolatt UU:Uelše, byl wy:
dáU od cčsaťe a ťčsse wýrok takowý: „aby fe
wždálsl pod slčbeslým průwodem, (jesstě 20 dni
trwajicťm), š toU wýminkoU, že Uikde Ua cestě
žpátečUť kášati a žádUých Uepokojú oonwati
UebUde.“ Když odessel, proUeseUa 1est Uad LU7
threm kťátba ťišská a každémll žapowěšer,
1emU tajmo Uebo žjewně pomáhatř Uebo 1eho
fUažeUč podporowati. WoleUec Bedťich wssak
se bhl o to postaral, abh 1eho miláček w bež:
pečUěm mistě fe octUUť; oU totiš, jak pťed tim
to UmlUwil, dať LUthra, když fe wracelž WUrm:
sU, UUésti, a potajmo Ua hrad Warthrk bliže
EterachU doUésti. J 1iUé fe Uahodily okoť:
Uostt, pro které wyUesseUi WUrmské žcela fe

miUUlo oxlčinšem. Eifať opUsttl Německo hUed
po fUěmU ťišském, celých 8 let tam 1iž Uapo:
tom Uepťissel, a žapleteU byw w tUhoU wálkU
š FraUroUzskem žmatkům w NěmeckU málo po:
šoonstt mohl wě.Uowati. K tomU pťissly Ua
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wýchodě Uebešpečxlé wpádp še straUy TUrkUw
Tak byťa werejna požorxwst obrárena Ua we
Uek žatim mohla roštrška UábožeUsia w Něm
cich bež odporU pokračowati a fe dokanle
Utwrditi.

2 Ukrhtost a tčchostUa hradě WarthrkU
byla UepokojUémU dUchU LUtť)rowě málo po

chUtř Jeho žadUmčtwá obrašotworlwst Uami
tala mU obraZy Uexdiwočejssi a oU Umi mUoho
wykládatt 1ak fe mU ďabel často žjewil jej
mUčil an 1u1menowttě že po občti mssefw.
Uic UeUť dUkladUč byl powyUčil Listy a sptfy

1eho š tohoto časU oddychUji žťásstččprUdkým
dUchem odpirawostč Též počal pťekťádatt do

Uěmčth Bifmo fw a wychloUbá fe že ťe „že
fpod lawtce wytáhmxl“ a peri pťeložsl;
kdežto mU 1iž stáwajťci wydáUi Uěmecke Uemohly
býtt Ueštxamy Jen toli 1e prawdiwo že bibli

skrze LUthra stala se kUihoU prostoUárodUi že
kteréžto každý, jak fe mU libilo son wlastnť
wirU si dělal Také dotčemš pťeklad jtž dle
soUstawp LUthrowy bpť Ufpoťádán.

3 Mežitťm sie dáťy we WitteUberkU wěci
že LUther sám počal fe obáwatt aby fUad
pohUUtč 1čm probUšeUe jeho fameho Ueprerostlo

a stranU erdstrčtlo Kxarlstadt LUther prčteť
a perť pčťwržellec, Uowá UčeUi boUťlton
kwaonstč wssUde Uwádětt počal Se sterě
sinýsslejťcčmi do chrámU fe wtťraje oťtáťe borťl

obrašy Swatých wohašowal a w kostelich tak
wyěistěUých Uowý sprob slxlžby Boži wykoUá
wať Jesstš dále fsli oprawitele cirkewsli w
fonedUim Zwtkowě Womisselik se Uowýmt šje
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weUčmi, uu pťedpowipalt nžěčč bUdoUcť, a pťi
tom dokašowali šxšlfšUa„ žtž kťest Uemlllwňac
Ueni platmž, a každp š,e 1esste žUowU pokťestěn

býtč mUsi (Nowokťtěncl). J žde sč; še,xsižrychlse7
wyplnslo, co U wssech fekto,se stawa„že totlž
famč mešř seboU se rošd!poǧr a w potykawostt
fe octUoU. TU šUeUadaU,l LUřher ž Wart:
bUrkU pťikwapil ap.odporowalr hyw od woleUce,
pro tentokráte pokoǧ žafe anratil. Nčkoltw to
lidš LUthrowi chwaťilž; bylak to wssak Uejwice
UražeUá cttžádost, kteražto popoužela hok tomU,
abp 1iUšho reformatora Uad sebe wysltknoUtč
UrdopUstil. Dúkašem toho 1est jeho perť ťeč
we WitteUberkU, kdežto dč: „Wěštež, žeč 1a1fem
famojediUý, jehož slysseti Utate,“ u a jeho
Uenáwist, še kteroU od té doby fwého dťewniho
pťťtele a Uěkdejssiho Učitele Karlstadt:a proUá:
sledowal. TeUto meeť thteUberk opUsttti, a
byťok xUU žapowěšexw kášati, an ř fpify 1eho
tiskUoUti.

195. Jnťmumě řišsstčm Uorimbrrlm r.1522w132á.

Mmrclw sc rožpadň na, lmtolislšě U lutrrslxě.

Twrdi fe ,tytýž, že, kdyby fe bylo Lnthe:
ráxlům we slUssUých wčrech popUsttlo a ochot:

Uost bylžx jewtla, bežťády odkťtšowatč, xysse 1esstě
do poťqde bylo fe Uwestt dalo. Ze wssak
teUto Uahled jest blUdUý, dokašUje ťťšský fUěm
w Nortmberk:x 1522. Eťfať Karel U. byl
jej snšolať pťťččUoU welikšho od TUrků tisicěUť.
Bapez, Hačšriasl N., UástUpčeLwa x., Uěmer,
plU Uabožne myslt a UpčimUš wůťe, pomoct lid“:
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stwU skrže fwéť)o wyslaUce Ua fUěmU ťišském
dal ošUámitč, že UedUhy tpťi samšm dworU
papežském anUjici dobťe šná a hotow jest, Ue:

1eU tU, Uýbrž i1tUde wssUdy od pomoci jtm;
pťi tom wssak jedtUě žádať aby Němci šatčm
rážUě prott fi:lthrowt šakročtlt u thak že Uy
Ušjssi žboUťeUi cčrkein bršo fe žwrhUe
w poltrtcké Eo wssak poťťdsl? Jásáno Uad

tim že koUečUět papež fám škažexwst Eirkwe
whšxláwa a postaweno 100 žtťžUostčprott sto
lict ťimské be fe Uějak šakročtlo prott Uásil
Uým Uowotám o tom Uičeho wědětč Uechtěli
ZármUtek Uad takoon žasleperstť a Ueždar
téměr wssech tak Uprťmxlých UmyslU pťiprawily

papeže bržo o žiwot (1523)
2 J jeho UastnpceKlemeUt Mlj (1523

až 1534) Uemohlť Ua pťisstťm silěmU rišském w
Norimberce toho wymoct (1524), aby wysle
sseUi WUUUSské we skUtek Uwedeslo bylo Wssťm
práwem požslameltal papež: „že ťťšsstť stawowš
šwážUosti cifaťskoll 1eUpofměch tropiti se zdaji
Uprčmně smýsslejčci kUčžata Uěmečtč meeltť UyUč
o tom pťemýssleti jak by rožhodUým prfobem
žhoubě čelilt, t pťisslo w RešUě ke fpolkU
jek)ožúčelem bylo hájiti katolickoUEirkew kUkte
ršmUž pťčstoUptly Rakonsko Baworsko a 12 bt
skUpr 1iho Uěmeckých Naproti tomU fpojilič
fe w Torgawě (1526) k UdržeUi LUtk)erstwa
Uowý woleUec saský ZaU a Filip Hešfeslský š
jinýmč ťUižaty a městy Tak byl položeU zá
čťad k rošdwojesli fe Německa w katolřcké
a lUtherfké

Z. LUther byl žawrhl UejeU moc bčsklxp:

8
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skoU, Uýbrž i relé katquckě kUězstwi ,a žpočcštkU
Učtl, že žťišeslicirkewqudemokratčcké,to xest,
7ee obee má moc cčrkewm sama w sobě, a tUdlž

smi kažatele.llfažowatia odestaw,owat,t š úťadn.
Wssak kUťžata si to Uechýělt dati llbitt, a LU:
ther pťčpUstsl, žek fobě tlto ofoťšilt celoU moc
cťrkewUť,a prawidlem fe staťo: Ei šem, toť)o
UeiťxožeUstwťAx Jač dloUho wssak LUsher byl
žčw, powažowaťk oU sebe ža hlaťoU Elrkwe, a
co pramelt wsseliké mori cirkewm, a wyswěco:
wal Uowých kazatelúw. Nejprwé UwedeU jest
w Sasich Uowý teUto ťad wěci cťrkewUťch

(1525). Došorcowé cčrkexp,Uichodili po žemi,
kslčše, Eťrkwt wěrné, fefažmlce š úťadú, a od:
padťce, an i sprosté, ťemeslniky lža 1e1čchmisto
UfažUjťce. JměUč ctrkein pobran a kašate:
lowé plat dostáwaťř, 1ako slUžebnicč státUč. Tito
pak, jakoi Uowé obce, meelyť fe šeerb ťidtti
podle poťáde w Ečrkwi WitteUberské Utwoťe:
Uěho, a jerm to wěťtti a kášati, co LUther
we fwém welkěm a malém katechišmU kwěťeUť
pčedstawil; „kťesianské sioobody“, kteroUž LUther,
jedtslě pro febe wyhradil, Uikdo Uefměl poU:
žiti. Totéž UásiťUé pťetwoťexti proweder bršo
potom w okresll laUdhraběte Hešfeslského.
Nejbliže Ua to BrUsko Uweder w lUtherské Uo:
woty troji žradoU, kteroUžwywedl anUjťrť tam
w,e jméUU ťádU fwého Weťmistr Uěmeckého
ťadU Ylbrecht š BraUdeUbUrkU! Na do:
mlUwU LUthrown žrUssil sltby ťeholtté a ožeUil fe,

ťá,dU Uáležčci šem wšal fobě pomorč Uškterých
kmžat, a od ťisse Uěmecké se odtrhUUl. Tak
powstalo protestalctské BrUsko.
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196. Múllm srdlňcňň.

Eo papež HadrčaU Ul pťedpowěděl, že
totiž že šboUťeUč a špoUry cčrkewnť prtjde kU
fwětskemU žboUťeUť priliš žáhy stalo se skUtkem.
N 1525 počalo we ŠwábskU hrožné pohUUti
meši fedlským lidem arychle fe rošssiťowalo po
krajanch porýnských, u pťeš Frarcky až tam
do DUrtUk a Saš Sedláci města pUstossili,
twrže a hrady boťili, kťásstery pálili, cele Ně
mecko octUUlo se Ua pokraji žáhUby To bylo
došralé owoce toho, čemU LUther Učil a co

dělal QU totiž bež pťestáUč hlásal o „fwo
bodě kťeslaUské“ a aččoltw xxUto minil o fwo
bodě dUchowé to pťece pťehledUoUti Uemohť že
tomU fprostý lid žcela 1tUáče bUde rožnmětt,

tim wice jelikož jtch též wybťzel aby še febe
stťasli jarmo tyraUUw, „kterč pransledeč sw
ewangeťillm u OU take fwým wťastnťmcho:
wáUim lid tomU anykl že wssecko ctihodUé a
wžUesseUežlchčowal a w potUpU brať. Sedláci
slx také odwoláwalt we swých 12 arttkUlech Ua
Bifmo fw a Ua j)lx. LUthra

2. LUther sice hUed ž počátkU wydal Ua:
pomexmti, aby dali pokoje; a wssak tim mUsel
wěc tU 1esstě žhorsslti Uebo w tom wiUi kato
lčckš bUTUpy a knižata kťiklawě pťehan a pťe
pčxlá 1e1ich poklesky a thy, a beš obalU fe wy
1ádťUje še oUi si toho wsseho samč žasloUžtli
že tohle wssecko meelo Ua Uě pťtjiti 1ako tUa

Uě dosslo Když tedy po takowé reči žafe wy
bťši fedláky, abh sk trpěltwě poddali a Ueban
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ťili: tU mohly slowa 1eho málo pUsobiti,a
sedťáci šUťilč 1ako dťiwe

3. Když oderčowe LUthrowi Ua tyto oha
onstt ponašowalt, ša dčlo1eho1o wyhlassUjčce:
tU psal „proti loUpežnickým a wražedlUickým
fedlákaU“ u a poroUčť, „aby jich požabijeťi
1ako wžteklé pfy u J stalo fe tak: fpňfobem
UerkrUtUčjssim pozabijexxi jfoU ttto ťtdé od LU

thra wětssim diťem Ua blUdUe cesty swedeUi a
Uin poraženi WeťeUčeUý wrstewUťk Luthrx:w
ErašmUš mohl UpUi wssčm práwem ťčct k LU

throwč: „klidime UyUčowoce dUcha tweho “ u
a Uasledek chowánč LUthrowa bhl w teto wěci

takowý, že oU pťestal býtč „mUžem ťidU“ ux
oUč fe stal nyni mUž em kUižat swštfkých.
Welřce UápadUe bylo i to že LUther Uprostred
těchto wýjewú žalostslých fe ožeUil š jedUoU
1epttsskoU,kteroU odwedlš kťásstera; 1erUowala
se Katečtlm š Bory

497. Bněmomč ťišjsti me Žpirňch r. 1326 a 1529.

„Yr.otrstmtti.“

Zawrak po swobodě jižto reformacie po
boUrtla lid ťeholUický, w krwč powstalcU byla

UdUsseUa: tlm wice ale jč žachwaceUy jfoU wyšssč
tridy, knťžata a wrchllostt městskě a tťmto bě
hem dosáhla reformacte bržo wyfoké politřcké
dUťežitosti Zlásstě ťaUdhrabě Filip Heš
senský co Uejhorliwěji o to fe žafažowal aby

fe žťišowaly fpoťky kU podpore blUdU a Uowot
lxltherfkých Když tedy položelt byl fUěm ťišsiý
we Spirách r 1526 a čťfar poťad jesstč ža
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pleteU byť do wálkp protč TUrkUm kteťč wy

hrožowali šemi Uherské, tU knižata lUterssti pod
zámiUkoU, že 1im jde o Uáboženstwi, hráli si Ua
páUh a wšdorowalt cifaťi Qltič prorašilt š
timto Uálešem rišským: „že ohledem wyrčelti
WUrmského každý staw tak se ma chowati jak
si to pťed Bohem a ďred cifaťem žodpowěděti
trona“ ou a každý kUiže aby rychle pomohl
proti TUrkowi

2 Jesstě dále sk odwážili Ua ťčšskěm
sUěmUwe Spirách r 1529 který byl wypfáU

ža pťičiUoU pomoci protč TUrkUlU Knčžaca
lUthersstč již si k UěmU pťčwešli feboU fwé ka
žatelé a kanlt pro febe slUžby Boži Zde byl
wětssiUoU hlasil UčiUěU teUto dojista slUssUý Uá
lez: „aby ti stawowé kteťť až posawade fe dr
želt wyrčeUi WUrmského idále fe jim ťčditč
měli; ti ostatUi wssak aby pťi těch Uowotách,

kterež fe beš UebešpečeUstwi ZboUťeUi odstawiti
nedajť až do wsseobcheho koUcslta beš; pťekažky
poUecháUi bwlč; pťece wssať Uema fe kažati prott
swátosti oltáťUi, Uema se dále odstraxwwati msse
swatá a kde toto posledUi již se stálo Uemci

se UikomU brásliti, aby Ulssi sloUžil Uebo slyssel ee
n Katolčci se tedh 1iž tak dalece bhli poUižili
že 1erm o to žádali aby fe jim 1ejich Uej
fwětějssť žaležitostt trpěly: UirmšUě kUižata
lUtherssti protestowali či odporowali weťerě a
slawUě proti tomU, aby fe coš takowého powo
lowalo a od té doby Uažwáni ssoU prote
staUti t 1 odmloUwači, kteréžto jméslo 1tm

již žUstalo a žUstaUe Uebok jest to Uejwhod
Uějssi Ucižew strany, 1ejižto wťra se protestowá
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Uim a popiránim Utwortla, a proto že se w
nč siUělo wždy článek po čláUkU popčrati wy
thUla fe dUsledUšaž w úpťUé bešwěri

198. Zněm m „an:ibmlm r. 1550e uu anleů
Zmalbnldrnstxý.

N 1529 koUečUě bylo cifaťř pťáUo, že
mohl š FraUcoUšem Ušawrťtt čestUý mťr; také
fe byl fmiťsl š papežem Bapež totiž držel š
Franroxxšem, mufellš toho wssak pykati těžce
jeltkož Nim od wojsk Uěmeckých bpl wydraUco
waU KoUečně ř TUrct, kterčžto fe byli pro
draťt až kU hradbám WidUě, téhož rokU wi
těšUě odražeUt ssoU Nyni tedy u teprw po
8 letech mohlk fe čťfať šafe do Němec wráttti,

a kU žmatkUlU UábožeUským fon Uerošděleslou
pozornost obrátiti N wssak 1tž bylo pozdě
u UedUh se byl stal mešt tčm Uešhojiteltlým
Eifar sám pťčsseť kU silěmU do NUgšbUrkU

r.1530 a wždy 1esstě koje fe Uaději, že fe to
wssecko po dobrém wyrowrlatt dá žádal aby

fe protestUjťcť kUižata pťfelUUě wyjádčili jak o
wěcech wiry siUýsslejč? Tito 1imž fslo o zcela
1čUš wěci, Uežlt o wčrU šalrechali tUto práct

fwým bohoslowc:lm, a tčm během festawtl Me
laUchtoU UerčeUějssi meži sioUpeUci LUchrowými
wifemsle wyžUáUi protestasltůw které U pťi
tomUosti čifare a kUižat čter bylo Teslto
sptš Wyžxlan aUgšbUrskš (()oufeššio nušua
šrčmčx) dosáhl pošději wážUosti km“hy fymbo
ltcké t j takowé, w Uižto ersser jest, čemU
maji protestrmté wěťiti a LUtheráUi se od toho
jmeUUji pťtwrželtciaUǧšbUrskěho Wyšnáslť

3:1



794 SUěm w AUgšbUrkUr. 1530.

QUať fe erdchyťllje tak dalece od UčeUčka:

tolického jako poždějsst spify straxw této; a we
mnohých částech Učeni katoťtcké 1e žťomyslslě

žUečtčno, žlchčeno a makawě žpťewráčello, jčUu
aby roštržka, která fe jedeUkráte byla stala tčm
mohla omluwella býtt a oUt protestowatt (od
mloUwati) práwo mšli Když tento fpiš byl
prečcen welel cifať, aby pťčronmi bohoslowct
katoltčtťfestawili rertaci (wywráceUč),kteréžto
rowUěž byťo pťečtexto Uačež pak Melallchtolt
QbraUU (Npologii) xwěho wyžxláUč Uapsal
kteroUž wssak cčfať Uepťijal Uýbrž se wyjádťil:

„že protestanté dostatečllč o bludU pťesiďědčo
wáUi jfoU, a aby ont wssťrošeprt fe odťčkaUre
sk wrátilt do Ečrkwe katolicke: jank, že on bUde

Uthetč jedUati 1ak čo ochráUre Eťrkwe we fwě
domť powiUUowáU jest u Yle protestaslté
prott tomU fe wšpťrali (protestowali), a ačkolt 1esstě
Uěkolčk pokaU k dorošuměUť UčiUěUo: UtcméUě
wsse mimslo te š UepodaťeUťxUž toho dUwodU
ťterýž Melanchton w dopisixk Lulhrowi Udáwá:
„Nasst 1iž fe hádajť 1eU o fwe anstwč, a
Uikoltw o EwaUgeltUm “

Ečfaťc Uebylo aUt teUtokráte UwžUo pro
ražiti š jeho pťedsewzetťm sprawedťiwým Ueboč
oU potťebexl byl w hroščcť Ua Uowo wálce š
TUrkem pomoci ťisse a tndťž t kUižat protestaUt
siých Ttto wssak ofwědčowali se jak od LU
thra anedexlt bylt že majť pťed Tltrkem erU
ssťho strachU Uežli pťčd papežem a Uechtělř

podati pomočt Utšádslé leč by jim pťip!lsstěrca
byla 1ejtchcirkein neodwislost (1ako šastěra
poltttcké)
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JediUě 1čm fe 1esstě těssil cifať že fe chce

Uchášett U papeže o to aby fUěm rťrkewxxi wy
pfal k UarowUáUč roztržky Trestem whhrožo
wáno UowotáťUm TU Ušawrelt protestaUté

fmloUwU we městš ŠmalkaldeU (1531) ke
fpolečUé obraUě protč wsseltkexUU Uásilť ježto by

Ulohlo hrošiti od cifare a od stawU katoltckých
Hlawy tohoto fpolkU byly: Jan wolellec faský,
a Filtp Hešfellský, kUtmžto fe ostatUť pro
wětssi wydatlwst pťčdojili Uchášejice fa téžo
pomoc U FraUttsska j., krále fraUcoUšskeho foU

peče čťfaťowa Ustawičneho Spoťek teU a Ua,
stawajici walka š ankem pohmxly cisaťe kmir
Uosti; meeťč fhowiwatt a Ua fUěmU w No
rtmberce (1532) Uaťešem dowolttt, aby až
do fUěmU cčrkewsliho Uebo do Uowého fUěmU

rťšského protestanté w pokojt poUecháUt byli pťt
fwem sim)ssleslč

Spoťek Smalkaldenský, prott cifari šoon
wam), potwrdtl se byl ro wýborxlý prostťedek
k rošsstťowá!lč Uowot lUtherských Bod jeho
ochraUUUowš qujitčy, meži Uimi Wúrtember:
sko a wožwodsiwč Safy do blUdU stržesly ssoU
Jak se famo rošUmč, bylat Uowa straUa čim
onrUě1t 1čprtbýwalo tťm opowažltwějssť Uaprott
katoťčcke Eťrkwt Nčkoliw tami fe bylt dowo
lawalt sUěUlU cirkewnčho UieméUč když papež
Baweť jll fUěm do MaUtowy Ua r 1537
bwl whpfal a jich, abp fe tam dostawili wy
šýwal, oni še tam UeprijdoU se prohlásilt
Omlomoalt fe, še prý ont si pralt koUciltUm

žbošUého swobodsleho akťestcmského a pod tčm
žef predstawowali takowé kde kašatelowš ln

Z:Mle
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therssti bUdoU šafedáwati Ua stolčcich foUdUťchž

aby odfoUdtťi papeže a biskupy Ostatxlě fe byl
LUther 1iž predkem prohlásiť: „NekUeli fUěm

an my ťekUemeUe; a ťeknelt silěm Ue my
ťekneme an “ uu NicmeUě po tomto whžwan
kU fněmU cťrkewrlimll odbýwali hromadU we

Šmalkaťdech r 1537 Zde UťožiltLnthrowč,
abo fepjal wyšUáUi wťry fUěmU cčrkeinmU kU

pťedloženi, tak sice aby (dle wolence Jana)
čláUky, pťč kterých setrwatt chtějč protestcmté,
odloUčil od těch, o Utchž š katoliky wyjedUa
watt hotowř ssoU LUther jim byl po wUli a
sestawil tak ťečeslé články Šmalkaťdeslské
(čxrtjl:uji Bmešjbgjájt:j) Tento fptš žťejmě
UkažUje jak weťice fe šměUčlo 1tž sixlýssleUi pro:

testaUtU od fUělUUťišskeho w NUǧšbUrkU
(r 1530), a 1est Uápadllým odporem wyšUaUč

aUgšbUrskcho Ksltha tato Uáleži erši fymbo
lické knthy LUtheráUči

Když Lul:her š tohoto fhromáždětli odchá
šel, poždrawil wssecky Ua rožlončexloxx ťka:
„Bňh waš Uaplň Ueanisti papežstwa “

199. Múlba Žmalůaldenstšú.u Znterim. u Mir
m anšbnrlm.

Již ša časil LUthrowa wylťhla fe ž pro:

testaUcišmU fečta NowokťtěUrU (NUabaptisiU),
kterť hlásali koUUUUUtšmuš Texrto faUatišmUš

1ejich by! owssem jenom žwrhUUtčse protestaU
tišmU; ale powážltwý pťčklad takowé pťemr
sstěUostt dossel bršo Ua to t poťádneho stwrženč
protestcmtských dUchowUťkU i LUthra fameho
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Ehťčpný ťaUdhrabě Fčlip Hešerský, čelUý
obraslce LUcherstwa, již 16 ťet ožeUěUý š Ehrt:

stiUoU, kUěžUoU faskoU, ,a otec 8 žiwých ditek
ofwědčowať fe we doptwsilk Lutherowt a Me
laUchtoUowi, še oU Uemšxše, fpokojeU býti š je:
dUoU žerU, že oU šamysslr fobě wšiti MarkétU
SálskoU ža drUhoU maUželkU; u že fobě ale
pťeje, aby mU k tomU d,alř powolesl,ť, a xšifemslě
wyjádťsli, še toto dwox:maslželstwl Uem protč
žákoUU BožťmU. Neformatorowé ocrUUlt se
tťmto w Uemalých rošpacich; když ale Ftlžšo
wyť)rožowal, že, pačši mU pc,ž wňli UeUdčžlaxl,
swé pomoct 1im odexme: tUdlž powoltlik1emU
žádost 1cho pifemUě: th prp „tak pesčowaťt
a postaralt fe o fpasikm těťai dUsse xeh,o, a
tim prý rožmnožesla byla čest a Slawa
Boži!!“ MaUšelstwi to bplo Ušawťeslor. 1540
U pťčtomslosti MeťaUchtan. Bylo sice UjedUá:
Uo, aby tato pol)orssliwá wěc šůstala tajslostč;
když se to aťe! wyžradilo, chdělalo to Melanch:
toUowt toli starosti, že oUemocUěl; LUther wssak,
jak fe wyjádťtl, chtčť fon mršUtost Utajitt skr:
šewa ďábla a papežextce.

Tak jačo w dowolexlém laUdhrabětt dwoj:
simtkU weťejrlě potUpeUa byťa weťerá mraw:
Uost: rowUě tak bršo potom opowážslt se proé
testanti Uěkterýchčinů, 1tmiž ctt práwa ea fpra:
wedonsti rowUě tak žťejmě Uražen byť. Bro
biskUpskésidlo w NaUmbUrkU byl žwoleU wol:
boU žákoUitoU UčeUý a mirUý JUťtUš Nflug;
a wssak woleslee JaU Bedťtch Saský btskUp:
stwť Uásilslě pro febe Urwal, wypUdil katolč:
ckého biskUpa a Ua 1eho misto Ufadtl lUtherána
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MikUlasse ž NmšdorfU r 1542 be do
xwrssil mirU potUpUé rozwerh: Nmšdorfa od
LUthra slawně ša biskUpa wyfwětiti dal Že
obywatelé toho biskupstwi UyUč též lUUfeli fe
státt lUtheráUy, rožUmi fe famo feboU u Za

timto koUskexUUásilUtckýUt Uásledowal hUed jiný
Katolčcký wojwoda JtUdťich š BrUUsswtkU
byl šapleteU we fpor š městem BrUUsswtkem,
proto že fe bylo prtpojilo prott wUli jeho ke

fpolkU Smalkaťdenskémrx. Když fe žbrojčl aby
sioe špUrUé poddaUe k poslUssUostč Uažpět prt
wedť: prepadlč ho š UeUadan UáčelslčkowéfpolkU

ssmalkaldeUského žmocntlt se šemě jeho doUU
tilč ho k oUtěkU, a Uyni ošbrojerU rUkoU w
UkoťistěUézemi reformactč fon Uwáděťt(r 1542)
u Skoro by fe xtm bylo 1iži podariťo Urwatt
prekrásite wolellectwi a arcibiskUpstwi KoliUské.
Newědomý a slabý wolenec KoliUfký HermaUU
MelanchtoUem a Bucerem anedeUý, Ufmysltl
sobč, Zemi fwé protestaUtisiU wUUttti aby ji
potom co swětský (lUtherský) wládať pro febe
a dědiče sioé podržeti mohl Kašatelowš pro
testaUtsstč jtž bhlř fe dali do te práce r 1542

ale že fe kapttUla a radda městská pewUě dr
žely, šmaťeU byl UičemUý šáměr teUto Heť
maU byl od cťfaťe fwého woleUectwi šbawen

šesaželc a od papeže wpobcowásl Na sstěsti
fpolek ssmalkaldeslfký Ueritiť fe š to aby žpro
erěťilce podporowať; Uebo fe dal Ua straUU
reformátUw!

Takowé Události byly dosti kriklawý, aby
fe cisať pťefwědčil jaký dUch waUe protestaUt
stwťm; a prece oU porád 1esstě fe domUťwal
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že wssecko cestoU pokoje a fwornostř xmrowxmtčj
fe dá Wsseck:l swojt Uaději skládal Ua koUri
ltUm, a pťt tom prehledsluť že koncilčUm mU;e
wyjedanatt použe o wěcech rčrkeinch, kdežto
prorestaUtUmjtž dáon fe 1ednalo o šaleži
tostt ščela fwětske. Skxltečslě byl fUěm cčr
xkewUťrožepstisldo mšsta TrtdeUtU Ua r.1545
Když sněm cťrkewni jčž byl šapočal: pozwal
cťfar protestaslty Ua rťšský sirěm do Wormfu,
kde se š Utmi radil kterak by ke stxěmU dosta
wttč se měli Zak bylo očekáwati nechtělt pro
testcmti o konctliU an slysseti a abp patrUě
objewtťc fwé fmýsslexti roždáApalt mešt katoliky
Ua silěmxl ťišskšm Uerowějssi spčš LUther:
„Bapežstwč šaloželté od ďábla “ u fpčš to we
kterém LUther co do šUťtwosti a ssčlersti fám
febe pčewýsssl

NyUč Uešbýwalo cťfači leč aby rozhodmll
braUUoU rUkoU NU cťfar mťrem š FrancoUžt
a Tllrkem Ušawťeltým fobě oddechxml Ustano
wtl odporxl jejtch koslec UčtUiti mečem Na
měmU w Řešslě (1546), když fe kU podrobellč
Učkterak Uechtěli dátt pohUoUci dáUy obě hlawh
1ejtch do klátby čišskc, a postawello proti Uim
wojsko Dťiwe Uežli tato wochc wypUkla pU
wodce těch boUrč Luther w Jslebš 10 UUora

1546 šemčel Když fe kUižata protestčmcssti
pťed btton tážatt dalt rifaťe ždalt pro Ua
božeUstwč wálkU wšstť šamýssli wžkášal jim

we sprawedliwé eroli „še wálka podejitt fe
mUsr Utkolt pro UabožeUstwť Uýbrž prott těm
Ulssttelúm pokoje kteťlžto pod šálUiUkoU Uábo:
žeUstwi rošrýwajč Německo “ Wálka Uetrwala
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dlolcho. SpojeUci ssmalkaldsstč bylt sice pod

wedeUim woleUce Bedťicha Saského a Filtpa
Hešsenského ro do moct wálečUé, Uad cisaťe

mslohem silnějssi; a wssak Uefwoonst prote
staUtU dopomohla cťtarč k witěšstwť MUoho
ktomU bpl pťtspěl tež wojwoda MaUrtr faský,
který, ač protestcmt k cťfaťsiým byl pťestoUpil
W bčtwě U MúhlberkU r 1547 byl woleUec
poražesl a 1at Jeho woleslectwi obdržel MaU
rtc Ftltp se dostawil cťfaťi, co žajatý Tak
byl fpolek ssmalkaťdskýrožwášált akxcižata pro
testanssti Uašpět w poslUssenstwi Uwedexli a
1eU fe o to 1edUaťo co ohťedem Uábožeslstwi
dťti fe ma? TU cčsať se dopoUstil té chyby,
že č w tom poroUčett chtěť

Jeťčkož fněm Tridesltský pro Uepokoje wá:
lečUé rošpUsstěn byl po sežeUč 8.: tUdťž držel
cifať slawUý fUěm w NUgšďUrkU (1548), kdežto

od katolických a protestantsiých theologU jakoby
Uějakým UarowUánťxU čč siUlUon Určiti dal

kterak by fe každý prošatčm (jndšrim), až bp
sitěm cťrkein Uěco Uaridil w ohťedU cirkewUťm
zachowati měl W ltstiUě, k toUUl cili žhoto
weUe dowolnje fe protestaxltUm kalčch a dU

choinkUlU 1e1tch staw maUželský, též Uslčkyfe
1im pťipoUssci, abh wšaté statky cirkewni dále
podržeti smělř ČláUky wiry pťedstaweUy 1soU
we fmyslU katolickém ale co UčjmožUějt mir

Uém Byltě to mistrowský kuš polowičatost,
a miUUl se Uaskrše účtUkem Katolici jim opo
wrhli proto že si tim cifať o fwé Ujmě ofo

bowať poroxxčeti w žáležitostech Uáboženských; pro
testaUté pak taktéž, že se 1čm to UaťišeUi šdáťo
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býtč pťiliš papežsské. J sežmonwý woleUec
safký MaUric xžeprtǧal ho, thrž od Mš!lžxxxch:
tan 1iUé„u Ltps,ke JUtyertmu sestawctldať.
W tom bylo wqudťelw, že w méUě dňležttých
wěcech k. p. slUšbach Božťch, katolikčim popoU:l

sstětt se smť; lǧo 1iUých wžšcech aťe že fobě po:
žústawitt meejl rošzlžodUUtt. QstatUě jesti tohťe
lipskéJUterřUl žafejtž welmipowlonmé ohťedem
wčry lUtherské, a pošorowatt Ua Učm, že boUť:
liwý LUther pťt tom již Uičeho či:ttti Uemčl.

Nowš šwoleUýtU papežem JUliem lll. byť
silěm w Trtdexltě r. 1550 Ua Uowo žahájeU.
Bapež a rťfať hledělt protestanty anestxč a po:
hUoUttk tolUU, aby t oUi fe šúčastUslt pťi silěmU
tomto. SkutečUš bržo Ua to očtUUlt fe tam
wyslaxťcowé Uěktcxrých kUčžat protestaxltských. Též
wolelleč MaUric poslal po tnaťém ždraháUi fwš
wyslaUce tam, a 1iž fe byťo lže Uadčtř Uějakého
pokojUéť)o wprowUáUč, aUk tU žUeUádaťe dwo:
1ttá Zráda tohoto kUižete Ua cťsaťt a wlastř
celš tš žáležitosti UetUsseUšho obratU šawdaťa.
Mmlrtc, který od čťfaťe toli miťostť a pťišxlě
požiwať, a tlldťž celoU jeho dúwěrU měl: tUto
dňwěrU haxxlebným spúfobem okťamal. Eisač
UU: Uložil, aby města DěwčUa (Magdebxrrg)
wydobyl a potrestal, proto že fe Uechtělo podro:
btti UaťťšeUim čifaťským ohledem prožattmslťho
chowáUi:fe we wěcech cirkeinch, a žťejmě od:
porowalo. MaUrtc, když dofáhl, po čem toUžil,
totiž žemě a práwa woleUče fafkého, wyhlidUUl
si tUto pťiležttost, abh fe žproerěťil cčfaťt a
wlastt. Každý se dominal, že oU se žbrojč
Ua DěwiU; šatim oU fe spojil š protestaUth,

xc
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azawrel smloUwU š dědičslým Uěmecké wťasti
Uepťitelem králem fraUcoUžským ZtUdťichem jl
r 1551 podle ktere tento do Němec wpad
UoUti a biskUpske sidla Mety, ToUl a Wer:
ydUU wšiti pro sebe mě.l

To byťa protestaUtská laska k wlasti!
Když bylo wsse pťtprawello hUUl MaUric rx.

1552 wojskem,aašmorUil se města NUgšbUrkU;
FraUcoUšowé wssak odňali Uadrečené sidla bi
skupská. Eifať ležel w JUomosti UemoceU;
MaUricx tam táhUUl a cifať fotwh rychlým
útěkem šntkUUl Cifať an fe UepokUsil posta

witi se w obraUU beš pochybh Ušnáwaje žek
1emU Ueni pťáUo oonwiti Nčmecko rožerwaUé
jelikož 1iž po 30 let Uadarmo se byl o to po
koUssel ZUstawilč bratrowt fwémU Ferdinan

dowi, abh zprostredťowal mir, kterýžto po pťed
běžUém UarowUáUi w Bafowě (r 1552),
teprw r 1555 w NUgšbnrkU Určltě Užawťen
býti mohl W tomto mťrU bylo wpmťUěUo:
1) ŽádUý staw ťťšský Uemá drUha fwého do
nUcowati aby šměnilnáboženstwi; 2) prawomoc
papeže a biskUpr pťestala w šemich aUgšbUrk
sieho whžUáUi; 3) protestaslté podrži statkh cirn
kewUť jak 1ich r.1555 majť, bUdoUcUě pak
straUa straně Uičeho odcižowatt Uefmť; 4) kaž
démU je swobodUo, pťtdati fe k wyžUáUť bUď

katolickémU Uebo k aUgšbUrskémU a Uechcelt
ho jank sinýsslejťci žeměpáU trpěti fwobodUě
whstěhowařt fe fmť; 5) wssecky ostatUi fekty
UábožeUskě,kp Nowokčtěnct ZwingliáUiat d
jsoU wyloUčeUy ž xUčrUtohoto; n6) kdyby bi
skUp Uebo 1iUé ofoby dUchowni pťestoUptli k
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aUgšburgfkémU qužnállť, majť pošbytč sioé dU:
choin dústojnostt, q š Uimt fpojené dúchody.
TeUto článek UašwaU „cirkewUťUl wpmč:
UěUim“ (ršššrršdum šč:c:lššjčdchc:um),a še
straUy protestantťl tUhěho odporU dosseť.

.Tak byl sice, co do žewnějsska a Ua oko,
žalostný spor teU xUkoUčeU, a wUttčUč odpory
žústaly, a Německo bylo kradostč Uepťátel jeho,
w Uábožeslstwi Ua dwa tábory rošdčleno;
Lllther pak jedslotě Uábožeslské, a tUdťž t poli:
tickš fwě wlasti Uěmecké stlad Ua wždy wykou
pať hrob! w

Zproerěťslý MaUric Uepožčwal dloxcho
owoce 1iřdášstwčtfwšho; on padl již r. 1553
w boji jprotč jedUomU š dťťwčjssčch fpojexlcú
fwojtch. u Eifať ypak K:arel U. wšdaw fe
korUUy, odpťollť do Spaňhel r. 1556, kde osta:
tek žiwota fwšho w klássteťe fw. JUsta žtráwtl
a r. 1558 w59. roku žiwota swého šemťeltz

3. Momotúřstwi 1U Zmýcclřich:
Zwiltglč a Kalwin.

200. cZmingli.

Búwodcem fporU Uáboženskšk)o we Swýu
caťťch byť Oldťtch Zwtslǧlt, fyU rolničaš
thdhaneU (r. 1. LedUa 1484) stUdowal w
BerUU, we Widni a w Basilejt. Měť bystrý
rošUm, welikoxx wýmlUonst a Umohé wědo:
mostč: ale žádUoU l)lUbokost myslt, wsse jeU
pojimal rožUmem, a co bylo Uad roznm, wssecko
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šawrhowal W 22 rokU již dostal se Ua farU
we městč GlarUš a odtUd Ua poUtUi misto
Marie BaUUy Ua poUssti (EtUsiedelU), kde ostťe

proti pťilissxlým poUtěm a pťemrsstěné úctě B.
Marie kážať u W tom UU: Uikdoerdpiral;
ale pro prostopásslté žtwobyti meel fe odtud
odstěhowati, a UččUěUbyl kažatelem pťt biskUp
skem chrámU Báně w EUrichU r 1517 Ne
maje prawého poij o Eirkwt a o papežstwč
hned tam kážal že mUsi oonweUa býtt Cirkew
a UapraweUy mrawy, kdešto fám Ua sobě sspat
Uý pťiklad lčdem dáwal Bťi takowšm fmy

ssleUi pťtsslo mU práwě whod že mUčch FraU
tifskáUskýBerltard Samfo ž MtláUa rodilý,
odestky we Šwýcarťch hláfal a 1ak fe ždá,
erpatrltč pťi tom foběpočanl J hned žapo
wěděl btskUp Basile1ský wssem kažatelUm kážati
o odestcťch, a Ua tom měť ZwiUgli prestati
Nčcméllě wassině prott odestkUm boUťil 1ediUě
Bijma jw se dokládal a wážUost Eirkwe šťeh
čowal Wapež Lew )( powoťal ho aby fe
žodpowidal a lUirUý papeš Hadricm Ul welmi
otcowsky bo Uapominal Nle pyssUý a sinyslUý
kUěš Zwtllǧli chtěl fe stUj co stUj od Ulatky

Cirkwe odtrhUoUti a protč Uč Uepráteťsky bro
1tti L 1522 žádal od biskUpa kostnickeho po:
woleUi k žeUěUi pťč ktere pťiležttostt swé dosa
wádUi pohorssliwe žtwobytť UestoUdUoU fmělosti
wyzUal; a skUtečUěaU jak fe rožUmi od biskU

pa dowole:ččerbdržel fám fe ožeUil
2 S pomocč šedUiků a tefarU a w prU

wodU Uěkoltka podlých rádUich mčsta EUrichU,
táhl Zwixcgli od chráUlU ke chrámU, boťtl ol
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táre, sochy, obražy a warhaUy, a Ua mťsto

wsseho toho postawil w kostele jednodUchý siUl
a Uaň koš š chlebem a Uěkolik čissi š wiUem

Tim mělo fe pťedstawowati Uowé ewangeliUm
Zpěw kostelUi žawrhUUť šlomky pisma fw w

židowském ťeckém a latiUském jazka lth pťed
čitatt welel tUssim aby jediUě pťfmem Uowé
ofwěty dofáhlt u ďifmem, jšmUž UerožU
xUš!i! Jek)o wěrUý společUik Qekolampa
diUš ač dťťwe kUěž katolický, též fe ožeUtl a
jeho žeUa si po jeho fmrtt wšala Kapican,
a po Uěm BUcera, a tedy tťem reformatorUm
po fobě byla žasiloUbeUa Broto čtwerák Eraš
mUš ťikáwal: „Nožtržky cirkein že UejfoU
truchťohry, aťebrž wefelohry, Uebo prý se UkoU
čnji wždy fwadbami “

W Basileji fe žpočátkU magistrát opiral
proti těmto Uowotám a fněmU cirkethiho se
dowoláwal N wssak i žde wěrný towaryš
ZwixlglUw QekoťampadtUš še fwým pťťwr
žeUstwem, pomoci šboUreUi lidU prowedlt refor
maci Eirkwe!

Z žde poUžili Uowotáťř toho chytráckého
oUskokU,že weťerými hádkamt o wiťe (dispU
tacemi) chtělt swěcU dokážati co 1est prawda
To fe rošUmi famo feboU že tyto hádky UlU
fely wešdy wypadUoUtt kU profpěchU reforma
torů, 1eltkož fe jedixlě Bifma fw, čo prameUe
wiry drželt, tUdiž 1iž pťedkem Ua falessllé sta:
Uowisko postawtli a odtUd se Uikterak pohUoUti
Uedali

Zatim ale Ualežlř ZwiUgliáUi w Bifmě
sw šate šcela 1iUýchčláUkUwirh, Uež li
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LUtheráUi LUther prčpoUsstělhťich dědičný;
Zwinǧlt ho žčela žapiral prawě, že UeUiwlast
Uě hrich, Uýbrž jeU pťtrozeUa slabost kdobrému,
čmiž krestem že se stťrá aUt wiroU Uýbrž krwi

Spasiteťowoxl Obojť fwátost, kťesta wečeťiWáUě,
ktere 1ediUě podržel wykťádať ša poUhá šnax
meUč, ža Upomillky, bež wUčtťUčho probeUi
EhristUš že jestw Eťrkwi Ue pakš tělem swým

Uýbrž toltko božskoUmoci sioou Q BohU roU
hawš dowodť že probř w člowěkU wssecko t to

žlé; tim proklestsl KalwiUowi cestU k UčeUi pťi
kremU o „pťedUrčeUč“ (predestilmči). uLUtť)e!r
odewšdať wťádU cirkewUč knižatUm, ZwiUglt
lidU

Wčibec šáleželo reformowálli Zwinǧlowo
tentěť 1edině w tom že wssecko co ť!ylo posUd

ťádem cirkewnim chodilo šrUssil a odstraUtl
S Luthrem fe skowUáwať jerm w UeUáwistt
katoltcké Eirkwe, šawrhowáxti 1ejč wažUostt a
w tom, že ša 1ediUý prameU wiry prohlasso
wal Bčsmo fw a podáslťm cirkeinlU opowrhl

Tyto Uowoty prowedeny ssoU pošneUáhla
w Uejmnožssťch kaUtoUech sswýraťských; jenom
tťt mčsta lesUiSwyž, Uri UUterwalden
kteráž byla drťwe již wybojowala polittckoU
fwobodll Swýcarmn potom LUcerU ZUg a
FreibUrg setrwaly pewUě pťi wiťe od oth
žděděné N práwě w těchto bylo 1esstě Uejwťce
UábožUostt a pocttwostt; a mrawU prostých, Ue
porUsseUých N wssak kaUtko odpadle Uažý
wajire se reformaty t j wiry obxwwesléu
chtěly doUUttti swé katoltcké bratry, aby t ont
odpadli, i šabraňowalt jim pťiwoz, a tito ma:
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jťce pojčtč hladem powstali k odporU Bťisslo
r 1531 U mťsta Kappel k bitwě, kde EUrt

chowsstť bylt poražeUi a Zwingli, který byl š
Utmi do boje táhl též Ua bojissti possel! nu

201.šalmin.
DrUhý Uowotáť we Swýčaťťch byl Kal:

wiU Ten čo Zthglt owssemw lichémfmy
slU Uaprawsl we wěcech cirkewUťch, žafe 1esstě
jiUáče chtěl Uaprawowatř a žafe jiUáče Uež
LUther a Zwislglt wěťiti weťel. ZaU KaťwřU
UarožeU byl r 1509 we městě NoyoUě w Wi

kardii Uedaleko Waťiže, kde jeho otec byl bedUá
ťem; ajtž co mladič Uěkolik cirkewxlich beUesicti
(dUchowUčch obroči) a jejich dUchodU po sobě
Užiwal 1eU aby we stUdiich pokračowati mohl

Když w Baťiži stlldowal proslyUUl Učersti
ale Uad fwé fpolUžaky fe wyUassel. Když do
koUčil stUdia wráttl fe do fwého mista rod

Uého kde pro hrožUý žločiU wpáler mU Ua
žáda žUameUi Moto Uemohl Ua kUěšstwiwy
fwěceU býti a stUdowať práwa Qberámiw
se še spisiy LUthrowými weltce si jich obťťbil
a wssUdy,kam pťtssel Uáhledy jcho rožsslťowal

w Baťiži Basilejč StrasibUrkU a Ua 1tUých
mistech, kam ho 1eho proměnltwý osild byl po
hUal Konečslěfe Ufadil w Geerě Zde
pťed Uedáerm kUižebiskUpbyl wyhUáU a Kal
wiU Uynť tUto fwé Uowé UčeUč slowem a pif

mem a žároweň i twrdossťonstč pýchoU a pá
Uowitosti Utwrdil a rošssiťil Německý děje
pisec Rotteck který UeUipťitelem anbrž šjew
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Uým Uepťčteťem Eirkwe katoťicke pčsse o Kalwi

Uowi takto: „Nejen Uesklolmým byl Kalwisl a
odstrkawým Uýbrž byl sám faUatický, žassmU
ssilý, UkrUtUý a až ke žprottweUč Uesitásserxliwý

un Jeho Uowe UaUky ssoU též šreteťným wěr
Uým odtiskem powahy žde dolťčenš ssou bobo
slowťma doǧmattkou letory

Wakli LUcher již člowěkowi Ua čtsto ode
pťel že by jaké fwobodne wUle Utěl a o Uěm
pečettl že 1est „kameUemakládoU: tedyKať
wiU we fwem Učenť o pťedUrčeUč 1de 1esstč
nmohem dále Bodle Uěho Blch šawrhl od
wěčUosti jedUU část fwých rošUmUých tworU a k

wěčUexUU trestU 1tch predkem Určtl aby Ua
Uich šjewsl a Ukažal sprawedonst siooU. be
wssak měl pťiččUyk tomU, by 1ich Uenáwtděl
a trestal: tUdižprý NdamaktomU doUUtil
aby žhťesssl a posild UeUstáťe doUUere ke hťť

chUm ty, kcere 1iž od wěčnosti byl zawrhxml;
wu oU prý 1tch popoUžť k UeposlUssUostiat d
S timto Uahledem wice Uež Uluhamčdáxtským

a prisiwU šewUějssč kažUi wtlačtl 1est priwržexx
stwU swémxl ráš šafmUssčlostt kteráž fe až po
dUeš pťř této straUě Uábožexlske projewnje Q
Wečeťt Báně wyjádrUje se Uejisio; wllbec se
U Uěho prawť: že žUstaUe chťšb a wťUo beš

proměUy podstaty, a wssak w tom okamžexri,
když fe prřjimá proUdč prý se do dUsse wěťi
ciho prijčmatele božska siťa š Těla Ehristowa,
ktere fe w Uebi Uacháši

Geera bhla perim 1ewtsstěmrefornlacie
KalwiUowy QUt tam od r 1541 Uwedťpra
on hrUzowladU w šáležitostech i rirkeinch t
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občanských Jeho šasiUUsstlá mysl fpatťowala i
w erilmých wyražeUčch,w hUdbě tťm wice
w taUci, mrawsli UeslUssUosti Ua kteréž od koU
sistoťe jim Ufašené, tresth byly UložeUy Kdož

koli jebo UčeUi fe Uepodrobil Ua prosto těžce
toho pykati mUsel; Uebok oU se wyjádťtl beš
obaln, že kacťťowé, (t j kteťť š UčeUčm1eho
Uefo:chlasi) jmrcť mxlsejť býti pokUtowáUi

Následkem toho byl lškač Serwede proto
že o Trojici š KalwiUem sterč Uesmýsslel Ua
hrallčct UpaleU GrUet a GeUtiliš siatt jiUi
wypowěšercč do wyhUaUstwi

Kaťth žemťel r 1564 a Uástnpcemjeho
w dile reformatorském byl FraUcoUz Theodor
Beža.

Kalwinisté bršo čestUé 1méUo: „Refor
matUw“ pro sebe wýhradslě podrželi a Ue
chali LUtheráUUmpťčjmi: WrotestaUtUw

0. Ga.čelli Uomých Učeni pn Ewropě.

202. žj!rntrstantism mr Změdstul, šuúnst a Noru
mšstn

MUohem rychťeji Uežli prodUč kťestaU
stwo rožsscťowalyk fe Uowe UaUky od žemě k
žemi a bržo jim byla propadla weliká část

Ewropy wice meUě Nle 1aký to rošdčl meži
prwotnim rožsslťowáUim Eirkwe kťesiaUske
toUto domněloU opraon jeji! u QUa byla
pťiUásseťa UarodUm láka sinťťeUia pokoj u
tato pak šplodila UeUáwista swáry „Refor
macie wssUdy, kde fe wedrala, prowolala wálkU



810 Wrotestaxxtřwe ŠwčdstU a t. d.

občansioU,“ uu pisse protestaUt dr Hiurčchš

N w skUtkUfamém, Uellalešame cmř jedtUé země
protestaUtské kdeby fe byly Uowoty tyto bUď
1tž Uexlwedly hUed Uásilslým pťekotem aUebo že
by nebyly ža feboU táhly rošwraty polčticke

Swédsko bylo wyšllto r 1521 skrže GU
stawa Wan od 1arma DáUUw (UntťKal
marskoU odr 1397 ťisseSkandináwské: Šwed x .
sko Norwégy a Dánsko fpojeUy w jedUo);
a ža to hUed byl ša krále prowoláU (1523)
OU fe byl wssak 1tž obežUámtl š UáUkoU LU
throon, a welire sobě ltbowal šlásscě w te

wětě, žek Ečrkew Uema mitt žádUých statkU
požemských Neboť Eirkew wlcidla we Swéd:
skU welmt rošsák)lýmt majetlwstmi, a po těch

dostať král laskomtsly J proto mU pťisslřwelmi
whod Uowi kašatelowé protestaUtifmU tottž bra x
tri Qlaf a Wawťťsl Beterfo!l kteťčbywsse
Ua UčeUi er Wřtteslberrr ke fwým fe anrá
tiwsse Uowš UáUky fwým krajaUUm hťafaťi Ltd!.ť

fe tyto Uowoty sire Uikterak Uechtěly lčbitt a
tito rošnassečč Uowoc pro fwé ermaleUé Uowo

taresli byli by málem o žiwot pťisslt a wssak
proto, že král Uad Utmi rUku ochraUUoU držel
Uefmělo se jim Utc šlšho státi Bod jeho ža
sstitoU konáUa léš r 1526 w Upsale hádka
Učená pťi kreršžto král pťirkUUťwitčšstwi pro
testaUtUUlproco že prý byly dowodili wěc
fon š Bifma fwatého WožnertáhlaGU
staw še fwým žáměrem fe Ua swětlo tasil a
Ua sUělUUťišskem we Westeref U r 1527
šjewUě fe projadťtl že statky cťrkein w plexl
wzitt šamýssli a wssak Uáwrh xeho bpl odmr:
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ssrťU. TU fe stawěl jako by wládp fe odrťcč
chtěť To pomohlo. J powstalo wsseobché
jitčeni; obáwáslo fe Uasledkúw horssich; Uowol
táťt již si bylt žiskali žUameUitý počet Uásslap
UťkUw; meelo fe alefpoU UějakoU čast statkU
cťrkeinch králi pťepUstiti a moc propUjčtti aby
mohl žáležttosti cirkein ťldtti a dUchoinky
Ufazowact a odestawowati NhUi bolt katoltčtč
bcskUpowé odstranělli dwa Uejhorltwějssť ksiUrtt
odfoUžeUi a Uowotáťstwi Uásilťm a krwawě pro

weder Udrželtě fe sice katolictšmUš 1esstěna
mnoť)úch lUistech, a wssak odťižUUt byw Uásilťm
od stťedU fwého požsleltáhla odemťral Bťece

wssak protestaUtišlUUš i we ŠwedskU w tom
ohledU Uowe twáonsti Uabyť že šde i biskU:
powé (owssem žeUati) pťedkowali wěťičim o

čemž LUther an slysseti Uechtěl Král GUstaw
Ukltdil ostatUě 1esstě ža žtwa diky ša swá Uowá
Ustanoweslť Ti 1ichžUejwťce prťšni fon byl
powýsstl práwě ti Uáčeťnici reformacie škUli
fpikUUti proti žiwotU kráťe kteréž wssak jesstě
w čaš potlačer byťo (r 1540) WýtečUý
král JaU 111 (1568u92) pobadállim choti
fwe Kareťth,kUěžUy polské šačať fe bližttt Ři
xUU;počalo fe ijedUáwatt skrže wýtečného Je
šUitUBošfewřlla; (ža papeže Nehoťe!(llj) a
wssak co od Nima žádal tottž aby dowoler bylo
Užťwanť 1ažyka šemského pťt slUžbách Božčch
ersseUi eelibátU, dowolelli kalicha Uekslěžčm

a takowých 12 požadawek Uemohl Řim powo
liti a proto š toho žádoxlcčho fpojesli š Řč:
mem sesslo Jesstě UkrUtUčjt Utwrdil anstwč
LUtheraUstwa we Swédech Kareť l)(., kterýštox
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wykoUsaw bratrowce fwcho a krále zákoUitého
SingUUda lll š trUUUsswedskéhože byl hor
liwým katolikem fám wládU sswedskoU Urwal
každšho kdo kSiǧmUUdowč lUUl stiti welel
a tak UkrUtUostťUeslýchanU ifwšt blUdUan
stwč Upeinť Spúfob jakým GUstaw Wasa
a Karel l)( bťUdU protestaUskeho poUžili
co prostťede abh se dostalan trUU bršo
odsoUdila š osskliwostihistorte! u

DáUsko byťo obťažexw památslým prfo
bem tčmto Uoweho Uč?Uisweslem Ehristiaxcjl
(Ehrřstlem) ša to že LUtherstwo po dráže kr
wawé Uwesti chtěl čorUUy byl požbawesl a ze
žeměwphUaU Jeho chi Bedťtchowil z
Holstýsla podawal Uárod Dánsky korUUU pod
toU wýmiUkoU, že chce Udržett katolickoU
Eirkew we wážnosti a práwech jejich

Wrisaholl se šawážal že wýmiUce této
chče dostátt; u Utcméllě wláda jeho byla
rada potlačowáslč a UttskowáUč wsseho toho co
byťo katolickeho Jeho UastUpre pak El)rt

stiaU lll., Užil prostťede žč,ela 1edUodUchého,
aby reformact k žádoUcčmU koUcč pťiwedl QU
totiž Uechal w 1edeU deU (20 Sera 1536)
schytatt wssecky biskUpy po cele žemi Ua 1edUoU,
a podáwať 1tm swobodU 1edčUěpod toU wý
miUkoU paklt by fwých dústojeUstwi fe od
rici a slibitř chtěli že reformacit Uičim
prekažeti UebUdoU QstatUě UeUč možUo
UčiUiti fobě welikých poij o hodslosti těchto
biskUpU když fe dowidáme, že š Uich :e wssech
jerm jedillý biskUp šRofčtld fe UaťežUUl,
kterýž w takowé wýmiUky Uechtěl fwolitč„ a ra,
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dějt co mUčedlUik ,w žaláťč sessel. Nin byl
UwedeU Uowý poťadek cirkein; a po UálešU

fUěmU čišského ,w KodaUt (KopeUhageU) 1546
roždělili fe ťkať a ssťechta o statky rirkewni.
Katoťici slošeni jfoU še wssech úťadů, šbawesli
práwa dědičnšho, katoltckým kUěžťmžapowěšeno
pod pokUtoU siUrti, lžešdršowati fe Uikde w šemť
tšto wťce. Takowa byla fwoboda Uowého
ewangeťia! u x

W NorwéžskU (kteréž bylo spojeslo š
DáUskem) dálo fe Uwošowáni Uowot pochodem
poněčud klidUějssUU;ale Ua ostrowě Zšťand:U
wypUklo šboUťeUť, když se lide prawilo, že fe

xUá státi lUtherským. Kd,yž wssak 1edeU ž bi:
skUpú stat ťžyl, tu poznenahla Uchliplh mysle, a
,odpor pťestawal.

205. M Bližušrmťch.

Zde fe byla stťetla reformacie š boUťemi
polittckými, ťteréž byla rošdmýchala defpotická
wláda krále sspaňheťsiého Filipa ll. Ziž Ka:
rel 7., ssa pánem w NtšošemskU, obšlásstě pťčstlš
žakášal, ssiťttt w jeho Zemich Uowoty LUthrowy,
a Ustanowil strážce wčry prawé (tUkwisitory),
aby Ua to bedltwý dáwali pošor. Ehtěje dále
okázati, 1ak oprawďowě w tom šakročowati hodlá,
dwa Uowowěrce Upálitt kášal (1523). Nicméslě
žmahalt fe w Nižošemich ssčleUť, prostopássni
NowokřestěUci; LUtk,xrowa btble pťeložesla do
ťeči tUžemské. Weťmi žťe wssak půfobilo Ua
ltd, když Filip ll. po otct (od r. 1555) wládU
Uastoupiw welmt ostrých, an UkrUtUých pro:
stťedkůw Užiwal, aby prawá wira tam UdržeUa
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a kacirstwi potlače:lo byťo WsstckUi oUťadowé
wyšst“t byli w rUkoU cišiUrU uu Spmchelčx

L 1559 dal cťfar žťťditč tré Uowých fidel
arcibtskupských (Mechlin Kambrai a Utrecht),
a 14 btskupských, 1eU aby fe ostťejt daťo dohli

žett Ua ryžost katolčckéwťry Ztž ža Karla 7
wedla w žemt této wládU sestra jeho wýtečslá
famostatná Marketa ž Barmy, která twrde
roškažy wladUi protč karčťum dobrotoU stdce

fwšlw mťrUila; Uin wssak mťstodržttelský UlčUi
sier kardinál Graslwella byl pťťltš pťčsičým
Wťiliš twrdš prostredkh U wěcech wiry ssfodč

wice a čiUčoderče šarytějssi; pročež ttU fpo
jtlt fe Uowotáťt tťm úžejt we spolek w jehož
čeťo se postawsl druhý mťstodržiteťWtťémš
QraUte hrabě Eǧmont a HoorUe WUbeč
pťččtUoU, že Uowotáťstwi w Nišožemčch Uwedexlo
byla Zchndlá ale rošpustsla sslechta, 1ejčmžto
wčldčem dotčený Wslém ž QraUte fe byl pro
pňjčil ltdé kteťč Ueměli Utčehožtrattti ajediUě

we šboUťeUč mohťt se koťtstt Uadici ččemUž jim
Uowé Uábožellstwi práwě pťicháželo whod Ttto
ssiechticowé UeUsslechtilým fpčifobem fpojtlt se

ťompromtšfem (1565) t j. fpoťečllýmfťe
kxlucčm chtice prosekmě wymoct Ua wladaťče

aby inkwtslcč a wýrokxš 1eji ohledem Uábožen
stwč wydané Ueměťy žadUš platxlostt Těmto

wyslaUcUm kdosi potUpně prešdil „gUeUwa“
t 1 žebrakUw pročež toto Uážwtsko jtž Uapocom
žUstalo šdejssčm protestaUtúm

Nč deputace twrdsla wýslowUě že katolčcké
Uábožexrstwť thojedtUé ma ZUstatč anUjťččm:
UicUlšUě 1iž r 1561 Uěčteťč š UowotáťU sksta
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wtťiperč wyžUan wťry belgicke(Sqnfčššic)
dšjšioš), a 1tž i také odbýwali werejne slUžby
Boži HonUě fem pťtbťhalřKalwiUtstež FraU
coUz a pod ochranU Uepťátel wťádxřtch mohli
twe wětssich městech bež ostýchaslť chrámh a
klasstery obiratř a borttt Dom axčtwerpský,
jedeU ž Uejkraanějssčch chrámU od Uich byl žUe

ctěU a žohaweU! J pťtsslo koUečUě k walce
občaUské we kterežto Fslip 1l wyhrál Wilém
Z QraUte meel Utéct do Němer Egmoslt si!
wrattl k šákollttš wládě žemě byla podrobesla
(1567) Na tom měl Filtp M pťestati Nj
wssak ssa plU Uedňwěry poslal do Nišošem spU

tobem erpatrným twrdéť)o wojwodU YlbU
jako gellčrálUčho mistodržttele š welikým woj
skem. Ten hUed počal š iUkwisici kaciťU která
bršo pťiwedla krom mUoho 1tných Ua standlo
čhrabataEgonUtaaHoorUa (1568) ZboU
ťeUč wypxxklo š Uowa a sice w krajtslách sewer
Uých, Uasledkem kterehož wyhlásily siř krathy

fewerslé Za fwobodUoU obec (repUblikU), wyko
Uáwáni katolické BohoslUžby a wťry w Uich ša

powězexw(1609), a KalwiUištUUš šde Ujal
wládU Wťece wssak pťt wssem tom Utlačowan
Udrželo sie i w HollaUdskU (tak fe 1!Uer
waly tyco fewerslé krajčnw Ntšozem) žxmmenitý

počet katoličll kdežto 1ižnš prowiUčie Belǧte
žúsialy šcela wěrUy Eťrkwt katolické

204 M Fersich a žšjnlsstě

BrUfy, kteréž teUkráte byťy ťeUempolským,
odtržmy ssoU od Eirkwe kacolickéNlbrechtem
1Ue.rkhrabčtem BraUtborským QU bpl welmistr
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ťádU Uěmeckého Jakožto welmřstr rádU wázásl

byl bezžellstwim 1ako wašal poslUsseUstwimpáUU
swemU, králi polskemn Nemoha fe wytáhUoUtč
z jeho anstwi Ulocť žbraUUoU we wálce o pťi
měťč Ua 4 leta prositt musel W tom čafe
žlásstě aU cťfať a sitěm ťčšský w Norčmberre

(1523) pomocč sioé mU odepťeli š Uěkterými
biskUpy léna fwého k LUthrowč do táborU pťe:

bčhl a když po mťrU w Krakowě (1525)
wýchočmi část ža dědičUé ťéUo byl obdržel tU
Ua radU 1akoU UlU pťi odchodU že silěmU LU:

ther byl posloUžtl „žpošdtlý a UičemUý slib
reholllý žrUsstl“ ler ša swé wlastUi kniže:
ctwč prohťásil a fwe wystoUpeUč š ťádU aš
Cirkwe slawUým šanoUbeUťm š deeroU krále
Dánského fwětU ošUámil a tento krok sij spi
fem sspislawým wštekem prekypUjťačm osprawedl
Utti se sUažtl sspiUU ssthoU Umýwaje! Darmo
fe protiwil papež, darmo ho Uwrhl cťsar do

klátby ťčšské, darmo toUžili oUdowé ťádU po:
swátného Ua takoon fwatokrádež uuboť)Užel!
bohUšel! SčgišmUUd erhstoUpil dostt rašslě
proti UěmU, čafowé bylt žlť a tak ho mUsiřlč
Uechatč N 1530 weťejně pťtjal NUgšbUrk
sié wyžUáUi, a Uin dťe prawidla: „Ei
šemě toho Uábožextstwl“l fwoboda w Uábožexl
stwi prestala w WrUsich UstoUpiwssčwládaťowě
libowUlt a komU fe Ueždálo prtjťtt lUtherstwi
tolUU žňstalo Ua wUli whstěhowatt fe že žemě
weU N totě byla ona silásselsltwost, kteroUžto
co Uowým wymožeUstwim protestaslté tolčk pred

fwětem se wychloUbali Wri jeho fmrtč r 1568
celé BrUfy teměť byly jtž lUtheráUske
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2 W Bolsstě jesstě byli potomci hUsitUw
g bracrU, z Čech pťibylých, a tUdižk Uowotam
pťtstrojeUapUda Král SigišmUUd horliwý to
katolťk wssč mocť těm Uowotám fe bráUil; ale

blUd byl mocUějssl pročež rhchťe žachwátil ohUie
wé mysle žijUělých BolaUU, žlásstě aU nastUpre
jeho StgišmUUd NUgUstlj (1548n72) w
horleni o dUm Boži byl žwla Uěl TU se po
čaly Usašowatt wsseckh fekty Uabožextské Ua Wol
sstě Slechta ode dáan erdwtslá a morná
šijUěla opojeUá jsoUc hláfanU tehdáž fwo
bodoU U wěcech UábožeUských; ž ijUosti wyli:

hla fe erěra, ta pak fe chopila Uowot, ro
Uatwaťky, uu a tim chodem si wykopalo Ue:
ssčastUeBolsko row waj žalostný! Nemáme

simd patrUějssiho dUkašU, kterač Uefwornosti
žlásstě w UábožeUstwť rošpadáwaji še ťisse febe

skwělejssť,jako Ua Bolsstě! WošUeUáhla tUsser
kterak fektamč a hádkami strafsliwá boUre Uad
wlasti fe fbira; tU sáhUUto kU prostťede, bo
hUžeť! UejmeUě whodUemU kterýž neodwrátil
Uúbrž Urychltl hrozičč žkázU této ťisse Uesskastné
Sestawili totiž WyžUáUi wiry tak UeUrčité
že každý, mysle si pri tom co chtěl fUadUo 1e
mohl podepfari Na to UzawťeUmir we War

ssawě (1573), we kterémž si wssecky straUy
žarUčoway pokoj Nle kterak tUUžebýtč pokoje
kde UeUi jedUoty we fmýssleni Uáboženském?
JeU kde owládá bUď 1edUota Uebo ledowá kU
wssč wťre UetečUost, tam možeU 1est pokoj Uá

božeUský; Uikoliw ale tam kde kolik hlaw tolik
teměr smyslU o wťťe fe Uacháši Wotejmež
š toho že beš 1edUoty U wiče Ueni ant swor

35
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Uosti we sitahach wlasteUeckých (Německo!), po:
žUejme kam wede tak ťečeUa fwoboda U wire,
Uejdťiwe k rošbroij, koUečUěk úpťslé lho
stejnosti Wssecky tyto wěci Už jste Zkusili

aš k žostUšeUi! Blch wssemožUě warowal
žaslepeslce aby mohlt žUikaUti těto potxxpy

mrawUč SigmUnd jll (1587u1632) spolU
dědic korUUy sswědské dosti fe žafaž owal o
to aby we sslechtě probUdil prawé sinýsslellč
ečrkewUť

Stanislaw HosiUš slawUý bikap War
mieslský (xlx 1579) skálopeonU pťefwědčexwsti
afrdečUoU, pronikaon wýmlUonstť žbloUdilé
owečkp do praweho owčiUre fwoťáwaťuweliká
to ošdoba Eirkwe! Staxlislaw Karnkowský,
posleš arcibiskUp HUěždeUský (rlx 1608) Učeně a
erhrožeslě do bťUdU hťimal MohUtUý téš
sstk postawila Cčrkew blUdU Ua odpor w ťadU

Zežowitskěm Wýtečslý žUatel jašykň Zakob
anek; dále Uejwýtečslějssi fwatoťečslťk pťi
dwoťe králowskémw Krakowě: Betr Skarga;
pak mocně čitem hýbajicč Domintkásl Fabtan

Birkowský UástUpce olloho w úťadll kašatel
ském; u ťečUikprostoslárodlli Bialobťesiý,
opar klásstera w Moǧtlnš a bisinp w Krakowě
prade katolickou we fwých dUkladných ťečech
swčtle rážně a dojimawě predkládalč: ale bo
hnžel! čaš milostt pťessel Už byťo poždě Na
darmo woťal dobrotiwý Wladčslaw M aby
se fjedxlotili U wčťe Boláctumame bylo jeho
wolčiUi; žijUčťre žastihla metla BáUě Slo
wané šmondťete tťmto pťikladem a Němčč! tU
l)ledejre žárodek wassi polčtické Uefwoonsti Jak

Z
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HUš Uám, tak LUther byl Wám hrobUťkem
polittckě jedUoty a sláwp! u

205. žnrotrstnntism lnr esranrnxgťch.

We Franconzťch nalešmxl protestalttišmllš

žkypťe!on pťťzinoU pUdU, 1edUakfektami, jež
se dťčwe jtž tUto potlonáwaly, jedUak Uwol
UčUoU slaboU fpojitostť š Řimem jižto faUkce
pragmaticka ža feboU táhla. Zelwm to wadilo
ž počatkU rozssčrowáltise 1eho že UeUprositelUý
král FraUtissekj rážUoU pťťsilosti prwni pokxlfy

,toho potlačil Když totiž protestasltš spoléhajťce
Ua ochraUU králowny Nawarské sestry to FraUn
ttsska l, fe odwážili obrašy Spasitele a pa
Uenské matky 1eho poroUcháwati ano i potUpUý

sptš prott Uejfw swátosti oltárni rožssiťowati,
ano i Ua dwéťe komory krále samého drše po:
tlnkowati (r 1534): tU byli Uěkteťiodpraweni,
jtni pak k útěkU doUUceUi. Mezi posledUějssťmt
Uachášel se iKaťwiU kterýžto wssak pozděži
tak to Uastrojer měl že ž Geery FrancoUš:
sko reformowal Král wssak UejedUal U pťi
čiUě teto š pťeswčdčenostt Uábožexlske nýbrž že
mU taUUl Ua mysli obraž polttřckých Uehod kte

réž procestcmtš w Němcťch žawaltli; pročež 1ich
š ossemetné polttiky šde (w Němcich) podporo
wal aby moc rifare a ťisse Učmeckéjimi žten
čtl Této polittky se drželř i jeho Uástllpcowě
pťi čemž trpěla Frmlcte i Německo a 1edině
protestaUttšmUš štjral a mohútxčěl

Jindťich li.,1547 wydať pťčfnýchUapo
rUčeUi prott Uowotám; UicméUě se Utwoťowaly

357lle
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we wssech wětfsich městech obce protestaUtské
kteréžto fe Uq geUeráťUé fynodě w Baťťžt (1559)
we wyšUáUi KalwiUském siedUotslya pri tom
podiným prfobem fe whjádrtly, že to powiU:
Uost, kaciťe fmrti pokUtowati! OUiť obdr:
želi we FraUroUšskUjméUo hUǧerttU 1ehož
púwod jest pochybný, uu sttad od siowa fpri:xx
fežeUci proto že toto UčeUize Swýčarska po:
cházeťo

Na Uesstěsti pro FraUcoUžsko pťčssli po fobě
dwa Ueponletčkrálowe FraUttssek ll a Ka
rel lx kU anowáUi, ša Uěžto matka 1ejich,
UskočiwaKateťisla ž Medtci wedla wládn
mezi tčm, co dwě morné straUy pťi dwoťe: priU:

cowéž BoUrboUU (pčthšUi domUanU1čciho),
a wýwodowé ž GUise o wrchwlády se potý
kali GUifowe bylč pťi dwoťe čelUi Ueprátelé

hUgerttUw, u BoUrboUowé bhli wssak jim
Uáchylslř Těto okoonsti, že totiž tyto politickyx

sobě Ua proti stojťcč straUy byly žároweU od
pUrci w Uábožellstwi, w Uásledeiei UeUtěsseUé

htstorii FraUcte Uesinč fe poUssceti še žťetele;
Ueboť pod plásstťkem Uábožeslstwť hraly tU wlá
dychtiwost a politická Ueanist

Frantřssek ll, jsa stár 16 let UastoUpil
wládU r.1559 a 1iž prťsstť rok Ua to fessel

Téhož rokU stotili se hUgerťtowe a stropili
fpikUUti we městě Nmboife w tom úmhslU, abh
UeUáwtděné foky GUify skoltli krále a wládkyslč

jali a Ua mťsto jejich priUcowt ž KoUdé (BoUru
boUU) spráwU rťsse odewždati UUchli J bhlo

to aťe 1esstě w prawý čaš wyšraželw, a KoUdé
Ua siUrt odfonžen N wssak meši tťm pťtho:
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dtlá fmrt králowa žachowčlťa ho žáhUbh a pro:
pUssrěU jest opěc Ua sw,obodll.

Nin po Uěm,Uasiedowal Karel l)(. w
stciťi 11 let. Wladaťka Kateťan š Medict
prohlšdala k tom,U, aby obqji straUa se Udr:
želcrrw rowslš waše„„šl pokašsla si to š oběma.
Když wládaťka, Gm!Um Ua wšdory, hUgert:
túm propújčila wčtsslch fwobod U wiťe jejich:
stalič se tttoubržox ,držejssimt, šabijelt,kxlěže a
ťeholnťky, boťili chramy, sl)áUěli ltdt Uasilim že
silUice k 1ejich kážanm, a Ua fyUodě w Ni:
Uxeš:U (1562), kU čteréž se fesslo 70 1e1ich
kašatelúw, Uaťižer, wsseckp katoltcké kosteťy po
celé diocesi poboUrati. Takowýmito pťehmaty
Umsi!lik se katolict UražeUy cititt w UejhlUbssim
UitrU swém. J wžplaUUlo Ua oboji straně ho:
roUcť zássti, kteréž dostoUplo až wálek občaU:
ských, celé ťisst welmt záhUbUých. Tré tako:
wých smUtUých wálek šakUsiti mUsela bržo po
fobě žemě fraUcoUšská. W peri wálce wye
UUtili hUgertté toli, že fměli konatt fwobodUě
slUžby Boži we městech fwých (1563). uu Na
tom Uepťestáwajice roždmýchalč r. 1557 drUhoU
wálkU. Začátek jeji bhť teU, že fe chtěli šmoc:
Uitt krále w teU famý deU, we jkterý we Ulěstě
Nimeš:U spáchali tak UažwanU MicheladU.
Timto 1méUem proslyUUl šUámý šločiU, dle kte:
rého jedUa četa hUǧerttú wtrhla do mčsta
Nimeš:U, kde 80 Uejwáženějssčch katolikú š pťče

bytk:či jejich whtáhli, šawraždilt a do jedUé stUdUě
Uah,azeli. Bomori woleUce Bfalckého wssak opět
pofahli jsoU 1UťrUprospěssUého (1568). Nwssak
jesstě těhož rokU Uyni Ulajice podporU od Nlž:d
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běty kráťoth aUglické podjali fe jesstě tťetč
wálky, anač UkrUtUostč son dwě pťedessle da:
leko ža seboU Uecháwala BriqUemaUt (čti

Brtkmo), hlain rotmistr hUgerttUw Uosil
okolo krkU wellkoU páskU še famých Uch poša
bijeUých knčži katolických.

HUgertté sire Utrpělt poražkU, UtcměUě
powoleU 1im mir až Ua wýfost pťišniwý (157 0)
Bowolelto totiž, aby fmělt dle fwého UábožeU

stwi fwobodslě žin býtř po celé ťčsst fraUcoUz
ské wyjma Baťiž,pťčstUp lUiti ke wssem úťadUm,

a UpraszčUy jim čtyry pewnosti jtchž wýhrad:
Uč oUt obsaditt mol)li Toxxto powlowlwsti a
timto pťtpUsstěUčm šawdala fobě ťisse fraUcoUž
ská ráUU UešťečiteonU Ueboť tim byla strana
wládě Uepťátelská ku fpolUanowáUč w ťissi po

šdwižesla což UUljelo wěstt k Uowým boij.
To citilt katolčci hlUboce; a špomiUka Ua ohaw
Uosti od hUgerttU spáchalle Udržowala w ntch
dussene tajeUe žásjci TU se strhla olm Uda

lost, kterážto bywssi tak často šle wykládásla,
zlásstniho powssimUUti žasluhuje tak ťečená
paťižská krwoswatba č:Uor Bartolomějská

206. ďlnc Bartolomčjslxú; rdibt Nantslxý.

th lUěl pokoj, hleděl král Karel lx
ziskattadmirála KoligUh ho hlawU hUgerttU
a powolal ho kU dworU swémU To 1tž bylo
pro straUU katolickoU jamo feboU kameUem Uráž
ky; jesstě wssak wice rošhoťčowalt fe katolici

požorujťce kterak KoligUy wplwa swého žUeU
žiwá a anádi krále Ua to, aby králowUUu
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matkU xšde dwora odstra,niť, a kterak ť)o kwálce
Prott Spaňť)eťčtnt poosstlwaťš, Kateššsm chtš,ťq
se tohoto fwého oderee, stUl esšsstUh rsi)kostltť
a Ukládáno jejim roškažem o bešzlwotl 1eho„ pťr

čemž wssak lehoUU,koU raxloU byl žastčžeU. Užaš
a strach pojal tlm, wsseckžy hžxǧelwtty a bylo
proslýchatt xcejprlldsscwyhrožc,dwam. KateťtUa a
dňwčrUťči 1ejť Uync wynakladali wsse, aby po:

hUUťi krále k tolUU, abh Koliglch a je!ho Uej:
hlawUějssť pťiwržencč siUělč žawraždčnč býtt wy:
warUjčre črále, že jtnak t žtwot jeho, i blaho
wesskeré ťťsse fe ocťtá w Uebežpečenstwč. Král
konečnč swoťil w to, a tak se to wražděslč str: č
hlo pťt pťiležtrostižastwaenť hngertty JiU:
dťtchaž Nawarry (pošdějt JtUdťčcha M.) š
MarkétoU, festroll krále. W eri xpťedfwát:
kem sio. Bartoloměje, 24. Sera 1572 wtrhl
Uejprw wýwoda š Gnčfe, qby poxnstil otcej
fwého, w perč wálce občaUské š powoleUťm
Koligsly:ho šawražděného, do pťčbytkU Koltǧny:
owa a rášem ho skoťtl. Zonec paláče krá:
lowského dal šUameUť Baťťžaslňm, dťťwe 1iž
UotUě posstwaslým, abh pťťtomUé Ua fwadbě
hngenotty požabijeťi. thedem počtU žabttých
protestaUté we fwých fpráwách o tom do Ue:
fmťrna UadsašUji. Následkem bedlčwého wysse:
tťowánč zajtsté 1ich w Waťťžt a po krajťch, do
kterých též rožkaš ťrwawý byl dossel, Ueposslo
pťeš 4000, axmešt tšmi jesstě i Umoho bylo
katolikčlw; Uebok jelikož jedeslkráte UárUžtwostem
se pUstila Ušda, tUdťž fe UUwhý šhosttl UeUá:
widěxlého Uepťitele, ač si byl kalwinem če
katolikem. SešUa.m pak, kterýž r. 1582 dle
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zpráw pastorU zoněch mčst, we kterých fe wraž
děUi strhlo Uwěrejllěn byl zdržUje jerm 786
jměU zabitých hUgerttUw. Wťt tom jesstě bU
diž Uwážeslo že kalwiUowé od r 1560 jen
z kUěži a UčnichU jistotUě UejméUě 4000
pozabijeli

To jest ta owssem fmUtná politowáUi hodUa
Událost kterážto wssak UepráwUě žhUsta katoťt
cke Eirkwi jako haUebUá sskwrna žawěssowana
býwá Že Cirkew katolická a UábožeUstwi za
Ui UemohoU, jessto Ueměli pčt Ui žádUčho úča
stenstwť, paton š doličellého wěct té žběhU a

postUpU, jakým se to wsse Událo Ylefpoň zajisté
Uebyla hlawUč pohUútkoU krwaweho čiUU ta

okolnost, že Kolthh a straUUici jeho byli 1foU
kalwin, Uýbrž strach pťed jejich pťewa
hoU politickoU Ze pak owssem i cit kato
likUw proti této straně až tak byl rošhoťčext še
fe i kpomstě rozpalowalč, Uedá fe owssem
schwalowati ale simdno wyfwětliti š toho pro
tože kalwiUč ústawh katolikUm Uesswětějssi bež
počtUkráte až hana šUeUctčwali OstatUě žádUý
biskUp, žáde kUěz w poradě k tomU se Uebyl
pťiúčastUil; ano mUoho kalthU pomocř dUchow
Uich katolických pťi žiwotě žachráUěUo a Usslech
tilý biskUp w LisieUr (čti Ližie) Ua proti

rozkazU králowskemU pod fon ochraUU jich
wžal čehož bhl Uásledek teU že těměč wsstckUi
tito wrátili se do Eirkwe katolické u Kdyžj
konečUěi to býwa wytýkálto že papež Ne:
hor)(jll UMZj)šum jňutjčmešll w Řimě
slawil proto že teUto ohawUý skUtekse
podaťil u bUdiž powsslanto, že 1eho ode
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dworU fraUroUZskšho dossťll, šš,ráwa, ťte,řak ťchťo
wyžraženo fpiantr ,Uaprotč žtwotu krať,e a Ua
procč ťissz Uastražene, a kcerak oOpraxerlm proš:
wtnilců bylo Zmaťen,owu q t,omUto žachrau
UěUi platilo oUo dl,kUwždaUl.

Noci BartolomějskoU strana kaťwiUská tak

málo bpla oslábla, že raději oquwerU wztek:
losti žbrojila fe kU čtwrté walce občaUskš
(1573) a wyUUtila Uowš ohlásseUč mťrU. u
NokU Uásledlljicčho fessel Karel l)(. a ťissi stra:
Uamt rožerwanU šaUechal bratrowi JtUdči:
chowt sll.x, křerýšto byl od Uedáwna králem
polským. Jfa slab a Uerošhodlált we siošm
žedUáUi, mnselč powolitthUgertčúm mocUčxjssčm
mťrU pťišsltwějssčho, Uež wssickni pťedkowš jeho
r. 1576, tak že š karolikh šcela Ua roweň byli
postawelli. Katolict UemohoUče to fUássett déle:
Užawťeli spolek uu lťgU pofwátlco:: u kU
bájeUť sioé wiry, w jehož čele stál král sáUl.un
xNowé rošpaky pťčprawowalh fe katolčkňm w
tom, že mladssč bratr a Uástupce trúUa JtUdťč:
cha lll. žemťel a tUdťž fe bylo obáwati, še
UastoUpi po Uěm wťádU kaťthský král JiUdťich
ž Nawarrh (Bourboll), který š Koxrdš:em wedl
straUU hUǧertfkoU. Liga čix:tla proti tomU,
feč bpla, a chtěťa powýsslti Ua trůU čardiUála
BoUrboU:a, co Uejbližssiho pokrewUťka katoli:.
ck,ého, čimž ale wůdce ligh, wýwoda žGUise,
sam fobě cestU ke trůUU klesticč žamýsslel.
Naproti tomU ale bhť i JiUdťxčchž Nawarry
odhodláU, hájtti Uárokůw swojtch Ua trčm, a ž
toho se šawaltla Uowá wáťka. Král fe potá:
cel sem tam meši straUami, Uemoha se dloUho

:xe
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na Uččem Ustanowitt až konečUě pťece kU slrchě
thldťtcha z Nawarry, a tUdťž ťU siraxlě hUge
Uottňw fe skloUil ža to ale od ssilenče Kle
meUta šawraždčxl byl r 1589. NyUť sixpo:
čal chowati J1xcdťichž Nawarrh (JtUdťich lU)
co král FraxlcoUšský Nčkoliwwýbornýmt
wlastxlostmt winkal Utcméně co kalwčlč klatboU

papežsioU štčžexčý U katolikU málo wášxwsti Ua
chášel a bršo pocitil že co čuťwil: katoltcké
FraUctč erUde moci wlástt J Uechal
se tedy wycwičitt w Uábožexťstwč katolickém a
r 1593 do Eťrkwe ťatoltcké se anrátsl Z
čoho bhla wcxltčá radost U katolikú, wsstckllč řbe
mU poddalt š ochotočl, 1erm 1eho dťčwslějssi
soUwěrčowš hllǧeslottč siřtrwáwalt w dUchU Ue:
pokoje a rožbrojú až 1im wýrokem NaUtským
pťirěexw co 1eU mož!řeho Timto edtktem
jtm powoleno, že stčxjť beš šáwady w reťě rčsst

te ždržowatt wssUdy (1enom Ue w Waťižt) fwe
Uábožexlstwč prowošowatt do wssech oUťadú je
dostáwari tšš jim postoxlper Ua 8 let Uěťolik
Uaist pro 1ejich bežpečxlost a wy:xlěrexlo weliťých

simx pexčěž kU podporowáxli UčelU 1ejtch. Za

tak wysokoU čeUU dofáhla ťčsse fqucoUšska ť)lU
bocc otťčskslá Uěžakého pokoje Uřešt kterým JtU
dťtch M rnkoU wražxedlxlikaRawaillaka padl
(r 1610), ktexrx ho měť w podešťellť že tajlxě
pťeje kalwixuml a wtsla šťočtxm fčitálm Ua Je:
žowity, ač beZe wsscho dúwodU

HUǧertté šatčm wšděláxoalt si poťád wčc
a wice eťrkewlcť a polttčckoxl ústawU a Uxža
haleně projewowalt Umysi fwúj, že fe chtěji
odtrhUoUti č od státu sameho a 1tž krált LUd
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wikn )(lll. (1610n1()43) to ža žle pokládali,
že si wžal ža paxlť sxoolž katoťiškčx. NUo r.
1621 opět fáhlt kx; žbHaUl. TU 1im wšať uUřo:
hútný kardinál RlchelteU ža Uezťetřlostt Lud:
wika lel. důlešitol: pewltost„, ohntsscě žpoUry
kaťwiUské. Tťm b,yla koUečUě 1628 šťomena
jejtch moc poltttcka„čš om fe sta!t rošUUmémU
poUčowáUč pťčstxlpňšxsll. MUožč šnich obrcžceUč
ssoxx wýborllým dllchowettstwem, kteréž wwchaželo
že sskol fw. Frartttsska Saleského a Winrelčrčax
ž Wauly. Yž do r. 1685 ceťé,dědisly a města
odťčkáwaly fe kňťwintsiml a krat Lwaik )(N.
wy.šdwihl edtkř Na:ltský docela, ččmž wexťtká čáš
kwystěk)owáxti fe odhodlala. Na krátký čast
bylo též Upotťebšno pťčstlých prostťedkú prort
Utm; mtntstr Lorxwotš (čct Lxlwoa) proct nřm
U.mslaldragoUády t. 1.ččtydraqoř.lnú, ašojtch
obrňtilč. Tato wssak tnkwtsire poltttcká Ue:
mohla fe Udrščct dloxcho, jeťtkož je Uemorldrá a
:xkrUtUá. Neislrdkexm 1č fe wystčk)owalo 67,000
ka!wtxlčl do fončdUich žeulč, šťássčě do Brmlt:
borska. Nicmšxlč šňstaťo we Fraslcol:šskxl jesstě
dost Umoho kaťwixlrů, štl:ťižto wťádčǧ:ladčlalt
dost práce a starosti, až do časil rewoťme.

j). Mrntestmctisiar U! B!tglirlm.

207. š!rotrstnntism UdZrmi slnglišlxě. Zindřich Mll.
udtrbnžr se Ud an.

,Historir reformače angťické jest pan kťt:
klaxxžych xlefpr„axožšdlxlostč U strassttwých wra,šd,u
tak še odtUd č fam Woltair miUi, že by 1i Urj:j
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lépe kat doličřtt dowedl ZiUdťich Ulll (od
r 1509) byl sice fepfal kUihU prott LUthrowi
k obhájeUi 7 fwátostť aža to od papeže ob
držel tttUl „obhájce wiry“ (ášfšnšc)r kiáši),
kteréžto čestUe pťijmi podinhodUým sprobem
panoinci aUǧltčti aždopofawádesi dáwajč; ale
jeho wzteklost po ženských Udělaťa ž Uěho brzo
krwožizUtwého Uepťťtele Eirkwe ťťmské Již byl
18 let žtráwčl še fwoji cUostUoUchotč Kateri

UoU š NrragoUte: když k 1edné dwornť dámě
jeji, NUUě š Bolehn wionU žadosti žplarml a
po obcowálti š Uč toUžiti počal J whhledá
wal prostrede kterak by fe swé choti šbawtti
mohl a proco že KaterčUU 1ako wdowU po

bratrowt swšm byl ža manželkU wzal: tudiž
Uin poťád dokažowal že to maUželstwo UeUi

platné, a žádal Ua papeži abh to maUželstwi
ša Ueplatné prohlasil což wssakteUto Učt
Uiti Uemohl proto že siž k UčmU byl dal di
speUsi (promim:tč pťekážky) SlUžbowolni rád
cowé meinimt procestcmtKrallmer, podporo
waťi krále w bezbožllém jeho silažeUi; Uěktere
Uineďsity, chtčcesešawděčitt králi wydaly úfU
dek jakowého si král prál uu a oU potajmo
š Bolth oon sezdati fe dal KraUmer,
který tež potaij žeUat byl 1merwaU za arci
biskUpa w KaUterbUry, a 1ako takowý prohlásil
driwějssč silatek maUželský kráťe Jindťicha ža

Ueplatllý, Uowý pak ža poťádUý a BohU liberýš.Bapež ersscl toto wyjádťeUi, a ZiUdťichaš
BolerU klátboU stižitt hrozil pakli by se Uero
šesslt od sebe Za to ale král nežlt by fe
byl oddčlil od swé BoléUy, radějt
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oddělil Nnglicko od Cťrkwe, qšrussil
cirkewni fpojenť šemě sxpé ,špapežem, sam sebe
Učiin hlaon wrchUt Elrkrpe. Qd této doby
stgl fe Zindťčch (1532) ,Uexhorssmt tyjr,ane,m
swých poddaných, axU fwych žeU eryxlmaxe.
OU jich měl ssest po fobě, ž Uichž Nnsla Bo:
leyUa a jessrě 1edUa popraon Ua stčtmdle swúj
konec wšaly. Kdo Uechtěl krále ša hlawU Eir:
kwea UzUati,d a 1eho rošwedeUi UlaUželské fchwa:
lowati, teU to žplatil pokutoU fmrtit Klásstery
bylh wyzdwižeUp, pťi tom Uejskwostslějssi pomni:
ky wědy a UměUť Ua šmar Uwedelw, a Uestnye
slným rožháženťm 1měni cťrkewlliho chUd.obě
(anperifmU) brálm otewťella do koťáU.

Wťt tom pťt wssem chtěl král jesstč ža kato:
lika odbýwatt, a wydal 6 artiknlůw šlásst:
Uich, 1imtž katolické UábožeUstwi proti Uowotám
brántti chtěl. Sesseť 1547. Z wyfokých úťednťků
králowsiých opťeli fe wčxlč králowě toliko dwa,
tottž btskupthcher a Tomáš Mornš.
SlUssUo Ua tyto wýtečUťky wsseckeU obrátttt žťe:
tel, jelikož čo dwé krásilých hwězd Ua okxloše w
NUšltckU fwýmt cUostmi žáči.

208. etkischrrbislmp a Eomňš Mornď.

Fischer 1iž 77ťetý staťec bwl jediný pošů:
stalý rádce býwalého krále, otce JtUdťicha Mll.
Jesstě Ua úmrtUi posteli odporoUčela babččka
wUUka fwého mladého Jindťčcha tomUto biskU:
powi, a, Uapomirlala Jindťicha, aby jej, co otce
fobě wažil„a we wssem moudré rady jeho Upo:
slechl, dokladajic, že wčrUějssiho pťicele Uad Uěho
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miti UelUUše Y w skUtkUtakš král pokudž ho
chirUžiwosterslepowala, biskupa thchera wy
foee ctil a Uejislak Uešlč k otci k UěmU fe mi

wal an hoxwsiwal si! často, že žadný mornár
w Ewropě Uemá takowcho preláta který by fr

thcherowt w rxlostča učerstč wýrowrmti mohť
Byťtě tačé Fijch:xr kráťt swémU š takoon lá
skoU oddaU, jakowoxlž lže po BohU 1Učlowati
čťowška A wssak fouložxlicxtwi thldťichowo
schwálčti a še král je l)laon Ečrkwe pťťfa
hoU potwrditi Uechtěla Uemohť Eo tedy tyran?

Zapomemlw xla wssechxch slUžby Fijcheroww
dať ho Uwešxctri Uexporxlčtw žaleiťllčkmn bo jťm
k)člťeUež š rterýmkoťt jtltým Zločislcem Ualadali

MUseť tedy Ubohý staťeč Ustawtčnš we ssptslě
a Urťadě tedčti ssaty jeho sl)Učťé rožpadawaly
te a koťtkrát UlU po celé dxch Uedqťt an fousta

chťeba! uu Nedloxcho pťed jcxk)o Užaláťcxxlčm
xmeslowal ho pap:ž waeť kll čurdtneiťem
Uslyssew to kráť proxlesl tcxlt Uťrxxmý wclp:
„Yk UU: possle pxapšš klobon 1akýkolč wssak 1a
fe o to postarám aby Uemel hťawy, Ua řtšroxl
bh si te:ll kťobon wstawil “ u J postarať fe
o to wčxrslě Nebo když Uboť)ý stareč již 15
mčsičU w žalart bwť trpčl ro:kášať tyraxč aby
ho wywedlt na poprawU TU Uo:č x“oť)opo
prawrowš hsled pojaťt a Umjťre Umčemrčka Bo:
žťho wéstt Ua misto krwawé, wlekli jej UkrUtUě
Uejtnak, jako wlk lapenon owčt wťeče chtč ji

rožsiipatč; Uebok staťec hťadem ššmdleUý Ue
onhť kráčeti Uohy xUUklčfaly, trlo jeho bid

Uýmt l)adry pťtčryté bylo témčť obUažeUé, cti
hodUá twáť a ssediUp 1eho byly blátem postťč:
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káxly, aU kleťajťriho katowé za počestllé ssedin
popadUUwsse po šemč ssmýkaťi až jej dossmý
kalt Ua cil krwawý TU wssak Fifcher jebraw
silU son poťlekl a očť swých kUebt poždwi
hUUw wykoxml Ulodlirbxx Bak UdatUč poťožčw
l)ťawU Ua slťUadlo wycedtl krew siooU co 1UU
čedlUťkpro prawdn Boži (21 Čerwna 1535)
Na roškaž krále Uechalt ho Ua tom poprawissti
lešeitjakopfa!

2 Když Fischer byl odprawexl 1ižTomúš
MorUš byl Uwčšněn Uslyssew o jmrti Fč
fcherowě Uešhrošsl se, aťebrž pokleclm wšýwal
wrolčUč J šťssxeEk)risla by UUl též popťáno

bylo pro Clrkew Božč tak rekowsky Umritt. uu
Boltě Tomáš MorUš UejskowlltUčjssťpráwnťk
oUěch čňrU co ppčjowateť po celé Ewropě pro
sluťú, odš wssech ctčU a mxtlowáxl, a proto po:
wýssrU ž adwokáta Ua dňstojxwst FaUčliťe řťš:
skěho. J w této wžUxšssrUš dústojslosti Uehleděl
oboť)atttt febe a rodtxm fon Uýoxž chowať fe

tak Ueštssrxrě že po fmrtt šallechcxl toltko 100
liber sterťtxlkowých

Snadxlo ťže dowtťpttč st jak Umoho ZiU
dřčchowi Ua tom žáťežetč UlUfelo aby tak slo

wútllý !UUž krokúm 1eho prlrwědčtl erame
Uaje pak MorUš žcxkráč pojaw LlUUU boťtwé

rUcet Ua budowll Eťrkwe Boži wžtahuje, ža
radUo Užxml UťadU fxoek)o sk wšdáct abh siočx

domť chpokaťexle šachowal. Dřčwe wstak Uežlč
Uťad swčlj sloštl erpomimll krále wášm)mt
slowtx Upošornitt Ua weliké lebežpečexlstwť, kre
rémU takowým počiUc:UixU wyrašUje slxbe t ťisst
ceťoU. Ze trdy prott rozwodU sUatkU králow:x
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skeho fe byl prohlásil žaerťela Uaň Ntma
Boleyn owa wssemožllě 1ej ofočUjťc J obža:
lowala ho ale Uemohlo se mU Uičeho dokázati
Lichoceno mU, hory dolp sltbowáno. Když pak
wsse to Ueprofpiwalo UžčwáUo proti UěmU Uá:

sili Z dáU 1est do wažby W TowerU, kde
byl UwěžUčU žaměstknáwal fe čteUim fpisowá:
Uim Uábožných kněh, modleslim a cwtčeUčmfe
w onstech J šde jesstě UsilowáUo abp fe w

stálosti rožwiklal Woskalt k UěmU jeho nejmi
lejssi dcerU Marťetxl, by otcowske stdce powol
Uým Učtntla wUlt králowě J maUželka jeho
profbami a slšami stdce jeho obměkčtti se stca:
žila N wssak Tomáš MorUš Uepok)UUtémhsli
žUstana š úsiněchem tázať fe maltželky: Eo
myslite, jak dloUho asi žiw bUdU, Učinťmlt dle
wUle králowh?“s „SUad 20 let “ odwece man
želka „N pro 20 le“ doložil Morllš, „měl
bpch obětowati celoU wěčnost?“ uu

Meši tťm dal tyraU odprawčtt Z priory
KartUziánské a 1iUé Umčchy proto že Uechtěli
pťťstchU složitt wzhledem dUchoin swrchowa
Uostt králowy Wssecko to powědčlro Morowi
wžalári sedicimU abh se žhroziť Nwssak
žádUá byk febe krUtějssi powěst Uebhla š to aby
jej U wěrnostt k wiťe katoltcké byla rošwiklala
TyraU znameUaje tUto podinhodUou stáťost, dal

jemU wssechUykUthy a papirh odejiti WosláUo
k UěmU do žaláre tré UesslechetxtikU Ua sspehy,

ždažby fe we slowech Uepodtrhl Mornš jehož
teU úklad nebyl tajným owssem fe Ua pozorU
měl N wssak jedelr ž Utch,x 1méUem Rich,
prece 1ej obžalowal že jej byl o králi UectUě
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mťUwčcč slyssel. Bročež Ubohý yUU:čedlUik, 1eUž

již pťeš rok wžaláťt si;děl, 1. Cerxpšnce 1535
byl pťed foUd pťedrwolan. Wedli 1e1tepy Uex:
lidUatějssrmi Ulicešlttš TowerU,do Westmmstemž,
kde drUhdy oU fam cpo HlawUr soU,dce kU poteǧ
ssenč wssech sprawedťtwhch pťedsedawal. thš
mU tam porota wyťkla, že jest „wiUene:
„Slysste tedy“ šwolal, „wěťim a ždyšnáwám,
že žádUý lajik (UekUěž) Uemůže byti jhlaon
Cirkwe. LitUji sice, že jank jest mUě .fm,ýfsleti,
Uež:li wám ctihodUi lordowé! a wssak kaže mi
swědomť, abych whdal fwědectwi prawdě.“ uu
thž pak 1ej tito UpožorUili, že msloši wele:
UčeUi w NUglickU pokladaji oUU pťisahU ža
slUssUoU,odwětil: „Eož jest jeden biskUp(KraU:
mer), jejž mi žde jmeUUjete proti stňm jiUých
swacých a prawowěrných biskUpů, a co jest hlaš
jedUoho králowstwi protč hlasi: wesskerého kťe:
staUstwa od tisice let?“j nu Maje fe loUčiti še
soUdci, doložil: „Mám, jesstě Uěco wám powě:
děti. Když fw. Stěan byl odfoUžeU, swolil
Bawel w radě účasteUstwi bera w jeho odsoU:
žšUi a Uapotom opatrowal roUcha těch, kteťiž
Stěana Ukamenowali. Ll aj! Uin oba w
Uebi spojeUi tštéž blaženosti požťwaji. Brotož
ačkoli jste mUe odfoUdili, pťece Boha prositi
bUdU, bychom fe Ua wěčnosti opěc w pokoji a
lásce sl)ledali.“ „

Dne 6. Eerwence skanl Ua stinadle.
JedUoU ranU padla hťawa, a pro žastrassenč
jislých wystawena 1est Ua mostě LoUdýUském.
Eela Ewropa strUUla bolestUým foUcttem.
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209. šoUprni blňjstrrň w ššnglichn.

NefslechetxčťkKromwell který čo generálnč
wikať od krále jmextowémý w parlame:lčtěi Ua
sUěmech biskUpských UejpťedUějssi žaujimať misto
Upožorslil již dáon krale že jemU ro hlawě
Cirkwe woon býtt mei še statky cťrkewnimi
dělati cokolt jemU libo, iraddowé 1eho 1tž
dátho po statcich těchto pásli a protož š Ua
ramnoU radosti každý loUpežUickýUáwrh Krom:
wellUw witalt Tedh Kromwell Uaťidil wisi
taci klástterU Komisaťi podalt parlamexltxl

o klássteťich Uejsseredslějssč žpráwy, wykladajťce
o UáramUé žkáže která prý w Utch anUje a
wefměš ty mUichy a jeprissťy wyltčUjčce co ltdt

zahálce ptti a wssem Ueprawostem oddaslé;
klássterUm pak bobatým chwálU wzdáwajťče

protože preláti 1řchpťedstaweUi w parlamesltě
š lordh fedťce čest son žastáwati mohli; aU
šatim pťedstawellým chUdých klassterU w parla
meUtě Utista Uemajťcim Uebyťo lze úskočUš a
haUebUé swých Uepťátel počťUáUi odkrýlxt Di:
wili se owssem mUošť proč by Umichowe chUdč
xUéUě žwedeUýmč býtt mělt Uežťt mUissť bo
hatssl, 1tžto wic statkU Umjčce fUadUo Upadá:
wati mohoU do pokUsseUi k žlšmu Nicméxlě

wyhotowila se btlla (Uáwrh), aby fe žrUsstlo
380 klássterU! mx

Náwrh teU potkal fe w Uižssi sUěmowUě
š welikým odporem Uebo tam wěděli čim kťňe
ssterowé chUdtUě jfon Král jim ale hrožřl:

„Ja chci aby billa má proražsla sic Uěkolčka
wám skažim hlawy!“ DUrazem timto owssem
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prorazila Král tim Ua hotowých peněšich, Ua

stťibťe a drahokamech wykoťistil asi 1 million
šlatých a mimo to Ua dUchodech ročnich o
32000 liber sterlinků : (320 000 žťatých)
wice Uabyl Toč owssem Ue sspatUe wázaxlé
pro hťawu Eirkwe! Wo dwou letech Užawťel
král wssecky klásstery Ua prosto wyzdwi
hUoUtt, pod šámčnkou aby se poddaly králi,
co hlawě Cirkwe Qwssem že anoži opatowš
se zpěčowali; běda 1im! Byli hned žatčeUč

Ua siUrt odfoUžeUi rozčtwrtowálli UpečeUi! u
N wssak Uejenom klásstery, Uýbrž kolleje (pro
sstUdeUty), UemocUtce a jtxte dobročixmé ústau

wh od biskUpU a prelátU šaložeUé žrUssll ZiU
dčich a weltkoU čast Uadacťch statkU ústawUm

těmto Uáležejieich fwým miláčkUm darowal wsse
ostatUč fám fobě podržew NUo t té weliké
sllrowosti fe dopUstil že pťekrástlá staweUi go

thická pomUiky to UměUi stawitelskšho welel
zboťiti kteráž býwala Uejwětssčmt okrafamt žemě
anglicke Yž posixd stáwajici žťiceUth dotčených
okreš wyprawm“č bolUým dojmem fwým jak w
Uich ráditt Uechal barbarskh JiUdťich!

N pťeče wssecko to Uepostačowalo králi a
ždálo fe jakoby Uějaká tajna moc a propast

wssecko stribro a wssecky klesloth klássterUm Ukra
deUé a wsseckh UaraUme fUmy, ž prodáUi jejich

statkU wytěžeslé byla pohlrowala Toliko mi
láčkowé kráťowsstišbohatli šláfstě Kromwell
který iš kUěh stťibrem obložeUých, a od mntchU
š UáramUoU pillwsti fepfaných dať stťibro od

trhUoUtt a kUihy, byk febe dUležitějssi, šahoditi
a tudpž poklad w Utch složeltý fUrowým timto
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prfobem Ua wěky byl šmaťeU Nejwice pak

pokladU a klertU byťo w KaUterbUry U hrobU
sw YUgUstan apostola NUgltea sw Tomasse
Beketa. Hroby oboU Swatých dal král obo
ritt thledem fw Tomásse wssak počinal
fobě Jisldťtch prsobem Ua Uejwýsse possettlým
a roUhawým PoUěwadž totiž Tomáš w 12
stoleti prott ZtUdťichowi jl UdatUě i š Uafa
žeUim žiwota práwa Eťrkwe byl Zastáwal:
bylo králř nic tak žádoUcUého Uež aby památka
mUčedlUika toho ž lidU wymizela J dal 1ej
pťed waj soUd citowatt, aby odpowidal ža pťe
čiU, že prý fe žpščowal králi jejž prý za hlawU

Eirkwe powažowatč měl Kdyžpak jak se samo
feboU rošumi, fw Tomáš ža 30 dUU se Uedo

stawil dal 1ej ZiUdťtch odsoUditi co weležrádce
který powstal proti fwrchowansti krále, co Uej
wyšssiho prý ťeditele statU a Ečrkwe J Ua
porUčil aby fe kosti jeho fpálily a popel do

powětťč rozmetať KoUečUě weťel i 1méUo 1eho
žkalexldáťe wysskrkaUtč Kťerty š hrobU jeho
pobrať Též obral hrob krále lereda Weli
kého we WinchestrU a Ua jeho mistě dal wy
stawěti trestUici pro šločiUre

210. Zmrt šalrťiny a ššnny škinlryny ostatnč man:

šrlůy brúlr egZindřicha

Král UkrUtUýdal odprawitř j)r Foresta
FraUtisskáUa že proti dUchowUč swrchowanosti
králowě byl pfal Byl odsoužen Ua sstbeUici.
Nčkoli král byť kUihU článkU UabožeUských wy
dal we kterých úcta ke swatým a 1ich obražUm



Smrt Kateťiny a AUUhBolehnh. 837

se schwalowaťa, bržo U,a to proti obrazčim ká:
zatř welel. Za toU pťlčinoU dal pťiUestt jeden
wčhlafný kťižš Waler do LoUdýUa, aby se
ho pťt odprawěoj)r. Foresta poUžilo, protp že
stará powěst waec fe Uesla, že prý kťlžem
timto leš (latislě foresta) kdysi žapálen bude.
Tedy powěsilpsse Mx. Foresta o polowici těla j
Ua ssibeniči paltli 1ej zponexláhla ohUčmž dťiwi
UadťečeUého čťiže šapáleným. Na to do ohUě
hášer ostatky fwatých a kťťže!uu Tak skonal
spowědlUik králowmy Kateťin.

2. Zatim ode Z let žtla ZkormoUceUá krá:
loan tato Ua jedUom ž králowských žámkči.
Bodrobiwssi fe we wssem krált, jedině UážwU
králowa wždári se Uechtěla, nedadoUc fe pťim.x:

titi, by simtek swůj ža Uežákonitý byla UšUala,
a tlldyž šteUčeUčpraw dcerh fwé Marie byla
pťipUsttla. Král jč wsselijak mUčil a aUč toho
ji Uechcčl popťáti, aby pťed son sinrti 1esstě
jelwm jedeslkráte dcerU siooU Uzťiti mohla. Zem:
ťela w LedUU 1536. Ucta wzdáwaUá 1eji Hrpě:
liwosti, fprowášela 1i do hrobU. Nyni NUUa
Boleyxm 1áfala, že 1tž prý praon jest králow:
UoU, anž wice fokyllě Uemá. N wssak Uesskastx
Utce ta welmi fe žmýlila, UetUssťc osUdU siUUtǧ
Uého, 1enž ji brzo potkati měl.
s Meši slečUalUt krcilowUtUýmř byla jedUa
1ménemJohaUUa SeymoUr:owa, kteráž wýe
tečUoU kráfoU a wesixloU Ulyslť okoUžlsla krále.
NUUa, když jedrslkráte š UenadáUi fpatťila Jo:
haUUU Ua kliUě králowě, žárltwostť rožpáleUá
porodila pťed čafem mrtwého fyUa. N wssaki
NUUa lehkomyslUým chowáUim tak dalece to
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pťiwedla, že ji kral UwězUiti dal jako erěr
Uici Z padala w šonax,lstwť Uebo hUed prede
widala jaký fmUtUý koUec Ua Ut čeká Zako
blážen bršo se fmála, bršo pťakaťa Na foUdU
ša wiUUoU UzUáUa a k sinrti odfoUšeUa jest.
Tim wssak Uejfa král fpokojesl 1esstě jank Ua
NUUěpomstitč fe Ustaslowil Zlopowčstný KraU
mer rošwedl pťede tťemi lety simtek jeho š
Kateťiwa teď Uložer mU od krále by 1ej
rošwedl š NnnoU TeUto byl blled žafe ke
slUžbám a prohlásil že prý fUacek UtaUželsky
Jindťicha a NUUU UeUč a nikdy Uebyl platným!
Narlameslt rožstldek tento potwrdil a Uásledkem

toho byla Nlžběta, dcera NUUy Boleysly Ue
jank Uež dťlwe Marla dcera Kateťiny ža
Uemaslželskol: prohlássexm NUUa Bolepsla stata
1est, 19 Kwětsla 1536i spolUwinUirt 1ejť 1ichž
bylo Uěkolik. Drlchčho dUe ráUo král JohaUUU
SeymoUrowU ža maUželkU pojal

3 Jeťikož Joha!ma Seymollrowa obšlásstltť
kráfoU winkala hodila fe owssem wýborllě pro
Uoon wirU chlipsleho reformatora Nožkosse
nowého simtkU kalilo Uexladále walUé fewer:
Uých krajU poboureUi Lid wiťe katolické
celým frdcem oddam) rťrkewlli Uowoty krále

sobě šosskliwowal Mimo to wida wyhUaoUé
klássternťky a klássternčče o foUsto chleba dUm
od domU prositt a chUde dťčwe we klássteťťch

tťrawowaUé bež pomočt opusstěxle fe potUlowatt:
wztyčil prcxpor powstáni a š braUUoU rUkoU
žadal by fe odpomohťo stťžUostemjeho. Krať
prislibil sice žádostem jejtch wyhowěti a wssak
Uedostál slowU swémU Bo don měsiččchrottl
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se tedy lid opět. ,TU !pssak wéwoda Norfol:
ský š walmšm woxskelp 1emU fe lťa odpor po:
stgwčw, žlapal wúdce lldU po,boUťeneho, q pqslaw
1e do Londýna k odpr,awem pochytal t ttslce ž
lčdU, a Ua roškaž krale celé 1ich ťUpy oběsitč
dal. Tťm pomsta kráťe fe ochladila, ostatnim
Udělelm milost. Na to aby králj Ukášal, že
pofUd dobťe katolicky sinýssli, pťiměl parlament
ktomU, že fe wssem k wčťeUi pťedstawilo 6
Uásledlxjicich článkň: 1) že jest we wečeťt Wáně
prawé Tělo Christowo pod spůfoboU a bez pod:
staty chleba a wina skUtečUě pťčtomUo; 2) že
pťtjimáni pod oboji fpčisoboU Ueni k fpafexti
tťeba; Z) že dle žákona Božiho Uemajť fe kUěži
ženiti; 4) že sliby čistoty U,čiUěUé Uelše rUssiti;
5) že msse ša žemťelé i dale sloUžitř se majť;
6) že7žpowěd doUssUi profpěsslm a potťebUa 1est.

Cláslky tyto owssem Uebyly po chUti Krajnu
mera, který jčš po Uějako čaš maUželkU w Ně:
erckU pojatoU U sebe měť, a š Uč Uěkolik dčtek
byť žplodil. Qfmělil fe sireš počátkU, čláUkům
těmto odporowati. ZUmUeUaje wssak, že Ua
1ich pťestoUpeni pokUta fmrti UstanweUa; rychle
fon chočš dětmi do Německa odeslal, pťsemUě
pak krále žádaje ša odesstěUi,x že Uáhledům
jeho králowské mtlosti odporowatt fe opowážil.

Zatim šaUásseťfe král šafe Uowým žeUč:
Uim.. Nebo tťetč UlaUželka jeho J,ohaUUa xoo3

rodžwsti mU fyUa, který požděj co EdUard Ul.
wl,adl, 20 dUe po porodn Umťela. ChltpUšmU
kralt U,čprodleně bylo potťeba čtwrté tUaUželky.
Gesleralsli wikáť 1eho, Uesslechetslý Kromwell,
radil mU, aby fobě wšal ža manželkxl NUUU,
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drerU tehdáž anUjicťho wéwody Kťéwského, je
likož prý jemU teď žapotrebč, aby š kUižaty od
papeže odpadlými w pťťzen wessel. Král pťir
swědčiw UáwrhU tomUto fon cirkein fwrcho
wanst žlásstnťm diwadlem oslawiť. Na ťece
Temži potýkaly fe totiž dwě galeje kralowským
zUakem 1edUa drxchá papežským ošUačeUá krá
lowssti žaháčtwsse galejt oderčowU hodtli U
potleskU krále a dworeUťUU podobižUh papeže a
kardtUálUw do wody

Nž posild Uešnal král erěstU leč ž podo

bižUy od wýtečUého malire HolbetUa pťčltš po
chlebUě maťowaUé Bodle Uč domlliwal fe, že
NUUa Kléwská mUsi býti welmt hežká Zočtw
1i pak osobUě UžasitUl wida se Uáramně skla
maným Nechtěje fe š kUižaty Uěmeckými rož
kmotrtti Uposlechlrady Kromwellowy a dal fe
š Ui seždati r 1540 w LedUU Za ssestměsicU
ji měl kráť dosti Brimaš KraUmer mUstl ša
pťičiUoU, že prý krák k NUUě Uáchleostt Uemá,

jej š Ui opět rošešdati TU ǧčž bpla hodinka„
aby i UesslechetUici počaťč bratt ša fwé Nej
prwé dostčhla pomsta Boži UesslechetUěhoKrom
wella Wéwoda Norlfolk maje Kromwella w
UeUáwisti UpošorUil krále, že toho UessčastUeho

maUželstwč jediUým prodrem jest Kromwell
který ceťoU tU wěc byl w Němrich žosiwwal a
anlékl YUtž se toho Uadál byl Kromwell
žatčeU obžalowált a bez wýslechU k fmrtč od
soUšeU Odměťeslo mU toU měroU jakoU oU

dťťwe bpť wyměťowal mUichUm a 1epttsskám
Bo 48deUUťm wěžeUi byl wywedesl a rowUě
1ako dťiweNUUaBoltha odpraweU. Nikdo ho Ue:
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litowal,Uebo, co dělal„ xpolalo již dáonk Ušbi
o pomstU. Bsi pak llšalt krew 1eho Ua dlažbě
st ronici! uxx , 7 w

Po rošwedexlt fnatkU š BlnnoU UešUstal
JčUdťčch le. dloUho wdowcem. Nemžxlllly
an 4 ňeděle, a 1tž bylo widěttonon kralow:
UU. Bylatč to Kateťil,ta Howard, Ueť we!
wody Norfolkského. Bťatelš reformacie měli 1i
xoro jeji katoťickě siUýssleUi w UčxUáwisti. Usiy:

ssewsse, že š králem do YorkU byla odresto:
wala, kUli hUed pláU k jeji škáže fměťUjicť.
Kramner totiž fe došwěděť slUžkon KateťiUiUoU,
še králoan dťiwe, Uež:li w staw manželsiý š
králem byla wstollpila, již aneUstwč,fwšho byťa
pošbyla. J hnep to powěděl kralt. Tcxllto
Užasimw dal kt:alowUU ,ihšted, UwěžUiti. Ne:
sslechetslý Kranme;r, ktery xinych w chlionstč
pťedčil, byť od krale UstanweU ša foudce, aby
1i wyslýchal. Kráťowxm Uešapiralxa sire, že dťť:
we Uemrawslě se byťa šachowala; a wssak Boha
a anely ša fwědky berollc Ujčstowala, še tohoť
ša čan maUželstwč 1ejťho fe Uikoli Uestalo. Qlč
fe 1i Uemohlo dokášati, že by wěrnost maUšel:
sioUbyla šrUsstla, mUselasianti Ua standle! u

Bo odprawexxčKateťin Howardowy obť:
ral se král, co hlawa Eirkwe anglické, žáťešt:
tostmi cirkethťmi. Z prawidla protestantsťšho,
že pisiUo fw. 1est 1ediUý a pťejasitý pramexč

wčry, již hojnš pqčtlo simě tisirerršch bllldkl a
rňšl,lir. Broto kral wečeré pisina fw. čťtánč
„šakazal, a toliko sslechticňm bibťt doma mitix do:

wqťtl. ,indU pak 1Uťstoupisina podána „ksliha
kralowska“, kteráž mtmo obťadp pofwátné wsse:

36
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xchny člaUky wiry a mrawU obfahUjic až kU koUci
anowáni ZiUdťichowa 1ediným bnla zákoUUým
prawidlem wiry angltcké

Sesta manželka králowa Kateťina Bar
rowa, wdowa po lordU LUttmerU opowážila fe
roleloUwajic š králem o wěcech UábožeUských,
jemU odporowati Beš mála octUUla se proto

w nebešpeči sinrti, a Utěla dost pro wýstrahU
Kral w Uesinirných bolestech fessel 28

LedUa 1547

2“. Mlňdn Ednarda Ul. a oMcxrir;uolmomrni
batolicismn.

W jeho syml Eduardowč N obdržel
stát a Cirkew Ua 9 let hlawn Uoon Bro
tektor risse wéwoda Sommerfec byl horliwý
pťizinec reformacte, a KraUmer, arcibiskup,
kterýžto pod Zindťichem ša katolťka fe twáťitt
mnfel Uyni mohť 1iž otewťeslěji wystUpowati
Na misto 6 čláUkU Zindťichowých pťisslo Uynč
42 protestasltských Utsse byla odstraUěUa, kUě

žťm žeUitt fe dowolexlo Uowé slUžby Boži w
ťeči tUzemske Uwedeny, a aby kažatelowe we

děli kterakthčowattmaji festaweUkatechiš
mUš a kUihq kašatelská (homtletická), že kterš
mxxselo se pťi slnžbách Božich pťedčitati Bi
skUpowe, kteťiž se proti tomU opirali byli od:
straněni statky jejich w pleU wzaty

Wo Ednardowi Uásledowala w panowáUi
Maria r 1553 dcera Zindťichowa že žako
Uitčho maslželstwi š Kateťtnoxl Spifowatelowé
protestaUtsstč1i Uašýwajť žhUsta krwaon
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Marči,xl a wssak š,bezpráwimš lžebo, ač toho
jest želetč, že ža 1excho anox,oaU,l okolš 200
protestaUtů bylo odprawer„ Ulcme,Uěpocet těch
katoťických obětč pod některymi wladaťč,pťed Ul
a po Ui byl ťUllohšťll wětssl. ,Nozwažliwý a
wlťdný byl počatek1e1choanowan; an čiUila
jedislě to, co čiUiti podle swého katoltckého pťe!7
fwědčeni citila fe býti powiUUoU. Katoltčtť bie

skUpowé, ša pťedka bešpráwslě fefazeUť propUe
sstěUt jfoU š wazby Ua swobodU, a wssecky ža:
wedené Uowoty mUsely UstoUpitč starým ťádům
cirkewslťm. Brotestanuté dáwali Nlžbětě Ua sto:

žUměUoU, že by ji radějt ša králownU měli.
Wročež radili mlloši Marii, aby Ylžb,ětU čžala
žatkaUti. Marie Nlžbětě fwobody pťala šada:
1ťc toliko, aby Nlžběta fe stala katoličkon a š
Ui Ua mssi fw. chordilad Wžběta ji dělala wsse
na oko. th odděleniď Nimem bylo ersseno,
posláijest do LoUdýUaod papeže kardinál Bole.

Sťo fe UtU Uaprotč až do BrUšfeťU. W
Towerll šprowášeťo jej 1800 1ešdrů dále. We:
ťerě w parlamentě ťikal kardiUál abfolUci, jimž
že wssech pťitomných a š ceťého UárodU fUčlňal
kláth a.opět Nngltcko w lúno Eirkwe katolické
pťtjťmal. NU kardiUál abfolUci ťikal, klečelo
wssecko a když modťith dokončil, šnělo že wssech
úst jedUohlaně: „NmeU.“ uu Botom zpiwáUo
Pš j)šum 13ucj3mu8j! Bťč tom wssak Užito té
moUdré showťwawosti, že prtwátllé (fonromé)
ofoby, kteréž statky cirkewni w drženi měli, Uee

měšt w tom býtč ZUepokojowáUi; jeslom ro
wladcž Eťrkwi starkň odcišila, to králoan ssle:
chetUa šafe weťkodUssUěanrátčtč welela. Bršo

36dlc
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wssak popoxlželi protestanté Marii jak spianx

tťmi, 1ež proti Ut šdwčhowali tak i 1čšliwýmč
ťečmt a fpify protč Ut wydáwanými Krom

toho 1eji mysl žkormontila fe Uesstastným simt
kem šFilipem Spaxchelským kterýž w lidU
Uebyl oblibexcým TUdyž počatkem r 1555
odpraweUi UejprUdssť odpčxrčowé katoltcké Eir
kwe pťt čemž Maria poUše 1ednala podle šac
konU od pčedessle wládp prott jinowěrcllm da
Uých Mimochodem UemUžeme tUto Uepťtdati,

že teslto UrchwalUý, dUchU krestanskš lásky žčela
odporný obyččj, pokUtowati 1čxlowěrce fmrtť,
wssUde teddáž panowal a hčiť od protestaxltcl
Uež od katolikU byl prowošowán Dále tt ka
ciťt bylt fpolU bUťičt prott wládě, weležrádro
wé. Mešt odpraweUými byl i Uičemný Kraxr
mer Wydal prndký fpiš prott bohoslnžbě ka
tolickc a též z welešrady byť obwiUěU By
fmrti Ussel žmUloUwať fe úsiťně že celúm std
rem er k Eirkwi katolickš kdhž ale widčl že
to Utc Uešpomx!že odwolal čel)o bhl práwč tak
slq,wUě fe šaťikal Maria žemťela 1558

242. annmené ndpadUUti.u t„Mbčtcl.

W Nllǧlickcl UyUč pamxje tak UašwaUa
Cirkew aUgltkáUsiá siněsire to lUtheraUstwa,
kalthtsiUU a obradU ústawU katolických Na
stcmeli otášťa, ťtecak tato Uowá Cirkew prod

wšala? poxxkašlxjel)istorte Ua králowUU Nlžbě
tU 1akožto wlastUi pťlwodkr)ni čt šakladatelkr)xlt

jeji Br)latě dčera oUe Uessfasixtš Nlmy Bo:
leyUp, byla poddEdUardem wychowáUa w šá
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7fadách Kranmerowa protestaUttsiUU, ppočdMarižck
xhrála si Ua katoličkU, Uechala se pťc Uastolelžr
dle obťadxlkatolického korUUowatt, a pťl:
jfahoU fe žawášala k xxdržqllť Eirkžoe katcžlické,
rbylatě wssak hUed od pocžxškll wlady sio,e Uee.
.pťitelkoU šjeonU katollcčsiUU. Wrwm par:„
lament r. 1559 jesstě byl otewťesl slaonU !Ussi
katoťťckoU,a w kalwtslským kážárlčm. War:
lamenc hUčd pťellesl cirkewxlť 7siorchowcmost Ua
králowUU a wefskerě fpojeUi š Rťmem pťetrhnUl.
Dále bylo Uaťťšeno: „wssčckňi dUchowni ifwět:

ssti úťedxliri meeji pťt, Uastomžexli úťadU sio,ého
pťifahatt Ua to, že UšanaU kra,lowUU,ža swehp
papežeš“ od,eraUerra fepstma, U,ynl šlepssesla
n„wsseobecna kUiha m,odlitebnl“ se wssem
wxmtila pod pokutoU žalexťe, a famé siUrtt; kdo
drži š papežem, má ro weťešrádce býti pokUto:
wáU a t. d. 42 čláslkú wťry od Kralcmera se:
staweUých w 39 čláUkň fhrUUto, a tyto jfoU
jccžpo dllessni deU „ersseUim wťry“ Cťrkwe
aUgltkáUské.

Llltherské a dkalwiUské UáUky stojč tU Uteši
seboU pomichaUé a kde fobě pťťkro Ua odpor
stoji, jako w UčeUi o predestanct (pťednrčesli)
da o wečeťt Wáně, tU Užito slow UeUrčitých a
wsseobečmých. To byla w 30 letech Už čtwrtá
proměna w UábožeUstwi lidU aUǧlickšho. Bix.
skUpowé, až mtmo 1edUoho wšdali fe úťadU
swého, a Ua misto Uich Usašer reformowm:ých,
Ueboť dňstojnost btskUpská měťa žůstati. LčdU
Po tolikero šměnách bylo fe stalo Uábožcelxstwčj
xednostejxčým; a wyžUáUč katolickš jtž tim brslo
w potUpU dáUo, še žádUý katolik, Uemoha sklá:



846 Oďnowenč odpadUUti. u Blkžběta.

dati dotčenon pťifahn fUpremátUi uu Uemohl
Uťadnikem býti Brzo wssak bylo waec Uebez
pečno katolikem býti

Katolickákráloan ŠkotskáMaria StU ,
art tiskUUta od fwých kalwiUských poddaxlých,a
od jeji pťibUzUé, králowny Nlžběty bywssl po
zwaUá, pťissla do NUglte, u tU wssakUalezla
wěšeUi uu ze žádUe jiUé pťččiny, Uež že bpla
katoličkoU Někteťi katoltčtč sslechticowe Ua to
rožhněwawsse se, poždwihli zpoUrU kU profpěchU

Marie, w čemž Nlžběta Ualešla witmlé šámin
ky„ aby wrožeUémU šássti prott katoličům woonU
Usz pUstitč mohla; Ua sta 1ich odpraweno
dež tedy papež Wtuš 7 UUceUafe widěl
wyťknoUttUa Nlžbětn kláth r 1570 u tU se
stal oslxd katolikU Uade wsse powěděni žalost
Uým Sestawila totiž Nlžběca žťásstUi kommišsi
k wyhledáwáxci wilmých (prawa to iUkwisire,
jeU pod jiným jménem) Kdo erbcowal boho
službě protestaxltské pokUtowáU Ua těle Uebo Ua
peUěšich welmi citelUě R 1584 Uaťišeno že
každý katolický kUěž, který by fe po 40 dUech
jesstě w šemi widětt Uechal a ten kdo by ta

kowého hostil, co welezrádce Ua poprawě sko
Uati má NesstastxláMaria Stnartska meela
po 20letem wězeni Ua standle wykrwáreti a
UkrUtUá Ylžběta Uechtěla ji ani pťede smrti po
pťiti útěchy wiry katolické Bťece wssak Ua:

lezla od BiaM poswěcená hostie prUchodUk
úsiUm jejim Nč Lllžběta Uesinirllě trýšlltla ka
toliky: UicméUě šUstawali oUi wčrnými ji ob
čany, jak fe to obžlásstě Ukážalo k p když ji
Filip ll UepťemožUoUarmádou hrozil Nic
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méně, jak pťčd, tak xšo,tpm pťpti kašolťkúm žň:
ťesro wěsseUim, rozparamm, brčcha, žalaťem a
sičiprem, dokUd Nlžběta užxolad,la!xlx 1603. Tak
byťa zawedeUa,w,ysoka Elrkew,aUglicka. ,

Bošslamename Brotestalrtsstč kazatelowe,
za Mariež Nnglicka wppowčžšenč, UeUalerU:
wsseULUtheráUňw Ně.nlclchpťleiwěho pťiijti,
táhli se do Swýcar a tU byli fobě oblibili
Uabé obťady kalninské.7 Nawratiwsse se do NUglie
Uráželiť se na Uejwýš na ústawách cťrkewnťch,
od Nlžběty žawedených, jessto jesscě lecco pa:
pežského w fobě jfoU ždržowaki, a Uechtčlič se
w Uě wprawowati (Nononormtsté). QUik žá:
dali bohoslUžbU šcela čistoU (prázdlloU), odtUd
jejtch Uážew: BuritáUi. KoUečUě rozhodlcě
žawrhowali dústojnost btskupskon, odtUd Uášew
jejich: Brešbytertáslé. Brotč wyšUáUi wiry
39 ěláUkúw Ueměliť coš brllbě Uamitati, 1elikožr
1ejtch Uáhledúm kaťwiUským wýslowllě Uebyly
Ua odpor. Kráťowuna sice pohlčžela yUa cUto

fektU š eroli a, UedúwěroU; poUčwadž ale
hlawsli šťetel obraceUý měla Ua katoliky, jež
tato fekta rowUě tak, jak an, UeUciwiděla, tUdťž
lze bylo Eirkwi prešbyteriáltské wedle krá:
lowskoxbiskUpské fe žmáhatč a Ufadici.

215. Žlwlslw a Žrsbn.

Zlásstě prUdkým a Uásilyslým fpůfobem Uwee
deUa 1est reformacte we Skotech; dUchoweU:
stwo pak bohatstwim ocháblě, bplo málo fchopné

k odxšorc,x; k toxšnl byly stoltce biskUpské Uazwice
w drzem mladsilch syUú Uloclcých rodčU. Batrik
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Hamiltoxt který tam peri záfady LUtherowy
doUesl, byl fpálexc r 1528 N wssak prostťed

ky takowýmt Uepoťťdi fe nikdy Utr a když pri
maš ťisse kardinál BeatoUU r 1546 Zafe
jedUoho reformatora odprawitč dať: tU powstalo
žboUťeUť pčeitele odprawesleho žpláčeťt wraždoU;
kardiUál byl žawražděll a palác 1eho obsixšeU
powstalci StrassUy JaU KUor, odpadlý to
kUěz, byl wůdrem toho powstáxtť, a pošdějt
když fe byl Uejaký čaš Ua útěkU po Swýčarich
potloxlkal a Ua sskotsieé pUdě žafe se octUUl
stal se hrdčUoU tamějssi UkrUtUe reforUmcie
Dědička trUnU Maria StUartka byťa wycho
wáUa pťt dworU fraUcoUšském a šaonUbeUa
králewičt FrantisskU ll Bo jeho smrtt wráttla
fe do Škotska kteréžto Za slabe mistowlády
jeji matky, kde wťastně jeU KUor panowal
čele 1tž k Uowotam bylo fweder J Uedowo
leno králowUě an w 1ejč komlmtě msst sw sly
ssett NessťastUoU wolboU pťi Uowém žasiloU
beni stalak fe lidU jesstě wice Uelláwidělwl:; t
mufelatš se čonečUě k wUli 1ejťmU 13měsičUémU
syUU odťčci trUUU byla pohUáUa pťed foUd a
Utekla fe do wražedťnických rukon jejč pťčbUžUě

Nlžběty která jt 1ak jtž powědiUo později stťtt
dala (r 1587) Jejť fyUJakob M byl wy
chowáU w šáfadách kalthských; Knor dokašal
ž Bisma, že králowna mUsi fwržeUa býti a
Uwc rirkewsli že od lidU Ua kUěše pčecháši Lt
dowláda w Eirkwi wedla k lldowladě we státe

Katolict jlnini ša modloslužebsliťy a boj proti
Uim pripodobnowaU boji JžraelitU prott Kaalm
Uitským KUora Uahradil Melwil rowUě lšakd
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ssileUý bUťčč, jehoš,jstšatm siš7 Z!Uoť)ťsl pťtstoUp,e:
Učm sslechty, ktera se ,rošdelťla o statky rrr:
ťewllť. R. 1592 prohťassexlaxest ústawa preš:
byteriálxcá ža palchťcč. Btskllpowš 1,Uajčmistox
w parlamelltě, a wssa,k Ue co tač,l.r Pčexčš
wssak sk itn Udržeťa Clrkew katoltcka xesscěpťl
weltkš části lth. ,

pStrassňš a wšslessenš žaroweň jfoU osixdh,
jakowých katoltckš Jrsko UUlfelo šakoUssettx,od
swých tyrasmň protestalltských, jak drlchdy Ztšdé
w Egyptě od Faraoxtň. Wod Jřsldťichemle.
byla Uejprwš wydobyta část ostrowa toť)oto od
ergltčcmů, a parlament taxU š cčšislckl Utwo:
ťeslý Ušxmť krále Za hťawll Cirkwe, š čixUšoby:
watelowé katoťtčtč Uikterak ,Uebylt dorošxlmě!čč.

Bod Edllardem M. tak)li po šemt tě aU:
gťičrč kašatelowš beše wsseltkéč)o profpěchxx, pťč
čemž palnátxťo, že chtělt pťřprawitř Jrčam) t o
jesich Ucirodřrost. OUi jimp tottž wrirali Uo:
on lttxlrgii, a sice w ťečt axrgltckš, jťžto
lid tač málo rošUmšl, 1ačo ťattllská; Ua dťxkaž,
že Nngltčanňm Uesslo o to, aby 1e w Uěčem
1txlém lepssčm poUččlt, Uýbrž, aby si jtch podma:
Uilt. Kráckšho pokoje požťwala Uč:obá Země
tato pod wládoU kráťowlch Marto; aťxeša Nl:
žběty a Uásledečrich anoinkň tak foUstawUě
jfoU Utčskowáňi Uebo raději l)UbeUř, že l)tstorče
sotwa má coš rowUého. Násiťť tU bylo prá:
wem, obraUa šločislem, hájeUi wťry a Uárod:
Uostt a ofobUč fwobody uu welešrádorl! Kdo
Jrčmch kata:lsl, dostať jejich Umjetslosti. Kdyš
koUečně ra 1603 celá žemě byla wpdobyta:
erbdržela Nlžběta w UesskastUš ž.emt cé dle

šle
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špráwy 1edxlohowrstewllčka coš 1tUého leč „mrt
woly a poptelx1 Tak byla wžata ZrčaUUm
fwoboda politická; aťe odjitt 1im jejtch wirU
katolickoU to Uestálo w moci jejtch kataUUw

WssUdy sice byli katolťčtč biskUpowé a ťněži
wypUšeUi a dilem odpraweUi a protestaUtské
dUchoweUstwouUstanwer, Ue,aby lid kspa
feni wedlt (Uebo Ueměli žádUých oweček), Uýbrž
jeU proto, aby fe Ua bohatých farách krmilt;
Uičméně šUstalo dUchoweUstwo katoltcké meži
Uebešpečeslstwčm a strádáUim wsseho drUhU pod
poroU a útěchoU lidU katolickeho u tak že až
do sinrtt králowa Nlžbčth sotwa 60 JrčaUU k
protestal:tisiml fwésti se dalo

214. šjúlssi osudy lmtolibň wr Mellxě šůrittanii

a n: Zrslxn.

Wo Nťžbětě (xle 1603) Uásledowať fyn od
praweUé Marie Stllartowy Jakobl 1akožto
král YUglte, Škotska a Jrska Katolict fe do
mxliwalt že Uastalle jim Učjake UlehčeUi; a král

x silad sám k tomU mohl UakloUěU býtt; a wssak
pUritáUi, w 1ejichžto wiťe byl wychowáll žabra
ňowali mU w tom Nno radějt wliwem těchto
ssileUcúw Zákom,x trestné Uaproti weležrádcům
(katolikllm) žostťelth ssoU Tim ažk žonalosti
popUšeUt katolťci a tlldhž Uelže diwiti fe, že 13

katolických sslechtičUse do fptkUUtipUstilo (r 1605),
jehož účel byl črále š 1eho parlameUtem
prachem do powětťi wyhoditi (prachowé
fpikmxti). Záměr ten owssem strassUý a ohaw
Uý bhl ale 1esstě w čaš wyzrašeU a UčastUi:
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kowé poprawe!ltř.u Ho?llwcklm pkotestasltfiým
pťissla tato Udeilost wellnt7 whžď,d; Ueboť ,se Ulohl
žťoččU teUto, jehož fe Uekterl dopUsttlc, Uwa:
lowatt Ua katolťky wěfměš, a Uebo raději Ua

samoU Eirkew katoltckoxl, jakoby an coš tako:
wého fchwalowala. J,Ustallowem šlásstUiwý:
ročnč slaonst Ua pamatkU toho dUe (5. Listo:
pádU), aby kašatelowémělt pťťležttost,žcela oU:
ťadUě wychrlttt siooU UeUáwist Ua „UkrUtUš a
krwožťžsliwé Uepťáteťy“, což fe až podUeš wěrxrě
žachowáwá. Také pUrttáUům Uebyl Uachýťesl
král ždůwodň politických ťikáwaje: „Kdenesli
biskUpa žádUšho, tam fe aUt král UeUdržť.“ u
Nle 1eho opatťeUč prott ústawě prešbyterčálné
prowolaťo boUťt, ktereižto jeho UástUpce pťčwedťa
na 1„xoprčxwtsstšn důkaš, že reformacče wedťa
k rewolllci.

2. Karel l., kterýžto UyUť,rt 1625 Ua:
stoUpil trčřU, bpl sslechetUějssi člowčk, Uež:lt eeťá
ťada pťedchůdčů 1eho; a hle! práwě oU, tečl
sslechetllějssč UlUstl padUoU,tt co oběc ša hččchy
pťedkúw swojich. Qd btskUpskýchi prešbytertánú
1ean ša šťoččU počťtáxw, že jek)o anč, HeU:
rietta Franconšská, byla katoltčkorl. xNyUťpo:
wstalo ssťlexlšheslo: Pchu pc)peqee (žádUé
papežstwi!), ,řchož až podUessUi deU chátra w
YUgltckU 1esstě poťcid š obliboU w ústech miwá.

Brešhyteriáltč byli fwé žáfady demokrattckš (lč:
dowťadUš) ž púdy cirkewUť Uin pťe:wslč Ua
pťřst politickoU, a šáwrak rewolUčUčtťm straš:
Uě,jssť, 1elikož Ua fe wžala twáťnost Uábož:
Ueho horleslť; u oUič fe ti rozwratUťct, kteťč
wsse ž koťeUe šamýsslelč whwrátitt, dali Uazý:
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wati „Swatými!“ Král podporowal špťe
fwědčeUi a UmyslUě biskUpske a Uikolik Uessetťil

katolikUw; a wssak ačko!i t Uěkolik kněži oďpra:
wici dal UtcméUě papežstwa podešťelým šUstal
Škotssti prešbpteriálli počali wálkn občaUskoU;
dwě Uowé sekty meži Uimt wžUiklé mUožily
šmatky w Eirkwt a we státU a Uefnáže kráu
lowy: indepeUdeUti tottž, a Lewellerowex
Wčldrowé tndepesldelltňw (erdwislých), kteťižco
nechtěli miti Uad seboU UižádUé wlády cčrkew
ni, byli Fairfar a Kromwell Lewellerowé
chtělt wsseobchoU roonst (roonstáct) Jtž
počala wláda wojellská; král poražeUý w roš
hodné bitwě U Nafeby (1645) odewšdátc jest
parlameUtU, a postawexl koUečUě pťed soUd t
obwiněn od straUy tUdepeUdeUtUw, že protč ltdu
aněmU wálčil pod pťedstdslictwťm strassUeho

Kromwella, wUdce reformarie t rewolncie; š
powoláwáslim a dokládánčm fe Wťfma sw
požádáUo abh tekla krew králowa! Zeho
hlawa padla w LoUdýUěr 1649 fekerou; nu
peri pťťklad kralowraždy pod spxlfoboxxplawa
meši Uárody krestaUskýxUt Nhni prowolána jest
fwobodUá obec (repUblčka), we kterežto Krom
well jako protečtor (ochráUce) mnohem libo
wolxleji wládmll Uež kdy který tyrčm fe byť
opowážtl.

Za celý teU čaš bysl ofUd katoťikčiw stra
ssUý Wod Karlem l i anrhowáno aby se
jim jejtch ditky odejimaly a w protestčmtskewire
bhly wychowáwálty Dwě tťettny 1měni každemU
katolťkowi odejmnty, a Ua hťawU kslěže každého
cena wysašesla W JrskU byla wětssi část po
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že,mkU katolikUm odejlmlta, a NUgličaUUm Uebo
Skotmn darowáxla Uebo šaprodána Kromwell
powolil koUečně wssem sektám aby fe smělp w

NngltckU ždršowati, whjma 1ediUé „papežniky
(katolťky)

Z. Wo smrti Kromwellowě r 1659 opět
obnower králowstwi Kareť 11., st,m žawra
žděUého, kterýžto fe byl Utekl do FraUroUš, Ua:
stoUpil nin trUU Též dUstoonst biskupskábyla
w Atlglii a Ščotskll šafe w žiwot Uwedena,
jerm katoliri Uemohli toho wymocč pro sebe
abp se téžxw Zemt šdržowati siněli J byťat
Zawedena prott Uim tak Uažwaná pčifaha
testUč kteroxlšto ka;dý, kdož Uějaký Uťad pťt
jal byť šawázásl složitt pťssahU sUpremátUi a
přijmolltt wečeťi Báně dle obradU anglického

4. Hwěžda Uaděje zdala fe siočtatt kato
likUm když xxmstoUpilanowáUi Zakob ll x
1685, bratr pťedessiého kterýžto sam kxatolťkem
byl QU ošnámil wsseobecnoU sioobodn fwě
domi a fwobodUé prowošowálti Uáboženstwč
Kdyby byl pťi tom šUstcxl byl by katolikUm we
mnohém Ulewil oU wssak chtěť UčtUtti Cťrkew
katolickoUanUjici, a to mU pťiprawilo bršo
swrženi š trUUU Wilem š Qraslie, test
Karla ll byl do žemě poooláU (1688) a Ua
stoUpil trUU; toleraUčUi pateUt šarUčil (1689)
Zase wssem fwobode w Uábožcnstwi, jenom Ue
fociUiáUUm a katolikUm JrčaUé žUstalt
byli wěrni šákonitémn králi Jakobowt ll mU
selč wssak toho bršo pykatt Bywsse poražeslt

štratilt zase mUoho požemslosti, tak že se stali
cišiUct we wlastni zemi fwé K tomn pťissly
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Uelidskéžákko,k p že každý fyn stana se pro
testaUtem, mohl odeleoUti otrowi katolikowt
celý statek W tolnto položeni šUstala Eirkew
kacoltcka we Welke Brittani až do poslednich
dob 18 stoleti Kterak fe w takowých okolno
stech, šlásstě w JrskU mohla po 3 stoletč Udr:

žett a ža Uowějssťch časil tak welebUě poždwi
hUoUti 1esti úkašem žážračUým který Ua prwni
tťi stoletť Eťrkwe Ehrtstowy pťipomiUá

T. žď!rotrstmrtism U! d!ťijsi aUstriacliě.

213. Yrotestmltism lU Zrmčch ťťsst onstriarůé žaů

sr rnžssiřomal

Též do dědičných šemi aUstriackých bylo
fe šáhy wedralo UčeUi Lnthrowo a že t žde
docházelo obltby, Ukážalo siš jtž r 1520 kdežto
th Z fwětske fakUťth Učexlč Widrxxskeho Ue
chtěly pťipUstirt abh ošnámeUa byla bUlla kte

roUžto papež wěty Luthrowt šawrhnlxl a teprw
rožkašem cifaťe Karla U famého k tomU mU
sely doUUceUy býtř

JedeU še SoonhradU wypnžellý, odpadlý
a již želmtý kUězWawel SperatUš r 1522
činil peri lUtherské kášanť we WidUt U fw
Štěpálm; a wssak hlled Ua ontěk dáti fe UUlsel

Téhož rokU Uastoupil wládU žemi dědič
UýchFerdtUaUd l bratr Karla 7 a hUed
obráriť šťetel sij k Uowotám Uábožexlským
Na kUthy lUtheráUské hUed wyssla zápowěď a
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twrdossijUý rozsstťowatel blUdů, měssťaU Taner
byl stat

Y wssak Uowé tyto UáUky Ualešaly deU

co deU wždp četslějssich prčwrženčU žlcisstě mezisslechtoxl, ktera pťedesslými boUťemt byťa špU
stťa a žnemrawUěla, a jťžto se, jako wssUdy
jiUde Zachteťo boť)atých statkU cirkewslich
Qnis posilali šhUsta sioé fyUy do thteUberka
Ua UčeUť, a ttto pak Uejen samt co lUtheráUi
fe domU wráttli Uýbrž pťttáhli feboU t takowé

stUdeUty, misiry a kašatele Tito pak bylt Usa
žowani Ua šámcťch jejčch ža sskolnčtstrh, kašatele
a úredniky Jelikož sslechttcč co stawowe
žemssri, weťtkoU část fpráwy žemské w rUkoU
fwojtch měli a arciwýwoda Ferdixtand Uažwice
byť Uepťitomell a w Němčich zaměstkUáU tU

dyž i Ua weťejne oUťady Uejwice lxltheránsko
fmýssiejicich dosažowčmo

2 We Stýrskll žUačslo Učeni ťUtheráUské
fwe wkročexli do šemč krwť Wálka fedlákU
Uěmeckých byla dossla UásledowUťkU w Solllo

bradech r.1525 kdežto 1edUa tlUpa 1tch wše:
pťela fe proti fwémU žeměpáUU arctbiskllpowi

SolxlohradsiémU a obléhala ho Ua jednom
pewném hradč fewťeného ZpoUra ta rozssirt
lat fe do fonedUťho Stýrska kdežto obywatele
horniho oUdoli Enže stolilt fe w 1edUoše Sol
Uohradskými Mistodržitel sstýrský Dtetrich
ssteiU tahl proti Uim š 5000 mUžř; byl wssak

od ntch poražeU a jat též 32 sslechtičú od po
wstalcU w SladmiUgU stato WowstáUč to bylo
sice r 1526 potlačer; a wssak rožesetesemer
wzpoUry a lUtheráUstwi rostlo a Ueslo brzo



856 Protestarltism w zemich ťisse aUstrřacké.

owoce Od r 1530 Ualezámew Hradci Štyr
skěm lUtheráUské kazatele a sskolmistry. Taktéš
w KorUtaUech a we Krajčslě

Z Ferdisčandj wydal sice proti tomU
prisilých žápowědi; a wssač Uebylo možUo š
Uimi proražttt Ueboč Uowá Ueboda pťikwačila
šemč 1cho ktera Uowotám cirkewxlťm pčřchášela
whod u wálka š TUrkem TUrcir.1529
octUUli fe pťed WidUť; Uadarmo 1i sire oble
halč ale Ua zpátečnčm tažeUi strassxrě spUstosstlč

RakoUsy a Škýrsko Kterak protestanté w Něm
cich bylt po:lžili teto UoUže tottž že cčfaťt Ue:
chtěťt pomoci až jim po wUlt Udělať o tom

jsine jtž fhňry fe bylt dočesli N wssak jesstě
i1im)m prsobem anci Uadháxtěliprotestan
tňm OUt tottž Umoho kostelU šboťclt a Umoho
kněšU powraždilt Lid katolický tUdyž ZUstal beš
pastýrú a odrUstal w sllrowosti a erědomosti
W takowých okoonstech stal se lid snadUo koťtsti
llltheránských kažatelll kteťčžto fe mezt Uěj po
rošltčxlých restách wdirali

:1 FerdanUd l roždělil šemě dědtčUé
mešixfyny fwé, a dal jim jesstě pťed flUrtčfon
to UapomeUUtť aby Eťřkew katolčckoU we prá:
wech jejčch Udržowaťt Wroto Marimtliaxx ll.,
který po otct dčxdsl Čechy, MorawU a arciwý
wodstwi NakoUsy, a též cisarem ťimsko u Uě

meckým fe stal odmrssxrsl žádost stawU rakoxlských,
abo fměla pallowati oUpan fwoboda we w;x
šUáUčUáboženskémr 1564 Nle r 1568 opět

wykoťčstsli protestante cčfeň w Uižto fe bhl rč
far pro wojUUa pentže octnnl tim prfobem
že Ua Uěm wyždorowalt to powolem, aby sinělt
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k jakémU. kdo chce pť,ižllšwati:st wyzUáUč Uáxbo:
že:xsténm we swých šamcšch a dolnech„kt,erěš„se
Uacházejť pwe m,čste,ch, lštesthsech a dčdlnach,jml
Uáležejicich. TUUtež fpš:fo,bexxťmeel fyU clfaťe
Ferdannda l.xKarel Sty,rsky, který r. 1564
obdržel žemě Ui,trožrakollske powolitix protestaxč:
túm, aby Ua šamclch ,fwych, potom w Hradci,
Lubláni, Eeťowči a JxldeUbUrkU sioobodně w
UábožeUstwi wéstt fobš fměli. WssUdy wssak
položeno ža wýmiUkU, že takowá bohUslUžba Utcš
se konatt jedině pro jejich domácť, a Utkdo ctžý
že Uemá pťtpoUsstiwáU býtt k Ui. Jestt to wssak
Události, w histortč wssech blUdči wždy a wssndy
žtwršerU, že stkráťt každélyo powoťellč žUeUži:
waji k rozssiťextť a rošmUožeUč strany a 7wčrci
swé. Tak fe stalo nylč w Rakox:sku,we Stýr:
sku a w Krajině, pro kreréžto šemě žlássrUi bible
slowiUská we WitteUberkU byla wytisstěUa;
wssUde šhUrta reformowáno, katolické chrámy
boťeUy, kUčžt silžowállř a Uekatoličtč kažatelé
Uwáděni. y

5. W Cčchách požnali Utrakwisté (pod
obojč pťijčmajččč) we protestantech hUed swé w
dUchU fpťčšllěxlce,a žadaťi pod Marimtliallem ll.
wyšlláni wiry, podle kteréhož aby six sprawo:
watt siUělč, jim se powoltlo. Tim fe stalo, že
oUt fe dle 1mšlm ro UtrakPistě, w skUtkU famém
wssak co llltherállt po Eechách l)ledělt rožsst:
ťowati. Když Mar žemťel, Uměťt wýborně
poUžiti fporu wšntklého meši cťsaťem RUdol:
fem ll. a jeho bratrem arcčwýwodoUMatč:
jem, a wymohťi Ua NUdolfu oUeU žťopowěstllýu
list majestátllý (r. 1609),xw Uěmžto:jwwolrrlox
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bplo pámlm rytiťúm a králowským městUm aby
mčli swobodU U wyznáni nábožexlském a smělt
fobě stawěti wlastUťch kostelú

6 Do Uher fe dostalo lUtherstwo skrze
Ulladiky, kteťč stUdowali Ua wyfokých fskolách
we WitteUberku a odtUd se anrátili do wlastij
fwé. QUoho welikého Uesscěsti ktere žastihlo
žemi UherskoU biton š TUrkem U Mobače

(r 1526), Uměl protestasltský dUch poUžiti kU
profpěchUm swým W té biťdě totiž bylo padlo

též Uěkolik biskUpU J hUed fe zmocUtli statků
jejtch zemané Uherssti a počali wyšnáwati UčeUi,

které oUťad biskUpskýwyhlassowalo ša žbytečslý.
J krcil Lwaik byl w oUe bitwě o žtwot prtssel;
awálka občanská kteroU JaU Zapolja od
jedne strasly w Uhťich ša krále prohlásseslý,

protč FerdanUdowil rakoUskémUbyl pošdwi
hUUl poskytowala Uowotám jesstě dálssl pťile

žitosti aby se w žemč Upewnily KonečUě i
wpády TUrkUw kteri jak fe LUther sám wy
jádril protestaxltům byli beš toho milejjsi, Uežlt
papežeUci pťichášelyk jim whod; Uebo TUrci
Uebylt Ua protestanty tak wztekli jako Ua kato
liky, Uebo jim wnitrxri tussenč prawilo že pro
testaUtUm tak mnoho Ua wťťe Uezáleži, 1ako
ťatolikUm Čim wire fe wssak tyto Uowoto w

žemi rozsstrowaly, tťm wice t zde jako wssudy
bylo fporU a hádek o Uě meži lidem

MUoši bylt pťesslt od LUthra jk Zwixlglo:
wi, koUečUě ale stalo fe Učeni KalwiUowo mezi
Uimi pťewládajťrťm (od r 1563) be se
Uowoty Uábožeslské jesstě dále Uerozssirowaly,
jako žeď se proti Uim opťel rázUý a wěropewný
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arcčdiskup Ostťčhomský, MikUláš Orahč, a Ze:
zowité, kteťi od r. 1562 w Trnawě se Usadili.

W Sedmthradech rozsstťowali Uejdťiwe
Učeni protestasltské kupci še Sibina, kteťť bylč
w LipskU a odtnd to Uowé Učešli do Sedmiu
hrad febon pťillesli k. ,1521. Ze Sasikowé
w Sedmihradskn Ufedll, š dychtiwosti pťijali
Učenč krajaUa swého LUthra, to fe dá snadUo
wyfwětliti, kdežto Mažaťi Uašwire se pťižUá:
wali ke Kaťwillowt. Ze se ty nowoty rožssi:
ťowaly, k tomU žde pťifpiwaly tytéž okoonstt
a poměry, jako w Uhťich, jelikož obě země fdi:
lely stejných osUdú politických.

246. ť!rotiuresnrmnre w Črchúch a mr wnitťnim

ďalmnsbn.

yW šemichxrakoUských wládl od r. 1521
uFerdanUd l. Bo porážce U Mohače šwolen
byl také ža krále českého a moraw,ského. Nej:
dúležitějssť byla FerdanUdowi owssem korUUa
česká; Uebo w Němcčch wládl rifať, w;Uhťich, Uax
dwé straU rošpadlých, žúťtl TUrek. Ze se Fer:
dinatšd w Uhťťch Udržel, ša to Ua mnoše dlnšen
byl Cechúnl: Uebo oUiomU w Uhťich i Rakonsich
xš,celia stťibrem pomahali statečUě. We wálce
Snmlkaldenské, když Ferdinaxčd Ua pomoc táhl
bratrowi cčsaťi do Němec, Uechtělt stawowé
česstť, šlásstě Uekatoličti táhUoUtt š Uim, a když
jim král pohrožowal, Ušawťeli meži feboU fpox
lek k obraUě fwých práw a fwobod. Když ale
cifať U Miihlberga whhrálj (1547)7 Uad prote:
staUty: tU wtrhl Ferdinand do Eech, stawy
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wssech wýfad šbawil a prťfně jich potrestal
Hrad pražský ď chrámem sw Wťta dal žafe
obnowiti Boněwadž Uinersita Karlowa ofa
Zena byla mistry pod oboji: žaložil Ferdixlaxld
skoU, kteronž odewšdal powolaxlým ž Řčma
JežUitUm Bratťi česstč byťt stťháni JaU NU
gUsta btskUpjejčch wěšeU Ua Kťtwoklátč wsstckxlt
pak bratťt wypowěděslt jfoxlce že šemě po tisi
cich wystěhowali sk do Saš a do BrUš Na
žádost kapttoly pražskě Uwedesla 1est reUsilra
knth; pražské arčtbtsiUpstwi kterš od tmrtč Kon

rada po 131 let zňstalo prášdllš Ufadiť šase
FerdanUd r 1562 ofoboUNUtoUan BrUš a,
MorawaUa rodtlšho ž Mohelniče weťmistra
kťižowsličU jehož tačé odeslať kxl sněmU do Trč,
deUtU Za Uěho powoleno pťijimáxtč pod oboji

od fw otce Z toho byla welika radost w
Čechách, Zťásstěw Wraše kdežto Ua rokaš ar

ribtskUpa we wssech kostelich tU Ježuitň swátost
oltárxcť xozdáwána pod oboji prfoboU a Uxř;č
oběma stranama pod jedwa i pod obojť UčiUě
Ua Jedlwta (1564).

2. Bo siUrti Ferdinaxlda j. (1564) že
tťech fynčl jeť)o Uejstarssč Mar ll. dostal Nxa:
kousiy, quhý Ferdillcmd Tprolsko, tťeti pexkKaxu

reť ll Stúlsko, KorUtany a KrajiUsko Mm 1l
žUstal wssak hlaon domUrakoUsiého a obdržel
jesltě ža dUU otcowých také korUUU českoU,
UherskoU a ťimskoUěmeckoU Mar lj bhl
páU Ulirný, a w ohťcde Uáboženském fnássen
liwý, a proto powoliť protestantltm ouponU
fwobodU U wyšUáwáUť wiry jejich Každý pán
smčl fe pťišUáwatt bUď k wiťe katolické, Uebo
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kU koxčfešsi (wyžUáUť) aUgšbUrkské; poddaUč wssak
Ufoelt Uásledowati wirU HáUa fwého Uebofe

wystěhowati Kompaktátp, wedle kterých w Če:
chách trpťxco toťiko Uábožexrstwč pod 1edllo1l a
pod obojť, byly UyUčšrustexly; Uačež se býwalá
strana pod obojč pťihlásila klutherámlm a k
helwetmn Tež čessti bratťi wystoUpili š Uowa
Ua fwčtlo a wssecka wyšltáUi požťwala stej

Uých práw.
Wálky wssak tUrecke bonrily UeUstále w

Uhťich Ztž Tmct wětssč dil Uher opanowali

a těžkýlnř daUěmi aUeb otrortwťm trápili: 1ef te
slaan pewslostSiget w Saladské stoťici Ue
byla w rUťoU 1e1tch tx)ransiých, jesstě žde měsic
chd krťžem Uebyl šwitěšsl. Solčmcm čťstxťtU

recký, pťťjmťm Uepťexlložiteťllý, chtčť tohoto hradn,
jako klťče od 1imšch kťestanských kmjin Uade
wsse 1iUe bUď ro bUď dokxyti; proto še mUoha
sty ttsici wálečnými Txxrky a Jantčary oblehl
pewnost tUto W Ui byl hrdan slowanskýMt
kllláš Zrtlli který již prčš 12 let krajtnll
chorwátstoll witěšUč prott TUrkUm bráUil a 1tž

často 1ejtch plxlky žntčtl Zrtnfký, složiw še
swými pťlfahU: „že wťťe kťestaUské a pa
UowxlťkU swemU kreslaUskemU žUstaUe až
do sxnrtt wěrUý a stalý“: dlolcho se še skrow
Uúm fwým honečkem Uejwťce těž že syUUsioe
ho Uárodx: šáležejicim w obležeUe peonstt této
bráUtl protč Ueprátelčlm 1tchž tU byťo 1ak piskU
Ua moxťč.KoUečUš wtda Uemožnost wťtěšstwi

a swobodp, oblekl fe Uádherxlě wšal otcowský
erč do 1edxčéa krestmlskoll korollhew do druhé
xnkw a wpwoťaw tťikxáte 1mer „Ježiš!“



862 Broti:resormace a t. d. x

fpolU č š drUžiUoU fwoji w Ueprátely fe wr:

hUUl drcchUč jich rošfekal až množstwťm šawa:
leU byw smrtr hrdiUskoUpadl 7 Záťť r 1566
Zde fe Učtič TUrci Ua osobě MtkUťásse Zrini
ho žmužilost ťťestaslskoU pozUa.oati, ctčtt a ji
fe i báti!

Z Mar cčfač šemťel po 12 letech stoeho
anowáUi a dědicem jeho korUU stálč fe prwo:

rošeUee jeho RUdolf lj„ jsa wywoleU též za
cisaťe Uěmeckěho OU byl wice UčeUec nežlt
panonmik a proto stawowé práli wťce jeho
bratrowč Matyássi RUdolf, ssa prťfný kato
lťk fwobody, protestalltUm daUé odwolal Uačež
Uastalp boUre Uowé Stawowé prorestaUsstťw
jejichž čele Joachim Šltk položiwsse sUěm beš
strany katolické pťiUUtili cčsare pohrUžkami že
jim podepsaťlist fwobod UažwaUýmajestát
jimžto powolesla protestaUtUm korUUy české oU:
pťná siooboda w UábožeUstwi, jako katoliknm,
tak aby se werejslě mohlt wyzlláwati stawěti
chrámy a sskoly dle ltbosti, též Ustanwiti obraU
ce wiry (1609)

4 Tak fe byl koUcem 1:1 stoleti stal
staw žemi dědičných rakouských U wyfoké mire

powážltwým a sice UejeU w cirkewslim Uýbrž t
w ohledU polttickém Z wenkU Uebežpeči od

TUrkú U intť žjewsla zpoUra protestantčl protč
UáťťžrUim žeměpaslským kterážto fe byla již od
wažowala tak dalece že protestemté w Nitro
rakoUskU jak arciwýwoda FerdanUd ll. syU
Karlňw o tom ZprawU dal cifarč Nudolfowt,
již mlUwili o UwedeUi repUbliky. W tom pri
ssel texltýžrázný a obezťetUýFerdanUd ll
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r. 1592 kU wládš, a protestantišmll we wnitťe
Učm NakoUskU (Sžýrsšll, .KorUntanech, a Krau
jiUč) zášračným teln,ěr prsobem,Učiml kquec.
Bročež fpisowatelowš protest,anjssšč zahrn,ajl tq:
hoto sslechetn,éhq, knlžet.e siroyum 1edowatym,žax
sstčm a podkladaU sklltkUlU,xeho temné pohUUtky.
N wssak i kdpbh 1eho ,Uabožellské pťefwědčenč
nebylo býwalo,tak pewlte a jastlé (jako že bylo):
tUdťž byl š časti ,widěl a spatťowal Ua fwé
wlastnč oči ty fwlšele a foUžeUi, kteréž prote:
staUtt xk,!ylipťiprawilč wýborltémU otci jeho Kar:
lowi StyrskémU, a tudiž o prostťedeich pťemý:
ssleti mnsel, jakým fpůfobem by takowé čelcidky
š krku požbyl. Nebo U,e dosti Ua tom, žeypro:
testanttfm celý čaš wladaťeUi Karlowi Styr:
siémU žhoťčil, Uýbrž ho jedenkráte i do Uebeš:
pečenstwť žiwota Uwedl, a tUdiž alespoň Uepťi:
mo bršké, pťedčasité fmrti jcho pťičiUoU byl.

5. Když Ferdinand byl projewil úmyfel
fwúj, še totiž chre Eťrťew katolickoU w dťčwějssl
práwa jejč šafe Uwestt, a fe pťt tom odwolá:
wal Ua mir NugšbUrský (1555), wedle kterého
1ean žrowna tak pťťslussi práwo, abh mimo
fwého Utrpěl jinšho Uábožeslstwi, jako k. p. wo:
leUee Saský Uebo oneU ž FalcU žádných Uetrpi
katolikúw: xu tU fe potkal UejeU še wssech

straU š odporem, Uýbrž wúbec fe domýsslixro,
že to UeUi an možUé, proto že wětssi počet
xeho poddaných byli protestaltté. OU wssak se
dal do,dťla š Uežwratnol: důwěroU w Boha.
17. Zaťi wodal ohlásseUi, w Uěmžto se Uaťin
ane, že predikallti (kašatelowé protestanssti) we
1:1 dUech ž Hlxadre, a z ostatnťch měst jeho
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šemi whkliditi fe majť. Kde kdo byl pťekwa;
pen ale Uikdo Uetronfal že by to bylo možUa
prowesii Stawowé protestaUsstčšadalt dloUhoU
žádost, aby tohle UaťťžeUť Uazpět wšato a od:
woláUo bylo a pollkažowalt Ua Uebešpečť od
TUrkU hrožťcť proti kteremU oUi UejmšUě po
fUd byli pomoct cťfaťt poskytowalt

23 Záťč odpowěděl FerdanUd wytýkaje
1im 1e1tchwždorowitost, a Ustanije xm Uowo
thtU 8 dUč pro odstraslěnť predikaUtůw Bro

testanté Zadali Uowe prott tomU pťedstawowánč
š wýl)r:lžkami slišalt fe we ssplmtowá!li pťt
tajxlých fchUškách, a predikčmtč běhali fešn taln,
hubowalt weťejllě Ua Zeměpáxla a Ua katoliky,
a wssak an w tom UejmeUssim Uestrojilč fe Ua
cestU š NakoUš weU TU Ferdimed UzUal ša
potťebné, Uhoditi Ua Uě štUha J kášal rože
stawiti po Hradci 300 spolehltwých wojiUU a
28. Záťi pťibiti dal rožkaš, abr,ďpredikallti pod
trestem sinrtt ž Hradre a w 8 dUech še šemě
se wystěhowali To pomohlo; i táhlt odtUd
1esstě pťt šapadu slUUce a bršo 1ich Uásledowali
Oredikcmtt w jiUých městech Jesstě pak Uěkteťč

še sslechty Ua weUkowě predikarlty prč fobě šdr
žowalt tUdpž takowým trestem sinrtt wyhrožo
wáno pakli by sk še žemě eryklidili. Yčkoliw

Ua to Uěkoltk žatkUUto 1ich, jenžto fe podrobttč
Uechtěli Uirmeně Ua žádUém pokxlta fmrtt Uebhla
jest wykoUáUa wyjlmaje 1ednoho jedineho který

ř“ebyl 1691 do Hradce UejeU wploUžil, ale
tam t kášatř fe opowážtť

Když Uin šemě takto od fwúdrň byla
wyčisstěch, 1edUalo se o to, aťsy fwedexli bylř
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žafe nažpět Ua cestU praon Uwedeni K tomU
cťli bplo Uaťřšeno aby po cele žemi fe konaly
wisitace cťrkewUť Ufazowasli dUchoin pastýro
wé, a lčdé zafe pťissltk rozUmU a spamatowásli
poUčowáUim UapolniUáUim, a tim Určitým wy
jádťenťm že fe bllďto do Cirkwe katolické mU
feji anrátiti Uebo fe wystěhowati NaděláUo
sice mnobo hlUkn přisslo k UejedUomU sražeUť,
pťece wssak w celkU proti reformačie fe daťila
mUohem fnadslěji než lt by fe toho byl naditi

fnlěť Weliké zásluhy w tom dile sobč šiskal
biskupSekowskýMartiU Brenner, jenž fwými
kašáslimt mUohým žbloUdilrtlm oči otewťel;

potom biskUpLabodskýStobeUš šBalma
bUrgU Ua čaš mťstodržitel w Hradci, kterýžto
we fprawě fwe kU papeži toto erčekáwaltě
rychle a dokanlé witěšstwi Eirkwe katolické Uda
lostť „oprade zázračUoU“ jmeUUje

217. Uomň a starú Uaira.

Když jfme Uin pošnali jaký běh tyto
Uowé UaUky po fwětě byly wykonaly, a jakým

spúfobem daleko jsoU ssťťeUy byly: Ueblldek Ua
žbyt abychom sobě jich we krátkěm piťek)leidllq
Ua mysl Uwodilt TU pak hUed predkem do
oči bije, že fe tU wětsslm dilem směrUje tam,
aby, cokoli slowe katoťtckým Učenim Uebo žťize
Uim Uaprosto popťčno a žawržexro bhlo
Bramelltsstě wssak z Uěhož wesskery blUdy LU:
therowy se wyriUUly, jtž jsine byli UažUačili
šhúry we prwnim doličowánť tohoto reforma
tora, totiž: bťUdUoU, chybnoU odpowěď Ua otázl

37
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kU: Ua čem fe fpafesli člowěka šakládci,u ci (jak
to dogmatika wyslowU1e) jakým prfobeUl
člowěk osprawedlslěsl býwá? LUther dle
wlastsliho wyžUáUč fweho byť fe Uamcihal we
klássteťe aby se skUtkami tlchého skbemrtweUi
BohU žalibil a pokltd dUsse UalešUUl Že ale
to erlU Uepowedlo toU cestoU,naradU 1edUoho

spolUťeholUika jediUě wire w žásllchy Ehristowy
UwrhUUlse w UárUčť. era a sice wira fa
1Uo1ediUá, bylať jemU od té chwťle wssťm. Dle

toho festawil fobě UáUkUfon o ofprawedl!rěUť,
a ostatnť kterež š Uč úžce fpojeUy ssoU, a sice:

1 Člowěkll pťistwoťený obraž a podobnost
BohU t 1 jel)o wwšssč dxxchowe mohútllosti:
rošxčm a wUle hťichem dědtčmšm w člowěkU
žceťa wyhasly ssoU, tak sire že pro wsse wyšssč

a lčpssi šcela jest odemrelým a jedině, jako
bešwolný kámesl Uebo klada (lčxxpiš7 truuouš)
mtlosti Boži daťe pohUUt býwá

Eirkew katolicka Učč, že dnchowé sily člox
wěkowu rošUm a wUle hťčchem dědtčllým sice
welmi feslábly, Uikolčwalcxžcela erymižely jfoU

2 Čťowěťdocháši osprawedlUěUčjediUě
wiroU (i beš lásiy, a beže skUtkU lásky) a to
osprqwedlxlěxťi famo dožUstawá w tom, že BUh
wěčiččho, pro žásl:chh Ehristowh, poUše ša
fprawedliweho prohlássUje a 1eho hťichy ša:
krýwá aUtž pak teUto w skUtkUsamem sprawe
dliwým 1est, an skutečUě hrichy š Uěho sexo
ijty jfon

UčeUi katolické: Člowěk od Boha ofprae

wedlUčUý stáwá se šároweU U intr sprawe
dliwým a pofwěreltým; pročež UejeUwira
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fama Uýbrž wira laskoU pohUUtá a oUčiU:
liwa kosprawedlltěltč fe požadee

Z Wesskeré dťlo osprawedlUěUi (zUoer
žrozeUi) 1est dilem famojediUého Boha, pťt čemž
črowěk pranc UepťtčtUť, Uýbrž 1ediUě terě se

owcx

ch Katoltcká Eirkew Učč: Jesti to dáno Ua
wUli člowěkowi a stojč to w jeho mori zdali

chčeš milosti Boži spolU oUčtUkowati čtli
jť fe opiratt a protiwitt

:ť Jelikož BUb fám probi osprawedlUěUč
člowěka, tUdiž člowěkn wěrili toliko pewUě w
Božč mtlostdi uu úpťUě cim jest jist a Ubežpe
čeU, že k)o UemčUe fpafeltť Tak LUther Kato
lickci Ečrkew Uaprotč tomU Učč: že Utkdo Ua

šemi bež žwťásstniho žjeweUi Božiho stoým ofpra
wedťUěUilUa fpastltim žrela jčst a bežpečell býti

UemUže,protože ofprawedlxtěni a fpaeri Uasse
od jlstých Bohem staxwweltých wýmistek žáwisi,
o Uichž š UponU 1istotoU erťme, ždaliž jsine
je dokotlale wypťnili

Kťestaxl katolčcký doná sice erýwratltě
w Boži UtilofrdeUstwč owssem ale má pťičin,

fobě faměmU UedUwěrowatt pročež dle slow
apostolowých „w strachU a tťeseni“ swé fpafenč
obstaráwa

5 Když tedy, di LUther dále člowěk
jediUě wťroU býwá osprawedlněn a o tom
fwém fpaselli šreťa 1est Ubežpečelt tUdiž owssem
Uenč žapotťebi žádUýchšeintťnich prostťede
spařeni 1ako jfoU fw swátosti; že jich fedm
bylo Zawržeslo, a 1erm krest a wečeťe Pallě,
a wssak š jiným sinyslem podržeUy37
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6. O wečeri Báně Uči Luther, že fe Ue:
dčje žádUé pťepodstatllěslť, Uýbrž že š chle
bem a pod Uim Těťo Ehristowo se požiwá
To minil Lnther, jest prý stošUmitelnějssi Uež
UčeUčkatolické o prepodstatněni (trčmššudw
štčmcixextio) OdtUd i UeklaUělt fe Upofwá

tostUěUe hostii anž pťinásselč obět msse fw
Zatim ale UyUějssťLUtheránt Už dáon fe poa
wyUesii Uad wťrU, že w te fwátostt skUtečUě
pťijimaji Tělo Ehristowo

7 Jessto ofprawedlxmje Bťch, tUdčžofpra
wedlUUješrela a bez pťimlnwh jiných; tedh
Uenť očistce, ctěnč a wzýwáni Swatých jest
žbdtečUé

8 Jeltkož Llltl)er podle fwé powahy Ui
žádUé Uad febon Uetrpel aUtority (žákonité Uwci),
tUdyž popiral moc od Christa Eirkwi odewšda:
UoU a Uťad klrěšský Ntkoliw Eirkwe fe ma
posloUchati 1ak welč Ehristxlš Uýbrž we fwa
tém Wťsmě se má prý čťsti; totě jest jediUý
prameU wiry, který i dle Luthrowa twržesli
jest dokonale1aný a frožUmitelUý Zessto
wssak žkUssenost bržo Ukášaťa žeť jest Uaopak
tndyž ža potťebné Uznáno Ustanowiti Uoon
wirU o tak ťečenýchfymbolických knihách, Ua
kteréžto každý we wiťe fwé měť fe wážati; od
por to který hUed ž počátkU Uosil w fobě žá:
rodek k rošpadUUtč lUtheráUské wěro foUstawy

248. žnrččiny, prnč se sxsxiǧošiliprotrstant,sldr tab rychlellnr

Brotestaltti fobě mnoho žakládaji Ua tom,
že ta jejich wčra tak žáchwatUoU rychlosti fe
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rošsstrowala, a domniwaji fe že 1im se
bplo ztwrdilo býti wěci BožskoU. N wssak
r ychlé rozssiťeni toto Uemá fwého žákladU we

wssemohoncslostt Božske Uýbrž we slabostč lid
e, a simdno sr dei wyswětliti dťlem š po

wahy UčeUi famého dťlem Z okolslostť časowých,
dilem i še prsobU jak sobě reformatorowé prč

tom p1očinaliEelni pohUútka, še tisicowé k UowémU
Učeni1LUtherowémUse pťčdáwali byla ta láka

wá slowa: Nepotťeijete wěriti déle to Ueb
oUo, Uýbrž Ullxžete wěritt co fe wám pťičteni
pisiUa šalibť čtlt mUžete wěritt ro chčete, a mU
žete pťc tom pťece žcela tčm Ubešpečexlt býtt že
dojdete fpafellť „EwaUǧelická fwoboda“
kteroU reformatorowé bez prestaxxi wssUdh roš
krikowali byla tim andidlem, kteréž ltdt kaž
dého stawU pťilákalo Lčd má býtt fprosskělc

ústawlc čteršž ssoU obtťžsly jeho smysllwsti 1ako:
žpowědi postU a wsseltké cirkein poslussnosti;
mnisst a kUěžt šawažkU pod pťifccholl pťewža
teho ťehoťných slth a bezžeslstwť; wssickslt pak
od powinslostt wykolláwati skUtkydobré Také

powoleni UowotáťU že fUatek anUšelský sinť
žafe rošwážáxt býti, lákalo mUohých, kteťi we
sixatkU maUželstěm byli UefpokojeUi

2 be fe tohle žahažowáxlč Uejsioětějssich
ústawU Učjak šaobálkowalo pťedstawowalt to

lidU tak jakoby fe žde jedUalo poUše o odstra
UěUť„bešťádU a lidských UstanweUč“ u
Owssem UeUedostáwaloť fe takowých bešťádU;
také LUther špočátkU poxlejwice horlil prott
skUtečUým bešrádmn, a tak mUohých pomátť
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kteťi toho Uepošorowali, že bržo Už fe erd
stranowaly bežťády, Uýbrž čláUkowe katolické
wiry, a xUUe fe ťťčl, že Umošč tim během

wlastne o wcrU fon bylř osstzeUi l
Z Rožsstťowalti bibťi a Uwáděsli slUžeb

Božich do ťečč UárodUich byly welmi pr:
fobUy k to!UU, i lépe smýsslejicik Uowotám Ua:

jkloUiti; každým sprobem ake to lichotslo famoš

ltbostt lidU fprosteho QUo to bplo tak po
hodonUčké, když fobě mohl každý fám š bible
whbrati a wyčisti co ža wirU kťestaUskoUUšnatt
chtšl; že to UemUže dostačowati to málo kdo
UzUáwal a chápal N Potom powšnásse1ici1Uo
dlitby a zpěwh, které pri slUžbách Božich slý
cháUo pťekwapowalh UáramUě že ale Ueijoš
ssi a Uejpěknějssi ž Uich thaty ssoU š UňšsálU

katolického, to reformatoťi chycre šamlčeli
:Z.Zohyžďowátci a šUeUctiwáUi kato

lické Eirkwe a 1ejťch UáUk bylyč cak wydatslým

prostťedkem kU rožsstrowáni reformacie, že fe ho
až podUeš poUžiwá kUdržeUi 1i, a 1esti tšžko
rošhodUoUti šdali to wice žlé wUli, či erě
domosti pťipočitatt fe má

Z.MUožč kUižata reformowali šemš swé
poUše še soběctwi a lakomostt Tim fe
totiž stali hťawami Eirkwe a statky kosteťUča
klássterske byťy witanU koristi LUther fe fám
Ua to kU posledU šlobtl W jedUom kážáUť

powidať: „MUoši jsoU 1esstě dobťť ewaUgeliri
protože stawá jesstě katolických Ulonstranci a klá
ssterUich statkU “ uo a w rečech pťčstoťUichpťeje
kUižatUm a sslechticUm kteťi pobraUé statky cčr
kewni fobě Uecháwaji u čerta a ďábla, xelikož
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Ua fwé oči widěti muUskl,x,že ,slUžebUici 1eho
EwangeliUm UoUZitťelt, „žš teměť hladem
thoU i š žerU a,š rodmox:.“

6. Dnch čafowh wňbec byl pťižsliwým

tolUU,že se drže Upirǧlo wěci lšejfwětějssi. Dťč:
wčjssi prostot;t U wlrš UstoUpč(a w požadi, a
Uowým wyxlaležem UskUUtl knch rožsstťilo fe
marUé a polowičaté wěděUť, 1e:UUž ťčkalč

poždějt oswě,tq a wžděťaxlqst, ta si lčbowala
w pochybowam o ,wě,cefh wlry, a Už dršém a
posměwačUém pohrawam š kťestaUstwUU.

7. Welikšh,o wplywn měl t tehdejssi poe
litický staw statú ewropejských, a Schiller
fám prawi: „Bodiwxlým fpletenim wčči mUr“elok
se to tak pťčhoditt, že roštržka čťrkewUč fetkaťa fe
š politickýmt okoonsttU,i, beže kterýchbh byla
bez pochyby dossla žcela leého wýwoje.“ Když
kUižata Uěmečti wšdorowa,lč (protestowali) proti
Eirkwi, kteroUžcifať chranl: tim šároweň od:
por kťadlt proti moci cifaťské, kteroU Ua swůj
ofoh žteUčiti Usilowali. „Tak se peroU Uassi
1ediUě o fwé anowáUi, a Uikoli pro
ewaUgeťiUm“ pčsseMelaUchtoU Lrltl)erowri.u
To samé placi o stawech protestaUtských w že:
mčch rakollských Uaproti knižeti 1ejich, pod šá:
miUkoUwžry stalčkfe odbčijci trčiUU (rebellowé).

8. Ze koUečUěw 1edUosliwých zemťch jesstě

ro,šlččUé, šceťa žťásstUi pohUútky sloUžily kU žmá:
hani:fe reformacie, famo feboU fe rožUmť, 1ako
k. p. Bedťčch ll. powidal, že prawá pťičtUa 1e1i
w Němcťchbyla loUpežtwost kUižat, we
FraUcoUšskU UowotaťeUi, a w NUglickU
fmilxstwo krále.
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Welmč rozssiťenýjest Uáhled teU, že zkaže
Uost Ečrkwe byla jedtslou priččnoUreformacie a
tUdyž„oprawy Eirkwe“ a že tato op,rawa UUtUě
fama od febe meela fe Udáti Ze fe během
wěkči lecco Uecťrkewniho Uahromadilo; uuže 1ižj
ode don stoleti wážuých l)lajU, oprawy fe domá
l)ajicich slhssáslo owssem Upťiti se Ueda N wssak
kdomá prawý pojem o Eirkwi Cbristo:
wě UemUže pťipUstiti že by Uěkteré UčeUi jeji

potrebowalo oprawo,a že txldťžod Uěho odpa
dUoUttdowoler Kdyby žkaša Eirkwe byla bý
wala pťičiUoUodpadnlltť tUdrxžš ťádUoU opra
on Eirkwe Ua fněmUTridesltském byla
by odstrmlěUa býwala a opčtUěmU spojeUi od

padlikU jtžby Utc Uebr)lo w cestě stálo Broč
pak se UicméUějiž do Eťrkwe errálšili?u

si. Bpory a srlaty Ure,;i proxtrstcmty.

219. šúdby o nčcni mrzi prntrstmlty.

1. Spor meziLutberanh.

1 Spor o Swátost oltárUi. LU
ther byť dofwědčowal: „že UeUi Ua fwětě
kUihy 1aněji pfaUě Uež:li 1e Bisino fw “ u
a wssak již tak šwaný fpor o fwátosti mohl jej
Ua 1iné myssleUč pťiwestč QU totiž, jak sám
wyznáwá „Ua wzdory papežeUcUm“ šawrhl
Učeni katolickš o prepodstatxlěni, podržel wssak
pťitomnost ChristowU we Wečeťč BáUě, aU twr:

dčlže chlebem a we chleběEhristUš skUtečUě
požiwáU býwa
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Karlstadt Uaproti tomU UeUaťešal we slo
wech BčsiUa fw.: „Toto jest těťo Ute“ Uic
wice Uešli pon)oU památkU, špomťrckuUa fmrt

EhristowU Nad tčm, že jeho býwalý pťťtel
jinače fmýsslel o wečeťi BáUě o swátosti oť
táťUi Lllther UáramUě se wštěkal a we prUd:

kostč a žapálelwstř hadky až Ua teU pťčsserUý
Uáhled prtssel že EhristUšl dle těla wssUdh
pťťtomell 1est

Když požděj i ZwiUgťi pro náhťed Karť
stadtúw te wyjádťtl slowa wssak: „Toto jest
tělo me“ uuxoťeložil: „To šUameUá tělo mé“
a fe wyjádťtl, že chleb Uswátostllěslý UrUč Uic

jiUého Uežšnamem těla Ek)rtstowa; uu tU fe
šapťádla hádka Uáramslě rošboťčená Lnther
jim wssem Uadáwať fakramexltárň a žtresstěncú
jejtchž UčeUť od ďábťa pochášť proklťlml jejtch

fpisy a žádal abp od fwčtWskémocř skrocelttbyli Qbě straUh woťaly: Wždyt Bťfmo jest
fwěslé (žťetelné)“ a pťece každélUU Z Uich jedině

toli bylo šťeteťno že wýklad drxčhých jest pťe:
wrciceltý a bešbožrlý Totě predc 1aný dllkaš,
jak welice Zapotťebť 1est wyrťadač Bčsina fw
od Ehrřsta samého Ustanowený, u a takowýxll

o jest 1č2hofw Eirkew2.Spory adtaforčstické, ješ byťo pr
sobčlo „Jnterim lipUčcké“ MelaUchtoU byl
doU pťijal ža prawidlo še we wěcech méUě
dUležitých (čxájďpřxoriš) mUže fe katolikUm po
poUsstěti Z toho fe strhl spor dwojť Zednč
se osioědčowali že an w takowých wěcech Uefmi
se katolikUm Utc popoUsstěti; jiUi poxlkažowalt
Ua to, že Uěkteré wěri, 1ežto Meťallchton Ua:

dle
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šwal meUě d:cležitými, Ua Uejwýš dUležčth jfoU,

k p že je papež aUtichrist
3 Do téhož „JUterimU“ postaweUa wěta,

„že dobré skUtkyk spaseni 1foU potťebUy “
be jeU we wssem prott Eťrkwi na odpor fe

stawěl Učtl LUther: „že dobré skUtkyneprofpč
waji člowěkUk Uičemu“ u Wědělč MelaUch

toU dobťe, že LUther Ua omle 1est a w kolej
ždraweho rošUmU žčchUoUti hleděl Uebok Ua
hlťžel že takowým UčeUim se dá podUět k žt
wotU bešbožUémU N aj! hUed se stal powyk
w táborU protestaUtském MelaUchtoUowi Uadá:
wali „papežxčťkU“ a když 1tstý UčeUec jméUem

Jiťi Major UčeUťo „dobrých skUtcich“ šastášwal: tU powstal proti UěmUNmtšdorf,a
wássinostč son tak daťece Uchwátitt se dal
že twrdil: dobré skUtťy fpaeri UasseUlU
jfoU sskode! Jeho oderee, silpermtexldeslt
Jiťi Major, mUsel Uteci a fessel w chUdoběa
opUsstěUosti! Tak wássinost šastiUiišdrawý
rošUm a frdce! u

4 Spor syUergtsttckýuo tom žeUtUsičlo
wčk fpoonUčiUkowatč (ťer fyUergeiU) š milostč
BožčuLUther fe byl wyjádťsl že BUh probi
sám w člowěkUwsseckoi doďré, zťe čimž by
člowěk sklestml w poUhý, mrtwý stroj (massiUU),
a Bůh by i prodcem hrichU a tUdyž sám
hťissUikem fe stal Chtěje toto roUhawé Učeni

žmirniti, twrdil MelaUchtoU: že owssem milost
Boži pťi obráceni hťčssUikapťedcháši, a perť
jest pobidkoU kU koUáUť dobrého: ale že potom
i člowěk tak dalece mUsi š mtlosti Božč fpo
onUčinkowati (anerššin) aby fe wUlečlo:
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wěkowa poddala milosti Božima sšť)odowcclaš
wňli Božč; pakli člowšk ťteUccUF;xxespo,ťu, an
wšdorUje milostt wu hrešssr., 7šerlrdobťxetU tedy
Bňh pomáhá; tos žle cUU šložoek (am,. To
ňazwállo SyUergtšm,Uš, rož 1?st Ucchl šcela
katoltcké. Theoťo,gowe protestaxltssti fe o tom
žačalř hádatt,wasssliwě, 1edUř pro, 1iUi protč
tomU fe pranssejice. StoUpeUct UáhledU Me:
laUchtoUowa krUtě proxlásledowáxti, a WtktortU
Striegel, profešfor w JéUě, kterýž to UčeUč
šastáwal, žplatil to Zt)letým wěže,UťlUUa pe:
wslostt! HlawUť 1eho protinčkFťaciUš w tom
odporu žaběhl w protějssťžámerost, aU twrdil:
že hťťch dšdičxtý 1e bytslostč člowěka, t. 1. že
člowěk jeU hťesstti mUsi. Za to mUsel Utéci a
w bčdě Umťčtt (1575). Takowá hle byťa ona
wyhlássená swoboda w UčeUť a mislěl:č U fa:
mých protestalxtňw!

5. Spor o ofprawedlslěni čt OšsiaU:
drický. Jedexl wýtečslý protčstaxlt jméslem Qš:
siánder cwrdil, že Ehristlxš Bán, Spasitel Uáš,
ofprawedlňUje člowěka, 1ako Búh, Uikoťi 1ako
člowěk. J hUed wykafal fe proti UěmU pro:
tiwnťk ScaUkarUš š toU odpowědť, že wy:
koUpeUč hťissUého člowěka jedtUě člowěčeUstwťm
Ježťsse Ehrista fe stáwá. KrUtáž toho ža:
pťádla fe hádka Uaxwysokěm UčeUi w Králowci,
rošfsiťnjic fe po BrUskU wesskerém, až stralm
OšsiaUdrowa potťačeUa jest Uásilim. W Krá:
lowci saměm strhlo fe úplUé šboUťeUi lth prott
Qšsiandrowi, o Uěmž še wssl oprawdiwosti twr:
dili, že, když si pťi stole howi (rož rád děláwal),x
žatim ďábel U 1eho stolkU sedi, a ša Uěhosspisilje.
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6 Krypto KalwiUifm (tajUýKaťwiUifm)
J w to UčeUi LUthrowo, že těťo BáUa Ježisse
Ehrista wssUdy jest pťitomUo, erěťčl Meťaslch
toU a pťece we swěm UčeUť o wečeťt PáUě
am ke katolikUm an ke protestaUtUm Uebyl
otewťeUým DokUd byl žiw Lxlther, Uechtěl š
baron wen Uebo fe bál hrUbosti 1elyo Wo
tom otewreslějt wystoUpil a w UčeUi o wečeťi
Báně wice k smysiU Kalwčslowě se kloUtl Jeho
straUa sloUla: tajných kalwiUU a tito opa
trně prewcchy Uabywsse UčeUi LUthrowo žjewxlě
popiratt fe odwážřli Wssak ale LUther posild
Utěl mUoho pťiwržeUcU; tito žtropsli šboUťeUť
Uwrhli straUUikyMelaslchtoltowh (Whilippčsty)
do žaláťe, kde Unwhý UčeUý Umž až do fmrtt
úpěl! u w SaskU pak weťejnš UtodťeUiUaťť
žer k wymýtěsli „kalwislského kacirsiwa!“

7 K UrowUáUč kryptokalwiUskšho sporn,
či raději k UbezpečeUť UaUky lUtherské, a aby
bdl pokoj w šemi a w žiwotě pofpolitém Uaťč

dil woleUec saský NUgUst, aby fe wyl)otowila
formUle UsledUoceUi r 1577, Ua kteréžto
wsseckystraUy měly pťestáwati Jak mile wssak

kalwini pošUali že w Ui ža kacire prohlássexlč
jfoU: tU fe stala formUle šjednoreUi „k)eslem

wětssiho rožbroje“ pťč čemž sice ťalwiUtšmUš
Ua krátký čaš obdržel wrch, ale bržo žafe Ue
fmirné wžteklosti straUy lUtherské UhUoUtt !UUfel
HlawUč pak wůdce wěčt kalwiUskš kaUcťiťKrell

preš 10 let wězeU, potom odpraweU jest Ntc
měUědofáhla formUle tato fymbolickěwážUosti
W NěmeckU žwčtěžilo UčeUčLUthrowo

8 Spor Syxlkretistický Kaťirt profeš:x
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for w Helmstedst,cl„ jdyl Učil, že.i Uábo;žUi kažo:
lici fpaeri dojltl mohoU, a že roždll U šolťe
mežč fporslýma straUama ,Uexži tak, weltky w
bthostt famš.s Na,tak U,Urnych x,tahledech po:
horsseslč bral: h,orltwcoťoe lž:theraUssti wel;re,
powstalo pohm;tc welike, a 1iž lžylo Ua male,
že o tom Uowa k,niha symbolicka měla wyho:
toweUa býti. Nahled ten Uazwán SpUkre:
tismem (t. j. pomťcháni wěr). Kalirr fám Ua
sstěstč bršo po wšUiklém fporU Umťel, a tak
wšteku fwých odpňrcú Ussel!

9. Hádky pietisttcké. W těchtoUwedených
sporech mraonst a cirkewslč siUýssleUimeši lU:
theráUyUtrpělpUmoho. Jakob SpeUer r. 1635
kažatel w StrasibUrkU, potom we FraUkobrodě,
poslěš dworUč kažateť w DrážďaUech, chtěl žde
odpomoci žasslosti kášUě cťrkewnť a žbnditi šUowU
mrawnost a pobožUost UpťimUoU w dUssech kťe:
stansktšch. x

J držel UábožUé šbory w domě siošm,u a

whdal fpiš Ul)jčx cjššiášrjčx“ (Uábožná pťálri),
kdežto horli a šafašUje fe o to, aby žasi! prawa
wnitťUi žbožnost a fmýsslenč cirkein w dUchách
šawťádlo, a prostťedkyktomU anrhowal; pťi
tom wssak we podešťeni Uběhl, žš tajUě papeži
Uakťádá. Usliwersita w Halle, žťťšellár. 1694
staťač fe hlawslim sidlem těch, co š Uim sterč
sinýssleťt, proti kterým UčeUč Lipfké a thteU:
berské prndký boj žapočalh. Zlásstě i o to Ua
rozepťich fe powahowaly, šdá:li má zpowěd
opět UwedeUa býti meši obci lUtherskoU?x
Wťč wssem bloUšUěUi, jemUž SpeUer howěl,
Uedá se Upťitt, že 1eho wesiUěš chwalitebxlé sna:
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žeUi frdce u i dUchaprászémU lUtherstwU Ua
Uějaký čaš dodalo lepssiho směrU!

220: š)ňdlxy o nťeni mrzi rrsUrmňty.

Ue Spor mezi Neformátjq.

UčeUi reformátské Uejprwé Ua pUdě Uižo

zemské (w HollandskU) se Ujalo a žakoťeUilo
N wssak w táboťe Reformátčiw hned špočátkU

UeUaležáme leč hádky a spory jalowé, UechUtUé
a Uežážiné Zcihy Uwedemšmt fUěmy cirkew
Uimi (syUodei) dosáhly hádky reformátUw wý
sledkuw rošhodUUtějssťch, Uežlt Ulezi LUtheráUy

Jakob NrmiUiUš profešfor w Lejdě
(Leydesl) žawrhowal šafmUssiloU UáUkUKalwt
UowU že Bxch člowěka bež jeho winy k ža
traceUi pťedxlrčU,e a UalešUUl prUdkého oderce
we fwém kolleǧowč Gomarowi Oba stalit
te hlawamt Uowých strrm; wereré hádky o tom
mělyť obyčerého wýsledkxl; lid fe rUzUil a roš
chážel Ua obre arminiáxtské a gomárské (kal
winské); Nrmisliáné podali wládě ofprawedlltčlti
swé wiry, což fe Uažýwalo Nemoxlstraci (r.
1610) ťodtUd Nemoslstráti Uazwarli json; Go:
maristé žase dalt protč tomU swé oswědčelti
(Kontraremonstrátt) J politika se wkládala do
toho Mistodržitel a woijdce fwobodné obce
Moric ž Oranie baže po moci erbmezeUé,
Uěkolik NrminiáUUw co horliwých repUblikaUUw

do wěšesliwrhUoUtiwelel OldeUbarereldt
adwokat byl Utracen a fyUdik Rotterodámský
HUgo Grotiuš UwěžUěU.

Bťi šrůstajťrim kwasseni mysli sessla fe
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wsseobchá syUoda s(!)w Dortrech,tě (1618).
Zde nakládara silněxst“lckstr,cch čalwmska u w
podiném odporU š Uowynžt žafadamť! u, še
swými odpúrci žroan ;rtaké,xak katolicka Clrlčew
podle fwé oUstawh od xakžtwť:š, odpúrci s,wymi
ijednáwati meela. Nrmmicmitotižstali Ua
tom, aby směli fwé sinysly a mUěUi pronásseti
Ua žákladě Wifma sw., a wssak to 1tm odepťer!
a mělo t mUselo posléž podle ermleé (!)
wážUostč stáwajiri (kalwixlské)wirh rožhodUUto
býti. Tak wyllefetl jest soUd šawržeUi Ua Nr:
miUiáUy; wice Uež 200 jich složer š úťadú,
Ua 80 jich že šemějwypowěženo. NUglické a
branborské obce Uepťijaly wssak toho rozhod:
UUti fynody Dortrechtské. Wo fmrti MaUrirowě
byl ofUd Remonstratůw ersitelUějssi; an do:
sáhlik i fwobody pro fwš slnžby Božč a trpiUč
co fekta we sektč KalwiUské (!). N wssaki
mežt Utmi wyrojily fe opět sekty: Sxxpralapfáčč,
Jnfralapfáči, KollegiaUti a t. d. w YUglickUi
LatitUdiUáťt (wolUějt o pťedUrěeUi fmýsslejťci).
Nefmysl, še kterým ubhchom fe potkali, a wáss:
inost, še kteroU, o wčci šcela 1alowé mezi Uimi
fwáťer, radč Uam, hloUběji a mistUěji do po:
žUáUi těchto fekt fe erpollsstěti, a paměti jtmt
neobtěžowati, a wňbec po Uich fe Uepollsstěti

do pošnáwálli takowých Ušěci, š Uichž roUsskU
sejxnoUti UeUi a UebUde dan sinrtelnikům! fiu
Eožj din, še MelaUchtoU meši důwody, proč
by radějt Umťiti si pťál, položil i teU, že tťm

špňfolbem fwárliwých božinú sprosstěUUde.u
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22l. Brlxty mrzi prolrstanty Nowařtrnci; t.„Mrnn

nonitě; Žwrnlxsrldiúni, chiniúlli

Zafada Lnthrowa že si kdo chce jak chce

pisiUo sw. mUže wykládati Umfelak dUsledUě
šploditt UejeU hádky, Uýbrš t Uowš sekty

1 Jtž Za časULUthra powstali Nowox
čťtěUci (Nltabaptisté) Začátek sekty teto byl
we Zwikowě Ze slow Bťfma fw.: „Kdo wěťč
a pokrestěU 1est bUde fpastsl “ dokašowalč Uěkteťi,

že Uikoliw dčtky, aslyt 1esscě UemohoU wěťiti
Uýbrž dofpěli teprw majť krestěUčbýti Mi
kUláš Storch fhromáždsl kolem sebe 12 apo
stolUw a 70 Učedlsličllw; š oněmt táhť do
thterlberku kde Karťstadt rádsl a hrál si u
Ua proroka Luther jtch odtUd wypUdtl Z
Melanchtoxt Uemoha jim wšdorowati pochybo:
wal o krestU ditěrťm; teprw poždějt k)o odrašila

žpoždtlost těchto ssileUetlw Za to žiskali mimo
1ině Karlstadta kterúž běhal po dilxlách ťemesl
UikU aby mu wokládaťč Bťfmo, 1essto (prý)

rožum jejich Uejméxlě Učenosti sskolskoU pokaže!nj
1est.Sekta tato Uebrsla žUičeUawe walce
fedlfké Uýbrž po UessčastUebitwě U FraUkeU
hanU byla se rošssčťila po Uejedslěch krajiUách

ewropských, Ubihajicž UedostatkU peerho ža
kladU a ústroji w rošličné žáUležUosti. Na protč
lUtherské fwobodě kterážto fe U Umohých šwrhla
we prostopássxlost, hledali spástl w tom že

uwssecko lidské w fobě dUsili a mrtwili takto
Manichejským re bližice Tak jedUostraUUě jeU

Ua ducha dbajťce žawrhowali wsse žeintťUť
(k p swatosti widitelnonEirkew) a 1ako wssecky
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podobné sekty bloUziné ,Ualešali nšZjeweUisip:
ZaUa šásobárml pro fwye,sz a prežUdp, kteršz
we UápodobUčUých wtdellťch a,š?htršemch šwe:
stowgťč„ ZaU Boškhold, krexcl yž Lexřšyš a
Matthiefexl; pekar žUHarlenm, clerwe ťekty
této, pťissedsse do MUUstrU, dostali Ua son
stranU kaplaUa NotmaUa, kterýž tam od r. 1532
lid boUťil a Ua weťejné Ulict lUtherstwo hláfal.
J Zťidila se tU theokrattcká lidowláda, (hlů:
šowláda), JaU š Le1dy stalč fe erbmežeUým
králem, Matthiefen jeho prorokem a KUtpper:
dolling jcho katem. Wedle, Uěho stálo 1esstě
12 soUdčů. MůUster UašwaU „hrad StoU“;
Matthiefesl welel, jako prorok, wsseckozlatoza
stťčbro odwéstt, wssecky kUthy popáltti. Král
wydal ozUámeUi, we kterémž zwěstowal, že
UpUč wytáhUoU a wesskeré ťčsse káratč bUdoU,
oU že Usedne Ua trůU Dawidůw až pťijde BáU.
JaU ž Lejdy pojal Uěkolik žeU, což fe hUed ža:
libilo a po Uěm od 1iUýchprowošowalo. W této
dUchoin i rělesicé bidě podaťtlo fe biskupowi
můlrstcerskénm,7 těco ohawUé hlúzowládě UčiUiti
pťitrž (25. Eeera 1535). JaU, KUipperdol:
liUg a kancliť KrechtiUg po mUohém potUpeUi
UtraceUi jsoU (23. LedUa 1536), jejich mrtwoly
pak w želešslých klecech Ua wěži Lambertské po:
wywěssexxy. Sekta tato 1esscě porůšUU Udržela
fe we Westfálech. Qd té doby rošdrobili fe
Ua Uěkoltka odwčtwť,š Uichž Uejpamátllějssť jfoUd
MerUité, jichžpůwodembhl Mer Simo:
lťtš osldy kněž katoťtcký we Frisič (ř 1561).
UčiUliwosti žakladatele fwého rožssiťila fe tato
fekta po Westfálech, Nišožemťch až do Lionře;
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Mer žjedslaw jim šťišerU ústawU těkaon
ssilenost Uowokrtencú w tichoU UstraUěUost pro
měnil: melot se Ua nich prý šračitt prawé ob
cowáUť Swatých jako Uperich krestaUU
Zawrhowalit kťest diteť a stťehli fe oUškostliwě
foUdU pťifahw, wálek a rožwodU Ulaxlželských

Yťe 1essrě ža štwobwti MerUa rošessli se pro
pristwst we hrubsst a mťrUějssi a ohledem
pťedUrčeUť w Kaťwinistr)a Nrthtány. Stra:
Uy fe wyobconoaly wšájemllě; t pťestUpUjicť še
strany Ua straUU žUowU pokťestťwásli W:se
werUi Nmerire dělaji w Uowějssim čafe š Uo:

wokresiěnci fpťťšuěxlé sekty, pod wsseoberllým
Uášwem „Baptistč“ UejčetUějssč wssech fekt pro

testaUtských Bod rošltčmšmt 1erUy (krestěUci
Sabatáťt Eť)rtstttě DUUkeťtat d obnássijtch
počet okolo 10000 obci š 472 řUillčko dUssi

2 Schwexlkfeldiáslimaji prod sij od
Kaspara Schweslkfelda ž QšsigUweSleku
W UčeUťo ofprawedlxlěUi awečeťt BáUě Uchy

lowal fe od LUrhera, jehož pťi ofobnim sejiti fe
we thtellberkU pro Uáhled fwňj žiskati fe fUažil
(1525) Eož když fe mU Uepowedlo a po
swém UáwratU pťece Uáhledy swé rošssirowal

a pťt fwé UeličeUe šbožnostt msloho dUssč žiskať
od lUtherskeho dUchoweUstwa welmi bpl pran
sledowáU Z Ua útěkU stálč w pťatelskem obco
wáUi š knťžaty protestasltskýmř š theology pak
we prUdkém dopisowan a šnectěsl byw od Utch
co arcikaciť a ssťleUec UáUky swé w Elfasich a
Šwábech ssiťil Hlain fměr jeho jest, pro
bUditi a wžděláwatč wUttťUi žiwot pri
čemž wssecko co Eirkew šeintrUiho obfahUje,
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wčee žg ťhosteré powazxxǧže.s(Jakoby jedUo
bez drUhšho fe mohlo obešltl,!).s W,polpeťmce
Uebhl tak prudkým„ 1a1š,ode,rct 1eho, 1akozt co
člowěk mslohem wpsse„xtch stal (Tr1561). Tllto
wnitťnť dňstojslost sišašč se Učkteré obce w Nme:
rire co drahoU pošústalost po Uěm Ucho.wati.

Z. UUttáťi a SociUiáUi. Brotitrojič:
Učrč powstáwalt co chwile meži protexstaUty a
kalwimy, a od těchto, co kaciťi, žbUsta fmrti
jsoU pokUtowáxcj. Tak Hešer byl r. 1529 w
Kostnici stat a Gesltiliš r. 1566 w BerUU .
siUrtč té jeU tim Ussel, že Kalwina pokorně od:
prosil. Serweda, lékaťe sspaňheťskéhopro knihU
„ o Trojicč“ KalwiU r. 1553 šdloUhawým
ohUěm Upécč dal, 1ak 1iž1edUoU dťčwe podo:
tkUUto.KamanUš Zemťelw Klewech w žaláťi
(1578). By sterémU ofUdU Umkli, Utekli fe
sterčsmýsslejici do Bolsky, kde byla wsseobemá
pťitUlka wssech sekt, žtrácejicich seš počátkU pod
wsseobeeUýmUázwem dišsidentňw (1inak fmý:
sslejicčch). Bršo wssak Ustanowilik fe we šlásstUi
obec (1563),xnašwanU „UUitáťůw“, dosáhsse
pomoci mocUé sslechty w BolsiU stťedisstě w
Nakowě; iw Sedmihradech dossli UzUáUť,ctťce
Ehrista co wýtečslého člowěka, a klaUěUi:fe jemU
ša modloslUžeonst prohlassU1ice. n Bosléz ža:
ložilt LeliUš a po Uěm bratrowec FaUstUš
SociUi že pSieUy w horUi Jtálii žlásstUisektU
toho drUhU w,BolskU, w podle Uich jmenowa:
UržUSocinian (od r. 1579). Bodle jejich
Uať)ťedU 1est w Božstwi jerm jedUa osoba.
Christllš ťžhl ž Marie Balmy sice moci Boži,
aťe pťeee 1eU eo ponhý člowěk Uarošen. Dťiw
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Uežlč úťad sij UastoUpil byl prý do Uebe
pozdwižell a tčcm prý od Boha Otce samého
se dowěděl jakým spúfobem by ltdske pťemě wy:
konpiti mč!l

Bo dokonaném dťle swem obdržel w Uebex

sich ša odeěUU fweho žtwota anstwi Uade
wssim a mUsi st mU wšdáwati klaUěUi co člo

wěčowi šbožnělemU Z Bolsky bylt wypUšeUi
pro sioéwolUé šrUsseUi kťťže Ua weťerélU mistě
postaweneho Wětssma jich táhla do Hollcmd
ska a NUglie W Sedmihradech bylo 1ich jesstě
r. 1852 Ua 46.000.

222. šmubrronaú; Mrthndistš; u eGrrrnbntsstia
Zmrdrnborgiňni.

Kwakerowe odwozuji púwod fwůj žEir:
kwe aUglikaUske. Jiťi For (qQ 1690) podle
ťemesla sswec brať pohorssenť Ua tom že boho
slUžba Eirkwe anglikállské odbýwa fe š obradem
bešdUchým a že ty tak četUe tamějssr sekty di
woce ťádějť a passč kdekteré Ueprawosti

Ustanwsl fe Ua tom, žaťožiti Uoon fektU,
kcerážtoby Uepotťebowala UižádUé boho:
slUžbh Brawidlo wiryjeho UáfslapUikUwjest:
„intťUi fwětlo“ kteréžtoprý oswěche
každeho člowěka, pakli ho pošorUje a „dUe Ua
wsstiwesli“ we kterýž toto fwětlo rošUicer bý
wá UáležitěpoUžtje Toto fwštlo famojedině
jest prameUem žřwota UábožUeho a fpafelračilli
čťowěka wssecko žewxlějssč1est UeUžitečne ut

kážati a wyUčowati je žbytečno Celci
1e1tch slUžba Božř jest takowá: SejdoU fe fese:
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dUoU fe dohromadh a„,w tichUycžčekán,oajť,šd,a:lt
kterémU Uežakmitlte t:ž fwě:tťo žadoUcč; Fte,rešUU„
žafwčllo, ceU hned šacne čžqwati Uapommažlr a
odťikáwá modlttby. SloUžltt Ua wojUě, skladati
pťčfghU, Užiwahi jakškoli rožkosse swětské, dále
stUpňowé dústoǧesl,strpl (k tomU žeintčUi zdwo:
ťilosti k. p. snlmanl klobonň, osloweUi Uěkoho
či poždraweni slowičkem „Oni, Wy“, Uebo
žlássmim Uějakým tttnlem) to jfoU U Uich samé
wěct, kteréž UešaslUhuji leč pohrdáUi. Wiť:
lřam BeUU Uejwice k tomU pťispiwal, že fe
tato fekta tak welire rošssiťila wuNmerice, Uebo
oU jim tamužakoUpil celé územi, kteréž od Uěho
slowe Wenslfylwanie, Ua to pozwal tam Kwa:
kerh, aby to úžemi zalidllili. SkUtečně rozfáhlé
tyto prostorh do poly od Kwakerň Uin oby2
dleny ssoxl. Jméno Kwaker šUači w ťeči aU:
glickéčlowěka fe chwějicčho (Tťasláka), Kwa:
kerowé jfoU tedy toli co Tťaslári čř tťepa:
lowé, Ueb tťepalkowé. x

2. Methodisté taktéž wyssli š Eirkwe
axxǧlikáslské, a maji jméUo swé od wyměťeslé

pedantské methody žiwobytť„,kceroUž JaU Wešu
ley xlejprwé w jednom UabožUěxU fpolkU sstU:
dexrtskémw Qrfordě šawedl (1729). Když
totl“ Wesley spatťowal a powažowal tU ztUáǧ
hajlcť:fe erěrU a Uetečslost nábožeUstwť, aUat
se Ujimala wlády w Eirkwř allglikáltské: pťč:
padlo mU Ua mysl, těmto tak sinntným, žaťo7

sti,wým pomčrňm UějakoU xpomoci pťispěti. Od
wlry wsseobché fe sice Uikterak UeUchýlil, aťe
Uadssenými keizUěmi oU, i fpťišUěUý jemU dU:
chem Whiteftld šafazowalt se o to, smysl pro
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Uáboženstwi probUšowati a strassným ličenťm
foUdU,pekla at d myslemi otráfati fpasi
telUým strachem lehkomyslslost š dUsse wykltdtti
Pri takowých kázanch pťihášelo fe Uezťťdka,že
žatwrdli hťissnikowé UeUadále fe obráttlt, a
toto swé obráceni Uějakým UápadUým sprobem
wyjewowali.

TomU ťikali „že fe prolomiťa do Uich

milost Boži “ Jeltkož od bčskUpčia klerU aU
gltkáUského mllfeli silásseti Umoho pronásledo
wáUi Utwoťowali jfon brzo šlásstxli obee š pťčš

UoU kážni cirkein pťi tom wssak w Uičem od
wčry anglikcmské se erdchylxxjťce Wesley po
wýisil fám febe ša bisknpa a wyswěcowal kaza
tele Když se bhl fežUámil š HerrUhUty (wiš
Uásledeici čláUek), foUstawUson cirkein po
UěkUd proměxtil; dle wzorU oUěch totčž rošťadsl
obec siooUUa tridy a brátě (baUdy) J fpory
též bržo fe dostawily, an oba Uačeťlli wUd
cowé Wesley a Whitesield bržo fe wpeťilt do
sebe pro UčeUi o preoUrčenč, a každý šUich po
táhl ša feboU wlastllťch stoUpench Metho

disté, 1ichžto počec w NUǧltckU a Nmerčce mUže
obnásseti 1 milltoU dnss, bylt si wydobplt
fwým prfobem UejedUěch žáslUh o žwrdetlč fU
rowých tťťd lidU, o emaUcipaci otrokU moUre
UiUských, a j.

Toho wssak želeti jest, že až dofawáde

tito Methodisté weltkoU činnost projewllji w
mišsiich meži pohaxch,pri čemž katolickým miš
sioxláťúm wadi a pťekážejť Uebo i Ua šmar
Uwáději Usslechtilé sUažeUi 1ejich

3 HerrUhUterowé (ochraňowci) Hrabě
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ž ZiUžeUdorfU Uarošený 1700udjx1760 pro
testgUr byl podle wloh dUchowých a wwchowá:
Uim fwým pietisttckým ssťleUým bloušniwcem

Ng 1eho panstwi Bertheelšdorfll w borni LUžici,
ťde zlásstni hodinky modliteblči pod jeho we
dextťmzawedl sessli fe tak Uažwanč morawssti
bratťi nu požůstatkowé kxusitUw,u potom i
Uábožni LUtheráni a Neformátt Qd mista Ua
„HUtberkU“, kde fe Ufadtli jemuž ťťkaliHerrU
hnt dostali UUČUoHerrnhurt ont famt fe Ua
zýwalt rádi „probxlšesxct “

Jejčch žwlásstllost žálexšč Utfoliw jako pťt
Methodtstech, w Uowr)ch Ueiukách wiry, Uýbržw

1edUostraUně Uábožném fplldobU žiwota,
kterýšto Zewllějssčm cirkewslťm žťťšemm odloU:
česlosti členú w obči pťčtthl kašxlč a t d co
UejšeerbUějč Ufpoťádán jest Wťra we wka:

pitelskoll fmrt Zežťsse Ehrirta, „theologte krwe
a kťťše“ jesti žákladllť mwsslšnkou wssech jejtch
ťečč a fpisii we kterých slaďounké, bloušsliwe a
i UchdUc prsoby mlUweni welmi šthta se Ua

chášejč Jelikož hUed žpočáthu fpor wžlltkl pro
rošltčnost we wťre těch trč siran: tudyž UkoUej
sicl ZiUžeUdorf powstalé žjťtreni tčm Uáwrbem
že 1essto ďeš toho prý wssickni „w Uejhlawněj
ssich článcčch“ se sjednočxljť uw ostatxlčch čláU:
cich každá straUa pťi swe wiťe šllstatt a obec

fe Ua tťt „tropy (pášma): 1UorcxwskoUlnther
skoUa reformowanU dčltti lná Jedině
to jich má wssecky siednorowati šexžeintť 1Ua1i

mťtč jedUU oUstawU jedUo ťťšerrt obecslť, a kcxžioýx
1edxrotltwec we wssech swých polněrech žiwotUťch
wUli obchi pťisitě podrobitt fe lUá tak žek p.
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obec žeUichowi i erěstU wywoli, š kteroU oU
se žastwaiti mei. W Eirkwi katolické
jest to šroan Uaopak

W Ui 1foU wsstcklti oUdowé w tom siedUo

ceni, že jedUU Brawdxl wěroU pťtjimajč,we
wssem ostatUim anUje žádoUci woťUost, pokUd
fe mrawslč pťedpify 1i UežrUssUji Již ža žtwo
byti Zinšexldorfa šťčšexch byly obre HerrUhU

towské w Nmerire HollasldskU a w Brnsich.
4 SwedeUborgiáUi ZedeUž Uejta:

jemnějssich wýjewU w historit jest horni radda

EmaUUel Swedeslborg (dlx1772), fyn je
dUoho biskUpa sswédského který měl ostrý wtip
a dUkladUe šUámosti w lUčbě a horUčccwi,o
čemž i welmt UžitečUé fpify byl festawsl Na

jedUoU pak okolo r 1743 Udciwal že š ťissi
dUchoon w ofobnim stojč obrowám, že od
Boha a od jeho angeťU žjeweUi dostáwá a že
powolán jest, aby kťestallskoU Ečrkew pťi:
wedl k dokoslalosti koUečUé, UowéUebe
a Uoon šemi „Uowý Uebeský JerUžalem“
Ua téro žemi Uwedl což prý š 19 Eeerem
1770 jakož tim dUem we který on sij Ua
to se wžtahujťri fpiš dokollčil wšalo waj po
čátek. W tomto jakož iw jiných fpifech fwých
doličUje on Ua wlaš jak to Ua oUom fwětě
wypadá a chodi, popiije nebe a peklo a w
jakém stawU fe tam nachážejť angelowé a lidé
žemťelť Jel)o wystoUpeUč Uadělalo tčm wice
hlUkU 1elikož oU fwé posláni, že.totiž jako pro:
rok od Boha faměho poslaU jest, dokašoxoal1ak
se ždálo, žášračně wsselijakým Uepochopitel
Uým wěděnťm, k p hlled ťekl co w temže oka:
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mžeUťw daleké wzdálersti fe dělo a t d Nť
si kdo chce, 1ak chce soUdi o tomto úkašU podi

thskem (obyčejně fe to wyfwětlxxjez tak žwa
Uého šwťťeriho UmgUetisiUU), tolik jest jřsto že
ew 1eho sUáťských powidačkách a odtUd odwozo
waných UáUkách prawdy UeUi, co již š toho
perodUo že Uepopiratelslým dějislám historie
:u ak Uedimděthám Bifma fwatého žjewUě Ua
odpor se stawi a je Upirá Zeho UčeUčmiťi zťásstě
proti lUtherskémUUáhledll o „ofprawedl
UěUi čťowěka,“ a proti kťeskanskemU UčeUi o

Boži Trojici Nebo U Uěho Ueni w Trojici
jiUé ofoby, leč jedině ChristUš jehož obyčejxlč
Uašýwá „WáUem. “ Nicmeltě tento bloUzUtwý
wěssteč Ualešl pťiwržeUcU we ŠwédskU,x w YU:
glicku, a i w samšm NěmeckU, čemUž se wssak
Uefmime diwiti Nebo kde prostá welebnost
UčeUi kťestaslského a dUchoin Určesli člowěka
Uálo obliby Uacháži, tam práwě hrošitáUské bá
chorky a strasstdťa které každý še Swedenbor:
gem widěti a slysseti mUže chorobnoUfaUtasii
tim fUadněji žiskatč mohoU.

0. ZporU theologiclšě U: lxatoliclxě
Eirlmni.

225 anowrnr hňťlůy n milosti Yoši; Yajnň;
eMolina

Již od hádek pelagiáUských zabýwala fe
mysl lidska š otciškoU:kterak swobodnáwUle
člowěkowa fpolU oUčiUkUje š milosti Boži

38
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pťi dile ofprawedlUěUč a fpaeri dUsse?
Nowotáťi Učili, že hťichem dědičxlým obraš Božč
w řeUsst lidské žrela byť setťiU tak že od té
chwile BUh famojedtUě fám wssecko pUsobi w
člowěkU, čeho potťebi kU fpafeni Sněm Trč
dentský obnowil pťesile UčeUi Cirkwe katolickš:
že i člowěk hťissslý Uosi w dnsst sioé obraž
Boži, ač pornssexcý: že wUle čťowčkowa jest

sice UakloUěUa ke žlémU, že wssak BUb každému
dostatečné podpory (milosti) ku pofwěceUi a

ofprawedlUčUč skýtá pťi čexUž wssak šcela člo
wěkU Ua wUli poUecháUo žUstáwá chreli š Uč
dpolU oUěiUkowati čtlt 1ť odporowari čč jeU Ue
Ooužťwaje ji ladem Uechat ležett O sprobU
wssak a poměrU hlUbokém a w tajemstwi ša

daleUěm, totiš„ jak to chodi když mslost Božč
š wUli Uassč fe potkáwá ji proniká a xoúsobiuu
o tom stáwalo jčš od wěkU fw NUgUsttUa Ue
jfedUěch UměUi a Uáhledmo, žlasstě pak mešt

Dominikány (Tomisty) a FraUtisskáUy (Sko
tisty). Tato Uefhoda jejich a potýkawost ošwa
la se č Ua fnčmU w TrideUtě a wssak o Uť

želikož ščela ojobltwé ǧťčeho Uerošhodlmto

o to wyswětltti sobč Uějakým prfobem ono

PUfobeni milosti Boži Ua wůli lidskoU tU Cir:
kew wědU Uechawá pťt fwé miťe; pročeži fněm

TrideUtský jerm wyťkmll wěrowěty, Uic fe Ue
wkládaje do oněch fporU sskolských. Zedině teU
kráte když wědoll UčeUi samo porUsseno fe Phtč
okašUje, mUsi proti tomU Cirkew pozdwihnomi
lšlasil swého Hnedle šase wUě fUěmU powa:
jl)owati fe počal spor tento.
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2 BrťčinU kll hádce šawdal Michal
Bajxlš profešfor theologie w Lowani kterýži
byl pťitomexr stlělUU w TrideUtě Zfa Uepťť
leem wědh fcholasticke jesstě rozl)odněji Uežlt
pťed tčxUk UčeslicťrkeinmU pťianl a še žlásstlli
obltboU sw Nngllstina čitáwal Se fpťizslě
xxým fobě JaUem Hešfelem w,ynčowal doǧma
:ire, a sire we sinyslU btbltrkémt j UčeUiwiry
dowošowal Uejwice š wýrokň pisina fw,š toho
Zlásstě deoodU, že Uowotáťi se dokládali Uejwťre
Wifem sioatých Již to fe Uelibilo starssim fcho
lasttckým theologUm, když se byli wrátili že silě
UUl TrideUtského; jesstě wssak meUč fe libil ob
šťásstsli Uáhled Basilw š Uimžto fe Uikterak
xxecajil Uýbrž dostt Zťejmě prollassel Wťedsta
wowalt si totiž hrich dědičUý a probeUi milosti
Božť w padlém člowčkUtakto: kleslá milostt
Božť poš baweUá powaha člowěkowa
xest žcela Uestatečxla ke wsselUU dobré
U:U a pxoto Uemňže leč hťesstti (pra
wý opak pelagčanisiUU) W této swé foUstawě
Uěkoltk blUdUých mUěUi šastáwal Udáwaje že
tomU tak sw. NUZUstiUUčil Na to Sorbomm
xbohoslowrčká faklllta Ua wyfokdch sskolách Ba
ťižských) šawrhla 18 wčt UčeUi 1eho potom pak
mm papež BiUš 7 šlásstxli bUlloU 79 wět co
blUdUých odfoxldil (1567), kdežto wssak že sse
trnosti jméUoprodce těch blUdUfe taji Ston
pencowé Bájowt Uechtělt se pťřžUatt k oněm
wětám takto wnsloweným, pročež Rehoť )(ljl
;nowU (r 1579) jich odfondil Bajnš poslal
do Řťma ofwědčeni fwého podrobeUi (1580),
pročež již dále Uebyl obtěšowáU

387řt
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3 MolčUa BlUdUá soUstawa Bajowax

byla se již rožsslťtla dále a w Lowan posta:
wili fe ji Ua odpor dwa wýtečxxi Učitelowé z

ťádU ješUitského,Leš a Hamel pri čemžwssak
až ža meše šabihatt fe šdáli, aU fe zafažowalt
o to poraziti protthika fwého UměUiblUdUá;
pročež tamějssč ssťola wysoká šawrhla 34 wět
jejich, 1elikožw té pťikrosti 1ak fe Bájowcč pro
jádťowali, šapáchaly polo pelagiaxlišmem Ná:
sledkem toho wpeťilt se do febe Domtnikáslř
(Tomtsté) a Ješowite (jako Skotisté); Ueboť
JešUité potťrali soUstawU BájowU we sinyslU
DUUa Skota be fe teU fpor UeUžitečUý
UkončilUaridilmondrý papež SixútUš7 (1588),
aby fe o tom Uehádali ale oboji strana we
swých wědeckých Uáhťedech fe silássela W tom
wlžssla we Špmchellch whhlássena kniha Je
šUity Lwaika Molin, we kteréžto fe práwě
pojedUáwalo o tomto pťedmětU teUkráte welmi
žajimawém,totiž „kterak fe dá froanti
fwobodná wUle člowěkowa š milosti
Boži še wssewědoUcnostiprožťeteonsti,
a š predrižeUčm Božim? Již bylo ťečer
še Jerité drželi še Skotisty proti aUgUstiUským
Uáhlednm DomiUikáUňw DomiUikáUi podle

weltkého Učitele swého fw Tomásse NkwiUského
Uažwčmi Tomtsté Učili, že wUle lidská proto jest
účtUlion že milosti Boži k čiUěUi UakloUěna
býwá; kdežto odporUá straUa twrdila, „milost
Boži probc proto, že člowěk tomU chce“ Md:
lan fe Ustanwil Ua tom, hledati, jak se obyo

čerě Udáwá prade w prostťedkxl; spojiti a
wyrownati oboji wýstťedné mUěni domniwaje se,
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že jako téměť wssUdh,tžde we fmťreUi odporU
wyfwčcUe ryzá prawda Božč TUdyž Učil: „že
ičlowěk fám swýmipťtrošextými siťamč
(rožUmem a wUlč) mňže Uěčim pťispětik
obrciceUi swéxUU,a dobre činiti; aaby
tento Uáhled wa1 odčlwodUsl, anrhUUl UčeUč
mistra swého Fonekyo „prostredllčm wěděUi
Božťm “, kteréž Uta w tom žáležeti že BUh
Uapťed wi o bUdoUcich Udalostech, které by se

byťy jistě pťthodiťy, kdhby fe Uebyly šamesskaly
aUebo pťtčiUiťy jiste wýmiUky (1 Sam 23
Mat 11 21)

N wssak Uásledek toho lUťsto siedUoceni
byťo 1esstě wětssč rošdwojeUi DomilltkáUi pod:

Uikli prUdký boj prott téco kxciže,polopelagtaslské
blUdh ž Ui wybťrajťce Bo straUě MoltUowě
stáli UčeUiZesixité Bapež Klement Nlj. ša
hrlmt 1fa žalobami wšájemlcými těchto don
ťádů proslUlých festawil Ua radU biskUpU a UčeU:
cU w Nimě šUámý soUd o pomoct Uebo pri
spěUi milosti Boži (áš čxuxijjiš) od r 1599 k
rozťesseUi a žodpowědělli této zadrhlé otážky:
Jak fe má pťtspěni milosti Boži kU fwobodné
wUli člowěkowě?

Wo smrti 1eho Bawel U po Uějakem čafe

(1607) slwr teUto rošpUsitl a aby mysle Ua:
pUUte Upokojil wýsledek bádáUi později fdělttř

pťislibil; oboji wssak straUě Uložil aby fe we:
spolek frowUáwaly a febe proto Uekacerowaly

a we šloU powěstUerošowaly R pak 1611
kdežto fpory prUdčejt rošUititi fe hrozčly, UzUal

papež ža potťebUé, Uložtti jim wsseobché mť
čeUi w teto žáležitosti u Kéžby byli UčeUco:
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we tito ctihodni raději Usslechtile sily fwe ba
wilt Uěčim jiným Ua to myslčce že pakli Ue

možUo wyšpytowatt která wUťe lidská rošUmU
buď fe poddáwá čt 1elUU se pťičč, což pťece w
UttrU člowěka famého stáwa fe tčm meUě wy

špytowart se dá fpojeUť siť tak rožlččných, 1ako
jfoU Uebe a šeměž že to wzájemUé pčlfobeni

wůle a milostř jest a ZUstaUe tajemstwim ač že
wUle milosti pronikxmta welikých wěci jest schod
UoU zprikťadú hojxlých dokážatr fUadUo jesi

WUbec chybowáUo w tom že Kafuisté
xUěli poťád xm šťeteli 1extom jedUU dobU 1edUo
stanwissrě milostč Božč u tottž 1ejč wčtěženť
šdežto děj ofprawedlxtčlli l)ťistcho člowčka 1est
procefš čili postUpUý UkoU w dUssi ltdské, kte

rýžto Uěkdy drahně let se wywiji w dUssi lidské
a dožrawá, a jqko strom kU žrostU fwémU čan
si whmáhá wyjmoUc owssem jedUotliwých prč
kladU kde w okamženi a jedUim rášem prelo

inla mčlost ZpUonU wlll.t lidskoU kteréžto wssak
jfoU wýmiUkon, jakowa jestžmrtwých wstáni w
prirodě

Jerité Uahliželt dobre, že foUstawaMo
liUowa pťťliš 1est pťikrá a Usilowali U žmirniti

jtným Uáhťedem, tottž tim že BáU BUh pťi
obracenč hrťssUika Už wsseckh okolnosti tak fpra
wť Ustroji a pťichystá aby jen wňle lidská fe
poddala účiUkUm mtlosti Boži což Uažwáno
koUgrUišmUš Gelreral Nqaniwa teUtox
Uáhled sskoťám 1esi:ttským odporUčil a fchwáliw
N prece zUowU MoliUUw fpor se oonwčl kni
hoU Zesixity Garašfa, Uačež papež šcela o tom
mlčeti UaporUčil.
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224. cšansrni:řmn:xd

Spory o mtlosič zUowU fe počaly knihoU,
kteronž fepsal Korllelixxš JaUseUiUš, od r.
1630 profešfor w Lowan a poždějt btskUp we
městě Yperně. Wťeš 20 ler pťemýsslel o tom,
ťterak milost Božč pňfobi fe fwobodUoU člowěka
wúli? Wýsledkem bádánť jeho byla kUiha pod
ticUlem: „NUgUsttUUš“, k.de wssak w úwodě stojč
oswědčexlř, že skladatel kUthh o„bsah jeji
rožslldestolice apostolsképodrobxxje. Kéžby
úoho bylt si powsstmmlli stoxlpexrrowé jeho! uu
Diťo to čeli proti MoliUtstúm, a JaxlfeniUš
rele tim blUdUým jest pojat mťUěUim, že, kdo
Uedržť š Uim (aUeb u jak oU mhsli ppš NU:
gustiUem) jest .bež simdU MoltnistoU, a tndyž
Uejménč polo:peťagtállem. KUtha ta wyssla po
sinrtč JaUsenřowě ttskem, a způfobila prUdké po:
cyčky fptfowné, tak še papež UrbaU Nu. UzUal
ša dobré, čteUť knihy téco Zcela Zapowědčti. To
se šdálo býtt Uepostatečxlým, jeťičož Ješowité
dokášalt, že w Ui obfažeUy ssoU Uáhledy, jtž pťt
Bajowi od papežčř šawržexlé, a že celý obsah
kslihy té 1est tajUý kalthtšlUUš. J pťedložer
patero wět, w Uichž blUdUost kUihy we krátce
byla obfažeUa a posláno jich papežč, šprofboxl,
cch o Uich proUesl Usicdek fwňj. Weri š těch

wět do slowa byla w kUiše ré obsažexm a sire,
„že 1for,l Uěkterá pťikázáUi Božt, jež Uelše
Zachowxawatt člowěkU, aUk fe dostatečUé k
tomU xUtlostt od Boha Ueďáwá“; ostatUi
Pěty ,obfaželch byly dle fmyslU; koť půfobtly,
xak dl BošsUet, „dUssi 1eji.“ Bo dwonletém,
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zeerbUem wyssetťowásli šawrhUUl papež ZUUo:
ceUcx sad těch patero (1653)

N wssak stoUpeUcowé 1eho Uemohli sice
žapťťti, že žawržeUé fady kaciťské jfoU, Uež
wymysltwsse sobě wýmlUwU rošhlassowali že
ty zawržené sadp we kUiže JaneUiowě obsa
ženy UejsoU;že siče Cťrkew mUže ťici er
mleě, které fmyslh jfoU blUdUe, Uikoliw
wssak že w 1isté kUiže obsažeUh jfoU
Timto rožděleUim práwa a děje (juriš
or fčxorj) pťeUesseUjest pťedmět Ua Uowé pole
a rošepťe kterážooto šlásstě mešt Jezowity a
ZaneUisty wedeUa byla Uáleži mezi Uejžalost
Uějssi wýjewy w Eirkwi katolické Nejen dU
chowenstwo, Uýbrž i dwUr, parlameUt a UUi
wersita (Sorbolma) žiwého w Uč měly oUča
steUstwč NejprUdss JaneUisté bylč: NUtoUčU

NrUaUld Nikol a Baškal mUžowéjimžto
Uelžeodepťiti ani Učerstt an mrain prisiwstt
Hlainm sidlem ssmede jaUseUistickýchale stalť
se aneUský klásster Bort Noyal 1ehožabba
tdsse NUgelika byťa sestra NrUaUldowa JaU
seUisté wydawali mnoho fpifU, jejichž UejsmU
tUějssťm účiUkem bpl teU že wěricim wprawili
pťiliš welikoU ostýchawost pťed stolem Baaě
pťepanjice UeslýchanU pťčsiwsti priprawU kU
pťtjimáni potťeonU, ž čehož pošUeUáhla stUl

BáUě šcela ofamotUěl Ntkdo si Uetronal tak
čistým býti aby směl hodUě pťijimati N tak
se šdálo, že JaneUisté ssoU jerm pťifslějssi
katolici atim fé had kalwiUišmU pod toU tra
on Ukrywal!p

Z Spor dofáhl fwého wrchU Nb.y odjal
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ZanerstčUU wsselikox,gwýmluwxl, xpydať NleraUr
der Nl. bUllU, w Uržto dťewslějssr byťa potwr:

žeUa a wyjádťelšo, sše kUiha ZaneUiowa těch
patero sad šdržUǧe w fobě w oUom smysln,
w Uěmžto žaw,ršelty bylsrǧ. Na probe bi:
skupú fraUcoUšskych poslal Um tam krom toho
papež formUlU Ua to fe pořahUjťcť, aby jč jak
dUchowUť, tak i jeptissky a profešsoťt podepsalt.
N wssak t 4 biskUpowé Uechtělt podepfatč poťád
dotčené rošdělowáni pťedstťrajťce. KoUečUě wssak
domloUwáUčmwelikých biskUpňw, Bošerta
a FeUelan tak fe to šprostčedkowaťo,žei
oniUo 4 biskUpowš pod wťčdxtým papežšm Kle:
melltem l)(. sek tomU odhodlaťt, UpťťmUě
fe podepfati, anž bhlo Uapotolxl wyssetťowárw,
jakš by byťo wlastUě fmýssleslč 1ejich(1669).
Našýwalo fe to mirem Klemesltixlským.

4. Tento pokoj, jehož se dopťátč chtšťo
JaneUistům, žrUtsilt oUt fami r. 1702 xpťedlle:
erim jedUoho pádU fwědomského, kdr se totš7
jedUalo o to „žda:lt siUi býtt rošhťesselr jtsty
kUěš, kcerýž sice byl podepsať oUU formulU, ale
w to Uwěťttt Uemšže, že by papež U wyssetťo:
wáUčjistého děje ermleým bhl, pťi čemž wssak
tak Uažwaslé Uábožlté mlčeUč žachowáwal,
totiž š Uikým o tom Utkda UemlUwil, aUtž fexo
tom komU wyjádťil. Z fwáťe:w šUowU prUdce
proto a prott tonm, až papež Klemellt xj.
(r. 1705) wydal bUllU, we kteréžto ožUámer,
žeUestači, o tomjeU m.,lčect, Uýbrž kUždý
Upčimslě w frdci swém takowé pťefw,ěda
šeUč sis Utwoťiti a chowati mUsi, že Ečrkew tnk
1ednatr může a mei ohledem obsahU llějaké

xe
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kUihy podežťelé; a žajistě kdo by to Uexlahližel?
u Jank bp mohla Ečrkew schwálitt kUihU
we kteréž by owečkám 1ejim jedowatý pokrm
se skýtal aUebo naopak Uěco žakážati, w čem
by wýborUý obfah fe Uacházel což wssak bez
roUháUi Uelše twrditi Brott těm kdož prece
jesstě se Uechtělt podťožiti UyUč zakročer prisitě,

a 1eptissky Borthoyalske těžce mUsely pykatč
twrdossi1Uosti swe; Uebok bylh po 1iUých klá:
ssteťčchrožstrkáUy a WortNoyal šboťeU!

225. Yullu qušoujluš.

Nejwýš dofpěl fpor jaUsenistčcký, kdhžkněz
oratoriáU wypllšený JaneUista BafchasiUš
QUereť wpdal fon wždělawateťnollknthU:
„Mrain Uwahy o Uowém ZákoUě (1671),
kterážto byla fepfáxm š mnohým dUlUyslem a
pomašáUim a wssak žlásstě w posledUich wydá
Uich až do r 16931aneUistickými Uahťedhbyla
prowijeUa, a prawě proto že pro wšděláUi a

pobožUost UrčeUa, tim byla Uebežpečnějssi Z
počátkU fe o Ui proUeslč Uěkteťč biskUpowé
š pochwaloU a kardiUál Noailleš, ar:
ctbiskUp Baťižský, jeUž w Uasledeicim fporUuur
peri misto žanima odporUčil tUto kUihUšlásst:
Uim ltstem pastýťstým Bri zeerbUějssťm wssak
ohledáwáUi Ualešlo se, že w Ui fe taji blUdowé,
a hUedle Uěkteri btskUpowé wyjádťili fe prott
Ui, a papež KlemeUt xl widěl fe UUceUaode

wzdati kUihU tU šlásstUimU odborU k wyssetťo
wáni; Uačež r 1713 wyssla žnameUitá bUlla
Unjššnicuš tak UašwaUa od periho slowa,
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jimžto se šačiná, a kteráš 101 wět ž té kxcihp
žawrhUje. , ,

2.“ KardiUál Noallleš šapowěděl sice UyUl

čteUč kxlihy této, když wssak,pťt sieždU biskllpůw
od krále žťizeslém,ubUlla kpřtmeti fe pťedložila,
nechtěl 1ť kardixml Uaprosto pťijiti, pťedstiraje,
že Uěkteré wěty pťtžooll,sstšjči fmysl dobrý,
a še teprw 1esstě dalsslho wýkladU od pa:
peže očekáwatt dlUžUo. Bež pochyby ho
Uěkteťč tčm sskádltli, že kUihU, kteroUž byl tak
schwálil a odporo:lčel, UyUť ža karčťskoU Ušlmti
mUsi. To jej mrzelo, a proto podepsati fe
žř:rák)alf N wssak pťtdalo fe jessrě 7 btskUpň
Ua 1eho straUU; a také w Sorbonč Utwořily
fe o tom strčmy. Yby st!or wšUtkajčrich wássni
potlačsl, žamýsslel Lwaťk )(lsi. sioolatř fUěm
UárodUi, a wssak fmrt 1eho 1715 pťekazila
tomU, tak že k tomU Uepťtsslo.

3. Wod wládoU Uemrawnšho wýw,ody Qr:
leanšského, jemUš Ua papežt tak málo šáleželo,
1ako Ua EhrčstU famém, mohlt Janerťsté šafe
slx žmak)ati a pozdwtbowatt hťaw swých. :1 biu
skUpowé odwoťáwaťt fe protč bUlle Ua fUěm
cirkewni, a pťťkladxc 1ejtch Uásledowaťa Sor:
boxma, d!.xchowertstwo, 1epttssky a lajilšowé;7 n
powstala strana apellaxltúw, kterážto dochá:
žela podpory U parlamexltl:. Bapež wydal r.
1718 proti Uim pťisiloU bUllU, podle kceré kal
ždý, kdož:by fe ždráhal pťijmoUti bUllU, pťestáwá
býti oUdem Eirkwe.

TU ssel Noailleš do sebe, pťijal bUllU
1728, a š Uťmi ostatnč biskUpowé. StraUa
apellaUtúw wssak žňstalallwezdy dosti četUoU, a
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Uěkteťi skUtečUě, Uěkteťť zdáUliwě šblažinsse
fe pťed lidem šačali dělat šášraky! Nad l)roZ
bem jedUoho JaUsenisty, jehož měl lid ža fwa
tého, FraUtissťa Baťižského prý Uždrawowalt
se UemocUi, kteťi fe tam Ua hrobě diwoce fwi:

jelč a Ua wytržence a fmysly pomiUUlé si hráli,
čťm lid mcimili, až je wláda wypUdila š hro
bitowa Našwčmt jsoUcekrečoinky (koUwUl
sioUáťi) wesslt w posměch, a koUečUě rožpadsse
fe fami mezi feboU zaniklt žcela

5 Wošnenáhla wrátčl fe t žeintr mir
žádoUcť a wssak šlásstě teU sskodltwý Uásledek
fe Udržeťwže státUi wláda kterážwtomto
sporU tak mUohoUásobUě w UábošeUské šáležito
sti byla potažeUa, Uwykla si Ua to Ulichati fe
a wkládati Uepowolallědo šáležitosti rirkeinch
To fe Ukázalo hUed když arctbislllp paťižfký
BeaUmoUt prott tajUýlUJanertstUm Uari!úl
aby každémU Umčrajirčmll, jenž by se UeproU
kášal wyfwědčellim fwého faráťe, že byť wh
zpowčdáU, odepťeli swátosti; Uebok appelaUtt
měli fwé žlásstUi špowědUčky JhUed fe
parťameUt Ujať appellaUtU a chtěl arcibtskUpa
potahowati k šodpowidáni kterýž fe wssakproti
tomU ohražowal Bhlo by Zase pťisslo ke zlým
potržkám kdyby Uebyl BeUedikt )(lsl r.1756
zprostťedkowal mir tim wyjádťellim že sice Ua
ťizeUi areibiskUpowo má wplatUosti setrwati a
wssak poUže Ua obchě zUáme protiwniky bUlly
Upotťeber býti

6. Trwaleho zla špůsobil ZaneUišmUš w
Nizošemich u kde totiž powstalo úplné
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schišma. Nčkoltw totiž w rěchto krajech pťex
wládalo Učenť reformatčiw, od wlády kalwiUské

žawedeUé: Utcméllš počet katolikůw zůstal dosti
žUa:UeUitý. Broto že ale biskUpú jtž tam ǧle:
stáwalo: tUdyž tam papež Ustanwowal wikaťe
gpostoťské, ž Utchžro Betr ,Koddé š JaUseUisth
sem ž Francouz wypušeUyUli šjewUě držeti po:
čal. Wapež KťemeUt xj. složsl ho proto š
úťadU 1eho, oU wssak podržel žUameUicého pťt:
wržeUstwa. Také wláda hollandská podporo:
wala 1eho t JaneUisty. Wo 1eho siUrti žwoo
lila kapitola Utrechtská (festaweUá še samých
faráťú) ša arcibikapa KorUelta SteerweUm,
a UaležUUl se biskUp 1anenistický ž FraUcoUz
wypUšeUý, jméUem Warlet, kterýž 1eho i tťi
po Uěm UástUpre fwěttl, Utc se erhlédaje Ua
to, že Rčm proti toxUUpošdwihowal hlasi: swého.
Boslednťš těchto byl MeiUdartš, kterýžto i
dwojč thš„ biskUpstwiHarlem a DeweUter
šafe oonwil a obsadil, aby biskUpstworoškol:
nirké Uemohlo wyk)asnoxlti. , Takowým spůfobem
fchišma tx:wá až po dnessUi deU. Utrechtsstč
posixd UechtčjipťijmoUti bUllUUuišonicuš a proto
sledlločeni Ueni možUě. Qstatně UZUáwajč pa:
peže ša hlawU Eirkwe, a každý šUowaoleUý
biskU,pofwědčllje papeži fon úctU a oddanst,
a žadá o potwršeUč, ač Uadarmo. Bapež si
cohp bUď ant erssimne, Uebo biskUpa wyochje.
Nexf,oU wssak wsslckUi tamějssi katolici schištnoetiǧ
ťowe, a,wssech těcbto úhrUkem jest okoťo 5000.
Katolicka Cirkew w Nizožemich dosáhlar.1852
do sw.j the Uoon fwatowládU š arcibiskUpem
w Utrechtě. QUat se potkáwá, jak bylo pťedu
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widatt, š odporem, ale časem zwčtězi a schišma
pťtwede kU koUci jeho.

226. Yirtisticlmě spory w Eirbwi.

Také žbloUšeUi Uábožxlého citU a falessUý

mystictšmxlš (tajné wrochčé spojeUi mysli š
Bohem čilč šbožUost) Uadělaly poUěkud hadek
Mčchal Molisloš Spaňhel rodilý, žil od r.
1669 wŘimě kdežto wábeUy jsouce šáťi Uej
hlUbssč pobožslostt mUohč wážUé osoby fe byly
odewzdawaťy dUchowUťmU wedeUi 1eho Nle
kniha, jim wddaxlá: „DUchowUč wUdce“ pro

šradilq že 1e Ua cestě blUdUé J mnfelč fe
odpťifáhUoUtč fwého bťUdU a we wcxzbě kťáa
ssterni žemťel. Jeho šbloUšeUi UažwáUo Kwte
tišlUUš proto že Uejwyšss dokanlost dUsse
pokládal w tom když dUsse Uejprw sebe chUUd

docela žUičča potom Utc Uepťemýsslejic, Ui„
čeho Uežádajťc w botosti Boši odpočiwa
(quiešc:jr) at d Nčkoltw papež JUUoceUc)(l
ž této modlitebnč kUihy, kteráž t do jiUých ťeči
fe pťekládala 68 wět byl šawrhnUť: Utcměllě
Ualešal Kwietčšnmš pťiwržeslcc:

2 Mežt Uimi byla i dUchaplUá a šiwo
tem swým wýtečslá anť JohaUUa GUyoUo
wá JfoUc myslt rošjimawé ráda fe kochala
we fpifech sw FraUtisska Salesia a ráda fe
modlťwala; čehoš, když na čaš žanedbawala,

tim fnadněji marUton se stala an wyslikalar
sličlwstť Nesssastné maUželstwo pťiwedlo tt žafe
k útěchám modlitbh a po sinrti mUžowě kusila,
co by to bylo odnmťiti dnchem swětn Eo
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jeptčsska w ToUoUě pčqla r,áda a mUšho, ǧ
wssak w těch spisech ,tsirtla šasadh, ,k,teréš,to ,pr,r
bedlčwčjssťm Uwažpwam rUžUsižlyžbxldltt obawaUš.
Podle UáhledU jejcho m,Uže clpowsěk Bohq xšUe
ťowati tak čistoU ,laskoU, ,že t lhosteǧUym
fe staUe kU fpasem w,lastmmyU, a ž lasky k
BohU iw to by swolll, twčcUě šatraceUU
býtt,jkdyby mU to od Boha UfoUzeno bhlo
a t. d., ro7 Uazýwala „láskoU čistoU.“

Na žadost králown stalo se wyssetťowállč
fpisii jejich odeasborU, jehož pťedsedoxl byl bi:
skup Bošsxlet (1694ux95), kterúžto weliký spi:
fowatel cirkein festawčl 34 čl,áUkňw, w Uichž
pťedkládal, w čemby,se prawa žbožUost (my:
stika) od liché rošešnawala. BokorUě je pode:
pfala Ua důkaš fwě prawowěmostř ani GU:
yoUowá, a žemťela žbožUě w klássteťe Swatou
Cyrském „(1717).

Z. Ze tolik požornosti šbUdila tato panť,
tťmuwixlesl bhl proslUlý btskup FeUeloU. Už
by fe byla beš pochyby skoUčila ona hádka,
kdyby fe byl FeUeloU této ani byl Ueral, a
tim poUěkUd š BošsUetem Uebyl do pothčky
wessel. By fe Uessiťily pťemrsstěné tyto Uáhle:
dy, whdal Bošsilet spiš: „o rožličných spňso:
bech Ulodlitby,“ odewšdaw 1ej FeUelonowi kU
potwršeUi. Tento wssak pro Uessetrné Uarážky
Ua pťitelkyni jeho dal fe š welikým Bošsixetem
do hádkh, we kteréžto se jeho welikost proje:
wila hlUbokoU pokoroU. Ehtěje ofprawedlUiti
ani GUyoUowU we spisil swém „o záfadách
Swatých“ (1697) náhled fwňj o čtsté, Ue:
žisstUé lasce spňfobem poněkUd UápadUým pťedu
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kladal Bošsilet prott UěmU pfal a Fenelolt
teU spiš koUečUě pťedťožil papežř k rošhodnUti
Když fe ta kUiha od Uěkolika UčeUých mUžUw
jak Uáležř, prožkonmala: wpsseť r 1699 papež:

ský rošfUdek 1imžto 23 wět z oUoho stoisil bylo
žawržer (Utkoltw ša kacčrské prohlasseslo)
Bapež prý se wyjádťtl že „FeUeloU žbťoUdčť
jediUě ž priltsslté lásky k BohU “ Bráwě
chtěl FeUeloU wystUpowati Ua kašateťml fwého
sidelUiho chrámu, když UUl rošsildek stolřce fw
dorUčen byl J hned wystoxlptw Ua kazatelUU
lidU ho weťejně pťedčital a swé wěťčcčprosil,
aby fe tomU rošfUde podrobili a jeho kUthU
wice Uečeslt

Tťm fe skoUčtlfpor,k šahaneUi Umohých,
žlásstě JaneristUw, kteťťžto se domýsslelt, že
FeUeloU fe Uchopi 1ako oUi, žnámeho rošdělo
wáUi práwa a děje a že fe bUde omťoUwati
tim, že tyto wěty w tom od papeže Zawršxeltčm
siUyslU w jeho kUiše obfažeUy Uejfoll.

227. Mlx nažmaně smobody t!ťťrlxmr gauiřxňnsbč.

Nejwčce čtxmosit cčrkewlli jewtťo fe w teh
dejssťch dobách w žemt francoxlšske, jexlom že
bohUžel! čeliťa proti hlawě, a tajUě proct je

dUotě Eirkwe famé Lwačk xlfi žUeUžiwal
fwe UasilUicképolttiky iproti moci papežské ceh
dáž Ua mUoše fesláble Zdá fe že ijUý fa
mowladce žroan to Uložil wyslaxlrt fwémU,
abh papeže Uraztl Uebo fe teUto š komonsiwem
swým tak drše kUpapeži chowal že stráž pape
žowa Uččnila oUtok Ua dUm wyslanre fraUcoUše
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ského (r. 1662). Lwaťk stawěrfe, býtč tim Ua
Uejwýš UražeUým, w!šsla,llce papezskeho še šemě
wypUdil, statky pašežske.(NweUioU) obssadžl a
wyprawiw Ua papeže woxsko šadostxťčiUěmžadal.
Z pokoťslse papež we fmloUwě ptsanské(1664).

Bod KlemeUtem )(. (1670u76) stal se
fpor teUto jesstě 1tžliwějssim a mocnáťowé kato:
ličtč, pťikladU nechwalného Uásledeice hleděli
šbawiti papeže wsseliké moci a wssech pťijmú
w šemťch swých. Spor teU strl)l st o práwo“
regalii, dle kterého črál ša teU čaš, když byla
UprášdUěUa Uějaká stolire btskUpská, dčichody 1eji
táhl a fary roždáwal. Tohle práwo, kteréž
platitč mělo jediUě pťt chrámech, od králči ša:
ložeslých, rožssiťil král JiUdťich M. Ua chrá:
my ťisse wesskeré. Toho práwa poUžiwaje t
Lwaik jedině pťi 2 biskUpechodpor žakUsil.“

Spor teU meel pťewšiti JUUoceUclx.
(1676u1689), kterýž i Uarownal spor wžniklý
o tom, že domowé wyslaUcú Uemaji býtt pťi:
tUlkami žločixlcůw, a pwymohl to U wssech až
Ua wládU fraUcoUzskoU, která Uechtic od toho
UpUstitt dowoláwala fe fUěmU wsseobecslého.
QUiUo 2 1merwan biskUpowé toUžtlč papeži
Ua pťehmaty moci králowské; králwssakr.1682
fwolal biskUpy a žemany do Baťiže Ua
sUěm, aby wyťkli, jak dalece moc papežowa
sahá; kteťižto pojawsse poměr státU k Cirkwi
jednostraUUě, Ustanwiťi Uásledeicčx4 čláUky,
1ak se podobá od Bošstleta formUlowaUé, co.

doltšmělé žákladUi prawidla Eirkwe gallikáUské,a tce:
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1e Sw Betr a UastUprowé jeho maji Uloc
jedině we wěcech dUchoinch, Uikoliw
pak we wěrech fwětských;

2. Tato mor 1est obmešena Uáťešami sUěxUU

kostUického (t že papež stoji pod sněmem
obecným) ,

3. NowUě tak sixmá moc papežowa fprawo
wati podle pťedpisil obyčeš0xl a šásad Eir

kwe we FrancoUžich;
4. Wýroky pqpežské UepťistoUpilikUčmšawažč

wesskeré Ečrkwe UessoU Uezmčnttelné a mo
hoU tedy pooprawelch býti

Dekretem králowským potwržeslo toto wrx

1adťelli (UGGjšrčdljo), a porUčer, aby we wssech
sskolach dle toho bylo wyUčowáUo Wapež
JUUoceUc xl opiral fe proti tomU a UástUpre
jeho NleraUder Ull prohlásil je ža UeplatUé

Brzo wssak požslali biskUpowé, še šteUčiwsse

mor papežskoU staliť fe otroky parlamentn, kterú
jčm dle ltbosti do práw 1ejich sahal až teprw
žafe pomoci papeže ofwobodili fe od Uěbo
odprosili fe ZUUoceUcta)(ll a teU priměl krále

ktomU že deklaract odwolať. N wssak xUálo
profpťwaťo tohle odwoláUť, fmýssleUi ž oUé de

klarace powstalé Udržowalo se dloUl)o w žemi
fraUroUšskš a platilo skUtečUěw prari pod Uášwem:
swobody Eirkwe ǧallikáUfké. BiskUpowé
wssak škUsilč často že tato fwoboda ohledem
papeže byla žaměUěUa ža Umohem hUUfUějtsi

otrockoU odwislost od moci fwětské, a FeUeloU
prawi wssim práwem: „W UyUějssim čase pťi:
cházeji osobowánťsi praw cizich a pťechmaty od
moct swětské a nikoliw š Řťma; král jest we
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skUtečUostiwice hlqon,Cirkwe frachUzské, Uežeťč
papež; a lajikowe wladUoUMUad blskťxpy.ll,u
Za Uassich dob wssak Ua ,cčst,o wymlzelo.toto
smýssle:li ze žemě fraUcoUzske, clfač,a dx,lchowelle
stwo bez oUěch čtwero ohrad Užanajl prtmat
stolice sioatě.

jl. Pťinni či onstmna Eirůwe.
w. Žčwor Cčrkwe katolčcke:

228. Yran!čxoprmna Cččrlnnr.w ZUčm m Eridrntě.

HlUboce w šákladech sioých žatťásla fe
E,irkew katolická těmito Událostmt; opraw:
dowě pomyssleno Ua to, žhojtti od koťeUe šafa:
žeUé ji ráUh. WirU jeji Uowotáči Ua Umoze
popiralt a žohawili, tak še mUoži odťekli fe ji.
Bročež bylo žapotťebi pťede wssčm, aby Eirkew
jasicě wyťkUUla ony čláUky wiry fwoji, jichžto
fe erěra dotýkala; potom meelo Umoho žťo:
ťádú odklčšexlo a Uowý poťádek w Ui Uweden
ďýti. Na fněmU cirkewnim wyťkUUto, která by
byla wira 1ejč; a co šde whsloweslo, poždějč
welkotwáonU wědoU a Učerstč wyloženo, a
mohútUým ťádem Ježowitským po celém fwětě
Utwrzer jest. NábožUý, cirkein žiwot fwěži
rr,xžostčpočal wanUti w Uowě powstalých, Ue:

d,Uhům čafowým pťimčťeltých ťádech a ťeholčch
clrkeinch. Za ty erě.mš dčtkh, kteréžto od:
pqdly k protestaUtům, žčskali hrdinssci mišsio:

xšaťorpš w jiUých dilech fwčta Eťrkwi Uáhradhoer.
2. Bťede wssčm tedh Ua proti Uowotám
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tak ťečeUé reformacie postawsla Eirkew podle
starého obyčeje wsseobchý sUěm Ua kterém
dťewni UčeUi Eirkwe Ehrčstowh w prawém
swětle predstawer a prawá oprawa, jakowá
jediUě žCirkwe famé mUže wycházett žawedena
byla. Ziwě a dloUho jtž se ožýwala toUžeonst
po sUěmU cirkewnčm, co spafném prameUU ob

Uowy cirkewsli; že wssak tak dloUho š Uim se
otálelo toho wixcoUbyly okoonstt wěkU oUoho,

žlásstě wojUa meši Karťemsi a Frantisskemj.,
králem fraUcoUžským Bapežowe alefpoň byli
k tomU ochotUi; dUkašem toho jest, že byl wy
pfáU fUěm do MaUtowy (1537) a potom do
WtceUce (1539), šUichž wssak žciden Ueprtsseť
kUskUtečUěUč Botom bylo koUečUě wytkUUto

město Trtdexlt ža misto Ua Uěmž fe Otcowš
sejiti měli Bawel lll (1534u49) Uaťidil
aby ten silěm šapočal r 1542 a wssakUoon
wálkoU meši Karlem a FraUtisskem l sejiti
žmaťer jest Sotwa wssak byl Uzawťen mčr
w Krespy: tU Bawel lll r 1545 šahájtti dal
sUěm w Tridentč swými wpslaUci N wssak to
práwě bylo dobre, že to tak dloUho se prodloU

žilo Uežli fe ke sičěmU pťisslo; Uebo meši tčm
meelik se wydartti a dorústi oUiUo wýcečni
mUžowé cirkein, kteťižto Ua sUěmU tomto tak

Umoho wýtečUého byli poťidili; mUselyť rowUě
ochladiti fe a wystydUoUtčwassen a rožjitre:
Uost, kterež byl probUdil diwoký Uáwať tak
ťečené reformacie, a odechm wystrtzliwě
lým mohlo se Uin po dobrém rozwážexti a
Určitě wypowěděti, w čem wlastUě wira kaco
lická zaležl
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W predběžxtých sešeUčch Užawreno, že se
bUde hlasowati, Ue podle UarodUosti ale wětssi
UoU hťgsU; a že o čláUcich wiry žárowen i o
prawčdlech kášUě má býti pojedUáwáUo; odtUd
každé fešeni obsahUje dwojitý Uález: o UčeUč,
a o kážUi (áš rďformšřjono) Teprw we 4
fežeUi (8 DUbUa 1546) žapočato dilo wele
dUležtté, a stanowe:c pťede wssim kanU Bi
sma fw (t 1. erUam erih, kterě patťi do
Bistna sw) u kdežto 1iUowěrcowé jak se jim
Uždálo a šachtělo knihy do šákona BáUě pťi
jimali, Uebo žUěho wppoUsstělt Meži preklady
latiUskými Bisina fw prohlásil silěm ža pťesUý

(aUtheUtický) oUeU 1enž slowe „WUlgata, aUč
se šeerb šhodee š tertem prodUim Též
wyrčer: „že Wifmo sw jeU dle UstUiho
podáUi cirkewniho fmč whkládáslo býti “
W sešenč 5 jedUáUo o hrčchu dědičUém prt
tom wssak pťipomeUUto, že w tom Ueni obfa
žeUa B B Marie, Uúbrž o tom že Ustano
weni Sirta lU we swé platUostt trwati majč
StraUU xčášUějedUáUo o šwedeUť dUchoweUstwa
tež ďčskUpUm, UčitelUm bohoslowi a faráťUm

je1ich powiUUostt žostťeUě wytkmlty jfoU ř
Seženi 6 wydalo pťekrásné pojedUaUčo „ospra
wedlUěUi (hrisssléhočlowěkaEhristem), prawý
to wzor cirkeinho rokowáUi N š toho dU
sledUěpťesslo se w sezeni 7 kUčeUi „o Swá
tostechél waec a o kťestUa o birmowáUi ob
zlásstě Dálssi pokračowásli bohUžel! bylo pťe:
tržer wálkoU ŠmalkaldskoU (1547), a w fe:
zeni 8 Užawťeno sněm preložiti do BoUoUie.
Tam w 9 a 10 sešeUťpro malý počet pťi:
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tomUých Uemohlo Uic dUťežitého predsewžato
býti, a papež Bawel lll mežt tčm žemrel

3 Zeho UástupceJUliUš lll (1550u 55)
dať opšt žahajiti dálssi stlěmowálti w Tltdentě
r 1551 11 a 12 sešeni odbawowalo se
wsselijakým wyssetxowáxlťlxl a rokowánčm Ueboť
král JiUdťtch francoxlzský Uechtěl xněm Uznatt

.a tUdyž sioé biskUpy Uaň odestiti; ale již w
skžeUi 13.1edUáxto o pťedmětU wšnesseUěm
„o wečeťi WaUě“ awyrčeno, še Chrtstllš Jee
žiš pťepodstatUčUčm (řrčmššudštgncjčxlio) fplx
tob chleba a wan pťi mssi sw totiš když tyto
sproby pťi xUssl sw UfwátostčUy byťy, w Učch
jistotně, skUtečně a podstatně pťitomeU jest a

UejeU dUchowUě (w myssleni), Uýbrž fwátostllixxč
a skUtečUýmfpnfobem pťijťmán býwá “ u W
fešenč 14 jedUáUo o fw pokáUi aposledUim

pomazáni a w 15 ohlásser, že fe sežeUiod
ročť, 1essto Uěkterč protestansstč knižata a města
fwé bohoslowce kU silěmU odeslati šamýssleji
wssak darmo fe pokoUsseli otcowe, š Uimi fe

siedUotiti, a w 16 sešeUť bohllžeť! opět sněm
byl odročexl jelikož Mortr faský Ua risaťi žrády
sk dopllstil a úžin Tyrolské objadttt das UmlU

wer ža 2 leta žafe pokračowati, což xe wssak
až na9 let protáhlo a šatim mir w NUgš
bUrkU prohlássesl bhl (1555). Mežitim t JU
liUš lll i UástUpce Marcell ll bhli še fwěta
sessli Bawel 17 měl pUtkU š cčsaťem; korn
Uowcini cťfare w Řimě prestalo Binš ss
(1559uu68) potwrdil Ferdillanda l za cifare
a hned šasi! sněm do TridentU fwolal (1560)

rS radosti bylo pozorowati, že počet otců silěc
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mUjťcťchfe byl žmUožřl Mezi pťedfedami byl
wýtečUý kardiUáť Stanislaw HosiUš biskUp
Warmienský, načež w 21 sešeni nqstaly dUle:
žité a žiwe! wyjedltáwáxlč o „pťijimaxci pod
oboji“ a pťijimálli ditek W oUom štwršesly
Uálezy sUěmUBasilejského totiž že pod jedUoU
pťtjimatt stači; že Cirkew 1Uá práwo dťe časil
a okolnostč w Udčlowásli fwatosti takowých žměU

dowolowati 1imčžfe fama intrni bytnost jejtch
UerUssi; pťijimáUi ditek že múže pomixcoUtt

Seš eUť 22 šabýwalo fe Učenim o oběti
msse fw Eo o Ui wysloweno jesti tak sze:
ssene 1ako wěc ta fama a katolťk ž toho tčm
wťče :adostř a dUwěry Uaďýwá čťm sinUtUěji a

UedUstojUějt od protějssi strany o tomto tajem:
stwi mť:lwer a rozhodUnto 1est Spolll wy
rčeno pťáUi, aby pťi každc Ulsst sio pťťtomni
pťijčlxlali; pťi tom ale i šrela fonromUé msse

(priršrčš), pťi Uichž jeU kněš pťijimá a silad 1eU
fám bež ltdi slouži fchwáleny Bťi oonwe:
Uem rokowáUi „o kalichU“ mali podáwáU býtt

lajikmn, šUstawer Ustanweni papeži Ua wUťi
Bred 23 sešenim strhly fe wássine hádky

o tom: je li ťád biskUpskýprodU bož
ského? pťi čemž Wlassi a Spaxchelowe proti
FraUcoUžUm žastáwalč fonstawU papežskoll, dle
kterě wessťerá moc biskUpr jediUě zpapeže
whcházi; a wssak Ueproražili š náhledem fwým
W tom tak prodloUžeUém sezeni wyťkmxto:

še ťád kUězskýod Ehrista Wána jest Ustanowen,
afwátosti sioěcelli na kněšstwč dofažen býwci
proěež UeerfsitelUé žUmneni w dUssl wtlačnje;
též stUonwé fwatowlády nazUačeUi jfoU
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Sezeni 24. Určiloo „maUželstwi Sta
xlower že maUželský simtek jest Uaprosto Ue:
rozdwojitelný Bťi tom wzat oUtlý ohled
Ua Reky siedUoceUé, kteťi w obyčeji maji pro

cčzoložstwi fňatek maxrželský rošwažowati, pťi
tom ale erisli latiUskoU katolčckoU Eirkew z
blUdU, že an Ulá 1tUači obyčej Nowotáťt ale
pťimo Eirkew žblUdU proto winili Bročež
alefpoU proti nowotárUm mUselo toli wyrčer
býti: že kdobh Eirkew ž blUdU thil pro
1e1i Učeni, že podle ewaUgelického a apo
stolského podáUi maUželský sitatek an
cižoložstwim Uemá Uefmi rozloUčeU
býti, wyobcowáUjest š Eirkwe

Wyrčer též, že jedině Cirkwi pťčstoji,

stanowtti pťekážky stawU maUželského,aaže jee
dině ten fňatek manželský plati ža poťádUý a
xžákoUitý, ťterýž U pťitonmosti faráťe a 2 fwědků
byl Užawťen Ohledem kaznč obrache fe žťe
tel papeže Ua to, aby kardinalowe bUdoUcUěše
wssech UárodUw kťestaUských fe woliwali; Uariu
.žUje se, aby fe wssUdy po Z letech fwoláwali
sitěmy pokrajiUské, a každý rok fyUoda dioče
dzciUska NU papežpowážliwě ochorawčl fpichá
on, abh silěm fe Ukončtl J byl skoUčeUw
ř25 feženi (Zu:ť Brosince 1563) pojedUáUiUl
do očtstci, o Uctě Swatých, obrašU a ostatků
lsioatých, jakož i o odestcich SpolU UmlU:
weno, aby fe wydal katechišmUš, mišfal a
brewiáť

4 J podepfalo fe 255 oth sněmUjlcich,
xa kni ata we jmcUU Boha wybidmlti k zachon
wáwani fwatých Uáler těchto Nikdy, na žá:
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dném sitělUU Uebyťo tolik po jedUoU pojedUáUo

a rožhodUUto a š jakoU to hlUbokoU dUklad
Uosti a Určttosti! Wssecky odpory tehdejsi“lEir:

kwe žde w úwahU bráUy NozličUé stram,!,a
mčUěUť čafowé šde fe o febe otťraly, odtud w
siedUoceUi těchto rožUmU, DUchem Báně wede
Uých spočiwá prawda, a prawá wsseobchost
Kde rozUm a dějepiš Uemohly fe dohodUoUti tU

,wýborUě pťsspěli žlássrě wýtečslť biskllpowé a
bohoslowri sspa:chelssti u rožpory a rožstrky
wýtečUě siUirUjice N 1aký to počet knižat cir
kewUťch, UábožUosti Ue meslě, 1ako Učerstč wý
tečUých! Zaka to ž Utch mlUwť hťUboká wěda,
a božských tajemstwi hlUboká Uázornost! Bo
stawme wedle Utch ťáděni a mlUweUi Uowo
táťU! u uu Bowažme Uálezp 1ejich ohťedem

oonweUč kažUě, jake to hlUboce citěUé toUžeUi
,po prawšm omladmlti choti WáUě Zajtsté
kdyby se wsse žachowáwalo Eťrkew w takowém

by fe skwěla stawU, w jakowem oUřUo jejť Ueje
zdárUějssi syUowe ji si widětt práli Jak mile
papež (6 LedUa 1564) bUlloU potwrdil Uálezy
sUěmU TrideUtského hUed byly pťijath w Be
Uátkách a Ueijošssťch státech wlaských,w
BortUǧalskU, w Wolka beš wýminky Fi
lip ll je dal ozslámitiwe Španhelich a w
Nišožemskxl bez Uxmy práw králowskýcksll
Nazwťce se toto ohlásseUi dalo Ua fslěmech

pokrajiUských, jež tomU (1564) btskUpowé
žlásscčfwoláwaťi U Uáš Ua Morawě ohlásil
sUěm Tridesltský wlasti Uassč biskUp QlomUcký
Stanslaw Bawlowský Ua fynodě w
Olomnci We FrancoUžich pťijata hUed

x 39
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část dogmatická fUěmU; kášeň jeU požne:
Uáhla

229. Wsiatni pupršomé doby této.

Wowýssexlim wnuka swého, požději fwa:

tého Karla Boromejského žanechal BiUš 17.
Eťrkwi fw. drahorexmý odkaž Nábožslý a l)or
liwý MUš 7 (1566 72), pťifUý došorce
btsknpr bršo powžxtesl stolict fwatoU k one dii

Uoonsii, we kterež pošllatt lše Uáměstky sto
Betra Jak Umoho požchxlmlirošssiťil po Cir
kwi fpojexxym fpolupťtfobenixxcfw Karla Boro
mejského žlásstš Usčutečxwwánťm toho co fw
fUěčUTridentský Uaťidiť! u memeUttr wčtěš
stwi fpojeUél)o lodsiwa kťesianslcho Uad TUrkem
U Lepaxlta (1571), Ua wětssim dile děrowatt
jest silaženia delttbám 1eho wae přisilc
horliwosti žádal aby fe bUlla U()(xšučxM)miuiee
Ua šelený čtwrtek UejeU w Řimě ale po celém

kťeslaUstwU ožnamowala Tim měla ččUUost
Eirťwe jakowá byla we stredowěkU, Ua wěčne
čexsp Ustálena býti což ale odporem kUťžata bt
skUpr Uejnmožssich fe Ukázalo býti wčci Ue

možnoU Klement )(l wtáhmxl pokorneho a
UltlostdUéhoBia J do počtxl Swatých mWo
Uěm UásledowalŘehoť )(lll (1572u85),
wyhlassexxý ša Uejwýtečslčjssiho jUristU (prawnika)
wěťU fwél)o; čož i dokášal wydáslim Uowého
prawa rirkeinho jakoži jim šlepsseUýka
leUdár jUťiáUský (od 1582), řterý teslkráte
1iž o 10 dUč Ua omle bwl o jeho wssestralme

Učenosti weždy swědčitt bUde Byl leskUmilow
Uý, a wssak Ue š Uádhery osobUé; co stawěl.
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skwostUě, bylo UžitečUe a potomstwU whodné
Sest kolleji w Rimě (pro JrčaUy, Němce,

dZidy, Řeky, Maroslity a rčmskou mláď), UUU
ctatUra we Šwejcaťich a t d Upomixlaji na
1eho welkolepoU čtnnost w Eirkwi swaté

2 Si:tUš U (158590) jakopacholčk
pásl brawy; wnitťlti pnželli a Uesinťrne nxlol)y
bršo jej pťiwedly k Franttfskállňm, a odtud Ua
dUstoonst karditlálskox: (1576), we kteréž ere
byčeroU žapirawostč febe faxUého son wýteč:
UoU fchoonst kU wladě skrýwal Nč rošhodllý
a pťťsitýu weliký byl politik jakoweho ša
tehdejssiho wěkU Eťrkwi bylo žapotťebi QU

tak Uměl poUžitt kxližqt protestantských, aby fobě
žisial čatolických Zákeťnikh, ktečť fe ša jeho
pťedka hrošxtě bylt žonhlt UeslýchanU pofUd
pťistwstť krotil chUdé wssak peUěži a pracť šao
patrowal w ČelUť Učel jeho fmčťowal k tomn,
aby slawUě paxwwal a mnobo památek po fobě

šUstawil be fe Uemohli wtťratt pťibxlznikar
diUálUw we wpšssč úrady cirkethi (což slowe

Uepottfm), wydal protč tomU šborU 1ejich ostťej:
ssišákko; watčkáUska kUčhoan jej Uazýwá
fwým šakladatelem; tšž wýtečna diťa Z ťťmské
starobylosti od úplné žkášy žachowal a oonwitt
dal; Uowé wydáxlť 70 (prekťadxl pijma fw)
obstaral, 1akož č slibeUé w Trčdexltě žlepsselli

lelgath K ťčšeUi Uejrošmanitějssich odborťt
čtUUosticirkewni festawil 15 koUgregacč r 1588
Z jtne pomnťky, k p. wystawemš welčký obelisk

od KxaliǧUlyšEgypta pťtwežený, 20 000krokU
dlolchý wodowod Ua hoťe Kwirinalské aj Upo
mťnajť Ua tohoto papeže geUiálUiho Weltký39
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poklad žaUechal fwým UástUpcčim w pokladUicč
státni Trt UástUpcowéjeho UrbaU Nl
Rehoť xlsi a JUUoceUclx., jeU se objewtťi
aby beždějUwsessli; trwalčji pUsobilKťemeUMll
(1592u1605) Jeden ž UejpamátxlějssichdějU
1eho jest fmiťenč JiUdťicha 17 še stolici pa
pežskoU,aažprostťedkowálti pokoje we WerwiUU
mezi FraUcoUšskem a Spaňhely. Wo wymťeUč
rodU Este pťibyla Ferrarq ro léUo sioťireťčm
sié Ze do šborU kardtUálUw prijal mUže jako
byliBaroxliUš Tolet Bellarmilt Qšfat
a áu l)šxrcm tim dokážal že Ucta wědy a
cUosti ťidila pťi woleni jeho WUlgata jeho

Užťwáme(1592); pod Uim počala se ioprawa
brewiáťe We sporU MoliUském žťčdil památ.

UoU koUgregaci áo čxuxiliiš uu Leo )(l mUž
UadějUý po 21 dUech šemrel

Bo UěmUastoUpslBawel U (1605u21),
čeřorýžco wyslanec papežský do Sanhel pod

KleerUtem Nll Umoho opatrnosti a obratlwsti
byl Ua jewo dal ZUameUitý měl spor š Be
Uátkami proto že si ofobowaly Umohé práwo
cťrkewUť;k p žapowěděUo dUchoinm erdka
šowatt statkU Uemowitých,weler trestati šlo:
čiUce dUchoweUské Ua soUdU swětskem a t d

Že to hlawně prott JešowitUm čelilo patrno
z toho že po anráreni mirU směli fe anrá:
titi wssickUi ťeholUťci, jeU Ue Ježowiti Že kx
wálce Uepťisslozprostťedkowalkrál JiUdťich 17

3 Nehoť )(7 (1621u23) postoUpUěažr
na stolici sio Betra byl powýsseU a proto tim
wětssch náději Ua Uěho skládáUo. QU šťidil a.
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žawedl fpůfob, jakým fe posUd papež wolšwá:
tajUé hlasowáUi, to pak bUď hlafowanm
každého (šorucinjum)„:lebo wýborem opraw,ců
(chpromišš), Uebo xedUohlassUýmwUUklUžtlm
Oičč fe mčxže. To o Uěm pamatno, že, když fe
NakoUsko še Spaňbely Uestradžťo o kraxtUU
WeltltU w GraniiUdteU we Swejcaťťch
pape7 ža rošfoUdccesbyť žwoleUx.uNejblahodáre
Uějssl wssak čiU 1eho wlapaťexli jest žaloženi
ústawU pro rošssiťeUč wlry (áš prčdpčxščmáča
kiáč:), jejčžto Uejbližssč ž,:lok)oU mělo býti, sje:
dUoreUč odtrhlých Nekúw (fchišmatikůw),
čimž Utišsie Ua wýchodč a w 1čUých šemich Ua:
byly Uowésily a odhodlanosti.u!lrban Nll.
(BarberiUi) (1623u44) weltký ctitel wědy a
welmi zkusseUýpoťitik. Q jeho weltkém UadáUi
básilickém fwědči sbčrka wýborUých bástlč latin:
ských, jtmiž fe w pochwčlť fwém bawil. Zan:
telowš je počťtajč meši klašsické. Jim opra:
weUý brewiáť po celé Eirkwi rošssičtl (1643);
l. 1626 spojil UrbiUo š papežfkými žeměmi.
To jediUě mU wytýkáxto, že son rodiUU welčce
poszesl, žačež pod UástUpcem mufela trpěti.
Byl to JUUoceUc )(. (Wamsili 1644u55).
BťibUzUť pťedka 1eho podporowalt woleUi jeho.
Nle bržo biskUp š Kastra, 1edeU š Uich byl ža:
wražděll, aU proti wůli wéwody Barmského do:
fazesl jest. Z toho wypUkla wojUa, a wéwod:
stwi, Kastro kU papežské stolici potažer. N
UhUlUdeťer Ua Barberin, aby wydali počet
ž dúchodů papežských, 1ichž odedáwlm sprawon

wali„ Uačexž š oUťadú fwých ssoU složeUi, a pťču
bUžUr JUUoceUcčowč, od Utchž to wsse Ualičer,
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w ně UwedeUi. We strachU Utekli fe oUiUo do

FraUcoUz By fe coš takoweho bUdoUcně Ue
mohlo stati, žakášal JUUoceUc bUlloU aby kar
diUálowé fe Uesinělt beš dowolesli papežowa
wšdáliti še státU cirkewniho Na to fe siněli
opět wrátiti a nawráceUy jtm oUťadyjejich Již
tento spor lid welmi těžce Uesl; ale 1esstě mUo
hem .rpčeji káráU bpl patrUý wplyw 1aký Ua
JnUoreUcia, Olympia Maldachilm wdowa po
bratrU jeho prowodila, ačkolt papež weždy pťi
silých a UeťchonUých mrawU byl

WožUameUáUi Nč protestemté 1Uermomoci
papežstwi žUičiti Usilowali Udrželot fe UicmeUě
až dofawáde teměť Upťedesslé moci a wážUosti
Zlásstě Uěkteťi oUdowé ťádU Ježowitského žastal

wali fwrchowanst stťedowěkoUpapežUw,
pťi čemž Uěkteri UpožorUilř Ua Uáhledh ltché a
welmi Uebežpečllé,k p že moc wladaťU swět
siých odlidn pocházi; odtUdi jako UěkteriwUd
cowé protestantišmll dowošowali že lid w jřstých
okoonstech tyraUUw fám se fmi žbawiti
UsmrreUimjtch Brawili jfme: 1ako Uěkteťind:
cowe protestaxltisiml Jmerwitě takowými bhli
LUther MelanchtoU a UejrošhodUěji fobě w tom

počinal kalwiUtsta JUUiUš BrUtUš KU hájeUi
papežských práw a kU fUadUějst“lmU a rychlej
ssimU wyhowěUi šwlásstnim potťebám UábožeU
ským šrišeUy we wětssich městech hlawnich UUU
ciatUry (wyslanstwa papežska); pocwršeni wssech
bisknpmo stawalo se papežem; oonweUa bUlla

()cť:nčx áomjuiee u což wsse swědčť, že pa
pežstwi posixd anowalo Brotiwllici této foU:
stawy papežskébyli: BaUl Sarpi (Serwit),
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theolog repUblikybenátské a EdeUd Richer,
erražice Ua Řim a šťasstš Ua Zesility

Wclicť mnžowě cixeketoni.

250. Bw. Zgnútinxx.

Sw Zgslátinš Uarodsl se we Spaňhe:
lich Ua hradě Loyola ž rodin sslechttcké(1491);
od rodičú fwých šáhy posláU byl ke dworU; a

wssak sláwychtiwý 1iUoch bršo dal fe Ua wojnU
Řemeslo wojeUské bohUžel! Uebýwá sskoloxl krež
siansit)ch cUosti; a proto i mladý wojixl Uáš
dal fe Uchwátitt proUdem žtwota lehkomysltlého

Tak žil do 29 rokU žiwota sioeho TU 1enm
oči otewrel BáU Bťt obleháxli města Bam
pelko r 1521 rytirsky bojowal a od koUle
š děla těžce Ua holeUi obražeU byl Upadmxw
UeprátelUm do rUkoU wlidnébo a Umělého ža
kUsil opatrowáni; a wssak lěče:xi Uohy pokra
čowalo jen požUeUáhla TU aU UUt byla dloUm
ha chwile, žádal o romaUy rytiťske ke čteUi;
Uebylo takowých pťi rUre a proto mU strčili

Ziwoty Swatých QU w tom šačal ťtstky pťe:
mitati, fem a tam čisti, až pošUeUáhla pošoroe,
wal že ho to čteUi UejeU žajimá nýbrž i po:
diné frdrem jeho pohUUti je proUdi; UeboktU
teprw Ualežmxl hrdiUůw ježto fe mU pozdáwati
býti Uejwice UasledowáUi hodnýmt Nž sem ho
chtěl pťiwésti BUh Nyni fpadlo bělmo š oči
jeho milost Boži obratila jeho stdce a celoU
dUssi šahorel fwťzely pozemskými dosici oslawy
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Uebeske Jak mile počať choditi (Uapadaltě od
té doby), Ustranl fe do 1eskyUěbliže Maslrefy;
tam dršel fon posledUč straž co rytiť pred
obražem nejsw. BaUUy,a žawěsiw tam šbraň
a erěUi fwé obětowal se BohU, a w hofptcale

w Mcmrefe skUtky lasky a pťisitým pokánim Uo
on žiwota dráhU UastoUpil Z lásky k bliž
UimU pťeplawil se do JerUšaléma a 1al se obra

ceti erěťicich; a wssak bršo mUskl požorowati,
že fe mU jesstě dostatečné wědomosti o wěcech
swatých Uedostáwá J anrátil fe, a Uestyděl
se co ZZletý mUž posaditi fe we sskole w Bar:
ceťollě mešt chlapce aby fe UaUčil latiUě un

Krásilý to pťťkťad pokory a setrwalostt! u
Dálssi stUdia konal Ua wysokých sskolách w Nl
káťe a Baťiži kdežto siž šabýwal fe dUch
jeho š toU myssléUkoU, šaložitt brák pro Uej

wyšssč účeťh člowěčenstwa Ziskať pro waj
šáměr Uěkoltk fpolUžákUw a we chrámě MoUt
Umrtreském blťž Waťčže pťijal r 1534 sltby
fedmi wyfoce UadsseUých mUžUw Řad fw
ZǧUátia a stanwp, od fw složeUé potwrdil
Bawel llj 1540 Jgnác žil dloUhow Řimě;
posměch, Utrháni a pransledowáUi fUássel UeU
stále; tim fe jen tužiťa pokora a trpěliwost jeho
Byla pak w Uěm šawladla takowá wýheň po
božnostt že Uěkdy fmysly fe téměr pomimll
Jeho heslem oblibeltým byťo: Wsse kU wětjsi
Sláwě Božť (0mujď Ucl mšjorom j)šj šloa
rjčxm), což zUstalo t heslem ťádU jeho Tato

mysslcslka UčtUiťa ho UečttelUým jako radosti, tak
i wssech bolesti požemsiých Qbyčejslě k Uebe
sUm poziraje ťikáwal: Jak UepatrUa fe mi zda
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žemě býti kdyžk Uebi pohlišim “ Weltký teUto
slUha Boži fessel w Řťn!ě 31 Čerwence 1556
w 65 rokU žtwota swého.

Weliké žUameUitosti dossel co fpifowatel
cirkewni,kUihoUfon, kterážmá titUk: erro
ojrjg ijxjcučnjičx (cwtčesli dUchoin) we
kterúch hččssnčka postoUpUě rožjimáUťm o Uej
wážUějssich prawdách kťesiaUských kU pokáUč wede
Ehod pťi tom jest tak pfychologický t j ta
1eaněmU šrťšeUi dUcha Uasseho jeho mhssleUť a
citčim tak pťiměťený, že DUcheUl Baslě šda se
wnUkUUto býtř dťlo toto a tUdhž malo kdy žá

doUcim wýsledkem fe mUže miUoUti Za Uassich
dob wssecko cwičeUi Uábožslé dUchoweUstwa w
dUchU fw Jgslátia si! wykonáwá což stoědčť
jak šUameUité toto dťlo ač Ue obfáhťostč aťe
obfahem 1est; tčm se stalo že tyto cwičeni
jako jsoU, i bUdoUcněwšorem šňstaer.

25e. Zm. šarel ššoromržsbý.

Sw Karel wžor biskUpUa reformator
cirkein kášUě UarošeU byl r 1538 w NroUě,
bťiže MiláUa ž 1edUé wysoko ssiechticke rodčxch

Ztž U wěkU Utlém UsianweU byl pro staw dU
chowni Jeho ťidká šbožnost, čistota a šběhlost
w poťižextich fwčcských byly pričiUoU, že bršo od
strýce fweho, papeže Bta M do Řima powo
láU 1est,aaže již w 22 rokU arčibiskUpstwč
MiláUské jemU mohlo swěťeno býti (1560),
kdežto pod wedeUim Ježowity JaUa Rčberh bon
hatý jeho žiwot wnitťUť, co hwěždltaté Uebe
počal se rozwťjeti NU stál w úzkém fpojeUč
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še fw stoltcč pak že sám ofobně fUěmU w Trč
dentě obcowal tim pro celé krestaslstwo proe
bil Horltwosti jeho sitěm dočekal fe UkončeUč
fwého po letech; oU žrychltl 1eho rožhlásseni
dolehlřwě pobišeje k tomn biskllpy a kUťžata

Bo skončeném fněmU swolal oU četUoU thodU
do Miťáxta (1564) k tomU cilč abh, co w
Tridelltě bylo stanwer ošUamer pťijato a
w žtwot UwáděUo bylo Wočaw oprawU fám
Ua foběi tčch UerewiUUějssich radostť sobě ode
piral a docela UeUaneUě až kU pťechwáceslč

o Eirkew fw pečowal Wssech fwých dUchodU
k wUli chUdiUě fe wzdal hedbawlté roUcho Uo
siti pťestal a pťisUý žiwot wésti počal W po
sledUich ťetech fweho bohllžeť! pťiliš kratkeho
žtwobýti žtlč tak UUšUě,že celoU jeho straon
byl chleb woda a Uěco pťčwarU Newýslow
UoU labodoU, jako i moUdroU pťiontoU Uměl

kaciťe obraceti fwé kUěže k rťrkewslť kážUi po
szássett a ceťé ťeholy oprawowatč, čimž se
stal bež odporU UeszameUitějssim reformatorem
wěkU fweho Jeho dUm byl tak spoťadáU žek
fe podobal fpisse femtxtáťi Uežli paláci arctbi

skUpskemU Wo eele Jtalii šawládla 1edUa reč
a powčst o šbožUé horliwostt kardinála Boro
mejskeho Wice Uež jedexlkráte byl pochodiť
celoU fon diocesi, axto celý waj cirkein kraj
(prowiUcit) prehledmll pťi čemž až i do hlU
bokých úwalUw w GranňUdteUách we Šwejca
ťich se pnstil Bylo jej widět Ua cestách apo
stolských pěssky choditi žimU hlad žižeU Uehody
powětrnosti silásseti, Uejpťikrejssi horh prelčzati,
aby blondiri owečťy wyhledáwal a do owčiUre
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prawěho Uwaděl Jeho láska Ueprojewila fe
pak skwěleji, Uež když whpUkl mor w MtláUě
r 1576 Hrož Uý host pťikwapi a šUrč HUed
se waťem stěhUji welicť a bohati ž města Ue
sskastneho Nadč fe fwatémU arcčpastýčt abh
se Ua misto bešoečxtš ponstrcmtť a stádci sioémU
iEčrkwi fe žachowať Jeho ťeč 1e: „Dobrý
pastýr dá žiwot ža owečkh swé a obětUje žtwot
sij we slUšbě morem UakažeUých“ Qd té
doby UešUa láska 1eho meši Uižádxtých wice;
dUem i Uočč wčdětč ho kterak pťiUássi UtšchU a
pomoc pro tčlo i pro dUsst fwých wěrčrich po
Ulčcich ležťčich N wssak mor a hlad UepopoU

ssti prametly pomočt docházeji, UesskastxčťkaUkdo
pomUže dále? Nlex wyUalešawá láska Karlowa
Uepťtcháši do Uefnáži Zednoho dUe prodal swé

posiedslianstwi Dorta, a 80 000 rošdať mešt
chndš; prodal wsse co měl koUečUěilUžko swé;
sám meži Umirajicimč chodě swatostml 1tm pťč

slUhowal; š prowazem okolo krkU chodi we prú
wodě po Ulicťcha wšýwa Boha aby jej potre
stal 1elc aby 1tž Ussetrsl lth 1eho TU fe dňl
Ukojttt BáU kajičUostč welikého slUhy fweho
Lid k jcho slowUxU žkroUsseUý a rošpťakcmý dá
wá fe Ua pokásli Bo tom morU žslxjesstč 7
let ale jeho tělo bylo welmt žemdlelo až pod:
lehlo tak erbyčejným trUdUm. MUžek fe ťťci:

dal žiwot ža twé r 1584 Z Listopadxl a wšať
seboU do hrobU lčtost sioého stádce, šármUtek
stolire fwaté a obdiw celé Cirkwe. Jako wšor
prawého kněše a žrcadlo pro každého pastýťe
dUssibyl 1iž r.1610 ša fwateho wyhlássen a
maf jeho dožila se jesstě te radosti, kteráš Uema
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posixd rowUé, že se modlila pťed jeho oltáťem;
„Swatý Karle Boromejský, SyUU mUj, orode
ša máceť fon!“ Nebo obyčerě teprw za 50
let po fmrti fmi Uěkdo do počtU fwatých posta
wen býti, kde 1iž málo kdo ž prišně jeho žiw
jest Eirkew celá cti památkU jeho 4 Listox
padU; a w LombardskU 1e šaswěcený swátekpatran zemského!

252. Zw. Mincrnc z Yanly; sm. eéěrcmtissrů

Zúlrňst:ý. .

Sw. WiUceUc Uarodil se we FraU
coUšich Ua úpati hor Byrenejských, od rodtčUw
UábožUých ale chxldých r 1576 Báfáwalť
co pacholik brawy, a již teUkráte stděliwawal
skrowUý chlebčček waj š chUdiUoU rád a ochot

Uě pročež si jeho otec myslel, že fe hodi
k UěčemU lepssimU J stalt fe kUěžem, a sice
prawým kUěžem BáUě Nepťiwedl to sice šaj
biskUpa, Ueboť o to Uestál weltký teU UUlž, jehož

žiwot jest tak prebohat Ua čin, až posixd pU
sobiwé, žeť se téměr ždá Uemožslo býti aby
jediný žiwot lidský kU prowedeUi jich mohl po
stačiti

Zcela chUd stál tU we fwětě, 1ako žebrák
Uebok i skrowUý podil dědičný pUstil matce
a pťibUšUým: ale rozdáwal almUžUy, kterež fe
čitaji Ua milliony QsUd protiný prtwedl ho
do TUUišU w Nfrice ša otroka: ale plefal ž
toho že co otrok obrátil páUa swého Ua wirU

kťeskaUskoU a Uažpět š Uťm ssťastUě do Ewropy
se wrátil Chatrče chUdin, kamž i těleroU i
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dUchoin pomoc pťiUássel bylyť Uejmiležssim
obydlim 1eho: alei pťi dworU králowském bhl
ctěU a milowált Jako wychowáwatel ditek žpo
wědlUik faráť a posléž, co dUchoin fpráwce
karallcU galejslich požlml byl strasti a bidy liřdUr
obché, a pťemýsslel kterak by fe dalo 1ichUle
witi 1im odpomoci ZámožUi pťátelé a UábožUé
dUsse podáwaly mU prostrede k tomU, aby do
žiwota Uwedl weliký počet Uejrošmanitějssťch
ústawU, 1imžto jeho praktický dUch oUé 1edUo
dUché prawidla dawal; šlásstě wýtečUoU bráť

LašaristUw a fester mčlostdUých Země fraU
coUzská ctč ho ša patran zlásstlciho, a Ečrkew
ctč památkU jeho 19 Čerwencexe).

Sw. FraUtissek Salesiuš (1567).
TeUro weliký Swatý, od Boha patrUč k tomU
poslcmý, aby fe opťel blUdůlU a praon pobož:
Uost Učtnil lidem mtloU Uarodil se w Sawo
1ťchUa hradě Saleš (21 Sera 1567) š
rodičň sslechtických Jak mile počal šUátt Boha
t hUed milowal Jej Brwni, co Umělmlthti
bylo: BUh a matka milUji mUe W Baťiži
kde byl Ua UčeUi,UUfw. Stěpáxla we chrámU
BáUě pťed obrašem Nodičky Boži leže UčiUil
slib čistoty anické BáU požehslal teto hrdtUské
odhodlanosti mladikowě; a toto čisté srdre šrela
si ofobil tUhými žkoUsskamt J wšal si do hla

wy, že wěčně žawržesl bUde ToU mysslenkoU
hyUUl Ua těle an dUssl W Uejwětssč rošer
wanstč wrhl fe mladik k UohoUm mateťe Ue

iř) Brekrásnýztwotoplš1eboUapsalp W ŠtUle WPraze1844
co 1 dil bibliothekh katolicke
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beské uo a od té chwile erpUstil ho poklid

Uebeský Uslyssew, že jtž dwa FraUtisskowe mezi
Swatýmt jfoU š dUwěroUw milost Boži ťiká
wal: Bri sám Blch, já chcř tťetťm meži Utmi
býtč! čehož mU i BUh popťať Qdebral fe do
Badowy, aby fe wycwtčsl we prawech a jillých
wědách a cwičenťch (erčUostech), 1ichž pro Uro
žeUce ša potrebi 1UtiUo a jtchž dUch oUoho wěkU

Ua sslechttci pohledawal; čimž sobě oswojtl onU
1emUoU dwoonst, kteráž ho t we wyšssich
krUZich činčla tak milostUým; tam dáU mU wý

tečUý spowědlUťkJešowita Bošsewtn; š Uťm
fe bawiwal w rozmlomoáxli o bouťech, Ua Cťr
kew doléhajicich w těch dobách, jichž prod

UloUdrý Ješowita šlásstě od fpnstlého dUchoweU
siwa odwožowal. Jim a UeUanerU pili
wlastxlč w obfah katoťického Učeni hťUboce in
kUUl; a 1iž Um Uebylo lše 1tUak Uež státt se

kUěšem Jtž ho doma očekáwala chok erěsta
bohatá a krásilá; Frantissek jč Uechtěl omloU
waje fe tčm že fe již žaswětil cele WaUU Nic
Ueprofpělh slzy, Uic dolehltwé profby otcowpu
Franttssek fe dal wyswetttř ža kněže YU byť
wýtečným ťečnikem lth fprostěho poslal ho
biskupGeer ský ža mišsioUáre do Ehabťaiš
(čri Šablě), a do 1tných bťlldem Uakažených
kaUtoUUw Weličé mU zde hrozily Uebezpečexl

stwi. Hlad žima opowrženi, tUpeUimawssak
wssecko trpěl wssecko pťestál š tak aUgelskoU
trpěliwosti že po 2 letých prácech, pťčkladem a
kázállťm wic Uež 60 000 kaciťúw čalwinU do
lUUa Eirkwe fwaté Uwedl Uašpět Na to byl
powýsseUza biskUpaw Genewě Nikdy eri:
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dal fwět Swatého Ua Uěmž pobožUost byla tak
milostnoUa praonU, jako Ua swatém Sa
lesiowi Nč mysle žtwé prchliwé a š horka
UakwasseUé wu premohl se tak že Uičťmnemohl
ke hUěwU popušeU býti Často ho škoUsseli w
trpěltwosti; oU wždy Ua škoUssceobstál W těle
jeho wesskerá žlUč byla wyfchla Neprátel měl
mUoho; žpomsty ipo Uěm stťiler! Sessel
r 1622. Krásitý pomnčk ZUstawil po fobě w
Eťrkwi w ťádě jim žaložeslém: NawsstiweUi
Bl B Marie. Nle t sptfowé jeho pojistilt
mu UefmrteonU chwálUi ZáslUhU Nejzslámějssč
jest 1eho: „Bhilothea“ (BohUmila) Nežslám
kUihy, které bp i Upýpawi a choUťostiwi kťe

siaUé tak rádi Užiwali ža Uáwod k žiwotU po
božxtémU jako Whilothey Jho kteréž fe w Uč
UkťádáUa rámě krestanwo 1estpťijemUé a sladké

255. Zmp Erre,;ia.

7 Sw. Terežia narodila fe w Nwile we
Spaňhelich r 1515 Byla dcera šemanau
sspanhelského Qba rodiče rádi sw knihy či
tali dež fe Terešia naUčila čist, toli si w
tom libowala že často Uějak fe Ukrhla, aby bež
pťekážky tomU čteUi oddati fe mohťa Myssléxlka
o wěčnosti tak 1i dojala že jedině o to dbala,
aby ssfastne wěčnostt oUčastUoUfe stala W 12
roce štratila Ulát fon a porUčila fe do ochra
Uy matce Uebeske Marii Bo smrti matčině
pťissla Ua bezcesti čteUim romáUU, a počala fe
strojiti. Y wssak BUh Uad Ui bděl a w čaš
jiš toho Uebešpeči whtrhl J dostala se do
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klásstera NUgUstčUek Tam očč otewrewsst chyby
swé požUala, oželela a opěc knihy fwaté čitatč
fe 1ala Bo 17 rokU padla do Uemoci a
mUsela fe k otcč nawratiti W té Uemoci do
žrál w Ui úmysl, že fama jeptisskoU fe staUe
Broti wUli otcowě ssla, kam ji stdre táhlo do
klasstera Karmelttánek we městě rodném, ťeče
Uém Nwila Wssecky klásstemtce weťice fe

tomU diwily, jak pťisicý šiwot wedla w čaš
UowiciátU Botom složila slawUé sltby š erč
danU wroUcUostť Bo 172 rokU ansstťwil ji
BUh těžkoU Uemocť aby 1i očistil Bomoc lé
kaťU a lážUi byla anrUá Orla dostala tak
bolestné loUpáUi do wssech oUdUw že Uásledkem
bolestť do mdlob 4 dUi trwajčcčch Upadla a již
w klássteťe ji hrob kopalt. Když koUečUě šaš
k fobě pťtssla, byla Ua wssech oUdech ochromeUá

a po Uěkolik mčslcU axli stboU hUoUti Uemohla
Nemoc son š welikoU trpčliwostčsilássela pro
sic o ždrawi, aby Bohxl tim wroUcUějt sloUo

žiti mohla Když oždrawěla, šafe w pobožUostč
žwlažUěla UpUstiwssl od intťUi žbožnostt jen
oUstUi modlitboU a šewni pobožnostčBohn sloU
žila Bťťčixla toho byča že pťčťiš šhusta š
ltdmi fwčtskými obrowala a mUohý spowědlUik
ji howěl Nwssak w tom stawU BáU Ježiš
se 1i zdál š twáťč pťčsitoU Ua Ui se diwatt a

1edUoU ji takowá bolest pťed Zeho kťižem po
jala, že w hoťkém pláči Jeho žádUým hčťchem
wice Uerothěwati byla fe žawázala a to Ua
Uěm fobě wyprosila Qd té doby po cestách
dokanlosti Ue tak ssla, jako fpisse letěla, a Ua
dUkaz kajicnosti drsilý ssat Uosila a do krwe se
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bičowala Za to ji BUh Ua šlásstUi stUpeň
intťUiho modleUt powýssil že sama se tomU
diwila . ,

Sw Terežia, 1exižto skdce sspem lásky k

BohU takměr probodUUto bylo Uesla těžko že
žákoU Karmelitállský od kázUě prodUi daleko
se byl wzdálil J pťedsewžala sobě Usilowati
o to aby prwotUi rUhost ťádU fwého kte
ron wrchUosti dUchoin byly UmirUčly,
opět oonwila a Uwedla. Byla to úloha
těžká a fw. Terežča měla mUoho fwťzelú Utr
han a proUásledowáUi sUássett proto a wssak
BUh ji dal takoon silU, že wsseckhpťemohla
pťekážky QUa pťedpowťdala wěci bUdoUci a
žUala fmýssleUč lidi; častčji widali 1i pťi moo

dlitbě jako U wytrželli a UebeskoUšári fe skoncč
BiskUp NwileUský ťekl: „Kdo od Terešie chčeu
býti milowáU mUsi ji Uejprw pohaUttč a 1i
Ublťžtti!“u Tak milowala Uepťáteťy Měla
jedUoU widěUť,Ušťela totiž anela aU ohiným
ssipem stdre jeji prontkUUl a l)oroUci láskU k
BohU w Ui rožžehl Bowěst o weltké fwatosti

fw Terežie rošUesla se daleko sstroko fwěc fe
diwil milostem, ji propUjčeUým,a zázrakUm Ua
Ui a od Ui konaUým

R 1582 let 67 stará šerUla w Bánn
fpisse Uesilesitelllým ohněm lasky, Uež moci chou
roby Bodino, že ač UstawičUěUemocUábyla,
takowé množstwi kUih, moUdrostt plUých sepfala
Bapež Rehor )(U. r 1621 ža SwatoU ji proe
hlásil. chitek jeji jest 15 Řijna
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254r ,Zw. ǧrantissrů rťllmnrrin:ť.

Sw. FraUtissek Uarodil se r 1506 že
sslechtických rodičU Ua žámkU ckawier zwaUém
bliže města Bampelony w králowstwi Nawarx
fkém we SanhelskU, odedž také swé pťijmi
„ckawerský“ Uosi J dáU 1est Ua wyUčowan fe
UáUkám té doby obwyklým Ua wyfoké sskoly do

Waťiže Frantissek w tomto ač mrawům již
tehdáž Uebešpečném mčstě wždh čistotU skdre ša
chowal a rakowým profpěchem w UměUiwin

kal že se stal wererým Učitelemfilosofte.
Téhož čan stndowal r 1529 Ua whfokých
sskolách paťižských také fwatý Jgnác š Loyoly .
Zgnác maje Ua šretelt žaloženi rádn swěho
fnažil fe obšlásstě fchopUé hlawy Ua wyfokých
sskolách pro účel waj šiskatt Meži těmito ob:
šlásstěUa Frantisska ckaweria měl Uamirer. Je
dUoho dUe w dUwěrné rošmlUwě chwálil sice
JgUác FraUttsskowi 1eho žwčdawost a Učeliwost,
a wssak mlUwil od stdce k stdct jeho wece:
„Widiš FraUtisskU, když Učersti son blldeš
fwětU sloUžttt jakoU odměnU od fwěta obdržiš?
N kdyby tč dal wssechUo bohatstwi a dUstoj

Uosti Ua 1ak dloUho to mUže trwati? N co
profpěje člowěkU, kdyby celý fwět šiskal dUsse
pak swé štrátU trpěl?“ Ta slowa tak dojala
ckawera e od té chwile dal fe we wssem od

Loyoly westi Nyni měl ZgUác fedm fpolečx
UikU N 1534 Ua deU Nanebewšeti WaUny
Marie wsstckniw Bariži w kaple Banny Marie
Ua „mUčedlUickémkopct“ po prijatých fw fwá
tostech slib složili že časilým wěcem žhola wýl
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host dadoUce do ZerUšalema se wydaji, aby o
obrácesli erěťicich pracowali; pakli aťe by to
do dne a do rokU Učiniti Uemohlt, že fe do
Řima ke sw Otei š toU profboU odeberon, aby

1ich dle Uejlepssťho UáhledU swého k slUžbě pro
spaerč lidských dUssl Ustanwil a k tomU cestU
jim wykášal Do JerUzalema Uemohli pťijiti
pro wojnU, kteroUž tehdáž BeUatčaUé š TUrky
roedlt: Uchýlili fef tedh do Řima Sw Otec
Bawel lll je wlidUě pťijal a Ua kUěžstwiwy:
fwětsl ťeholU ťádU od JgUátia pod jménem:
„towaryšstwa Zežissowa“ čili rádU jeritského
ZkoUssela r 1540 potwrdil JgUác byl od
oUdU téhož rádU 1ednohlasslě ža periho geUe
rála rádU šwolen a šUstal w Rčmě ckawer
pak Ua žádost portllgalskehokrále Jana lll
poslán 1est š otrem Simotrem Nodriqnešxem Ua
roškaš papeže od JgUátia do portUgálskýchofad
we wýchodUi JUdii aby tam fw ewaUgeliUm
kášal a králowstwi Boži rozssiťowal. Fawer ob
držew od papeže požtháUi a ponmoc wy
slaUre papežského UastoUpil cestU š úcty k
Rodičce Boži Ua Loretto kťiž Ua prfoU, bre
wiať pod paždi, húl w rUce to bhlo wssechno,
co feboU Uesl W LifaboUě Ubytowal se w
UemocUici, a wsseckeU čaš co Ua loď čekati
mnfel wěllowal obslnže UemocUých Jesstě š

dwěma otci rádu fwého wstoUpil Ua loď Ua
uUižto ke 900 osob fe Uacházelo Sežan jak

jfoU málo w Uáboženstwi wycwičesli každoU Ue:
děli a fwátek jim kašal U stežně stoje; nemocné
též obslUhowal a wssemo Ué pohodli jim šje:
dUáwal sám pak Ua hole zemi fpáwal a pou
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krmů še stolU misto králowského jisti Uechtěl Bo
13 měsicich doplouli do města Goa w ZUdii
Město to čitalo tehdáž Ua 200 000 obywalše7
lUw, Uin pak1estž wětssiho dčlUžboťer a
čitá toliko 500 wětssrm dťlem katolických Hin
dUw a portUǧalských kllěži a 1est sidlem arci

biskUpa „primasa JUdie “ Na bližkUpak stojt
teď město „Nowá Goa“ sidlo mistokrále,a
asi š 20 000 obywately Země tato weliká bylae
arci, 1ak se ža to ma Uěkdy od fw. Tomásse
apostola Ua wirU kreskaUskoUobráceUa, a take
když peri WortUgaťowepod Wasko Uem áš
(Fgmčxr 1498 w KaťtkUtU Ua pobťeži Mala
barském (w pťedUč ZUdit) pristali Uasslt tam,

owssem jeU dle 1méUa kťestaslp; kdež také po
fUd asi 200000 tak žwaných Tomášských
kresiaUU žije (NestorianU)

Sw FraUtissek žapočať w hlainm městě
Goa š powoťeUčlUtamějssiho biskUpa fwe práre

apostoťské, kde sice krestaUe již byli a wssak
UstawičUým obchodem š pohemy welmi wlažnýmt
ašasledbalýmt se stali Se zonkem chodtl
po Uťtcicha fwoláwať ditky kčestanské ipohcmske
k sobě, kteréž Uapotom w kťestaUské wire, w
modlitbách a pisnich wyUčowal Děci co byly
slyssely od fwarého wyprawowaly doma, a pťi
wedli k UěmU i rodtče, abh je lepe wyUčil a

pokrestil JiUé děti pťtnássely bUžkh (modly)
fwých rodtčU a soUsedU, a rožbťjely je Opět
jiUé wyhledáwaly Uoworozeňátek a fwatémU je

Ukazowaly, aby beše kťtU k.fw UeUmrelh Ziskawditky ChristU obráttl fek žrostlým kťeskaUUm
a pohamlm DUsse sprostého wojáka Uebo lod:
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Uťka byťa w jeho očich rowUě tak drahocemtá,
1ako dUsse 1eUerálowa WssechUěm stalfe wssim

W městě Goa žaložil semiUár pro miš:
sioUáre a kanl do wUkoťUichkrajin aš 200
a wice hodiU wždálených, pěssky fwé cesty mišZ

sioUáťské Na Ulystl Komortslském wyUčowal a
Utwržowal we wčre pokrestěUé Uěkdy tamějssl
obywateťé, kteťč fe žiwili hledáslťm perel W
králowstwi TrawaUkor ža Ulěsic pokťestil Ua
10000 pohmckl W Melipaore ansstiwiť hrob
sw Tomásse, apostola thUd fe Ubiral do
Malakky, kde děwče Umrlé a jtž tri dUi w
hrobě ležťri wškčisil Ua potom Ua ostrowy mo

lUkské ač tam ť!yly páry ždrawi sskodťiwé a
lidojedi dež ho chtěli ždržowati doličowáUčm

strassslých obywatelU, ať!y Ua ty ostrowy erd
cházel odwece sioatý: „Meně sixrowým Uáro
dUm UebUde sk bez toho Uedostawatt wěrowěstUw;
tato ale žeU pro mUě jest UfchowáUa 1elikož se
1i každý sstťtč“ u Hlain město Tolo 25 000
obywatelU ččtajicč bylo 1eho kášanmi žťskáUo
EhristU; pťiklad hlawniho města Uásledowali
ostatni ostrowaUé tak že Frasltissek ostrowy tyto
ostrowy dobre Uaděje Uašwal dež tak kťe
siaUskoU wirU w JUdii daleko sslroko k rožkwe
táUi byť pťiwedl odploUl š 1edUým od Uěho

pokresiěným Jaancem a š 2 jesility do daleke
ťisse Jaanské a sice Ua lodi moťskěho loU
pežUika Zde 12000 hodiU od swe wlastt
wzdáleUý, ode wssi lidské pomocč odloUčeUý, bez
zbraUě a bež peslěz, ba i bež známosti tamějssi
ťeči wystonpil Frantissek Ua bťeh této ťťsse; Uež
wssechUo to Uahradila 1eho láska k BohU,a
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horliwost o fpasesli dUssi bližUich W městě

Komgoria započal apostolowati Uež od taměj
ssťch kUězU modlárských, „boUzU žwaných, wy:
hUáUbyw ssel do města Firanda Zde Umoho
wžnesseslých t sprostých, UčeUých ba i samých
boan pokťestil thUd obrátil se k hlawnťnm
tehdáž městUMeako (kterež Uin 600, 000 oby
watelU čitá); tam ale bplo práwě zbouťeslť a
proto tam ani kášatt Uemohl Tťm wice ale
prospěl w městě YmaxlgUrhi, kde ša Uškoltk
týhodm: 4000 desi obrátil a we UlěstěBoUgo
Zde weťerě měť rošmlUwU š bonzy a takoon
UloU prade krestanskoUdokazowal že tUU po
haUssti kUěžč Urmohli odolatt. TU rožžťobeltý
Uejwhšsslž boUšU pťtstollpiw kfw FraUttsskowč
qulil mU do twáre; Fralltistek aťe we fwš
mčrslosti a pokoťe Utťel sliUU ssátkem a pokra
čowal kášati dále ToU mčonsti pťitomslý lid
byl dojat a fám teUto Uejwyšssi bonša jfa slo
wy a žiwotem sw FraUtis a pťemožeU Uwrhl
se jemU k Uohonm a fepiatyma rUkama wolal:
„QJežissi 1ediUýSyUUUejwyšssihoBoha!
Tyš mUepťemohl kterýž takowé kašate lr
xnáš“ Uslyssew pak swatý, šeby wsstckslt
Japastčowé prijalt kťesianstwť kdyby w foUslxdnč
ťisst kytagske bylo žawedelw odebrať se do ZUdteZ

do Goy, abp tam žaloženš obce we wiťe
Upewnil a čeho bh potrebť bplo žaťťdsl Na
ležl wssecko we stawU UejwýborllějssiJm Nyni

jedtUě Ulyslil Ua Kptaj (Čťml) Jwstoupsl
Ua portxlǧálskoU loď a odplawtl se Ua ostrow
SaUciaU, který blťžko kytqjského pobťeši fe Ua:
chášť Na cestě dossla 1im woda k pitť, a
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wssickni pocestUi onemocněli Frantissek wroUcť
modlitbon proměniť hoťkoU wodU moťskoU w
sladkoU pijiteonU a wsstcklli Uemocni fe pošdra:
wili Na ostrow teU wystoUpil Kytaj (ČiUU)
widěť a wssak BUh š Uim Udělal jač š Moj
žissem, který š hory Nebo šemi žasliberU Uce
Ušťel ale do Uť eressel.

DUe 20. ltstopadU rotemohl fe Ua ho
rečkU Jeho blišká fmrt byla mU od Boha
šjewesm TU ležel w bidném baráku, šcela
opUsstěUý, w Uejwětssr chndobě, Uež pťi wssč
chorobě poťád úplllě pokojný a wej“elý Wžtm
UtčUť horkosti porád š Bohem rošmlouwčxl a
když 1iž pamět štrácel opakowal: „Ježissi syUU

DawčdUw sinilUj fe UadenonU Marta dokaž,
že še lUUoUjsi!“ KoUččnč libaje fuo križa
žraky UaU Upiraje wolal: „W Tebe Bane jfem
donal UebUdUšahaneU “ a wypUsttl dUcha w
pátek 2 MosiUče 1552w 45 rokUwěkUfwcho

We sioem apostolském úťadč pťeš 100 000 lUsl
cesty wykanl wlástUi rUkoUpťeš 200 000 po
hanU pokťesttl a UesčťslUé kU pokáUi pohUUl

Tělo jeho w kněžsiá roUcha oblečesle do

rakwe bplo pološeno a Uehasteným wcipUem
obložer a popran aby tim spislebylo stra
wer a kostt tčm simdněji do JUdie pťeslestt
fe mohly Wo 272 měsici ale když se rakew
otewťela bylo sw tělo Ualešello UeporUsseUe,
jako by jesstě byl žiw a lťbežná wUUě sslaš

Uek)o S welikoU Uctiwosti bylo do Goy pťe
Uesser kde posUd odpoččwa; jeU prawá rUka
byla oddělena a do Nima do kostela jesUttU
pťeUesseUa Když hrobka jeho r 1744 Ua žá:
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dost krále portUgálského se otewrela bylo jeho
tčlo jesstě UeporUsseUé a čerstwé Ualežeslo R.
1622 byl ša fwatého prohlásseU

255. Mýtrčnt řrčnslwwě: Miržra a Zlmrga.

NUtonťU Wiejra Uarodil se w Lčsaboslě

l B 1608 Od fwého 15 rokU, kdež wstoU
ptl do rádU 1esixitskeho až do dne jeho úmrtč

1697 byl žiwot jeho Uepťetržexte pásmo bojUw
tU š lakotUostč rodákUw kteťi w Ymerčce Ubohé

Uegry Uelidskp trýzUilt, šlata Ua Uich se doma
hajice tam š pťekážkami w cestU kladeUými
apostoťské jeho horliwosti pťťrodoU a člowěkem

šde š pletichamt dworskými UsiťowáUi jeho o
UáprawU bidnébo stawU otrokU amerických po
dežirajťcimi, oUde še žlomyslxlosti šáwistnikůw
kteri kacťťem jež Uaťikajťce w Nimě a LifaboUě

ho ofočowalt ba až do žqlare priwedli N
wssak BUh mu dal dUcha, jenž stačil UáwalU
tolikerých Uehod a škoUssekč Wiejra jediným
kázáslťm w Řčmě šiskal fobě takoon wážUost,
že fám papež Klement x jemu fe obdinjicť
fe werejně prohlásil: DěkUjme BohU, že teUto
weťiký mUž se Uarodřl w lUUě Eirkwe žajisté
kdyby Uebyl katolikem rozeUým Umoho starosti

pťiččUiťbh Uám ux Jak bohatý byl žtwot
jeho Ua Uejrozmantějssč Udáťosti, stači powěditi,
že byl Wiejra hlUbokým UčeUcem, UeUaneUým
apostolem často wyslaUcem krále JaUa 17 k
rozličUým dworUm králowským kažatelem; tU
bloUdčl w pralesich brasilských, 22krát preplawil
se pťeš oeeaU tU weleben, oUde ofočowaU, šde
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anrhowállo jemU btskUpstwi,tam fašeU do ža
láre OU fám o fobě prawi: „NeUi diwadla
wžUesseUějssťhoUad mé wlastUi žiwobyti. Ehct lt
plakati Uebo fe sináti, chrirťi žanoUti a BohU
děkowati chcili fwěcem opowrhowati Uetreba

mi 1řUého,Uežlt pohledUoUti Ua sij žtwot!“
Bohatá škUsserst bhla UlU skladem, ž Uěhož dUch
jeho Uwhútný wpbťral látkU kU fwým kázanťm,
ijna pťiroda tropických krath byla mU šáfo
báonU, š Utž geUiUš jeho čerpal obrašy a po
dobeUstwi w pťekwaplxjici hoonstt, ZUámost ťldč
trpce Uabytá byla toUlem šUěhož wpchášelh
ostré siťely do stdci poslUchačU mčťené Hlawnč

ráž 1ehowýmlUonstč kašatelskejest prodUost
lUyssleUek a tyto hali fe w roUcho tak wnadslé,
tak skwělé že Wortllgalci posixd Uezplodslt pro

saistn jexčžbyfe Wiejrowi wyrownal W ob
cowáxli fwem byl Uad mirU pťťwětiwým a la
skawým roonU obratslosti kášal a tUlUwilpor
tngalsky, fraUcoUžsky, sspalthelsky, mimo ťečřbra
silskúch dtwochU žUal dUkladUě latiUU ťečtiml
hebrejsstixm a arabsstiUU Když mlUwil šáťtlo
prý oko xcho podinoU a wssak lahodUoU ohUt

wostť Nestramlč foUwěkowci 11Uerwalč ho bt
bltckým filofofem W p farár EhreUber
ger wšdělal česká kázáni dle Wiejry a whdal
w„Hradct králowé“ 1855 Též ďo Uěmeckého

jašyka pťeložSeUy 1foUNetr Skarga l)čchššbi Uarodřkfel B
1536 ň:x 1612 Eo kUěž a ťeholslik rádU
jesnttskeho skwěl se fwatostť žiwota wsseobecllě

UzUanU tak že Uejšarytějss 1eho odpxxrcowé w
četUých potyčkách literárUých Uikdy an Uejmeslssi

40
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hanU fe ho Uedotýkalt M Z Rychcický,
jeho žiwotopifer, kojč fe Uadějť že pťtjde doba,
kdežto Boláci o jeho prohlássenť Za blahosla
weUého fe žafadť u Eo spifowatel wyniká
Skarǧa čistotoU ťečt poťské, an báfUčk Mickte:
wič ho Uašýwá thrcem polské prosy; 1eho
„Žiwoty Swatých oplýwajť ZwUčUoUlčcho
doU ťečt a poetčcká žila Uikdy eryshchá w
Uejrožmaslitějssich popisech ko platč podUeš w

WolskU ša dilo klašsické W ssarwátkách lite
rárm)ch š protestčmty jewi fe wsslldy co UUlž
UešťomUepeonsti hlubokšUčerstt xolUýwtipU;

jeho dUwody podobajť se kolUm še Zemč wystU
pUjťcťm, o Uěž útok Ueprátel fe řožrašiti UUlsi
Uikdy ale Uezapomčná Ua láskU blťženskoU, ktera
wdxlchp wássinostč šhola Uešapeťlenétim do
1emnějčprobtťa ččm wice odechm fe 1i Ue:

dostáwalo Eo apostol cti fe Ulešč rodáky,
jakožto hťawni Uastroj, 1ehož prožťetelnost poU
žsla kU opětUémU siednoceni fe Boťsky š Cirkwi
Stači w tom ohledU podotkaUti žš kdpž Skar
ga fe Uarodil byťa Bolska afpoU co sslechty
(a co ta šnačilo šUámo) se týče protestaUtská;
když Umťel byla opět katolicka a co apostol
ským trUdem Skargowým HosiUš kardiUál
púfobil wiče co polittk a diplomat Četné

anekdoty š jeho žiwota, Rychctckým Uwedené
jfoUdukažem erbyčejrteho konžla 1akým w ob
cowáni fwém každcho poUtal. TomUto darU
pťiptfowatt skUssťže šlasstě wyfoka sslechta wa
lem fe do Cirkwe anracela Eo kašatel
Uema fobě rowUého w Bolsce kdo šná por:
tUgálského Wieer, mUže fobě šobražtti drxch
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wýmlUonsti Ska;gosl,ďy; tatéž, jarqst eťbohatost
myssléslek w 1ehp kašašnch proUdl, a ččm xe Skardg,a
od Wčejry lissl, to, ǧest 1eho čžUch pror,ocky„
wlastč žkážoU hrpštcl, UeUpUstl:li od fwe,woer
rožijUělosti mežtmsslechtoU, a od růzUěUl:fe w
Uábožexcstwi w štwotě posp,ol,itém. Kdo čte
Bť(čwčmiš šejmossédy,še UeUbralU se fwaté hrůze
kteroU anstwo polske, do Uěhož blesky tyto sr:
sselh, se chwělo UejedeUkráte. Sčarga též Uejwice
pťifpěl k UUti Uefjedllošemých Nekňw w Bolstex
š katoťiky. Kdo mtlUžeš Eirkew aswlast, wezmi
sobě SkargU ža wzor a tisse Uáslede ho, po:
kUd stačiš. ,

šlšošrmltleňani.u éNčkoli málo kde podpo:
rowalt Ješowité Uárodnost (byšak šajisté jman
ša žáwadU oUstťedřwosti ťeholslé): UicméUě
cento poťský kažatel Uejwýtečnějssčm jest wšorem,
kterak prawý kněž, obžlásstě cicliwý Slowan, ze
skdce Eťrkwt wěUowaUěho Uemúže wphostitt láskU
k wlasti, obžťcisscš když widui klefatt 1t we škáščč!
OUo fe sice poťád mťUwť, še Ua Uárodrwstč
Uešáleži Uic: aťe žiwot a polttika těch, kteťť tak
mlUwi, UkažUje, že oUi fami práwě Uaopak
čini. Zeho keišUě w:,xssly i Uěmecky. Bfali
Uěkolik jčUých fptsiřw.

256. šďulla „Mrťeřc Yčmč“ (t)ašučxx l)c)mjni).

O bUlle Plnjccxšxnš M)mjniee (Ua deU
wečeťe WáUě), tak UašwaUé, poUěPadž Ua slaw:
Uost poslešmč wečeťe Ua šekellý Etwrtek každo:
ročUě,w Nčmě čtáwáUa byla, tUto jedistě proto
w ,kratkosti šmislku čiUčme, polrěwadž 1t Uepťá:
tele wsselijak Ueprawým špňfobem wykládaji.

40Zlc
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Onak 1est dilem Ue jedUoho ale Uěkolika

papežixw, a obfahUje wýroky ercommUUikace
proti kaciťňm, Uámoťnčm loUpežnikUm kazitelUm

papežskršch bUll Uaprott těm, kdož TUrka a ka
ciťe žbran žaopatťujč poUtUťkytrýšUčji a t d

Dále wssak fe ťlátboU wyhrožllje t těm
wládaťúm, kdož protišákoslně w šemich fwých
daně žwýssnji dUchoin ofobh pred soUd swět:
siý pohálxšjť Eirkwt popťatek Ukťádaji a t d

OUeU prwni dil bully teto šajiste jest wý
borný a fpasitelmý: drUhá wssak část jeji Utwo
ťena 1est wice dle pojemU StťedowěkU a fUadUo

fe dá pochopiti, že když papež BtUš U (1566
ý1572) tnto bullU wssUdyošUamowatt rozká
žal fwětssrt močUáťowé protč tomU se wšpirali

Zatim pak papežowé fami Ušnaťi že jessro
fe žcňim poměry státU šměUsly, to co fe w re
dotčené bUlle žádá a pťeje UelUUžejiž prowe
der býti pročež papež Kťemenc)(17 r.1769
an w Rčmě tUto bUllU ohlassowati Uedal a
od te doby 1iž pťt tom žUstalo

liu Nowé ťádh.

257.Žršuwitě.
Dosawádsli ťádowé cirkein se Ua mUoze

bUď přežtli Uebo byli kleslt we kázUi, Uebok š
Utch pťechášelo Umoho čleUUw k Uowotaťmn
DUch fw pro Uowé potťeby a UedUhy cirkein
wždy Uowé lékh, Uowé šbraně twori w lUUě
Cťrkwe fw famé Takoon žbrani Eirkwe bo:
1Ujičibyl ťád ZeritU, Uwedexcýpráwě prott
welikemU UedUhUtoho časU, proti protestaUtišmU
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TU sUaha, od stťedU 1edsloty fe odtrhowati:
Um Uaopak silaha, c,o Uejúžeji k Ui prslxroUti;

tU každý wěťť a jedsla, jak fe UUl žachre; tam
wládUe celkem jediná onUdrostť a láskoU ťťšena
wúle; tam UeUprahanst a swoboda licha: tU
erbmezemi poslUssUost pťedstaweltým ťádU, a
žlásstě wýznamslě papeži Wráwě w teU čaš
w tom rore,aanad w teUtýž deU we kterem
LUther fwé peri kacirstwč fwětUožUámil ob
držel predUrčený Ua LUthra hrdtUa fw Jǧllá
tiUš U obťežeUč BampelUUy ráUU jťžto doUU

ceUbpl fwět opUstiti celým stdcem k BohU se
obráttti a kde fe octmll w 1eskynt U Manrešy
Bozdějt, když počal KalwiU fbirati w Warťži
stonpeUch: fhromážďowal i fw Jgnác do
téhož města Ua UčeUi prisslý towarysse k.olem
febe, aby UepráteťUm wiry a kázUč cčrkewni

tUhoU wypowěděli wálkU. Když posléž JtU
dťich Ullj král aUglickýpowelel aby ho jme
Uowali „hlaon Eirkwe aUglikánskš“ když pod
pokUtoU siUrti porUčtl poddaxřHeU fwým aby
wymašalř jméUo papeže že wssech knth: tenkrát
poťožil sw JgUátčUš šaklad kťadU fwěxUUtťm
wěčně památUémU, že krom obyčejných slth re
holslých každý oUd žawášati se meeli ke čtwr
témU, toho obfabU: že chce totiž pohotowě
býti, wssUdy 1itt kamby ho koli poslal
otec kťeslaUstwa

Nejwýtečxlějssč ž jeho prwnich foUdrUhU
DUchem Božim wyfoce Uadssčných bwlo těchto
ssest (oU fedmý): bš sičuxrš Frasltissek
ckawer,Laislež, SalmeroU Bobadtlla a
Rodriglleš. Byltk sama .obětiwostpro Boha
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a pro bratry NemohoUce dťe úmyslU fwého
odejiti Ua wýchod a obracowati diwochy: ode
brali se JǧUár luš siorrš a LaiUeždo Řima
kU papežt WawlU ťll., Uabizejice fe jelUU Ueu

obmezerU poslUssUosti Wawel lll Uemohltak
wroUcUě a rožhodlčě wyťkUUtémU želáUi odpo
rowati a potwrdiť„towaryšstwo Ježissowo“
(1540), Uajici počitattprošatim 60 osob Wida
pak 1ejich pUsobeUť hUedr 1543 obmežeUi toto r
šrUisil a UástUprowe jeho ozdobili tyto wo1in
ašbrojslosse Eirkwe ťimskéwýfadamt UejedUěmi
Rychle aU to wěk žádal rošsstťowal fe ťád

teUto po celé Ewropě a FraUttssek ckawer pťe
sadil ho i w žámoťť k obrácexli pohaUU

Ustawa ťádU toho jest mistrowske dilo ro
ZUmU lidskcho; Uejšdaťilejssč wšor dobre festa
weUe famowlády, kde i Uejzazssi člerwé a čláU
kowé Uapomahajč k dofaženi 1istě whměreneho
cile jediUeho wšnesseného u skUtečUč!teUto
rád Uxokx.twhšoáčitt celý fwět tehdejssl že žákladU
1eho u tehdáž žlých Hlainm heslem ťádU
toho bhla krásira wěta Wssecko kU wětssi Sťá:
wě Božť (0mničx štj mďjoršm 1)6i šjc)ričxm)

Brotož měla fpolečUost rowUě tak pracowati o
fpaseUi bratťi kidských:jako o wlastUi fpaeri
Q spafellť bratťč starali fe těmito prostredkh:
wyUčowali mláď kťesiaUskoUhorliwě wedlt fprax
wU dUchownčmezt lidem katolickým; obracowalčj
blUdaťe slowem a pifmem pohany pak mtšsiemi,

co UáhradU ša odtržellce což bylo korUUoU
jejčch žáslUh a take Uejwýtečxcěji podaťilo fe jim
Sami pak o spaeri fwé wlastUť fe starali
wssemi fpůfobp asketického cwičeUč dle wzorU,
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kcerý jčm doliččť fám s,w. šakladatel 1e1tch w
kniže „„Ewičeni dUchoUžUl“ (jšxcšroiriš š,piricžxu
čxljčx). Tťmto, od oUe doby posixd obklbenym

a fchwalowaslým wšo,rem wp,rawowalite a wžiťtk
se Učňowé fw. Jgnatia w Ulohť: fon jžšdno:
sterě, tak že drlžh ode čžrUhǧc 1eU w mal,e fej
rozežUáwať we siUpssleUia 1edUan fwšm. Krasilé,
ždrawé„wýtečltých wťoh 1iUochy toliko whbiralč
do sstkU toho swatorytťčského. OdtUd UeUť,čeho
by fe protestaUtt a odpadli katolťcč tak báli, co
by w takowé měli Uenáwisti, jako ťád teUto.
N wssak práwě wyfoký stUpeňutéto Uenáwisti a
toho strachU pťed Uimt jest Uej1istějssim dúkašem
a Utěťitkem wýtečUostt a pňfobiwostt toho ťádU.

Každý člen meel po 2 leta pťestáti pťisilý
Uowiciát, ša 1ehož trwáUi UesiUěl Uowic studo:
wati, Uýbrž w rozličných tUhých čwtčexlich dU:
chowUťch fe ždokoxmlitt. Bo skoUčeUšm tomto
Uowtciátě skládáwalt perť, Uěkdy i drlchý slib
(obyčeré sltby ťcholsli). Neměťt mitt žádUé
majetUosti, wyjma dobrowolUých darů; 1eU čol:
leje Utělhpmitt fwé UjistěUé UadáUi a šaopatťeni.
Bo tomto Uowtcřátě pťesslo fe ke stUdiixU, pťi
čemž wssak UežaUedbáwáUo cwččeUť pobožných.
DrUh drxcha wždy Ua požorU mčl, ač š láskoU
a dčiwěroU wefpolxečUoU. Na to Uásiedowal
drUhý Uowicčát, kterýž trwak jedeU rok. Za,
teU rok pomabali we fpráwě dUchoin a dle
„cwičexrč“ (b)xšroicjčx) fw. otre Jgnátia fe:
trwali w rošjťmáni. Wssicklti oUdowé byli rož:
děťeni Uq tré tťid; Ua pťedslim mistě byli: pro:
fešsi, j,adro a starostowě to ťcidU celého, kteťi
krom tťc obyčejslých slibň ťeholnich skládali jesstě
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oUeU žUámý čtwrtý, že pUjdoU, kam 1ich fw

Qtec possle Těch bhlo UejmeUě; ž Utch woleU
geUerál ťádn a pťedstaweUi ústawU ťeholmšch
Ustawy tyto bylh: čx)Domy profešsll š
jedUim predfedoU (prřxšššš); d) kolleje š ústawy
Učebnimi či sskoťami; w každe kollejč Umfelo
býti UejmšUě 13 členUw pod jedUim reditelem

(ršoror); o) meUssi kolleje (resideUce), pod
1edUim predstaweným (Zupč:rjor), kde žťetslť ot
cowe ťadU Ua pokojč se ždržowalt Uebo swé
fptjy doděláwali; á) koUečUědomowe mišsii
Ua pomoc fprách dUchoinch pťi farách wen
kowských Neijozssi oUdowé Uáťeželido drUhé
tťidy: 2) Koadetoer (pomocnikUw),kteri
bUď Ua gymnasiťch mlaď wyUčowali Uebo fprá
wU dUchowni wedlt 3) tak ťečeUiScholasti

kowé (Upprodmi), oUiUomladč mUžowé kteťižto
jeU 1edUodUché sltby skládali, sami fe Uččce a
jiUých wyUěUjire KonečUě prožatinmť pomoc
Uikowé (oošájudorčš tšmporšlďš), 1foUce laicř
práci rUčUi a Uižssi slUžby po domě wykoUá
wali Eelý ťád fprawowaťš Řťma 1ejichǧe
Ueral který fměl šakko ťádU we skutekUwá
děti morť erbmešerU, šměUy pak w UichjediUě
Ua fUěmU ťádowém Utohly se diti; 1emU též
Uáleželo Ustanwowati pťedstawené aby wssak
wpbrať dUstojUých bráwať pťed woťenim na

potqš bratry, 1akož t každoročUě Uejšewrx:bnějssi
popiš chowáni každeho oUda pťe.dložiti se jemU
meel Tak bylo možno každého Upotrebiti
tam kde se hodil a kde podle fchopnosti a Umě

losti Ua swém mistě bhl a každémU podati prč
ležitost, bh se whcwičtl w té wědě čx w oUom
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UměUi kU kterémU Uejwčce wloh a chUti měl;
Uaopak každého Ueschopněho Ueb Uehodného w

čaš wyťoUččtč Broto Uronhlt jim an Uejwětss
odereowe jeUch UějakoU Uemraonst dokášatč
Naproti tomU Uáleželř Uejwětssi mUžowě oUoho
wěkU: UčeUrřa Umělcowě básilirč a mUdrcowe

wychowatelé kllťžat a mUčedlUťct do tohoto ťádU.
Tak se podobal rád teU skUtečUěželežne ždi a

dobťe sesstkowaUemU wojsku; bylak w Uěm pro:
wedeUa Uejúplslějssť famowťáda (molmrchie),
fpojttost sil k 1edUolUU cťlt, jeUžto bpl Utlačo:

watt co UejrážUějt wssecko co by bylo Ua odpor
Učeni a kašUt Eirkwe katoltcké WUbec ťád

texlto že wssech (wyjma BenedtktýUy) Uejpa
řUátUějssččelil práwě Ua odpor protestaxr
ttfoU jako lek protč UedUhU, jako žbraxl protř
Uepritelč W tábore protestaUtU šrusseUa 1edUota
cirkein a terčem UeUáwistč stala fe hlawa

Ečrkwe! w táboťe ješowčtském byťa UejwroUc:
Uějss, erbmežexta pťitUonst k stolicř sw stan
on, ba šlásstnim sitbem; u tam fwoboda
wrhla fe Ua UeUpťahanst a fwéwolč dUchowé:
tU žákladslim kameUem a fpojiwem celěho ťádU
erbmežextá poslUssUost, dle kteréžto 1edllo
tliwš wčile šbihaly fero paprskowš oběriwě wtx
wUli predstaweneho rádU a Eirkwe; u tam
byla wásseU a proto žádUá rošwčcha, jeU roš
kwassellý cic boUráUi a dlonho žádllé staweUi
žadUá ústawa fpoťádaUá: zde owssem t Uábošslá
až Uěkdy šdaUltwě š erzi wybihajčcč Uadsserst
(U fw JgUatia), a wssak podinhodUě spojeslá
(w Lainešowt) š UejchladUějssim rožUmelU, kte:
rýž š weltkoU obešťetnosti foUstawU ťehoťUon
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wzdělal thedeln mťUěUisskolUťchweliká byla
swoboda pťáUa, 1ižto později jedUotliwč člerwé
žUeUžťwali, a Ua bešcestč šbloUdiťi Sprob
jejich cwičeUť dUchoinch (cwičeUť JgUactáUské)
wždy zUstaUewžorem; a sprob jakým oUt wy
chowáwali mládež byl až doUerowějssich čan
iod samých nekatoťťkU Ušnáwásl ša wýborltý

WožUaerUáUi S ťidkoUžlompslUoUra:
dosti pťedstiráUo JežowitUlU, že prý měli tak
ťečeUa tajUá pokyUUtť (monirčx 8šor8rčx) pro:

fešsUw; jesti to jedna z těch UejhaUebUějssich
útržek ťádU toho slaerho jakož t to š ústawy
wyčexlčchállo že prý predstawetlý i hťťch weťetř
mohl podťišeUémU To ssoU wssecko wěci wy

myssleUe Uebo prekroUreUé Ua šostUdeUi Jezo
witU To jedisle co by se jeU Uěkterým š Utch

ďalo fprawedliwč wytýkqti, jest, že dostawsse fe
ke dworUm odcizili se UejedUoU powoťáUi swémU

a pletli fe do politiky, rož jilU ač pťc tom
jedině „oslaweUi swého ťádU“ Ua šreteli Ulěli
koUečUě pťeee jeUk ZábUběsloUžslo. thedem
pak Ua Ježowtty w Čechach ana Morccwě7
mUsime podotkllonti že o šachowáxxliwťry kato
lické w Uárodě Uassem majč Uefmrteťlté šásixchy,
jerm toho 1ediUě lttowatt 1esi že Uěkteťiš xlich,
Umjice wássiné žásstť protč wssemU slowaxrskémn

1ak fám BalbiU 1esUita prawi, t kUchy Ueka
rirské, welmi drahoceUUé do obUě hášeťi, jedtUě
proto e české bhly „Co by ťekl BalbiU
(dokláda Dobrowskýxe) teU ctitel materského ja

ee) SlawUú jazykošphtec a kritik Dobrowfký býwal prawš pred

w?yzdwiželxim toho o Cťrkew welezasloUžilého radU sam1e UitoU
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zyka, k UeťádU, 1akoxžoý,bršo po siUrtt j,ehostro:
pčli 1foU š kUihamipces,kymt, ffpolllťeho,llncc 1ehcž,
jessto dila, Ua po,rUcexU,kraslU fepsime, od, arc,l:
biskUpú fchwálelle wkl,ada,ll Uřezt šap„oxdčžene;
an famšho papeže ťtmskehoyNeUeasseSylwia
(tUssim proto, že,bhť rošešU Eech,!) do feramU
kštěh žapowěželtych položllt.“ Nasledky toť)oto
Cechů a ťečt Uassť fpolešné žostUšeUč až podUeš
bolesiUě cčtime. Obšwlasstě se wýraž toho Ua:
ležá w ťečt těch, kteťi wsse české Uašýwaji hUsi:
tčsmem, a těm, kteťť dok.onale čefkoslowallsiy
mlUwitt a pfátt Umčjč, hxlsitůw Uadáwaji, š tčmže
práwem tUssixU čili radějt timže bežprawim to
čtUire, jakým Uškteťi twrdi, že kašdý prawý a
ryšý Uěmec mUsi býti protestaUtem.

258. cččimwst šňdn žrsnčtstxčho.

Bychom čiUUost ťádU toho, 1ak Uáleži
Uwhli oceslitt, dlUžUo pošorowatř, co fe dáťo w
těch dobách, kde sim byťo pxjcfobitčs W Uěmeckš
ťisst, w této kolébce Uowého Učeni, hrožiťa ša:
wládUoUtčúplUá silrowost a erědomost. UUt:
wersity bUď ščela žasslh, Uebo fe chýltly kroš:
padmltť. Lčd Ubohý byl šrmedbán, až k UeU:
wěťesli, Ulálo kdo wěděl, co wira katoltcká wb:
fahUje, a proto že protestarltem fe státi, Uestálo
wťce, leč Uěkoltk čťáUkňw katolických fe odepťiti:
proto i w čtstě katolických šemich k. p. U Uáš
no Rakonkal bylo pošorowatt, že sila ltdi k Uo:
wotám UakloUěUa 1est, a 1im pťeje. Uniwersita
Wideňská, drnhdy tak kwětoUcť,za 20 let Už
an 1edUoho kUěše katolickšho Uemohla wypěsto:
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wati Na mUohých mistech wyskytowali fe dU
choinci protestasltssti W takowýchto okoon
stech UeUi dth že FerdanUd l žádal o
Zežowtty (1550). Mezi těmi jichž mU po
sláUo bhli wýtečnř: lš .jšžxy žlásstě pak Kan
siUš TeUto apostolský kUěz šawedl w brzce
po celé ťissi rakonské žádoUci poťádek UeUUa
weně š bratry slowo Božč po celé ččsst kážal;
Uniwersita Widenská zafe fe šmohlaž pádU
swého 1eho horleUixU; sepsal Uowý katechžišmuš
tbiskUpstwi Wideňske žastáwal teUto horliwy
kněž š takowým profpěchem že protestaUtišmUš
UejeU fe Uerozmáhal dále, Uýbrž i wětssč část
odpadlých šafe se wrátila do lUUa Eirkwe fw
W takowých též okoťUostechpowoláni jfoU Je
žowiti do Bawor Tam Uejdriwe proti pro
testaUtistUU boj podstonpil dotčeUý 18 .lčxxh a po
Utěssených wýsledrťch w Jngolstadtě UčeUi
theologicke swěťer JesixitUm (1549) bš ckčxx
opatťil wýklad žallUU SalmeroU wýklad listU
sw Wawla a sw Ewangeťtť KansiUš pak

xkterýž rowUěž po delssi čaš Zde apostolowal
prednássel katolickoU doǧmattkU Bršo Ua to
počali Ješowitš čiUUostson w famém MUi
chowě (1559) Brotestaltti Ua wědU a Učerst
Uedrželi Uir Uažýwajťee to bawenťmfe swětskými

a UeUžitečUýmiwěcmi (an LUther Uadal Uni
wersitám „k w ďáblowýchm) Že tim
žwedeUi UábožeUskemUselo thoUti Ua oce1est
Wrotož Zezowité hledělc a Uměli také žiskati
opět Uachylnost a láka kU wědeckemU fUaženi
w myslech mládeže Ueboť siUUtUá zkusserst tox
wssndy do oči wtirala, že zaUedbáUim těch wě
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domosti, jež Jestxité tak horliwč rozssiťowali,
Eirkwi erýslowltě se bhlo Usskodi,lo. Od
té doby zafe byla Elr,kew w Bawo,ťlch ohra:
žeUa peonU ždi prott Uto,kúm Uowotaťůw.x To:
též stalo se, když w Kolmě (1556), w Tre:
wčrech (1561), w NUgšbUrkU (1563), w NUt:
werpách, w Braše, w Dillislkách, Wtrc:
bUrkU, w Němcťch a 1iUých šemich žťťžeUy 1foU
kolleje 1ešowitskě; bhlyť wssUdy ohradamt Cťr:
kwe fw. , ,

2. N jak wýtečltých pracč Uam Ježowité
požůstawilř we wssech odwětwich wěd theoťo:
gtckých i ftlofofických, tomU swět ani wěťitč,
a byk i pozUal, že tomU tak, žafe to wyžnatt
Uechče! uu kde Ualezlteme tolt pile, jaké Uau
mlUinci ťeckoUa latiUskoU wyUakládcino, jako
w ťádU“ 1ešowttskěm? Wýtečnť Uad jtné w
tom TUrfelliU (w latčUě), a Wiger (w ťeč:
tiUě) JaU BerpiUiáU, rodem BortUgalec
(xlo1566), WoUtaUUš, WerUUleUš a. j. jfou
mistrowé slohU latiUského. Zako bássliky zná
fwět wýtečllé JešUity: Jakoba Balda, kterýž
Horačia Ue tač Uásledowal, 1ako twtýž pťedčil,
Sarbiewskěho, JUweUci:ho,Waner:a,
Spee a 1. (owssemlattně);uw mathemattce
a hwěšdáťstwč Klawi:a, Hell:a, Schet:
Ueraa,Schall:a áešounocšobUt:aweWilně
a j. w pťirodopisix: Kircher:a, Nterexlberg:a,
RacžiUského;wžeměpifll winkali NrUUha,
Eha,rlewotr, Dobrišhofer, Gerbtllosl;
wstatUictwi proslUlč:Nqaniwa, MariaUa,
NibadšUeira; we fwatočečUictwi:wýtečxtý
rek a kral wýmlUonsti: Wiejra, a drUhý
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Uad oUoho wýtečUikslowaUBtetro Skarga,
Polák

Ze wyUčowan JešowitU bylo Ua Uejwýš
methodické (Uáwodné), UstawičUým fpojeUim

Uábožextstwi a wěd a pťi tom žewnějssč prsob
Uosti oprade wychowatelské wždy UšUáwáUo
bhlo od mUžUUejwýtečslějssťch Lwaik )(N
o Uich fe projewil: že šrUsseUim ťadU 1ežowit
skeho stala fe mešera která UižádlroU brátč ji

UoU Uemohla wyplUěUa býti kU weťtke sskodě
wychowárli mťádeže a wědy“ u Jerm fpe
kUťatčonU theoťogit a hťUboké bádánť ftlofo
sické pohressUjeme prt členech tohoto radU u

Jank fe wyžUameUáwal ťád 1efnttský 1esstě,
dále tťm,že doléhal Ua pťifné mrawy, téměr
až w Oťiltssswstt Již fw šakladatel tokxoráde
pťčstwtoU žiwota wlastslťho Uelnohl leč profpšssUč
pUsobitt Ua UčUěfwé W BortUgalech Jezo

wité brojilt tak durašUě prott pťepychU w odě
wech a zmahajicčfe rošmaťslosti že jedeU očttý
fwědek pošnameltal: „ont chtěji drlchoU SpartU
wychowati“ Takowá wýtečnost we wčdách
a w mrawech pťčsilúch čiUtla to žadoUcťm abh
ž ťádU ješowitsiého fe bráwali biskUpowé W
to wssak Uechtěl fwoliti sw JgUác, 1elikož to
čeli protč chUdobě a Uižkostt podporUje cttžádost
a thak ťádUsskoditt bp mohlo; u jeho podťi
šeUi maji prý býti wojact we slUžběEhrisiowě

hotowi, jčti kamkoliwěk a pri tom ščlstalo
Ze Ješowtté pro 1ejich dUchoin silU a

obratlwst i ke dworUm bylč powoláwcmi Ue
mohlo býtt Uic UápadUého 1akož an to že oUi
sami ke dworUm fe dostati hledělč ZkUsserst
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šajiste byla dokažowala pťiliš thsta, kterak
práwě w tebdejssťch dobach Ulocltárowé Cirkwi
katolčcke bUď profpiwatt Uebo sskoditt mohli
Swět Uepťal j.t!U toho še fe stalt rádcemt
králU žaerťeť Ua Uě a UeUstál až ťád teU
wyzdwižen byl

259. Wstntni ťúdowě mělm tohotne

1 Theatťlli Jtž r 1524 fpojilo fe Uě
kolčk prelátčřw ša tim úmyslem že chtějč opa
trowatt UemocUé dle těla i dUsse W tom spoťkU

Uzrált Uáwrh oprawp dUchoweUstwa Za
prodce tohoto spolkU může powažowálc býti
sw KajetaU ž Thiesle w BeUátskU Na radU
žpowědlxtika swěho odebral fe do Nima a šiskal
Karassxl, biskUpa š Ehieti (dťčw Theate) ža
hlawU fpolkU tohoto TeUto staw fe Uapotom
papežem pod 1meUem Bawel M. dal ťehole,
jtž od KlimeUta Nj potwržeUé obyčejxléjejč
jméUo ač fe ž počátkU 1merwali „kanUici
šborU lateráUského u Nelže Upťiti že tito
kněžčUadssenčstalč fe jakokažatelowé a mtš
sioUáťi wychowatelt wyšssťho dUchoweUstwa
Zilitě od darU dobrowolných

2 W Jtálii wěUowal si! ctihodUý Jero
Uym EmiltaU fyU 1edUoho senatora bexlátskeho
tomU že kde mohť Ulewowal bťdě lidske EhUdč,
UemocUř sirotci, hrissUici šakoUsseli sladkostt jeho
lájky J žaložil ťád (1528) mUichUSoma
skpch (od miláUského městečka Somaška), kdežto
se Uejprw Usadili SkasteU U prosired prári
Uamas„mwychodewšdal ctthodUý prodre rádU

,4
u:
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fwémU ža žnak Básla Uasseho UefoUciho kťťž š
heslem: „Bťčmě méxestlehké!“ BapežBiUšU
wťadtl teUto ťád od Bawla ljl (1540) po
twrzeUý, meši ostatUi mUtšske UlohoU 1ejich
bylo iw Uoci UeUstále fe modltri, lid weU
kowský wyUčowati,aazwťasstě chUdých fi
rotkU se Ujimatř Měltť wssak iwyšssi fskoly
w Řimě : w jiných městech wlaskhch k ob
staráUť

3 JBarUabité bhli rehoťslťcikUěžiJméno
maji od chramU fw BarUabásse w Mtláně,

kdežto fe fpojili jako prwni kťeskaUé, kU spo
lečnémU žiwobyti, aby wýhradUě fe Učtcřa ji

Uých wyUěowatč mohlř Zakťadateťowe bylt trt
sslechttcowéwlassti: Zakarta Ferrera Mo
rigia (1530) w MtláUě KleerntNl potwr
dil tento ťád (1532)

4 KUčžč misii (Lažariste) od hlawsliho
sidla jejich, totčž chrámU fw Lažara w Baťťžt
byli založent od fw WiUceUcta š WaUly Ulo
hoU toho ťadU jest: UábožUoU mysl lidU weU

kowskeho fw mišsiemt čaš od čan obžiwowatt
QUdowe rádU ssoU kUěži fwětsstť kteťť wssak
skládaji siiby rehoer, a sice. čtstoth, chUdoby,
poslUssUostta wytrwalostt Onik kanjč w roce

8 měsirU mišsie š powoleUim biskUpU; krom
toho ssoU ipťedstaweUými w femináťech žakow
stwa dUchoinho Bapež Urban Ulll potwr
dtl ťád teUto r 1632

li. th mláď kťestanská hUed žáhy po
šUala praweho dUcha krestanskěho a ke wsse
liké kťestanske cUostt anoděUa bhťa k tomU
žwolil a žbUdil BUh dwě wýteělle dUsse kte
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réžto horleUi swé, w tom ,fUžšrcǧ obdinhodUé,
co drahé dědirtwč žaUechall radUm, od xUch ša:
ložeUým. p m 7,

1. Sw. NUgeťa ž Brešcte šaťožlla rad
UrstliUek (r. 1537),. Bxšlatě 1edUa z,pněch
gUǧelských dUssť, kterežto rapy šapomislaxt UU
febe, jeU když mohoU pomoct UUýUt. W26.rokU
wUUkUUl 1i WaU, aby žalošila Uoon ,ťeholU
žeUskoU. Wráwě w tU dobU, kde Uowotaťi bo:
ťtlt klásstery, žťehčowalt anictwť a rUssslt sliby
nu žde bděl WáU! N 1ak obešťštllě toUto dUssi
fw. léčtl Ušduh čafowý! Do klasstera bUď Ue:
mohťy, Uebo Uefměly wstoUpiti ty, jimž toho

šapotťebi bylo. Broto chtěla to,lUUsioatá, ab,h
dcery 1eji w domech fwých pčrbUšUých zčlsta:
waly, a tam iUemorUš obslUhowaly, iděwčata
wychowáwaly. Nč tytoydcery jejť erážqu fe
slibem a Uažwice š whšssich stawú pochažeťy:
Utčtnénčxmnsely sloUžitt wssem. Welmt blaho:
dárnč pčisobilp Ua města a bylo widěti, kterak
proctkuje dUch prwnich kťesiaUú jak kútěsse chU:
dých, tak t kU poUčeUi erědomých. NebeskoU
opatonsti ssoUc wedeUa Uaťidila sw. Yngela,
aby se spůfob, od Uč UwedeUý, podle časil změ:
Uitř mohl; a proto poždějt počaťy tyto Usslech:
tilé dcery jejť pťebýwatt w klássterách, což
Bawel lll. (1544) potwrdtl. Wychowásli děw:
čat jest hlainúlohoU 1ejtch. Tento ťád pofud
wssUde jest oblibeUý.

Wychowáxli mládeže mUžské obrali fobě:
2. Biaristé, w čemš š ťádem Jezowitů

chwalitebně ťeinli. TeUto ťád ctč ša půšoodce
fwéhosw. Josefa Kalafatrce, rodem že Spaň:
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hel (xlx 1648). TeUto pťiteť xUládeže složiw
jeUeralnowikáťskoU fpráwU biskUpstwi Urgelitáxx:
ského a do Nima fe odebraw w tichU UábožUý

tam žtwot wedl w čaš onrU tam wypuklého
co anel útěchy dUchoin č těleonU pomoc po
wssech stranách rošUássel pri čemž fe obšlásstě
osiralých chlapiťU laskawě Ujčmal Yby takowé
probeUť lásky pro bUdoUcUost pojtsttl: UmlUwil
se š kUěžimi stejslě smýsslejicčmi že žťidi Uo
on bráč fwětskýchdUchoinkči pro wyU
čowáslč mladikUw, kteroUžto KťemeUt Ulll
r 1600 potwrdil Baweť 7 a Řehoť )(U
powýsstťi brák tUto Ua dUstoonst ťeholh cir
ťein rád poďožUých sskoť(Gráo šojwjďrum
pi:guxum)7 odtUd slowo Wiaristé

Z SalesiaUky Řád teU prodUě slUje
ťád NawsstiweUi Bl B Marie TeUto
ťád powstal stlahoU don úzre fpojeUých dUssi
fwatých, totiž baronp FraUtissky že EhaUtal
a.fw FraUtisska še Saťeš Tyto dwěswaté
dUsse žaložily bráť „Nawsstiwenť“ we městeč

kUNUUecšh w SabaUdtt (r 1610) Usta
wičUé odťikanfe maltčkostť, Uexlstálé mrtweUi
swe wUle, ochotUé a dokanle posioUcháUť
úplUci odewšdaslost do wUle Boži m mčly býtč
těmi pákamt, jimiž fe měly dUssek Uebi posza
sseti WťedUi a hlain účeť Uowého ťádU bylo
obstarawáUť a obslUhowáUi UemocUých po do

mech,a sw. Frantissek sám 1im Uapfal ťeholU
fw NUgUstan še žlásstUi změUoU; když ji ale
Bawel U potwrdsl co ťád cirkewUť, pťtjato
meži powilmostireholslé, wyUčowáUi mládeže
žeUské Qd té dobyž klásstera erychášeji
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Uýbrž wychowawanm děwčat se žabýwaji Sa
lesiánky.

Sw FraUtisska sesslar 1641. w 70 rokU
wěkUfwého a ša swatoU jt wyhlásil KlemeUt )(lll
r 1767

lll be wěda posioátna opěr ke ctř a

wážUosti pťtjsla, Uowých pokrokU Učřslila, a dU
chowni š Učrádt se obirali: w tom obšlásstslich
žáslUh fobě toho čan wydobyl dwojť ťád a sice:

1 Oratorřan Zakladateťjejtch 1est
sw Fčltp Neri, rodilý š Florexlcie WýtečUě
fe whcwičiw w Rimě žabýwal fe tam wyUčo
wáUim mťádeže, ansstěwowánim sspitálUat d.
Zťťdilk pak žde i bratrstwo Nejfw Trojice
(1548), kterežto se tak rožssiťilo w bržkem čase,
že mohlo wystawěti weltký hospital pro Uemocné
poUtUčkh,w1ehožtomodťitebUict(oršwrjum) čtáwá
Uo a wpkťádánoWismofw uWapež Bawel M
ktomU darowalichrám Wáslě(1558) OdtUd
whchašelithowé Qratoriasli, lajikowé t kUěžč
beš slibUťeholných, lnajice potwržeUi Řehore )(llj
(1574) po wssech šemich wlaských Nábožeslské
wyUčowáUčlidUbyťo sice hlainm účelem brati
teto; a wssak 1tž záhy počato w Ui pilUč pě:
stowati wyšssť žwedeUi wědecke Z teto
bráti wysslo mUoho UUlžU, wyfoce UčeUých,k p
BaroUiUš Oderir NayUaldUš GalloUi;
Řeboť )04 žakladatele jejtch položil do počtU
Swatých (1622) u Dle těto bráti ťimské
žaložil FraUcoUž, Uapotom kardiUál Wetr Be
rUlle še 4 kUěžimiQratoriáxlh francoUšskě,žlasstě
k oprawenč a šnoedeUi Uárodniho dUchoweUstwa
(1611) OUdowé wssakerášali fe UižádUým
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slibem ťeholslým. Mekwapnjicim prfobem dax
ťtlo fe jejich pťedsewžeti Jari to dUchowé
meztUimi: MalebraUche Morin, Thomaš:
siU Ntchard StmoU BerUard Lamy, HoU:
biǧaUt MašsilloU a j

2. MaUriUi Řád benedřktčklskl)xdťiwe
tak účiUUý, během wěkUw ocháanť; bohat ssa
ochUděl we stlahách dUchoinch, jichž w dobách
tak rošhodných práwě bolUš postrádala Eirkew,
U ťádU drUbdy tak slaerho N wssak t w
tomto rádě w prawý čaš wyskthUl se opra
witel kterýž do stareho kmeUU wsstěptw ratolest
Uoon šawdal tilU šárodek Uowc čiUUosttšda
ťile ťádU beUedikthUského Byltě pak Umž teUto
pťewor opatstwi sw Waxmčš keho l)iáje:r áš lčx
()čmr BťičtUčUim tohoto čUěže weťice UčeUeho

fpojilo se Uěkoltk klássterU fraUcoUžskýchr 1618
ža tťm úmyslem aby se oonwila ťehola fwa
teho Benedikta w Uich w prodUi čtstotě Tak
powstala bráč MaUriUUw Uažwaných dle fw
MaUra 1enž byl wýtečUým žákem fw BeUe
dikta Řehor )(7 ji potwrdil, a 1esstot kar
diUál NichelteU žlasstUčpťčžUi 1t podporowal
obfahowalať brzo 180 klásstermo a preworstew
Tato bráč měla mimo ústawU BeUediktýUskoU
1esstě jiUé žlásstUi stanowy, a pťedstaweUeho w
klássteťeU fw. GermaUa w Baťiži Rad ten
wyUčowal mláď ale siťUfon jewil a wrch
sláwy dosáhmxltťm, že žťišowal wýtečne fe
miUáťe pro kUěše a šlásstě whchowáwal
dUkladUých UčeUch Z této sskolypochaželi
jfoU:MabilloU, MoxttfakoU NUanrt
TUiller, MarteUe DUraUd d Ncherh,
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ťe NoUrry, Martiasloy a j, kteťčUa poťi
wědy katolické UesiUrtelUých wawťiUU sobě

Ujisttli dilem, že hlUboce bádali sami, dilem že
welkotwárna dila, žlásstě the cirkewsliwydá
walt ttskem

lsi be prawá žbožUost kťestaUská fe
obnowila, a Ua wšdory UeUprahansti UowotáZ
ťUw pťisilost a kášen klássterxli se šotawiťa, k
tomU pťifpělh w této době dwš wýtečlle ofob

Uosti w Uichžto plala ryžá pobožUost, a ž Uichžto
t jiUť chtiwě sobě dáwalt rozněcowati hasiUajici

Uádobky swé žbožUosti Jejtch dUch se jewi w
čádech 1imi žaložellých

a) Nád KarmelitaUský Hlainm Uá:
strojem oprawy klássterske bhťa sw. Teresie
Wiem MT zponmorUěUa bywssi počala (od r
1562) oonwowatt žeUskoUwětew rádU Kar
melttaxlského Qslak fe pťř tom potkawala š
odporem erýslowUým; wssaki Bůh ošbrojtl
slUžebUicifon takoon odhodlansti že Uehro:
žiwssi fe Uičeho Uad každon witěžtla pťekážkoU
J Ua dUchoin iejiho ťádU,žper žaertile
odpor kladoUci, pressla pošnelláhla oonwa 1ejč
(1568), owssem pufobenim siojčcťho ji po bokU

sw JaUa š Kťčže oUoho ferafa kterýžto we
swých mdsttckúch (bohomyslmšch) kntbách jesstě

wýtečnějssč 1est, Uežťt fw Teresie fama. Takx
xpowstali bosoUosi Karmelitállt Obojč wětwe
tčchto bofoxlohých Karmelttchw rožssčrily se w
bršce po wssech katolických krajinách, 1elikož fe
žabýwaťy wyUčowáUim mládeže a obslxchoU Ue:

mocUých, což wždy fwět ža wdčk od slUhU Eir:
kwe prijima Ospifech 1ejich, 1imiž Uam hlU:
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boký wšhled do bohatcho fwého žiwota wUčtť
Uiho poskytnUla, jako drlchdy fw LlUgUstiU
UprčmUě a Uezahaleslš to Učinsl we fwých Wy
žUáUťchu o fpifech Teresičslých, dime, plati co
o Uich dofwědčUje Cirkew w Utessnť kUiže (Miš

sáln)ťkol:r že „Učenl w Uichsložené jest Uebeské
odtUd fel stala Učttelko!l a wUdkin Uesčislxtých
dUssi Ua cestě žiwota wěčUeho po cele žemi
ssanhelské

Z) KapUciUř, wětew ťeholy Fralltisskalč
ské Zakladatelem odwětwi toho jest Matteo
(MatoUš) Bafchi (Baskw), fraUtisskaUš MoUte
Falka, kterýžto chcěje žafe Uwestt pťťsitoU chU
dobU a (dle jeho mUěUi) pťerý oděw fw
Frantisska sspičatonkápt papežeKlemerltaxfill
pošádať o powoleslť aby še stoupexlct fwými
siněl teUto odšw a dloUhoU bradn Uositt dle

ťeholy sw FraUtisska Ua pousstkách pťebýwati
a slowo Božč hláfatt; čož lUUir 1526 powo
ťello pod toU wýmčUkoU aby fe každoročslě

pred prowiUcčála obserwaUtúw dostqwil. TeUto
poUěkUd podtwislský mUž Ualešl mimo UadáUi
mUoho stoUpeUcU, kteťižto 1iž ža dwě keta wžrostli
we šlásstUťťád od fw. stolice potwržeUý Zcela
dťe fměrU jejich byly chrámy jejich bežošdobUé,
drewělmé klásstery weťmt fprostččké, jednodxtché
Bomahajčce we fpráwě dUchowUťa šlásstě pro
stoUárodUimi kášněmt dloUhý čaš stali fe welmt
žaslonžslýmt o Eťrkew

7 Jesstě dlUžUo žmčlliri o reholách těch,

jčmž positdi fwět Ehristll odctžeUý, Uejwice
preje, totčž těm, kteréžto se Ujimaly trpicich a
Uemocných, a w jakekoli tělefne UoUzi postawe:
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Uých. Na tomto Poli, obžláss,těxobjewila,fe zá:
žračná sila katolickš“E,lrkwe, lqska oběttwa, anak
ž lásky kBohU wažrl hrdmske obětiwosti a od:
hodlalwstč. , , , ,

1. Mežčťadh drUhUtoho winka ťad bratťr
kťesčaUskélásky, UeboMtťofrdUých bratťi.
Zakladatel1e1ich,jest jw. J aU ž Boha. NUBoha
žlásstě we skUtclch laskw dobročttmš Uásledowatč
fe sUažtť, dáU lUU od bisknpa Gratradského titUl:
„ž Boha.“ Qlždo 45. rokU žtwota sioého po:
tácel se w žiwotě, po rošmanitých drahách až
r. 1545 we městě GraUadě fe Ufadil, pilUě
fpaerť wlasttli dUsse obstaráwal, a UeUlocUýUl
co Uejúslejssč péči sloUžitt počal. Jeho pťátelé,
když w chUdobě bohatý žtwoc skončtl (ř 1550)
šwěčUili památkll jeho šaložexlim ťádU, jčhož
powinUostť jest, UemocUé šdarma obslUk)owatt,
a sice Uejen katoliky, Uýbrš wsselikteré Uemocné
beš roždiťU wťry, beš ohledU Ua Uáboželrstwč
jejčch. Baweť U. potwrdsl teUto Usslechttťýwý:
kwět Ua stromě lásky msloskdllé (1617). OUdowé
toho čádU jfoU UekUěži,jerlU 1ediUýx,w každém
hospitáťU Ulá kUěšem býři. We Spaňhelich
1ich Uazýwali „bratťťmi pokyostiUUosti,“ we
Fraxčronžčch „bratťimi kťefčanské lásky,“ w
Němcťcha we Slowattech „MilofrdUými
bratťimt.

, 2. Milofrdslé festrr„x (festrh kťeslaUské
la,sky, ssedé sestry). Wůwodxlě to byl fpolek
Uabožslých matroU a aneU, žaloželtý od sw.
thtrellriaž WaUlh, kterýž wedla w žničU1eho
wdowa 13 Grčxdx (čti jň strš). Do rUkoU
těchto fester we wssech skUtcich lásky cwičených,
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Ukládal lid skaUcoUžský sioé UemočUé a chUdé,
a 1ejich welkotwámé Ustawy kUleweUť a léčercč

wsselikeré bťdp rožsslťowaly fe ke fpásie člowš
čeUstwa wždy wťcea dale Wedle těchto spolkU
stáwalo a stáwá posild 1esstě mUoho jiných k
tomUže UčelU zťižeslých aUebo pro 1iUé účely

kťesiaUskelásky k p pochowáUčmrtwých a t d
meši těmi iU Uáš šnámý ťád Ylžbětýnek
1eUž jest odwětwť tťetiho ťádU sio Franttsska;
1méUo pak má od sio Nlšběty, wdowy

240. Mměni žrjstě dosaúnúdr wr stužbč l!čirbmr.

Wosawad jesstě erpomčjeli wýtečUi malč
ťowé še sscětcem swojčm Eirkwi se propUjčowatř

we slUžbU, a we kraných obražech pťedstawo
wali a siUyslčim lidským pťtbltžowalt hlUboká
Učenč a weleťmé dějtny Eirkwe swatš Tacť
wýtečsli Umliťowetoho čan byli: Korreggto
thiaU Karaiowé DomeUtchiUoGUtdo:
ReUi; žlásstě pak sskola maťiťska Ua NýUě a
w Nižožemich

J Uenedostáwalokfe také wýborxtých básnikU
kteťižto opěwalt pťedměty Uábožexlskě ale poUo
ťiwsse fe w dUcha cirkewUťho odtUd čerpáwali

Uadssersič Uebeske KolUU by byť Uešxlám pěwer
„ofwobozeUeho JerUžalema “ básixikttalský
Torkwato Tašso (f 1595), 1ťmžto báfUičtwř
pofwátlté Uowého dosahlo powzletU ?xe) j

Kdož by fe Ueroškochal čta skwělé basně

zř) TUto ďaseU hrdinskoU preložit do Uasfeho jašyka slowanského
nhnějssi an dčkan w Podiwinč, W Ziak w BrUe 1853
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kanwnika Toletáltskéhq KalderoU:a áš lU
Zšroča, kterýžto ,po7 hrdcslskem žiwotě wojexlském
opěwal hrdiUstwl kresta,Uske a ,korUUU UesioadloU
a we hrách slawslostlǧpch taxemstwa kťestaUské
wirh srdcč do1emUě llctl? , P

Zesstě žaš Uad Uěho, wpUika xSpaňhel
Lopez áeš Uššš.“hllxboky q welmi plodUý
báfUiť kčesiaUskh,kterr,)žco ťeholmk fessel (ř1635).
EhwalUé žmiUky .tez žde žaslxchche dúmyslný,
citUplný básilik NUgelUš SilesiUš, dle UUéUa
rodiUUého:JaU Schessler. R. 1624 Uarodiw
se we Wratislawě ro protestattt, stal fe lěkačem
a w rokU 29. katolikem a koUečUě kUěžem,

mUoho pfal a we fwém ro,dissti fessel co klá7
ssternťk(ř 1677). Meži b,asUěmijeho thiká
šlásstě pofwátně dUsse kochan (hečlige SeeleU:
lUst), která bywsst UwedeUa w,e žpěw pohUUla
mnoť)úch a posUd UšUáUi dochaži. S malboU,
sochaťstwťm a básitirtwim spojowaťa fe pofUd
sesterskh Umka šwUkůw uu hUdba.

2. We 14. stoletč stalič fe obžlásstě mistťč
Uizožemssci skladboU wážUoU, dojimaon Učitelč
a wzory, hUdby chrámowě; mělač wssak hUdba
ta do sebe mUoho Učenosti a UUceUé prawidel: o
Uosti, a proto fe Uelibila; bršo wssak fe žwrhla
jesstě hňťe fpúfobem welmi siUUtUým a žalost:
Uým. Neboč skladatelowé hUdebUi erstýdalt
fe, obťrati sobě ža obsah hUdby chrámowě Uá:
pěwh fwětské, skočUé,fprostácké, an i Uchdné.
Na toto šUectěUi hUdby kostelni trpce toUžer
pťi fněmU TrideUtském, a již o tom se radili
otcowé, šda:li by Uebylo lépe, hUdbU sigUrálUč
žcela wyhostitč šchrámů kťestanských?uuTU ji

41
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geUiUš weťikeho Baťestrixly žase dopomohl kll
dťewsli dUstoonsti a Ua wěčUé čafy trwan jč
pojistil Dle wlastttťho jmšUa slowe Jan
WterlUigi dle rodisstěWalestrilm R 1524
Uarodiw fe š rodřčU chUdých, w 27 rokU 1me
Uowasl byl w Řimě ša ťeditele „kapelly hU
debUi JUťiowy“ od papeže JUťia lll žťčšeslé
Ufw Mtra. Bapež Marcell ll sám wtipUé
mU mladikowi fwé Uáhťedy o hUdbě kostelni byl
fděltl a že jtm wýborUě porošUměť to oswěd:
čsl bršo Ua to když pod Bawlem M (1555)
son mssi MarcellowU whdal (mišščnMčxrošui)

NowUě tak slawné a welkolepé jfoU wy:

daUé od Uěk)or 1560 tak ťečeUéJmproperta
čilt wýčttky Wáslě, kteréž fe Ua weliký Watek
odšpěijť. Za to UašwáU jest Homerem
starssi hUdby Nejslathějssiho pak wťtčšstwč
slawsl teUkráte když žaslal fwé msse ke silěmn

TrideUtskemU a otčowe o odstraUěUi hUdby ko:
stelUi rokUjicť krásoU 1ejich cele dojatč (1564)
wyťanli: že hUdba (owssem dobťe žrižeUá a
wedeUá)má idále oslawowati slUžbyBoži
W 1eho skladbach je bohatost mysslenek famý
nápěw (melodte) a slawslý postUp Wětssim

dťlem w Uich wládUe choral, jak se Ua žpěw
cirkein slUssča patri u Neapoťitásl jxujšř
Mšulioš složsl wšUesseUéPMiZšršro“ (1533),
Nllegriž Fermapakdon chorálUimiššršrcx
oUoho 1esstě krástčějssť W podobUém dUchU
skládaťi hUdebUiUápěwy Špaňhel Moraťeš a
FlameUdčaU0rjčmc10 áj bšššo TeUto sloh
hUdebUi we Floreslcii počal podstonpati šápaš
š operoU (žpěwohroU), kteráž práwě o těch do:
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bách wšUikati počala. N wssak,i přoti HomUto
wý1ewU a fměrU hqdby U,a poll clrkewUUU po:
wstala poUěkUd steonroda hUdba,: a sice fw:
Filip Nerui žaložil sskolU hUdebU,t k žachowam
swého oršcoričn. ,TU pronžozowaUy žťasstě w
postě wýjewh š ptfšlm fwatcho w hUdbě:, a ta:
kowým spůfobem prod wšaly tak ťečeUa oxxčxu
torjg, žUámé to skladby hUdebni, we F,terých
šlásstsli osobnosti a ,poťohy fe pťedstawmr žpě:
wem,k.p. „Stwoťenr fwěta“ od HaydeU:a a t. d.

M. Mčda csrbrmni.

W těchto dobách pcščal welmi čiUUýžiwot
wědecký; žápaš š Uowotaťi probUdil a wycwi:
čil nmoho wýtečUých dUchů; alei we žlásstě
žťčžeslých ťádech cčrkewUčch roškwétal Ua tomto
poli žiwot čilý, ř fpory Uintť Eirkwe wšUiklé
ostťtly rožUmy waťslě. Medewssim owssem ka:
tolická Doǧmatika Ualešla Umoho pilných pě:
stowatelů; Uebo Ua tomto polč posild Uejrož:
fáhlejssi fe strhla půtka a útok od Uowotáťů;
Uebok oUt popirali stežejlté čťáUkh katoťické wiry
k. p. hčich dědičný, ofprawedltlěni Ehrtstem podle
fmyslU katoltckšho, dobré katky, mUoho swátostč,
očisteč a t. d. TU 1tž byťo potťeba, žtradice
dokážati, že od počátkU až po tU chwčli tak, a
Ue jank Učila Eirkew; odtUd wice dějeprawUě
(ž podáUi a dějiU cirkeinch), Uež do:UyskUě
(fpekUlatinš) o tšto wědě pracowáUo. Rád
1ežowžtskxž i Ua tomto poli UejrážUěj sobě poči:
Ual, žčwh to řšůkaž, jak byl wydatUým kťadi:
wem Ua Uowotaťe, Ueboč to bylo úlohoU žiwotlli,

413
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potčiti Uowoty blUdUé N wssak i w jiných
ťádech statečllých pracoinťU Ualezáme Sem
Uáležč sspaňhelsiý DomiUikáUMelchior KaUUš
wyslaUec Uinersity Salamaxlské Ua fUěm Tri

deUtský, kde winkal 1ako 1edeU ž UejwýtečUěj
ssich bohosloch (xlx 1560) Z ťadU jezowit
ského wyUtkapopťedslěDiwtš BetawiUš (r
1583 w ereáUě) wssestraUUě Učený ZemU

Uáleži žáslUha, že děžepiš š dogmatikoU welko:
twárně fpojtl a UkašUje š děth 1ak fe prawé
Učeni katoltcké Uaproti blUdUm porozwijelo, což

slowe dějepifem dogmat katolických. TeU fpiš
jeho fplodil obdiw foUwrstUikU, a posixd fe pro
wýborslost 1eho Učený bohoslowec rád w Učm
pťemitá Ostatně Ua tom poli wládla Uáar
žiwá polemika t j obé straUy wássině Uěkdy
iosobliwě fe hádalp o čláUkp wčry, ščehož
málo kdy co dobrého pochášelo pro fmiťeni leč
že fe broUsily rošUmy tim wšajemUě WýtečUi
a obratUi w hádáUi byli: 1)r Eck KochleUš
St HosiUš a 1 wsseckypťekanl Ježowita,
kardislálRobert Bellarmill (r 1542 we Flo:
reUcii), Qrigeneš to rádU ješowicskeho; Uejdťčw

byl wýtečUý kazatel potom jesstě wýtečllějssl
kheologte profešsor potom co kardinál wzor
kUěše a bež ohledU ipapeže a wysoké dUcho
weUstwo káral Broto aby byl odstraUěU byl
powýsseU ša arcibiskUpa w KapUi kde sesseť
1620 WýtečxtijsoUiJezowite: ŘehoťžWa
leUcie Kostera BekaUUš; JaneUisté: Nikole
a NrUaUld wýtečUě hájili dogma o Uejsw
swátosti oltáťUi.

J wědy biblické (wykládáUiBifma
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fw.) nin bedliwě wzděláwáxťo; Ueboť Uowqtáťč
poťád jen bibli w rUkožťUosilc, q wssecko ž Bcsmc,c
dowodili, certy fe bkoltťo a BlfiUo ša 1edťny
prameU wiry stanrper, ,bez ohledUUa tra:
dčci. J katolčci mohlt Uym w této wědě Utě:

sseUých pokroků ďěxkatit); Ueboť jtž k tomU wý:
borUých stáwalo šoqucek (polyǧťotca k. j.
Wifmo fwaté ďpžllclry,chx pťekladů wš! jloUpcťch
wedle sebe pdost:aiwelte, pojto“ňt hebrejska mlUx:
wUřče Erašďma). Wyssly té“žxpoťyglotty w NUc:
werpách (1527) a w Baťižt (1645). ZedtUč
to pťekáželo, že Uěkteťi mělř blUdUý Uák)led o
wUUkUUtčBifem fw. (iušpikčxrw), twrdice, že
Uejexwm sinysl každé wěty, Uýbrž i každé slowo
Bťfma od Dncha sw. 1e wřdechUUlČos Leži Ua
oce, že to mUselo Uxa UleUp býtxixprawšmU wy:
rozUměUix BifmU sw.; Uebok wýxklaď šx úskostťi:
wostč, stal fe týtýž UUceUým; a bhť bhť tťeba
UčeUým býs,dať, wssak byl Uěkdy Ueprawdiwý,
čemU odpomohli dwauJežowitš w Lowani, Ha:
meltUš a Leš, šastáwajiceu w,jolltějxssipojem
infpirace, dle kterého DUch sw. fpisowatelům
Pifma 1ermxmyssléUkh Ua mysl wkládal, a fpolU
jich opatrowal, aby Uic Ueprawdtwéh“o w péro
jim erklonžťo. TeU Uáhljed izwitěšil, ja:kojiž
staťi Zákonda páUě ž:Uatelowé aUtiocheUské sskolh
k. p. JaU Zlatoústý a j. toho Uák)ledUbýwali.
Z hUedle fe octUUlo Ua tom poli skawUých,

dUch,aplUýchpracowslikůw a bojowňiků proti Uo:
wotaťům Bisina pťekrUchicim aefalssUjicimš Na
wěky co hwěšdy žáťUě skwiti fe bUdoU co piš: d
maťowé kardtUálowé KajetaU, Sadolet, a
E.KoUtareUi; francoUzWatable, KlaUdiUš,
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EfpeUceUš profešforSorboUUh,JaneUiUš
biskUpGeUtský;Ješowité: Bonršre, Rtbera,
KorUeltUš a Lapide, WaUťáUMererUa
Wssem posnd 1menowaUým palmU Uchwátili 3
wykladatelé Bťsma, ž Uichž dwa prwni posUd
š welřkoU obliboU a prospěchem poUžiwaji bo:

hoslowci tťetč pak ač toho šaslUhUje w rowUé
mire postld méUě 1est šnám JsoUtě: Jestxita
Maldand ž EstremadUry,Wslém EstiUš
kaUcťiťUinersity Danyske a Zerit JUsti
Uian Též šde šaslUhUji chwaerk)o šmiUěUi
četUé pťeklady Wistna sw do wssech jaška

ewropejských: českeho polskšho fraUcoUšskcho
Uěmeckého a t d.

3 Ze t děthp Cirkwe fw ptlUě fpifo
wáUy, k tomU wybišelo katoliky šlásstě oUo Ue
prawdiwé twrděUř UowotáťU že oUi (Uowotári)

prý Uwádi Eirkew do to o stawU, we kteremž
se nachážela stranwa UceUi a kašUě fwe we

wčkU apostolskem a w perich stoletich krestaU
ských Tenkráte fe wyžUameUalt w této wědě
co wýbornč fpifowatele dějin cirkewUťch: kardi
Uál BaroUiUš a podděláwatele1eho Balla
wiciUi Nicher aj W práwech cirkewlrčch
winkal weltký Betr áe Mčxroš (ň 1662)
UčeUť mUžowé tito bUdoU anždy sioědkowe oUé
weltké sily, jakoon tehdáž Cirkew ožiweUabyla

Zako blahý doszk stťedowěkUwitáme w

tomto čafe jesstě tak Umohé plody dUcha my
stickeho (bohomyslUcho), jimiž se i UčeUi ba

wtli a kUčžimpofwčeersti wléwalř
Řťdkým šápalem wiry sepfaUe „cwičeUi

dUchowUč (exšrojdičx špjrjcučxjiš) fw Jgnátta
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ožiwily láskU k rožj,čltǧ,áUčw ǧeho ťǧdU sUlocUš a rq:
dostiwě, an swach štw,otpr?dčUw 1eho ,(Jšsla:
tča, Frcmtisska Zčaw.) ts,Mqssel a TUrfšlllsž poU:
žslč k dňstožnémlc rošxlmam. u N, xakwch Ho
wžácxlých plodů,l,owskytlo se Uarspolc th?olcžgce
pastýťské, swědč,lrxch“o swž!žlm thoHš nqbož,en:
siém. Z welikeho Uch poctU šaslUk)er žťasstncho
pťipox!lelllltč: dlťa fw. Karla Woromejského,
Walerta NUgUstan, Lwaťka Z GraUady (Do:
Uúnikálta). Jesstě wire pro ten účel pňfobslt
wýtečxlč kašaceťowé toho wěkU wlastUčm pťikla:
dem fwým. We Wlassťch: KlariUš, biskllp
Foliňský, KorneťtUš MUšsUš, Bčsklxpš BčtoUta
w Neapolitá!lskl:; we FraUcoUšťch: StmoU Wi:
gor, poždějt arctbčskUp NarboUU:ský (nšx 1575),
Jertt f)lčxuáš (18 lxjnššncjšš (xlx1666), a jeho
pťibUšný: Jem š LčUgeUdeš FraUt., FeyraUťt,
pťedstaweslý OratorčáuUú(ř 1670). We Spaň:
helskUwyhlásseUý byl šlásstě: Lwaťk š GraUady,
w WolskU: Wietro Skarǧa; w WortUgáťech:
Wiejra. u N žda:lč Uebyť i xo dUech Uasstch

probUšeU čilejssi žtwol: Uábqžellský tťm, že wý:x
borslé a četslé fpify prostanrodUč oUoho wěkU
w pťekladech a Uowých wydáUťch fe propújčo:
walh lth wěťicimU? jako k. p. fpify fw. Te:
rešie, fw. JaUa š Kťťže,jžlásscě pak fw. Fran:
tisska Saťeského a UábožUého Lwaťka š Gra:
Uady (Ts 1588). Eo tenkšáte o fpifech jeho
radostUč pťekwapeUý papež Nehoť )(lll. Uapfal:
„Tpš poskthUl wssem, kdož we fptfech twých
poUčeUi wyhťedáwali, mUohem wětssl dobrodčrtť,
Uež kdybyš byl slepým a mrtwým žiwobhti xod
Boha wpprosil“ u šda:lt fe to Uepotwršxxje
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pofawád w UyUějssichdobách? wu S jakoU ochot
Uosti čte Uáš ltd slowaUský w Čechách a Mo
rawě fpify fw FraUtisska Saleskeho žlásstěwý
boonU kUihU „FilotheU“ we dwojčm pťekladU

šUowa mU podanU? uu Bťehlednemťt thto
sily, kteréž se tehdáž Ua poli cirkeinm jewily,
zajisté fe tim Utwrdime w tom pťeswědčexli, že

beš pťedcháže1icťhocwičeUi takowých wýslede Ue
mohťo se wyskthoUti Welká část jich owssem
prod wšala ža pričiUoU Uowotáťstwi protest,
Uačež hnedle čteUáre Ua dile w Uich wanUci
wássniwý trpký toU pťiwádi

jll. cZelnnitťUi osUdy Eirlcwr.
wpuw

242 ďozžimňni pťrdběžně

Události, kceré Uám historie cčrkein wěkU
tak rečeUé reformacie Ua pamět Uwádi, majč
do sebe žlásstUč dUležitosti Eťrkew sw byťa
tebdáž wybidUUta kU žápan Ua žiwobytť a smrt
u a welmi šhUsta dáwalo fe slysseti od oUěch
dob prekwapeUé woláUi witěšUé: „Nim mUsi

padUoUti!“ Ziž pak kdekoliw jako w těchto
dobách, reč 1est o UebezpečeUstwi Cirkwe, kato
lik pťi tom žcela pokojUě pamětliw jest slow
BáUě: „BraUh pekelUé UepťemohoU1“ (Mat
16 18) a Ueboji se, že by mohla Eťrkew fw.

wyhonUti celkem Owssem ale mohoU celé
Uárodh a šemě octUoUti fe w tom Uebežpečext
stwi, pťijiti zafe o útěchy a poklady, ježx fw
Eirkew skýtá jestli totiž byly fe staly jčch Ueǧ
hodnými; kdežto fe Uapotom wyplUi slowo Báně:
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„Králowstwč Boži ,bUde od ;oáš odňato a dcixro
lčdU, kterýž pťiltassl owoce 1ebo (Mgc. 21,43).

W Němcťch, w ,NUglickU a SkotskU, we
Šwedťch a 1tslých žeUUch,w těchto dobách tisi:
cowé byli fw. Ctrkwt Ukašali žáda: u a hle,
w Uowě objtšwellýchy šelUťch, w Nmerčce, we

wýchoďni JUBU) ,w Eťl,tě a J,apáUě práwě UyUč
timže čafem milltoUowe ža UahradU do Ečrkwe
fe Uwádějť. j

N č w Ewropě famš sloUžtl oUeU žalosti:
wý odpad pťece tšž Ua druhé straUě 1edině k
tomU, aby Eirkew fw. oččsstěna byla; co bylo
UekloUdUého, wyssťo ž Uť weU, chorobné oUdh

fe od Uč odděťily, a an ,omťadUUwssč žapočala
štwot mohútrčšžssi blahodarnějssi wéstč, jak jfme
bylt we pťedesslém poz;nali.u

245. Rlyssiťowúni wiry ůiǧrstanstxém Zupňněs anii.
a Einť.

Od čan wýbojčc MUhamedánůw byla
wčra kťestaUská w Nsit a w Nfrčce bUď šcela
wyhlašelm, diťčm w UejhťxxbssižkášU sklesla. Se
16. stoletim wssak počala žlásstě pro Nsii Uowá
doba Uábožexčská,1eltkož těmř krajtllami, jež Bor:
tnǧalcč fwětn objewtli, kťeskcmskš wťťe Uowci
dráha tmno byla otewťilm.

NejslawUčjssč wěrowčst w ptcšch krajixleich
byl fw. Frasltissek .Fawter. Reholni bratťč
jeho Ješowité w počatém dile pokračowali š tač
ssťastslým wýsledkem, že i w cifaťském hlanorlimu
městě Meako stawčly fe chrámy, jichž po tU
dobU 1tž 250 w šemč fe čitalo. J kyUUla již

:ee
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Uaděje, že w celé ťčsst japanské pťijato bUde fw
ewangeliUm aU tU š UeUadále wypUklo prona
skedowáUi kteréž se UkoUčilo úplUúm wyhUbeUim
wiry kťestaslskéw ťčssi těto N 1587 již bhlo
70 kostelU fpáler a mnoho kťesiaUUUfmrčeno;

Ješowitě měli do jedUoho že žemě se wykliditi,
Uicméslě fe Udrželi pod ochranU Uěkterých kUižat
Bťččan tobo proUásledowáUi měla býtt drUhU
politického; cifať prý měl ža to že wždy ro
stoucč mUožstwi kťeskaUUhrozi státU Uebezpečim

DálssrproUásledowánižprobila žárliwost
obchodUicka kalwiUských HollaUdčaUU kteťi

tamějssi obchod k fobě potáhUoUti a portUgalce
odtUd wytiskUoUti Usilowalt J žbUdtlik we králi
podešťenť, že král portUgalský prostťedkem miš
sionaťU žemě oUé žmocnitise šamýsslť Nyni

hUed Uáboženstwč kťestanske bylo co Uejpťisilěji
žapowězer (r 1615), Ua sta wěrných wyzná
wačU co UerkrUtněji až Ua fmrt Umnčeno
Nicméně Udržel fe jessrě wždh zUameUitý počet

kťesiaUUw Zapaltě, n tU r 1637 Uamirelt
posledUi strassm) ráš. Zase to byli Hollasldu
čaUé jižto obwtňowali portUgaťce a kťestally w

Jaaně, že se fpikliproti žiwotUcisarowě Udá
roali že žachytli psimi obsahUjici dUkazy tako
wěho fpikUUti Nemohlo fe posild rožhodUoUti,

bylyli psan ty pťesitě či podwrženě toťikwssak
jest 1isto že Hollandčalle š těto Událostč weli
kých wýhod měli pro obchod sij Beze wsseho
wyssetťowani kťeskasle Uyni co bUťiči odprawo
wám jfoU a když kťestaUekrajiny Nrilta 37 000
mUžůwsilUť Uzawreťife brániti peonsti Sina
bara fe šmorniwsse: tU Zapčljčilt HollaUdčané
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fwé děla Uámoťnš, alžy jimix jejich hratťi kťe:
stanssrčpowražděm byll. S toth poražkoU bqu
kdekterá stopa ččes,čanstxpaw Japaxcě wyhlazelta,
a sotwa we ktere šel,m wyteklo toli krwe kťe:
fkaUskě, jako w Japaltě,. Z Je,zowitú famých
80 wytrpělt w posledmm pronasledowálti smrt
mUčedlUickoU. Wsst,!m ctžožemcům Uyni šapo:
wěžeU pťistUp do ťlsse pod pokUtoU fmrti; jeU

HollandčaUúm dowolelto, j,obchodwéstt, a wssak
pod wýmtslkami Uedústojllymč, haUebnými, mešt
kterýmiž měla bý,tči ta, že wystoUpiwsse Ua
pewxloU žem Ua kťcž Spasitele Ua žem položeUý
Uohama sslapatč meeli.

2. W Jndti. We welikém úšemť JUdie
kášal sw. Frantissek .FaweriUš š wýsledkem až
žážračným. be wssak c,elá ťisse dala fe šťskati
ChristU, tolUU w cestě stala ústawa kastowUč,
podle které wesskeré t;xmějssi obywatelstwo rož:
děler 1est Ua 5 šlasscnich tťid. Nejwyšssčz
Uichjest tťťda bramiUú, Uejnižssťslowe partaš,
kteťť se jtž fotwa k lidem pťičitáwaji. Jest:lt
tedy mišsionáťt drželi fe těchto posledUťch, kceťč
úcěch sw. ewangelia ssoU Uejpotťeb!lějssť, tudyž
jim byl pťistUp k wyšssim kastám žamešeU; a
bramťnowé i bež toho byli EwropčaUúm Uepťi:
stUpUi. N wssak horťiwost o fpafeni dUsst wě:
děla si i ždeporady. Robert Nobili r.1606
odebrať se do tamějssiho králowstwi Madallra,
UaUčiť fe ťeči a obyčejňm Braminúw, Uosil fe
dle jejich fpůfobU, a fám Ua fobě konať ko
až k podin bolestné otrapy a trýžněni, jimiš
bramťUowé Uejwyšssiho stupUě U lidU, pod jmé:
Uem Sanaš wymáhajť. Když si byl takým
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během nejwyšssi wážUosti dobyť dispUtowal, jako
cizý bramiU š domácimi, a posstěstiťo fe 1emU
šiskatt 70 bramiUU pro fwe fwaté Učeniu wirU

kresiaUskoU, Uačež bršo mezi ltdem Umoho tčsicU
dalo se pokťestitt JtUi Ježowité to dělali po
Nobilim; a wssak 1ediUě málo jich bylo š to
whdr ett prfob iwota Uad mťrU, až k strachU

pťisich, Uejmnož l podlehlt bršo Nobtli a fpon x
lUpracoinci 1eho erbcowali š lťdem sprostým

(pčxrjčxš), což owssem Uestlássť se š dUchelU kťe:
sianským; ont wssak bešpečilt se Ua to že teUto
pťedsl:dek fám seboU prestaUe až krestaUstwo
1edUoU pewných bh pojalo koťeUU Nwssak

teUro spUsob Ua wčrU obracowáUť takowýmto
UápodoonwáUim a pťichyťowáltim dochážel U
1iUých mišsioUárU oprawdowěho pokáráUi, a
bwltě pťťčiUoUdlolchého pro mišsie famy welmi
sskodliwého fporU o tak ťečeUých obyčejech
malabarských.

3 W Ččně (Ehan). Take do té weliké
ode wssech ostatUčch Zemi wyfokoU Zdi odděleUé
a ohrašeUé ťisse činské (kytajské) podaťilo fe
Ježowitům inksloUtř MatoUš Nicci dostal
se tam r 1582 pod ochranU jedUoho wyslaxt
stwa bršo wssak Uašslal že tito Ua fon moU
drost a 1emUoU wšdělaslost pyssni ČťUaUé 1erm

teUkráte Uáchylsli bUdoU, pťijmoUti wirU kťestaU
skoU, pakli jim podáwati fe bUde w Uádobě wý
tečsle Uěersti Když fe bhl tedy Uejprw dokoB
Uale wycwičsl w těžke ťečt čiUské: wystoUpil š

dčly wědeckými a Uměleckými a sire Ukažowal
UmppU fwětoon, Ulalby a hodčUy Umělecké
wydobil fobě těmito pťedměty wášUosti weliké
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g posléži pťťstny kU dwor,U sanžénm. Tťm,bě:
her br,xla proklestěna drqha wlťe kťestcmske, q
1eďeU bohacý a wšttesselly maUdariU š Ueteťl
fon Kandido,l: podporowaťt 1t mocně sson
wážxxčostt, a tlm, še stawěli mUoho chramů.
Niččiho Uástnpce Ua drax;e slawslé, ale obtťžslé

byl Ndam S,chall r.1622. Wroto že byl wý:
tečUým počtaťšm, Ulc,xžer jemU, aby sestawtl
cisaťskýkaleUdať; dofthi dústojnost masldarťlm
a stal fe pťedstaweslym mathematického tribU:
UáťU. Wo fmrti cisaťowě bpla wssak mladistwá
Cirkew čillská 1iž ansstťwelta proslásledowánťm,
jejižto obět Schall erjprw byl Uwěšněn, a po:
tom UUUlčeUr. 1669. UčeUý Ježowita Fer:
danUd Werwiest wynahradtl ho a kťestaslská
wirg dossla šafe cti. Bohužel! byly wypUkly ř
w EiUě fpory mešt wěrowěsty famými, o 1tstých
obyčejech kytajských, 1ichž podršett Zešowité
Uowě obráceným dowolowali; 1tUť mtšsionáťč
pak 1tch, proto že prý deláťskš ssoU, žapowi,d
daťř. Také o slowo: TieU a SchaUǧ:ti, které
šnamexralo Boha, sioáťili fe, fmť:li fe podržett,
aU těž žUábožeUstwi ččUskšho pochášť. Bulla
papežská r. 1742 Udělaťa dťoxchémU sporU koneč;
a wssak tim byl t profpěch mišsič welmi obtť:
žeU. Zatčm bylo t kťestaltstwč od Uěkterých
cifaťči těžkýmt pronásledowatlimi ansstiwexw;
Uičméslě Udržeťt siř tam Uxišsiolláťč ž ťádU je:
Zowitskšho statečUě, až ťád ten wyšdwižčlt byl
U 1773.
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2“. Ewangrlinm m šňmrricr. u Zwobudnň nbec

Y!arngnay.

J w oUé, pro celoU historii fwětskoU tak
dUležité Událostt, že totčž r.1592 Uowý dil
fwěta Nmerika objeweU byl mělatě UábožUá
mosl kťestcmska znamenitého podčln Ze tottž
králoan Jšabella Kolumbowi k jeho odwáž
ltwémU podUianti tťi lodě wyprawiti dala: k

tomU ji pťiměl šlásstě 1ejč zpowědlUik tim predx
stawowáslim že i w oněch Ueznámých krathách

bež pochyby pťebýwaji lidé, kterč fe pofawáde
o BáUU Ježťsst EhrtstU Uičeho Uedožwěděli
Také hUed Ua prwnich loděch, které tam po

odkrytť wypraweUy byly, Ubiraťč fe Už tam těž
lnišsionáťi N wssak žwěstowáxri wiry fpane

welice bylo obtťžer w tamčxjssichkrajinách pťedně
tim že obywatelé Nmertky byli welmt málo
schopUi kU porošUměUi poijm UadsinyslUým,
potom i, že 1ejich ťeč bhla pťiliš chUdoU aby
jich mohla wyjádťiti N wssak jesstě wětssčch
pťekážek žawalilo chowanfe sspaxchelských
podmantelU u Uejwice dobrodrUhU
Zejich Ueprawostt a UkrUtnosti Učislily hlUboko
dojem Ua tyto fyny prirody Kde která Ueťest
a bida pťichážely Ua Jndiány skrzewa Ewrop
čally; pťirozeným během 1ak pak si Ulohlt ža

miťowati Uabošextstwi těchro tyraUU sidých? u
Mišsionáťt Učinili seč byli, tomU wssak

Uemohli Ubrániti, že obhčejně, když JUdiáni byli
pokťestaUěUi prtssli pod wladU páUů UkrUtUých
a Uemrawných Jezowité wyUalezawč láskoU
krestanskoU k těmto UtiskowaUým žaměrili zcela
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jiUoU cestou. QUi totiš pťedstawonšali sklrsfili
sspaňhelskémlx, že UťrUtUost ,EwropčaUU,a x,ejlch
zlý pťikťad ssoU lǧexwětssč zawadoU ,obracenl plšaž
mějssich obywatelU k wčťe kťest;mske, a obdržell
dowolenč (r. 1610) mežč JUdiaUy jesstě Uepod:

maUěUými žťiditi pťifady, kťesiaUské, do kte:
rých bež 1ejich powoleUť žadslý EwropčaU wkroe
čiti Uefměl. Tak powstal BaragUay, swo:
bodUá ober, pod fwrchowansti sspaňhelskoxl od
Zežowitú patriarchálltim fpůfobem ťišená, která
pokUd Uejwťce možlw, podle wzorU perť Eťr:
kwe w JerUšalélUě byla UfpočádáUa. S welikoU

obtižť pťtwedeUž jsoU diwosst ktomU, aby fe
pofpolU w poťadUých a stálých pťibytcich Uby:
towaťi, ž čehož powstaťy tak Uažwaslé redUkce
(farUi okrefy). QUt jich Uejprw wycwičilt w
Uejpotťebllějssťch UměUich žčwota, Uaučtli 1ich
orati, pole wžděláwati, ťemeslUicképďáce a Umě:
leckě kanti, cwičili jich we žbrani, aby se proti
Uáješdům častým loUpežiwých fonedů bránitť
mohli a žaopatťtli 1tm k témUž účelU žbraně a
děla.j Tak z Uich Uejprw wšdělali lidi; a kdpž
se tak lid UaUčsl stťidmosti a pťiwykť domácnosti:
tenkráte ž nich děťati počali kťestaUy.

Tato Ua UábožexlstwťšaložeUá občaUská ústae
wa daťila fe a Utěsseně kwétla w 30 redUkrčch š
300,000 dUssi. Spokojerst a wsseckykťestčmské
cnosti mčly zde swůj stánek, a wwwijely se w těchto
UepokažeUýchdětech pťirody, jimžto Ježowité byli
otci, dUchoinky a pťedstawexlými politickýmt i
lékaťi. BohUžel! Uepťátelé o Uich Ueprawě troU:

sil,i, žš ǧorýjedině pokladú wezde1ssichtam wyhle:
dawml a skUtečUě krásité dťlo jejich Uičili.
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243. iťlstaw žnropaganda ln Žimě.

Roškaš, který dal BaU apostoťUm, aby
totiž se rožesslt šwěstowat wssem UárodUm ewaU
geliUm, powažowala Eirkew weždy ša fw. po:
wiUUost,a práwě jfme pozxmlt, 1ak skwělým
sprobelU an ho w těchto dobách byla wypl
Uila be toto dilo weliké dále wedeslo a ostťi
háno bylo šťidil r 1622 w Řimě papež Ře
hoť Mss brát (koUgregaci) a pozdějt k Ui kolleji
pťipojil do které pčijimásl jistý počet mladikU

ž Uejrožličnějssich Uárodň a kapostolskémU po
woláUi wpchowáwásl Tato brát a teU ústaw
fe 1meUUjepropaǧaxcda (()eršxreššrjo šc
()ollčšjum cjo prt)pčdščm(jčdljáš) Broto že
fe Ua to mUoho darU a Uadáni fcháželo: tUdyž
teUto ústaw stal se Uesmirslě welkotwárným,a
siaonst kteráž fe w tomto ústawě o fwátkU
ZjeweUi Bářtě každýrok koUá slaonst ja
žka 1est 1edan drUhU fwého kdežto Cirkew
1ako drUhdy w JerUzalémě o slawslosti Letxtic
w rošltčUých jašycich žwčstUje chwálu Boži

Tšž we FraUcoUšich bhl r 1663 femixlač
žťčžeUpro šewUějssřzahrančné mtšsie; rowUěž

tak stáwalo tw 1iných katolickýchšemich Ewropy
Uěkolik témUž účelU wěnowaUých ústawU

246.Žab sr wrdlU Wtrlxwi pn mťrnaungňb!lrbsl:ém.

Na sněmU aUgšbUrkském (1555) Uestalo fe
úplUé we wiťe UarowUáUť Uebok wymiUěUi
cirkein (ršššrmdum ooclššičdšdioum)staloť
se protestaUtúm kameUem Urážky. Eirkeinm
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wyminěslim slowe ošteU p,ro katplčckoU Cirkew
tak dúležitý„ a ž p,ťtrožeUeho prawa tak jasicě
plyUoUci član,ek :,ntrU qušbnrkského, dlex kte:
réhož hodUostať elrkewm (btskUp,,opat a t.,d.),
kdyby se stal pro?šstaUtem, Uema, miti prawxo,
žemi siooU, w Ulzťo pofUd we leéUU Eirkwe
wládUUl, feboU po,tahUouti a žprotestaUtizowati,
wu a Ua toto prawo od kUižat protestaUtských
málo dbáUo. N jexltkožtoxstará žkUsserst žtwre

zUje, že straUa žlesmýsslejicich ,wždy wice opo:
wxážliwosti axsinělostčx fobě dodawa, Uežli siraUa
poctiwých: tUdiž fe stqlo, že Eirkew katolická
fem a tam Utrpěla Uapady a wydraUcowáUi,
aUtž mohla k razUémU odboji ostatečUěti. Bč:
hem Uěkolika 40 let žafe 14 biskUpstwi jixw
pleU wžato, ai wťče 1eji odcčšeno. Brostťedek,
jehož kUižata protestantssti pťi tom podwodně
Užiwali, byl teU, že Uechali woliti od kapitoly
Uějakého králewčče dxomUfwého za fpráwce
(administratora) toho biskUpstwi,aUebo i š wlastUi
moci takowého Ustanowtli, a tak špoUeUáhla
spráwU búskUpstwi š wladoU šemskoU fpojowali.

2. J arctbiskupstwiKoliUské bylo by téměť
Uaskrze byťo býwalo žtracetlo. NrcibiskUp a
woleUec Gebhard byl sk ožeUil, a pťece fe
domniwal, že fmi fwé arcibiskUpstwi podržeti a
fnad i Uoon wirU w šemi rošssiťowati. Jeho
UesslechetUostwssak fpojila fe š toU erpatonstť,
že pťijal wirU Uikolt lntheráUskoU, Uýbrž kalwiU:
skoU; pročež mocUi kUťžata lUtheráUssti Uic ho
Uepodporowali, kdežto kalwiUssti jessrě kpodpoťe
Ueboy,listacečsli. Kapitola a radda města Kolťna
wyxadťsly se proti UěmU, a tUdiž r. 1583 byl
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fefažeU a UasilUě whpUžeU. NowUš tak se město
StrašbUrk jeU žtěžť Ubrániťo Uowé wťre když
tamějssi protestaUtsstč kanwUčcč (meži Uimi i š
KolťUa wypUšeUýGebhard) 15letého protestaxtt

ského priUce ša biskUpa mčtt chtěli. N U prostred
takowých pohorssextč erstýdalč se protestaUte
Uenstale stižUosti wéstt, jakoby oUt byli tř škra

čeUi a Uttskowan; chytťe to wypoččtcmý prostreu
dek 1ebož č po dUeš š obťiboUpoUžťwajť Kde
koťt mocUáť katolický Užčwať práwa sioeho, které
mčl dťe mirU aUgšbUrkskcho že totiž we fwé
žemř fon wirU ssťril rc Upeonwať (práwo re

formačnť), 1cxko k p w Bawoťťch, RakoUskU
aj.: t:l hUed žaťowali Ua proUásledowaUť; kdežto
knižata protestcmtsstť toho práwa Užiwalt beš
ohledU Uessetrťce Uikoho 1ako k p Falcko wo

leslské(EhUrpfalš) ša 60 let meelo 4kráte mě
Uitt wirU, ač r 1563 Bedťtch lll katechifm
heidelberkský, co symboltckolx kUihU k UpewUěUi

kalwintšmU šhotowitř dčcl
Z Son UeUáwist prott wssemU, co od

Eirkwe katoltcké pocháši bpč to bylo febe lepssť

projewowaltč protestaUte t tťm fpůsobem, že an
opraweUi kalesldare od papeže Rehoťe )(jll.
r 1581 Uwedeslé Uechtěli pťijmoUti, čťmžhádky
a šmatky w letopočtU powstaly wu BokojUě

žin býti wedle katolťkči, toho UedopoUsstian
dUch protestasltský; oU chce wlásti a wrch miti
1eU kde postači pťemori teto Uabýti W tomto

leži jedllodxlché wyfwěslesli toho 1ak mohla wh
pUkaUti Uhni Uásledeťci wálka Eo se w Do:
Uanorth stalo, opčt mocUěžboUťslomysle
Toto město ťišské pťtzUáwalok se w čaš Uša
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wťeUč mirU k Eťrkwi katolické. Bršo pak fe t

tam protestaUtifm wl,oUdil, a poteUáhl,a dobyl
pčewahy, tak že poslež šoesskerq katoltckcl7Boho:
slUžba Ulěla tam potlacena byti. dež 1edeU:
kráte katolici r. 1595 drželt procešsi, pťepadli
jčch protestaUti a rsošehnžxli jich. Jelikož cifať
jřž po leta darmo 1ich plfemUě Uapomislať, aby
fe katolikúm ochrqtty Uežddpiralo: r. 1606 xto
město dáUo do klatby ťťšské, a wojwodowi ba:
worskšan Mar:owt Uložer, aby 1t Uwedl we
skUtek. J bršo hoUUtsl Mar městoxto, aby fe
wždalo, a proto že Uemohlo wyplatiti oUtraty.
wálečslé erekxlčlli: šústalok, jač to bylo starým
obyčejem w mort wojwody, který dťe práwa
reformačlliho hUed obťad protestaxltský žakázal.
Nin fe .stchl Uáramslý kťtk, 1aké prý Uebešpeči
l)roši celé wěci protestasltské, a Ua Uejbliže pťi:
sstčm fUěmU ťišském chopili fe kUižata staré po:
litiky, a Uechtěli cisixťt Ua pomoc proti TUrkowi.
NUo sslo se jesstě dále. KUižata protestaUtssti
spojsli fe š cišožemcem FraUcoUžem r. 1608
Ua fwé wlastnč krathy, jeU aby hájsli blUd
fwůj a mohli rošsstťowati ho dcile. J wčdělič
se UUceUy knižata katoťtčti ktomU, aby též Užan:
wťeťi fpolek ua Uažwaný ligU. Boj se šdál
býti erdiwratným, a weltké byťo Uastalo, Uebež:
peči i Eirkwt i ťisst Uěmecké od UUie (sioolkU
knižat protestantských), kterážto šdpodporoU fraU:
coUšskoUhrošila býti strassUon. W tom byl ša:
wražděn král fraUcoUZskýJiUdťich M.r.1610
a UUie pošbawellá jfoUc této podpory, Uemo:
hla fe odwážiti, podstoUpitč wálkU.

Bršo wssak oheň pod popelem doUtUa1icť
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we ohromUý, a wssešžirajťci wybUchnUl požar
wálky 30leté

247 50lrtň múlba

W Čechách whpllkla szjUělostč protestcm
tUw an wálka kterážto po 30 let pUstosstla
Německo od koUce ke konci Majestátem cifaťe

Rudolfa powoleno bylo sice stawUm a městUm
katolickým, aby fmělč stawěti nekatolické sskoťy
a chrámy, Uikoli ale poddaUým wrchUosti kato:
lických N prece wystawěli fobě poddaUť arcix

biskUpa pražského we Hrobech, oUiUo opata
BraUmowského w BraUmowě samem takowé
kostely pro sebe K roščazU cčsaťskémxl jeden z
Uich hUed byl žboťen, drUhý zawrelt Jak oby

čejslě kťičeli tU hned protestaUti že ssoU Utisko
wásri že list majestátUi jest šrUsseU a hlea
rošjitťeUa Ualezla hUed w hrabětč Matějt š
ThUrU U odhodlaUého a ctižádosttwého Uačel
Uika Když pak Ua stťžUostt protestaUtUw byla
dossla Uotná dútka od cifare Matyásse: tU táhlč
powstalcowé do Brahy Ua hrad a wyhodilt
tam dwa raddy cifarské Martinice a Slawatu
(jako domnělé skladatelé oné dUtky) č š tajem

Uikem wen ž okna kaUceláťe králowske (13
Kwětna 1618) do šámeckého pťčkopU. Na to
Ustanowilč wládU 30 reditelU š každého stawU

10 wypowědělt Ježowity že žemě a postawili
wojsko stawowské pod TbUrU em ke fwé obraUě

a wwpUdilt pomoci protestaUtske UUie cifaťske
wojsko žcelých Čech Mezi tim sessel cťsar
Matěj 1619
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2 FerdanUd jl. kterýžto byl posixd
wládUUl w šemťch nčtrorakoUských, a tam tak

ssťastxrě byl wyklidil protestaUtišmUš dostal se
Uin kUwládě wesskerýchželni dědičltých. Sotwa
kdp nastoUpil mocUár wládU w okolnostech tak
žonglých, jakowé bply teUkráte, když Ferdč
UaUd ll we WidUt fe ortUUl Uherssti prote:
stante byli fe fpolčilt š BethleUGáborem a
tento š TUrkem! m ont již staUUl pťed Bree
tislaon (BresibUrg) Wojska FerdinaUdowy
byla porqžeUa od powstalcU českýcha byla tak:
měr obklťčexm a Ušawťenax; hrabě ThUrU již
staUUlpťed branami Wčdně Stawowé hoon:
a dolxwrakoUssti nepťisslt složitt cifaťi holdo
wáUč kThurU owi se pťipojiwsse Již fe powi
dalo o tom, že chtějč cifaťe do klássteřa strčitč
a jeho dťtky protestaňtsky wychowati Zdalo fe,
že jtž odbtla posledUi hodan pro dUm RakoU
ský a Cirkew katolickoU w ťisst rakoUske t Uěmecké.

N wssak FerdanUd Ueztratil žmUžilosti, i když
dosslo k UejhorssimUžpspoléhaje Ua Boha a fwé
dobre práwo 11 Eerwna 1619 wkročiloUeé

Uadále 16 protčstaUtských stawU do práždneho,
koUlemi protestmttskýmt již šproráženého hradU,
ažádali boUťltwě Uessetčice an té UejmeUssi
slUssnosti kU Ferdinalldowi abh jejich spolčeUť
š českýmipowstalci Užnal FerdanUd fe Ustra

Uil Ua okamžik do fwé ložUice tam pred kťižem
Spasitelowým Ua kolena padUUl a fe modlil.
W tom nu bhlo UajedUoU slysseti šwUk trUb
polUich; tma 500 kyrysnikU plUkUDampierrowa
pod plUkoinkem St Htlair em wraštla kluso
tem do Uádwoťť hradU. Cele polekan Utekli
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bUťičowé a dalč fe Ua útěk do tciboru k TbUr

Uowi Nowa žmUžilostožiwowala katolčky Wi:
denske;6 600 sstU.deťcich chopilo fe žbraUě pro
wládce fwého a měssčalté Uásledowali pťikladU
je1tch Bržo dossla radostUá šwěst, že cifaťjký
woijdce BochUoi (čti BUkoa) w Eechach
šwitězil a k hlawUčmU městU kU Braše fe pťt

bližil TU rychle ThUrU odtrhUUl od WidUě
a stáhUUl fe do Čxech Bo tak žážračUem ša
chráUěUi odebral fe FerdanUd do FraUkobrodU

kU wolbě cťsaťské a obdržel tam korUUU a bla
homažan cifare ťimského

Z BoložeUť Uowého rčsare žUstalo UicmeUě
powážliwe Nebo meži tim, co we FraUko
brodě obdržel korUUUcisarskon pošbyl w Ee

chách korUUU králowfkoU W Wraše byl
totiž od powstalcU ža krále wywoťáU 20letý
woleUec falcký Bedčich 7 Tak wede šráda
Ua wire kU žrádě u UarodUosit a wlasti! Z

této Uowé tčsirě wyfwobodil cifače pťčtel 1cho
mladosti, wýwoda baworský Mar a žcirltwost
lUtheráUU Ua kalwtny Bedťčch U totiž byl
kalwinista, a proto 1ej kUťžata lUtheráUsstč pod
porowalt UehrUbě Také U českhch lUtheráUU
mUoho žťe wUle si Uadělal aU sotwa do Čech

fe octUňw š kostelU wssecky ošdoby, i kriše wy
hážeti porUčtl a 1alowé obťady kalwinské pťi

slUžbáchBožčch šawedl Takowý dwUr kalwiU
ský Urážel obyčeje UárodU, od jakžiwa katoli
ckého a citliwého, UáčelUťci českeho wojska těžce

Uesli, že UhUi pťichozim cištUcUm pťedxtost fe
dawá dUwěra a swoonst mižely Zatim fe
byl Mar, 1ak Uáležť pčihotowsl k rozhodUémU



Z()ťe:těxddwúlka. 983

rážU Nejprw šahUUl do Nakonska a stawy,
pofUd 1esstě wždorUjťci kU powiUUosti poddajx
Uické pčtwedl Uažpět Na to spojeU š cisačským
wojském pod Ttllym wtrhť do Čech a brzo kU
Praze dorašil NU Bedťtch prawě jak Uěkdw
Baltažar, howěl fobě pťt skwostUéhostiUě: prissla
mU siUUtUá špráwa že rčfačssti prawč wyhrálč
w bitwě Ua bilé hore (1620),c čimž fe krátké
anowáUi Bedťichowo š hanboU skoxlčtlo Wraha

fe wšdaťa česstť stawowé žUowU fe podrobslt
šákoUUttémUkrált fwemn, ltst majestátUč prodče
toltkerých běd šrUsseU byl

4.Wáťka by byťa 1)čdoj“pělahsled kU koUci,
kdyby4 jt Uebyťt protahowalč w Němcčch Uěkteťč
dobrodrUhowé, 1ako hrabě MaUšfeld kU pro
spěchU žcchUaUehoBedťicha 7., wlastně ale aby
lid dranrowati mohlt OUtt byli od woijdce
ligy Qlly ho a od cťfarskéhogenerála Wal
leUstetUa w rocčch 1622u1626 poražesli

Tež DáUsko wystoUpilo Ua wálečnem 1e:
wiskU w Němcich, meelot fe wssak r 1629
wsseho dálssiho wmichánč odťiči

Tak ostal koUečUěcifar FerdanUd ll
wssxldy witěšem

248. Yobračomúni u mir Mrstsúlslxý (1648).

Zdáloč fe že UyUť prtssla doba, kde se
staUe Ečrkwt katolicke fprawedlnost, a statky, 1i

od protestaUtU Uefprawedltwě odňaté Zafe Ua
wráceUy býtt majť FerdquUd jl byw ktomU
doťehliwě wybišesc od katolikUw Učmecké ťťsse,
wydal ofUdUý edikt restitUčUi (Uahradečxci)
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r 1629 jimž rozkázáno aby knčžataprotestaUt
ska wssecky statky dUchoin, w jichž drženi bylt
od mirU aUgšbUrkského žafe katolčkUm anrá:s
tili, a kromě wyžsláni aUgšbUrkského žadUe iiUé
Uekatolické aby w risst Uebplo TeUto edtkt
šhodowal fe šcela š mirem aUgšbUrkským který
tehdáž ža prawldlo odbýwal Nk si ho tedy
Uěkdo u š ohledem Ua smUtUe Uasledkp, jež z
Uěho possly, u Uažwe Uepolttickým; Uefpra
wedliwým wssak UižádUoU měrou Uebyl Ze
tento edikt protestantské kUižata bolel jest wěc
šcela pťčrošená Wždyč pak byly tyto časité
statky hlawni pťičiUoU toho, že oni odpadli od
Eirkwe

2. To pohUUlo protestaUty Uad mirU prott
cisaťi; Uebok wydati měli dle toho Ue méUě

Uež 2 arcibiskUpstwť, 12 biskUpstwi weliké mUožǧ
stwč statkU klásscerUich, čimž Uastáwala weliká
Ujma moci jejtch BťilUUlost k pokradeUémU

žbožč dodáwala sinělosti k odporU Bťř tom fe
ohllželt kde kdo by pomáhal w cižiUě; i poda
ťilofejim Z FraUcoUšska prtsslopeUěž,a
že Šwedska, loUpežechtiwýchtlUp,uježNčmcč
witali co ofwoboditelé ťisse fwé GUstaw
Ndolf, který již dáwno po Uěmecké korUUě čč:x
hal prefadil wojsko stoě Ua pUdU UěmeckoU r

1630 a ačkoltw w bitwě U Lťišelt (1632)
padl wUdcowé jeho wedli wojUU dále Bržo

žúčastUilo fe i FraUcoUšsko w Uejhlubssim Uě
mecké čisse sUižeUi; Uebok ač doma protestaUty
Utlačowalo, k siližesli Německa wojska whsilalo
u protestaUtům Darmo cifať Ferdinasld lj.,
a po Uěm FerdinaUd lll. podawali rUkUk mirn,xj
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po Uěmž šatoUžčli kUťžata a„Uár,ody. Nle teUt,o
mir wždy FraUcoUšskem a Swedskem, a doma:
cimi žeměšrádcč byl Ua štUar Uwe,deU. Německo
Uxělo Uejdťťw ťžýtt, lpyltdlťšUo, sxel)o blahobyt
žUččen a Uejkrasitěxsst kraUmo 1eho Ua ponsst
obráceUy.

Z. Eelých 13 lel: fe o to 1edUalo, kterak
by wssežhoUbUý plameU wáťečni koUečUě mohl
býti UdUsseU, a pťežádoUcč mťr koxlečUě anráč
ceU. Nťe celý občallský staw jejť byl tak po:
UlateU žáměrh rošličxtých oUčastUčkčitňk roždťťné,

žádosti cak mnohotwárslé a fobě wefpoťeš od:
porné, že i počátek k 1akéankoli siniťeni mnfel
býtř welmi obtižslý. Neboč cttU Uárodnosti Ue:
bylo U Němcú stopy; Ua dobro fpolečUé wlastč
žcid:tý š kxlišat Uehleděl, blaho obchš ťťssrx Uě:
meckš Ueleželo žádUšUxU Ua stdct, každý staral
fe 1eU o žtsk pro fon ofobU, o profpěch stošho
domU Uebo řnťžectwi a t. d. byč pak tťm ťisse
jakonolt Uij trpěla. Tellto eršastenecký a
sobětslý dUch bhť to práwě, 1ak w Ečchách, tak
iw Němcich, 1eUž šde i oUde čišiUcům cestU
otewťeť do domU, a šáhUbU Hťtslesl Uoťastčf Ná:
božeslstwč sloUžtlo wětssint dťlem těmto sobcklm
ža plásstik, který se UestoUdUš odhalsl, když pťisslo
k wyplárescť. Koslečně r. 1645 fefslt se plno:
mocUčkowéUlirUwe xUěstáchMúUster:U a an a:
brůck:U, a r. 1648 podepfána fmťoUwa U!irU
westfálskšho, Uejť)aUebUějssčhoco inrU, jehož
fwět požUať, w Ušmžtč) Německo Ua žápadě a

Ua ,sixwerxčfwé k)raUřčUikrajim), 1ako otewťeUé
braUy Uepťátelům postoUptlo.

Za odměUU toho, že UěmeckoU ťissi Ua
d 42
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poUsstkU obrátilo dostalo FraUroUzsko Elsasy
še Strašbmkem kličem to do ťisse Uěmecké;
Šwédsko dostalo pťedlli Womoťasly, ostrow
NUjaUU a thé a k toxUUdar 5 milltoUU tolarU;
a kdekoli Uěkterý protestaUt UčiUil Uárok abh fe
mU Uěco daťo ža UáhradU sskodp wálkoU Utr
peUé, hned fe mU odměťslo kUš katoltcké země
Uějakeho bčskUpstwť opatstwi Uebo klásstera a

tonm fe ťikalo fekUlarišowáUi t. j statkU
dUchoinho na swětskyproměUowáUi. W ohledU
Ua UabožeUstwibyť mir Wašfowský od r.1555
potwrzell a rožssiťett také Ua wyšUáUi reformo:
waUých, tak abh w ťisst Užťwalt stereho práwa
š LUtherány, ale fwobodllé wyšUanč katolčkUlU

a protestaUtUm Uebylo powolerlo Uýbrž Ustan
weU rok 1624 ša UormálUi, a jake kde wy;
žnáni oUoho rokU anowaťo takowe mčlo Uynč

býti Uowě Uweder Uebo žachowáUo Na žemě
rakoUské wssak aUř rok Uormalni wštahowatt se
Ueměl Uýbrž wUli mocUaťe žcela žústaweno

chceli protestaltty trpěti, čili Uic Také o dr:
žeUi duchownťch statkU rožhodUUl rok UormálUi
1624: cokoli ž Uich která strana Uáboženská od
1 LedUa toho rokU měla to ji prý ma 1tž šUr

stati. U wěcech UábožeUských již Uema fe rošx
hodowati wětssmoU hlasil Uýbrž pokojným Uae
rownáUim a t d Takowý byl mir westfálský
Zčm fe octnUla ťčsse Uěmecka we staw rožer:

wanosti ktera fmloUon UtwržeUajest a
w Učžto fe až po dnesssli dexl Uacháži!
Bapež Jnnocellc )( Uemohl owssem potwrditč
Uálezy tyto fwatokrádežxte a siawně pťed
Bohem a fwětem proti Uim protestowal!
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Nle coš si ž toho dělali fwatokrád:
cowe“?! nu

249 žnolxusysžednocrni protrstantň ň Girlxwi ťrrlwu

Bylo a jest posawáde obyčejem mezi pro
testanty twrditi: že ty čláUky katolické wiry,
jtchž oUčbylř šawchlik p 7 fwátostť špowěd
obět msse, očistec byly prý teprw wymysslerw

od skolastikUw a erědomých UmtchUw latčnských,
apoččUaje od papeže š Rehoťem Ull že prý
fe Uwáděly a pťedstawowaly k wěťenč Kdyby
tomU bylo tak tenkráte by Cirkew ťecka jtž
dáon pťed tim od Cirkwe latiUskšodtržeUa
o oUěch, 1ak se Udáwá, z ersii Uowých čláU

cčch wiry Uebyla Uičcho wěděla Již pak ale
jestič ona we wssech hlainch čláUcich wiry,
wyjma jediUý o wychášeUi DUcha fw š Cirkwč
katoltckoUUa wlaš fjedUoceUa, a k Uim žá
roweň š Cirkwč katolickou hUed od počatkU kťe

sianstwa fe pťtznáwaťa A tento dukaž, kterýž
jich tak welice poráži fami siš Necka domU
pťtUéstt mUseli uu š hanoU!

2 Bohoslowcowé ž TUbiUkodeslalir 1574
od KrUsia do ťečtth preložené whšUáUi aUǧš
bUrkskéhopatriarchowi Jeremiássi do Caťč
hradU o jeho úsUdek prosice QU jim ho sice

erdepťel ale úfUdekjeho byl takowého obfahU
že UáUky blUdUé protestaUtUw osiťe pokáral

Brotestanté se sice Uamahali aby patriarcha
jesstč dálssčmč dopify poUčiti fe dal 1ak teprw
oUt Ua stopu prawdě jfoU pťissli: a wssak pa
triarcha si pťifně šapowěděl aby mu dále Uedo42
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pisowali Tak fe ke fwé halrbč došwědělt že:
anř Řekowé š Utmi držett Uechtěji

3 Také ťalwiUowci podjali se pokaU
podobxlého Jakýsl Ehrtll LUkariš š KaUdte
stUdowal w Wadowě a polom Ua fwých cestách
w Genewě a w Nnglicke: se byť fpťáto:lil š kať
wixwwct Kdyš ře br)l anrátsl do TUrecka
stalt fe bež pochhbp pomorť oUplatkU patriar
choUw Nle:asldrii a r 162l t w Eači
hradč samém TU fe dal do UesiUyslUšhopod

UtkUUtť, žkalwinišowati Eirkew 1eckoU Když
wssak fe š Uáhledy sioými wytasil hUed do wy
hnallstwi Ua ostrow RhodUš odejčtt UtUsel
Weltkými fmnmalxlt pe:čěž, a podporoťl wpslaslcex
aUqlickcho dxosáhmsl byť sice opět štracene dU

stoonsti: aťe jessrč UčžmoUdťew Uweťejxliť wy
žUan wťrh žčela kalwčltskš a tak fe twaťil 1ako
by to byla wfra E:rkwe ťčcké Za to aťš !erd

byl žafe feťašcn N wssak žesstě po tčetč Ua
stoťec patr!archálm,š se dotťel r 1637 Jelikož
wssak aUt tentokráte od fwého žpošdilého oU
UchslU Upnstčtt Uechtěť bpl ša kacčre prohťasscxn,
a Ua rožkaš sUltaUUw UsskrceU SyUody w
NleraUdrčt a w Jčr::šalšmš (1672) žawrhowalh
pťiřxtě kaciťstwč kqčwčsljkš a wýroky jejich w
Uexčelslějssich čláUkach wťry do slowa stejrlě šsli
1ako wěrošákonrx (dogmata) Eirkwe ťčmskokato

Žšcké Takoweho šcchaneUť dosslt protestal!tt UekU!u

266 Pnlwsy džrdnocrnt mrzi lmtulšlw U protrstanty.

Socwa by kdo ža Uwžnč bpl pokťádač, že
bp fe pťi tslk 1tžlčwém odpoxU, 1akowý Uowo
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taťi proti Eťrkwt jewili bolo pomyslilo Ua sie:
dUoceUť žlásstě aU wssecky dťčwějssi pokay pťed
U po silěUUl TrideUtské!U miUUťy se š Uepoda
ťenim N wssak rožwažowánťm Uehod kreréžd
byly pro stát a rodiUUž oUoho rožporU Uábo
žeUsiého wzslikly, proboxlšrxlo se w sslechetUých
stdčťch opětně pťáUť aby fe to fjedUoceUťstalo
Bamatowatt slnssť,že Uáwrhw k toxUU wycháželo
wždy že straUy katolikňw šťásstč takowých, kte
ťiž bylt ž protestalltskeho táborU se wrátilč do
lUUa Eirkwe fw Jiš Karel U Umoho se o

to pokoUsseť Nowxxětak FerdčnaUd .l thž
byl Učem)ErašmUš o tom Uapfal: wybidmll
cisať UčeUehoa mimého Kašfandra (ckx1566),
abo fwe o tom inUěUi Uapfal Spčš teU byl
fwrchowatš mirllý, a pťedstaije fjedUoceUčZa

swatoU pothUost Nle Kalwin sie prott tako
wčmU domýssleslť px:Udce žpoUšel a wssecko dálssč
wyjedUáwáUi žmaťtl. NowUě tak málo poťčdily
wýborUé fptsy mťťčwšWtrelia a Stafyla,
kteťižto bylt six oba anrattlt oo protestallttsiml
do Etrkwe katolřcké

2 We FraxlroUzich se šafažowať o fpo
1eUistraU Uáboženských kardinál Richeliexx a
wssak Utkoliw š ohťedx: cirkeinho Uýbrž we
prospěch ssalebUé politlky swe Za jeho pťiči
Uěnťm fmťoxlwal fe Ježowita NUdebert (čti

deer) š wyhlásseným theoloǧem kalwislským
Nmyqultem a 1tž toli popoUsstěl,že fe bolo
žlých Uáslede obáwati; Ua sstěstčfe rozessli 1esstě
dost w čaš a tak fe pťedefslo mUohýlU žmat

xkůmhorssim Tež Ježowita WeroUiUš pred:
ložil Uáwrh w dUchU weťmi smiťliwem k wy
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wráceni bťUdUých Uáhledúw protestaUtůw o wiťe
katolické; též proslUlý profešfor paťčžskýJiUdťich
Holdext Berthold NihUš UčeUečprotestant
siý do lUUa Eirkwe pťesslý obnowil dUkaž Ter
tulliánUw o odpamětUčm práwU Eirkwe (pre

skripci); aWwssak wsse bplo UadarmoWBoťskU hťeděl wýborný, otcowský
kráť Wťadislaw lsi, jemUž strassUý obraš roe
žerwaUé wlastt janě Ua myslt taUUl obojč straUU
smiťttt w čaš Naději že se to podaťť zaklá:

dal Ua to, že Uěkolik UčeUcU protestaUtských pťe
stoupiťo k Cirkwi,a aže Uěktečťš Uich (GrottUš

a1) wěčUé trwásli takJowého rožporu ža Ue:UložUé wyhlassowalt. Jhledělk oboži straUU
UakťoUiti k tomU, a w ToUrUt bylo o tom ro

kowáUť. NrcibiskUp Hxlěšdenský LUbiensky,
roše al weťmi pťiwětiwé požwáUi Když pak
se trm cittlč Uraženy odercowě že w tom listu
witěžstwi Eirkwe jtž pťedkem ža 1tsté pokťádal:
hledšl jčch Wťadislaw žiskati š jine straUh, spo
léhaje wťče Ua láskU a sledUotiwost dUcha lid
ského aUak fe děje žiwým slowem 1akožitim
slowem syU Boži lidstwo poUčil a wykoUpil
Po mUohém odkladan pťisslo se k rožmlUwě w
Řijxm 1645. WoleUcowé faský a branborský
odeslali dUwěrUiky misto febe Jiťč Kalirt
mUž prawého ústťedi dostawil fe do ToUrUě
N wssak an teUto mUž wýtečný, aUt Ješowita

Schonhofer Uemohli poťiditt co kloUdneho
Následkem toho byla jesstě wětssi rošhoťčelwst
stran kteražto fe Uejwice šhlUkla Ua Kaltrta
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N. Peďioda.

Wd časU „remolUci“ až do Uyněžssi
chwilo.

4e Mťiprawy lč rewolnrid

231 Zaů sr mymijrla Z rrsormari „rrwolncr“

Nin ssme fe bylt octUUlt U oUé doby,

kteráž mUže powažowálm býti jistým ohledem
ža počátek Uyslějssťho wěkU; t j. kdežto bwla
rošsiwáxm an sije, jejižto owoce wěk Uáš klidi
w kde olla 1edowatá hmota lidskémU pokoťelli
bpla wsstěpowáUa, jižto otrawexlo oUo posixd
postoUáwá a chorobč

N wssak to fe UUlfelo dUsledUě tak pťi
hoditi dle toho co fe pťed tim bylo dálo;
Uebo tak 1est klátba žločiUU že Uic dobrého,

Uýbrž 1eU šle owoce š Uěho dále roditi fe mUže
To co warowUé hlafy siž ža čan LUthrowpch
predpowidaly, to fe Uaplnilo mčroU fwrchowatoll

Nowota, kteroU LUther opowážil se Uwéstt
we wiťe kťestaUské,meeťa wésti kU pochybo
wáUč o wire; 1ak fe žačalo pochybowatč, pťisslo
fe až k úplUémU bešwěťi; fwoboda ewaUge
lická kteroU Lnther UstawičUě Ua 1aška měl a
wychwalowal, po Uěkolika mezistUpUěch wywi:

UUla čt zwrhla fe w pohaUskoU ždiwočilost,
UeUpťahanst a bežkážlwst: u opowažliwé, ron:
hawé pretwoťenť Eirkwe Boži wedťo kU pťeko:
cenč lidské fpolečUosti: ltde erěrni BohU a
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Elrkwt opiralt fe proti poťádem požemským,
občaUsiým:ureformacceweidlakrewolxxct!

Tenť 1est krátký obsich htstorie kteroU Uin
jimáme se doťičowati a jejižto dálssč wýwoj a
wywošowáni a staweUi ša dUU Uassich a ša
Utmt dále w Božťch rUkoU obťakem šastreUých
položeU 1est

OstatUě jest historie tato, 1elikož okresil
1esstě UedokoslčeUcho 1ak se samo feboU rošUmi

1erm žlomkem pročež 1est w Ui 1iUeho roš
děťeUťssetťer Uež jakšho w pťed:wšjssch perio
dách bylo Uásledowátlo

Co wssak w UyUějssich dUech se děje pťedu
mětem býwa deUUich nowtn slUssUěji Uežlt dě
jeptsl: soUstawUě složeUého

252. šmčt a pňd wědh posmútnč mr c!Trnnconzslm.

W těchto dobách wěda a žiwot Uáboženský
st(ly Usl wýssiltácbw žeml fw Lwaika Klá
sstery, ústawy fw WiUceUšia, SorboUUa a od
por š protestaUty pťislásselpč owoci Usslechtilých
Byla Uadsserst, Učerst a jádro we wědách
kresialtských TU pěstowať silofosii hlUbokýKar
tesiUš jehož bržo šUeUžiwáUo Bošert HUet
a j tU žápasilč obrancowé wiry kacolické:HUet
Waškal HoUtewille Somier. DogmatikU ka
tolickoU pěstowali we fpifech: Hamel, Ncctr Nťe:
raUder, Ch. Witašfe a 1. oratortáUi; w mra:
wowědě pračowaťi MalebraUche B Nikole,

B Lamy Nejssiťeji rošnásselt sinýssleUčkato
lické dwě hwěšdy onoho wěkU: Bošfx:ec a
FeUeťoU Co MaUrtUi Oratoriálti a Ježo
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wicš tehdáž wytěžiťi Ua ptolispatrt:stiky (stUdixlln
fw. occň cťrkewnich),a drě1eptsl: clrkewttcho, ne:
Uaťešťor gž dopofawade,cšhcž fo,bě podobně wel7
kocwárného. We wykladam Blsma sw. proslw:
UUli tehdáž: Rčchard Simosl, HoUbigaUt, áe
8:xu:žf9 Kaťmet; w dčxjepifxl cirkewltim: Tille:
mont, FleUrw, N. Nlerandčxr, Hardnixr a j.
Kašatelowé wýtečlli bpli: Flechčer, Bollrdaloxl
(Ješowtta), MašsillioU (oratoriáU), BridaiUe
(mtšsiomiť) a j.

2. Bo tak Uadějslém rožkwětxl Uastal bršo
smxčtný pád Eirkwe franroxlžské. wachom fobě
wýjew teU šaťostiwý mohlt wyfwětlitř, mxxsime
o Učkoliklet Uašpět fe anrátitt. Neformato:
rowé bwlt Zawrhli božfkoU aUtoritu we wěcech
wťrr), a šň to Ustanwilt ltdský (Ueb raděj
každý fwňj wlastUť) rozUm, Uby bdl prawi:
dlem wiry. Jtž Z toho by byla UUxfela po:
wstatt w Uejbltžssi dobč wsseobecná žmčltexlčre U
wiťe, kdhbyj Uebyli Uowou wťrU wytkUUlt 1istúm
wyslowe!lim w knthách si,ďmboltckých. N wssak
Ua délkU an to Uemohlo wystačiti. Z počalo
fe lnlnwitt o tom, že!Ulá každý práwo „wlast:
Uiho pťčmýsslowásli,“ a každý domsliwal fe
mitt to práwo, (a podle prawidla protestaxltského
18 tskUtrčUě mčxl) podle wlastnťho Uštxáxli Utwo:
ťowati fobě prawidla wiry a Ulrawú, čtli stano:
wčtt, čelUUwčťtti, a dle čeho fe w žiwotě chowatč
chce. Tak powsial jtstý Uowý fpčlfobwědyupo:
wrchUi to a mčlká žwástanreuujižto ťťkalt „siloox
fosie“, a ti, kteťi si wssebo, ro posixd U katolikúx
i U protestaxttů platilo ša prawé a fwaté, Uie
ersslmali, a Uic Ua to Uedržrli, jme!nowalču

:ee
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sami febe: „silUýmčdUchh, woonmysliteli ra
cianlisty a t d S takowými lidmi potká
wáme fe Uejdťiwe w NUglickU, což 1est welmi
pochopitelne; nebo ramějssč Uábožensiwť od šeUy ;
(Nlžběty) Uwedené žádUšl)o myslitele Uemohťo
Upoko1iti; aUglická pak pýcha Uechtěla fe tak
dalece sUižiti abp žpytowala prade UčeUčka
tolického Tačč woonmyslitelowé byli: Lord
CherbUry (o!e1648), Hobbeš Toland Kollislš
(teU Udělal Uážew „wolxlomyslčteťll“), Wool
ston, TiUdal Morgaxt HUme (xle 1776)

3 Od těchto anǧlických oderčU kťeslan
stwa pťessel teUto směr protččťestaslský do FraU

coUšska, kdežto UaležUUť pUdU prčprawerU
úrodUoU Tam pod wládoU Uemrawneho wý
wody ž ereaUšU co porUčťkaLwaťka )(s
Ueprawost weťejslě se stawilcr Ua odčw ak

úplUé škáže fpolečllosti Uin 1esstě powstalt šjewltč
odercowe wčry kťertaUskš ba Ueprátele každcho
Uáboženstwi. Brwsli žačal hUgertt Bňyle;
teU drže wssecko popiral (skepttcišmUš), a twrdil:
„še ltdská fpolečnost i beš Uáboženstwi dobťe
obstatt mUže JiUi kráčeli ša Učm, a tak r
1750 powstaťa celá žlásstxlčstrach čterá Uapl
UěUa 1joUc Uejš!xťiwějssčneUáxoistť wiry kťestan
ske a božskeho pčiwodce 1ejik)o ža cťť fobě wy

tkmxťa fpojeUými silami o to se žafazowati abyx
kťeskčmskáwira ščela žničena bhla W čelo
jich fe postawil žnámý Woltaire rowllě tak

dUchaplný, 1ako šlomyslllý HrUšyper heslo teto
roty bylo: Wyhlaďte ohawUčci, či tU
ohawU (t.j Ečrkew katolickoUči Chrčsta fa
mého) Woltaire sám celé fwe žiwobytč w tom
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strassslšm fUažeUi štráwih, až p. 1777 w žoU:
falstwi skssel. Jcho Ušxpťedslějfsi fpolečxcikowš
a fpoťusptťli byťtž dllNlem,bert, který Uměl
UábožeUstwťpotaxmo podrywatč; Diderot,
který fe weťejrrě honosiť UeZUabožstwim; Da:
milawille, 1ehož Woltatre sám Uašýwal Uřko:x
liw UeZUabokyeUl,ale Uepťčtelem Boha. Swé
strassslš UčeUi rožfsiťowalt, jak w obrowáUi po:
fpoťttém, tak we fpifech rošmanitých, šlásscš pak
a Ue1ssiťeji o tom pojedxláwárxo w UejčeťUějssim
sptsil, od Uich žaložexlém, kterýž měť Uáptš:
ellcyklopedte, která wedle wýborných částek,
žkatoltckých fpifowatelň wyňatých, ono UežUa:
božskš fmýsslexli, 1ako Ušjakoxl ofwětxl rošssičo:
Umťa w dalekých kružich. Mnošstwi lehkomysl:
Ux.žchfpifowatelů pťiďalo sek Utm, aby laciným
fpúfobem dosslt sláwy. Jelčkož ti spis“owé 1ejich
festawent bylt slohem sličným, wtiprm a stctyroxl
pak byli koťexlěnia pslwaonU powrchUosti odťUt:
tUdyž žlássrč od tak ťečettých wžděťamšch stawú
š dychttwostč bylt čráwáxli, a tač walllýmt dou:
sskamt polýkán jed, který pťiwedl FraslcoUžsko
Ua okraj strassltwé propasti, do kceréž č bršo Ua
to stťemhlaw strženo bylo. Tťto strasssli mU:
žowé wědy teUžilt, aby dokážali, že prý Ueni
tťeba Boha. BUsson w pťťrodowědě, jg jxšuáč:
we hwěždáťstwi, NoUšfeaU w politice a wy:
chowatelstwť,Kondillak, HelweciUš, áš 13
Mšcrjč: we fptfech rozličm)ch wydáwalt člo:
wěka ža „howado“ (Umteriališnmš); slowa
„Bůh“ wssUdy fe sstčtice Ua mťsto jeho wssUde
kladlt „pťťrodU.“ J králowé takowé UčeUť
podporowalt k. p. Bedťich ll. prnský a j.
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4 Na proti těmto lehkoxlchslmxmrnpiččim
a posiUěwačUm stál hlUbokowášný „mudrc pťč:
rodni š Geery NoUšseaU jehožsiceWol
taire nenáwiděl ač w prawdě famé š Uťm je:

dnoho fmýsslexli byl QUť fe wiťe kťesianske
Uepofmiwal an Uaopak máme od Uěho wwjá:

dreUi kde Umirajiciho Ehrista še Sokratem pož
rownáwaje UZaná še Ehristxxš byl bytxwsti

UadšemskoU owssem ale žast fe wwjádťil že w
ewaslgeťiich obfaželw 1est Umoho a leččo čemU
člowěk rošmxmý Uwěťčti UemUže W Umohém
ohledU probily Uahťedy 1eho záhubxlé trwanli:
wěji Uež Zásady exlcyklopedistUw. W jeho fpčlU
„Smlo.lwa fpolečenská“ (GGUtrčxř Zocjčxl) hajč
ažastáwá Učeni kcerš až podsleš rádo six do:

máhá wrchU, že totčž lid fám jest fwojčm
wládrem (lidowláda, repUbltka an žastáwá
t kommUUišlUUš (Učenč o sterém a fpolečslčm

jměUi wssech) Za dUkaš toho ač sloUži jerm
jediná wěta š oUoho spisll: „TeU peri kdo
kUš žemě ohradtl a Ua ten Uápad pťiss l ťčct:
To jest moje teU perť kdo Ualešl ltdi dost
špošdilých, že mn to Uwěťtli ten byl wlastx:im
pčlwodcemobčaUskéfpolečxlosttci státll uu Twrdi,

že člowěk od pťirožxxllosti jest skrš Ua skrž do
brým a teprw ústawy státnimi že škažextbýwei

J radi tedy: „abr)chom fe do stawU pťirošerstt
wrátili u Nejlépe bp bylt Nollšfeaua Ule:
čili š trxto pomatenosti kdyby ho byli wyobcoǧ
wali š ltdské společnosti, a postawilt Ua Uějaký
pUstý osirow kde by byl o wssecko fám starati
fe Unlsixl Hxlrd drUk)ý den Ua to Umo:ldrew
sobě byl by šatoušil do UeUáwčděUcho statU
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kde rošličslč stawowé dUh drxxhxl potťebám wsse:
likým horli wwhowěti

255. išlpudrb rčršrwřaibu smýjslrni m Uěmcich.

Wroto že dUch toho časic zčela pomatesl

byl fraUcoUžskoUliteratnron tUdyž fobč Uemohl
naležitý pojem Utwoťitč a pochopiti 1ak to š
toU cirčein mocč rimského papeže wy
padá? BiskUpowé Uěkteťť počináslim a dUchem
francoUšUw Uatchli bált fe papežske famowlády
stredowěke a tUdyž fe objewila r 1763 w
Němčťch kniha fepfáUa od fwětťriho bisknpa w
TrewirechHoUtheima pod1meUemJUstiUUš
FebroniUš we kterš t fwatowládU dle lido:
wládných žafad RoUšskaU wých fpoťádati žamý:

sslť Wodlcx Uěho papež rimský Ueni Usta
UoweU od Christa Uýbrž od Eirkwe a Uřá
sice w Eirkwi Uějaké pťedslosti ale Uišád:
noU Uxoc (jnrišdikci). Dle toho Uáhledn fe

papežt Uěkterš podstatUc práwa jeho bUd Zrela
Upčrajť Urbo w pochwťmost Uwáději Nestranný

protestaslt Lešsixlg kárawčxponašowať, že twté
šásady mUohem wťče to wládaťech plati a jiny
protestallt Jaxl Múller boUťeUitoto proti :xa:
pežt welmř pichlawč sslchall r
j 2l Jakkoliw fpiš ten welmi Uemotorxlě
jest festawen, a prott dějepisil čeli: UtcxněUěteh:

dáž Uáramného Uadělal po swětš hlUkU a kašdý
to dychtiwě četl proto že člowěk wždh to šlé

raději pťtjčma Uež to prawdiwé Nastal toU
knihoU ale i Uowý žtwot:, dUchowé se tťťbili a

rozhodnoUti Umsišlix Klemcxxlt )(!ll oUeU fpčš
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co Uehistorický šawrhl (1764), Uačež půwodce
knihU odwolal jak fe šdá u jeU Ua oko což
mU 1UiUisterrakoUský KaUUic weťice ša zlé měl;
Uebo jak mile cifať Jofef 1l wládU čťssera

koUské UastoUpil stalyť fe žáfady FebroUiowh
panticťmi Uebo dle! Učch Cirkew w NakoUskU
žťidil Eifať Josef lj žajistéxUěťUejlepssčwUli

žjedUati Uárod::m jcho sstěstč, že se ale w pro
stťedcťch k tomU Ua mnoše Zmýlil u Uad tčm
historie wyťkla waj Uestralmý foUd již tim že

to slowo „Jožesillišmx:š“ šnačť za Uasstch dUU
po celem fwětě toli co fmýssleUi Uecirkewlli
Co w oborU Ečrkwe š patrmžm porUsseUťm
praw jejich podUikUUl a š UessčastUoU pťeslá
hlexwsti uu jakoby byl tUsseni měl, že Uebnde

dlo:cho anowati uu také prowedl otťáslo kU
weliké sskodě státU Eirkwi, Urašilo UábožUý cir
poddaUých, a bylo Ua Umoše pťťčinoU, že Bel
gie od RakoUska odpadla ZákoU Ua šákoll
wydáwáU U wěcech cirkewnťch u od pťedpisl:,

jak fe biskUpowe k papežt chowati Ulajť, až Ua
UaťťšeUi koltk fwiček Ua oltáťi hoťetč ma Nej
wětssč čast klássterU wyždwtžexm a sta millčoUU

odtnd Utrženo žprodajestatkújejich, kteréžto ale
protože Ueměly požtháUi Božčho bež stopy
žmřželw a jerxU w chatrnem foUdU Uabožesl

ském skroonU po fobě památkU šUstqwily N
krom tohoto Usskošetli UábožeUstwi pťt wyždwi
ženi klássterU byla ssioda pro wědU a Uměni Ue
siUirUá S prawým waUdališmem wyhažowaly
se Uejdrahocexmějfsi rUkopify š bibliothek kťá

ssterUich, a jeU š hlUbokoU bolesti možUo pa
tťiti Ua th pťekrástlé stawby, kteréžto od té
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doby wic a wice Uěkteré již w holé žboťeUin
fe fesilly

Eo Jofef šrUssil šUstalo ersseno u co
Utwoťsl Uechtělo se daritč Jcesta papeže
Bia M o RakoUskoUEirkew welice starostli
wého měla jeU malého wýslede Že ostatUě
oprawy cifaťowh UeUsskodily jesstč wčce, jedině
té okoonsti 1est co děkowati že wětssi dil žUich
Utkdy Uepťissel k wpwedeUi Wida, že fe Bel

gie odtrhla požUal že chybowal 1ak w poťitice
UárodUi, tak iw cirkewni a š litostť šemrel

WiUU jeho žmtrUUje podlizawost jeho dwornich
práwnťkU a steré sinýsslelti t Uěkterých biskUpU

Z Nozssiťexlim žásad Uecťrkeinch stalpk fe
UUUciatUry papežske U Uěkterých biskUpr pťxeds
xUětem UechUtixe) To mršelo Uěktere biskUpy, že

1y UUUciatUrhžťťžeUh jfoU; Uebo fe skrže ty wy
slaUce wykoUáwaťy práwa, která si papež pro

sebe žadržel Uaprott biskUpUm NrcibiskUpowé
a wolenciž MohUče Kolan a TrewirU
a areibiskup Soonhradský chtčli ale UUUriax
tUry mitt šreťa odstraUěUé, a waec papeže U
wykonawan jeho moci cirkein odkxážatido oUěch

Uleži, jak prý to býwáwalo w perich stoletich
To ale pťt tom Ueuwážili že jejich postaweni,
jako ťišfkých wolean take Uikoliw š prwllich

stoletč Uepocháži Když fe byli pojistřli že cisať
jim to šchwaltl drželi powěstný fježd w EmšxU
(1786), kde, čeho si pťáli, Určicěji wytkUUto a

ů) Qd r 1581 zrizowal papez UUUciatUry apostolské, a sice we
Widni w Mnichowč w KoliUě a LUcerUč proti
redeUl protestantským
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stanoweslo bylo Tak powstaly powěstslé punk

tata: w 23 čláUčich wyslowena erbmezená
wláda biskUpr a dčistojnost papežská co poUhý
stiU, brže wssi moci k uchowáni 1ednoty podr:
žesla Cťfať š těmt Uáwrhy bhl dočela frožll
mčn, jedině toho byl miněxxi že i šapo ťebť
aby ktomU pťiwoťtlt btskxlpowé Nťe bt
sixxpowr Učbxxli toho smýsslesli, jako arrtbiskxle
powé a UžUáwali žcx ttto Ua práwa papeže
jedině proto fahalt aby jich fami fobě pri:
wlastnili; u a biskup že Spýrlx wyjádťil se

žjewUě že UeUť možno Uásilně žbawitt papxž
práw jichž déle ttsic let wykoxxáwal. Tek)dejssr
nUnciUš Kolčnský, dnchaplný Wakka ťečť odhod:
lanoU k toxUU prřřpěl aby wyswštlil oč fe tU
jedUá a tak wolenrowš bršo UstoUptlc od fwúch

opowažliwostť, Uačež Wixlš M o tom wydal
fptš kterýš jest wzorem mondrosti stolice swate

231. Eirlwm lxcxtulirlxúmr Mlasscch.

Mezi tim co Eirkew we FraUroUžich šmi:
táUa byla bonťemi: w Jtalti wúbec paxtowalo

ticho wxžjťmajire Učkoltk sporčl do kterých paprž
š Ulocllaťi žlasstě bourbonskýmt šapletell kdyl
KlemeUt )(l
Uosti we Špaxchc)lťch mčl fpor š rakousiým Jo:

fefeml a š fraslco!lžskúmFtlipem axldeqaw
ským (NUžU); š wojwodoU Sawojským skrše
Sicilit kterouž mirem Utrechtskúm (1713) bež
swolesli papežowa byl obdržel Bexledikc xlll
Uemohl wyjčtč š ZaUem 7 králem portxlgál
ským, že Uechtěť Udělati UUUcia Bichiho kardi:
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Uálem Klemextt )(lj měl podokmé rožmissky
š wládoU sspaňhelskoU; Uebo od počátkU tohoto

stoleti chowali se mocUáťowe protestantssti jesstě
Uctiwějik papeži Uežli katoličtč u WýtečUý
BeUedikt )(M (1740u58) Učenýa moUdrý
to papež fpory fe dwory Uklidil Králi portU:
gálskémU, 1emUž dal pťťjmi „UejwěrUějssč“ po
wolsl obfašowáUč úradU cirkeinch; Ueapol
skémU dowolsl šťiditt foUd smisseslý pro žáleži
tosti cirkewxči; tež še! Spaňhely a SardiUskem
fe porownal stralch oofažowátlť úradU dUchow

Uich Spor meši RakoUskem a BeUatky o pa:
triarchát Woglejský rošhodl tim že ho rošdělsl
Ua 2 btskUpstwi: Goťčcl a Wtdem (UdtUe)
(1751) Spor dále o to wedem) UedokoUčil

Za to UástUpcejeho Klement )(lll (1758
pu1769) žUámý co pťitel JežowitU škUsil od
por škažellých dworU boUrboUských; an t mala
repUblikaZanw pohanla Otce fw Zdálo
fe že stolice fwatá kceroUž Uepťekotil útok kUi
žat protestantských, mUsi kleroUtt žradUoU žloboU
katolických! uu ZediUě wpšdwižellim ťcidU je
fUitskehopomohl UástUpče1eho KlemeUt )(M
(1773) šafe fobě prižen žiskati dworlc Ue
wražicich

2 Dotčene fpory stolire fw Ueměly wssak
walUého wlin Ua lid wlašský, až ke koUct to

hoto oddčťchč šawaUUl i fem morowý dUch ž
FraUcoUzska a pokazil lid obchč

QUeU wssak pokoj mešt lidem Uebyl pťč
rožeUý, Uýbrž wyUUceUý moci wládUi a Ueteč
Uost w mbožeslstwč se wťoUdila w lid protože
Uedbali dUchowUť Čtlejsscho dUcha probUdil
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od Boha feslaný biskUp NeapolitáUský leoUš
Maria LigoUri, mUž obdiwuhodné piťnostča
horliwosti kUěšské šakladatel rádU LiǧoUriáU:

sieho Nčkoli málo kde bhlo pobidky k wěde
ckémU silažeUč: pťece měla Jtalie t w tčchto
dobách Uěkolik UčeUcUwýtečUých Některč žpa
pežú bylt básitict k p KleerUt l)( a j Nej
UčeUčjssi bpl BeUedtkt xlsi a 1eho pťťtel
MUratort, mUž, který oť)romllě Umoho pťečetť

a weťice byl fwobodUomyslUý, a pťt tom mťrný
w Ufude. Kardislál Ban w ťitUrgiceNoriš
w dějepisi:cirkeinm Mammacht, Selwaǧgio
Beltccia w cirkewslichstarobylostech; Orft
Sacharelli Bertt w dějepisll cťrkewllčmsly
UUli Domtllikán MaUsi Učtnil šbťrku sUěmU

cirkeinch BerU áš Zošši biblickéhostUdiUm
fe chopil; BalleriUowé wýtečnostt dosáhlt we
práwě cirkeinm

3 Nejwětssč a wsseobché hUUtčžpňfodsl po
kUš wýwody toskallskéhoLeopolda TeUto totřž
chtěť Uasledowati pťiklad bratra fwého Jofefa ll
a chtěl rowně také wUUtitt Cirkwt šemě swé
obnowU dle choUtky jeho N wssak opatrUějč
si w tom počinal a odwrátsl alefpoU ždciUť
jakoby fám o fwé Ujmě Uěčeho podejimati fe

chtěl; sirze biskUpy samé hleděl prorazttt fwými
Uáhledy J UalešUUl ochotUého fpojellre we
biskUpUBistojském 1ménem Scipio Nicci.
TeUto fwolal silěm okresUť a pťedložil mU 57
reformowých člaUkU od welkowýwody anrže
Uých, kteršžto byly Uažwiče festaweUy š tak ťe
čeUých gallikáxlských fwobod a žásad janeUisti
ckých Náťežh tUto UžawreUé zdržowaly w fobě
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wedle mUoha dobrěho také mUoho Uecirkewnčho;
a když tyto 17 btskUpUmšemským we Florencii
r 1787 šhromážděllým byly predložeUy k dál
ssčmUwhjedUáwáUi: opiralt fe ttto statečUě ta
kowemU podUikáUi Leopold fam bršo Uahllžel

jak Uebešpečllý to pokuš jehož fe byť podjal
an meel ktomU pťihližeti kterak lid Ua palác
pťátelského ďiskUpa jeho w Bistoje útok UčiUil
Brzo Ua to 1790 UastoUptl Leopold po smrtč

Jofefowě wládU risse rakoUskě Riccč fe meel
bisknpstwi sioého odťčrt a reformowáUi bylo U

koUce Nálešy sitěmn w Bistoji byly od pa
peše Bta 7! šawržeUy a l Nicci fám 1ich od
wolal r 1805

233. šůoUťent w Yolslm.

W UižádUé žemi Uebylo toli fekt jako w
BolskU. J wchášely mUohokráte po sobě we
spolky Uikoťiw sice 1edUotoU wiry, ale odporem
protť katolťkmn tak sice že Uěkdy těchto moc:
Uějssise býtt pošdáwalt Qd časU SigmUU
da lll prawa jejčch roonwěrUě obmešeUa
Bro Uwarowállť wssač šradUe jejich pomsty Ua
fUčlUU ťišském (1736) šarUčeUa jim swoboda
osoby a majetslosti; pťistawello ale prawo fe
spolčowati a cizé moci wolati kUpomocč Nic

méně se Ucháželt o pomoc San Uapotom U
straxch rUsko polske tehdáž tam fe twoťici Bo
takowýchto žkUsserstech držáU byl sUěm ťišský
r.1766 Ua kterémž L LUbieUský primaš jtm
dUrašUě domlonwal a faťeš wytýkal Uačež ob
UoweUy žákko 1im UepťčzUčwé Nin wssak se
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Ujal RUš a jiUč fonedé jislowěch Uikoliw beš
predwťdáni Uáslede polttickúch Jtž Ua fUěmU
we Warssawě žapočalo rUskéUásilč (1767),a
kdo odporowal do NUš odwešeU katolické Uá

božeUstwi ža anUjčci Ustanwer a 1iťlowěch:xext
dťein práwa anrácesla a rok 1717 Ustan
weU ša Uormáťnč t. 1 1akých praw protestasr
tUm teUkrate pťtťkllUto takowých že t od Uyčka

(1767) požiwatimaji
2 Zesstě dale fe odwážil fUělUr.1768

který rožUmožiw práwa 1iUowěch katolikUm
Ukťtwdil an i we wěci cirkewni wfáhal We
fporech častých straU smťsseUýchmaUželstew obrá:
tili fe btkapowé katoťičti ke fw. stoltci, Uačež
BeUedikt xlď odpowěděl aby 1edtUěpod toU

wýUúUkoU byly trpiny, že wssecky ditky w tako
wých manžeťstwich we wiťe katolické wychowá
wáUy bUdoU; Uačež čišský sUěm Ua wzdory
Ustanowtl, aby fe feždáwalo bež ohledU Wrott
tomU se odťral papež KlemeUr )(ll! a dUcho
weUstwo poťske Uačež KťemeUt )(ls rožbodUUtč
BeUedikta xlsl potwrdil. Takowým Uásilsli
čtwim sice proraštlt odercowé še fon ale
wlast UbohoU Uwrhlt w propast běd a strastč

erdwratslých Těžce Uesla Bolska jarmo rUske
a proklixtala proch ZotročeUi sweho Qd
časil fpolčeUi Baslského šapočaťi pokaowe Wo

laUčřw fprostitt se špUpUš Uadwlády rUské; Uež
pťiletěli orlowe, a rošdělilt fe o koťčst chUtUoU

(peri dělenťWolskyr 1772) Když pťřw
likem rožhoťčeUť odeprela ústawa ťťšská Uekato
lťkUm(1775) pťistUp k úťadUln a dUstoonstem:
fpojřli se ttto kU wětssťmU odporU Ua syUodě w
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Lišfe (1775) K tomU když č sslechtirowé
boUťčli mežř seboU pro Uškterá práwa fedťákmn

ústaon (1791) powolena: w powstaťémš toho
šantkU stalo fe drUhé rožděleUi Bolsky
(r 1793). Nadarmo bojowal rekowský Ko:
fciUšzko š wojskem wlasteUeckým; byw poražeU
lUUsel UstoUptti premoct a Bolska rošdělena po
tťeti (1795) Stansl. Wolltatowský požwán
ro korUUowaUý peUsioUista do Wetrohradll!

256.Mygdmižrnř řúdn žrznmitsběbn.

SloUži to JešowttUm ke ctt še od Uepťá
tcxl Uábožeslstwč 1mťUt ssoU ša Uejmohútnějlsi
podporU katolickš Cirkwe a proto mufeťč pad

UoUtt co perč obět UeUáwistř xejich
1. W Bortlrǧáťskn wšdeU proti Uim

prwni ráš Zde anowal we jméUU slabeho
králeJofefa Karwalho Ulaquiš ž Bombal
kterýžto byl šareklým Uepťčtelem toho rádU 1e
ličož teUto ťád weťtké wážUosti U lth požiwal

i meši wpfokýmt a šrowna Ua odpor byl 1ek)o
žáměrxxm kcerežto byly wžteklá horťtwost, re
formowatt (t 1 rťrkewnť porádeť kde možno
russitt a tak daťece to prčwésti aby wládačx

žemský samostatslě t Eirkwč wládxlUl) Bťččimt
ke žrnsseUč toho ťeidU šawdala Um fmloUwa
siUěUUa UčtUěUar 1750 meštš WortUgálskeUt

a Spmchely, podlc které Šanhelfko odstoUpilo
WortUgálUm 7 dtstrtktU žemě WaragUay fke od

Jržoxdttú tač wzorUč fprawowalle; Uaprotč tomU
BortUgálsko Spalchel:lm odstoUpilo pťifadU ščm
šššršmďum Qbywatelowé paragUaysstt kteťť
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jiné wlády miti Uechtěli pošdwihli proti BortUe

gálUm žbraU Toho pak wiUU pťiččtaťt Zežo:
witUm Ueprátele jejčch, a k tomU wpmyslslii tU
powide, že prý tam Ješowité jesstě dále U
intrU maji obec swobodUoUwlastni š ohrom
Uými pokladh.

K tomU jesstě pťtssla thá Událost; král
byl jedUoho wečera Uápadem wražedlUickým po:
raněU Bosixd se erť kdo to Udělať ale bez
okolkU mlnwili Uepťátelě že to Udčlali Jezowité,
aže krále chtěli žawražditi Nčkolt se pťt wy
ssetťowáUč Uičeho takowšho jim dokážari Uemo:

hlo ihUed Ua mistě wyklideUt jsoU ž BortUgál
Naložill 1tch na lodě a odwežli Ua pobrešč
státU cirkewnťho (1759), statky jejich priwťast
Uila si wlada a Uěkteči bylt UwěšUěUi co wel:
žradcowé, až po smrti krale 1777 Ua fwobodU
ssoU propUsscěUi

2.We FraUčoUžich bylt Ježowite moc:
Uějssč2a četnějss, Uež kde jiUde ZaneUisté
EUcyklopedistč parťameUty, knběUa králowa
WompadoUra thistr Ehoierl pUsobtlřsiedUo
ceUými sikami aby ťád teU UenáwiděUý še šemě
wypUžeU byl. Ziž drčwe bpli by 1ich rádi ža:

pletli do šločiUU Chatel owa, jeUž fe pokUsil
o wraždU kráťe (1594), a Nawaillak a kteu
rýžto skUtečněkrále Jindťicha us žawraždil
ale owssem Uebyloť an stopy k Ualešelli, še by

w tom Ješowtté byli miwalt účasterlstwi Nle
brzo se Uaskytla pťiležttost k pádU jejich pťťšUi

wějssi Ješowita lčxUčxlorce w Nmertce byl
fe pustil do welikých podUikU obchodUich, koráby
1eho ale od Uepťátelskhch aUgličaUU r 1755
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jatw jfoU a tUdhž oU Uebyťš to sthati weliké
silmmy peněž, jež dwěma domUm obchodslickým

w Mašsilti dlUžřl Žaloba ta pťedUesseUapťed
sněmowUU w Paťťži, kterášto rošhodla, že ťád
mUsi Ua sebe wšťtt UáhradU Tčm by byla pťe
ta se UkoUčila a byla odbyta; ale Ueprátelě
JežowitU Uměli tUto pťipadUost wykoristiti

Když fe pojedUáwala tato pťe pťisslo k ťeči: o
stanowách a wýfadách rádU toho Nčkoliw
tyto 1tž dáwno wssUdh tčssrěUe se ččtáwaly: Uic
méUš foxldrowe tak fe stawčli, 1ako bh fe bylo

pťtsslo Ua Uowé, neslýchmté wěct a parlameUt
Uaťxdsl aby teUto ústaw byl wyssetťowaxl. Ně
kterť Uepťátelé jejich, ščásstěJaneristé Baškal
a Nikol udělalč wýtah, jak se Udáwalo sskox
dltwých Učeni z k:lěh 1ešowitských, což owssem
hUed fe okamchem rošsstťowalo. To co Ješo:
wite kU obraUě swe prott tomU psali weťejně

fpáleno Zežowitlxm odUalt sskoly, a Uesmělr
wťce UowirU pťijimatt Slabý král Lwaťk xsl
sire toto Uaťiženi pťtstawil ale Učkdo si ho Ue
wssimal Nownš tak málo dbáUo Ua jedUo

hlasile wyjádťeni biskupů fraUroUšských, že od
straUěUi Zčžowitů že sskol weťice sskodUým se
prollkxáže Warlamexlt Užawrel r 1762, že ťádx
1ešowitfký, co státU Uebezpečný, jest w
žemř fraUcoUšské žapowězeU a wyždwižen
EleUUm 1eho pojistili jistý plat, i také k ouťa:x
dúm jich chtěli pťčpoUsstěti kdyby pťisahali Ua

že jejich ústaw je bešbožslý, kčemUž jeU
málo který se odhodlal Broto wětssi část jich
wypowěšesla a Lwaik )(7 wydal koUečUěfám
UarťžeUi, že ťad teU žrUsseUjest (1764); to wssak
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jim dowolil abo ro fonromUé osoby pod dohle:

dem btskUpr w šemř fe šdržowati fměli Nej
dolehťiwějssi predstaweUč papeže Kťemeňta xlll
Uikdo si aUt UepowssimUUl

3 We Spanhelich UtrpěťtJešowité2leta
později osUd 1esstě žalostiwějssi NokU1767žUe
Uadáťe w Uočč Ua wssech mťstech, UajedUoU 1tch
Ueprátele prepadli Ua wošy Ualožtli UasilUě k
Utoťč pťewlekli a odtUd po lodšch do cirkewUč

ho statU fw otčt odwežlt! u WyUesseUiKar
la lll krale že wyždwižellřjfoU Uasledowalo
teprw pošději w Uěmžto jeU wsseobchě stalo
Ujisskowásli že wyšdwlžeUi to stalo fe ž dUwo
dU dUležitých Stáwa UebešdUwodUehopo
dešťeni že kral k tomU krokU fwedeU byl byw
okťamálr od mčUistraNrandh TeUto prý wy
UlyssleUé pfan do rUkoU králowých odewšdal
we kterých, 1ak fe Udawalo Ješowité pošbUšo

wali pochyonsti o maUželskšm rodU králowě,
ččmžkrál proti Uim šaerťel BUď jak bUď to
bryťo každým prfobem haUebUe, že fe odňalo
každěho prostredknk hájelrč febe což ji
Uak febe podlejssťmU žločtUcowt po
nechanžUstáwa

4 W Neapolitáslskx: kdefyUKarlalll.
uo a w Warmě kde 1eť)o bratr wládli ša:
kusili Jesi:řtc w xčokč:1767 a 1768 šcela
ofUdU fwých fpoťxlbratrť we Špaxchelsklx We

wssech těchto šemťch wypUšeUi a odfoUšeUi jfoU
Ubožť Ježowicé bčše wsscho práinho wysse
tťowáUi a wýrokU prainho Uikde! se 1tm
an toho dobrodtslť Uepťálo kterež fe t Uejhor
ssim šločiUcUm doprčwá podle šákona, tol:iž aby
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se hájiti mohli MUoho šasloUžilých mUšůw
bhlo takto žUstawer we stári beze wssčpomoci

5 Wo fmrti papeže Klementa )(jll žwo
len byl papež KlemeUt )(lfi HUed UaU do
lehali dworowe boUrboUsscč žádajťce aby ťád

teU wyždwihmxl Zslejprwé pokoUssel fe aby
dotěrUe Uěčim 1iUýlU w čem jim powolil od

oUohošdržel: aťe oUiopětně žádali že chcelipapež
š UiUU žafe dobroU wUli mitt ťád teU ža obět

padnonti mUsi N wssak papež Uejprwe tUto
šáležitost we žraťoU úwahU wšal řka: Já Ue
chci, aby fe domUčwal sioět jakobych fe byl U

žaležitosti ježowitské Uějakým ohledem fwětským
byl westi dal Uebo že pri tom U poččnám ž
UUceUč či ž powolnostč ke dworUm. Eo UčtUim
bndiž oworem Ulého Uprimslého pťeswědčexli:
chci 1edUati fwobodUě podle fwědomť slUssUostč

asprawedlslostč aťe take š potreonU obezťet
Uosti Tak wysslo koUečUě21 Čerweltce 1773
Brewe: 1)0minuš řxcZšášmcor u(dšrďr kdežto
stoji: „UwažUjčce, že fpomenutá fpolečslost oUěch
bohatých owoci 1iž Uemúže prtnasseti anž onoho
profpěchU probtti kU kteremUž byla zťišena; že
fotwa Uebo žhola Uemožslé jest aby, dokawad
ji stáwá prawý a trwalý Utir a pokoj Eťrkwe
xfw byl ponawrácen uš těchto tedy dUležitých
pohnútek až jislýchpťičin kteréžto Uám prawtdla
opatonsti a dobrá ťčšeni Cirkwe wsseobche Ua
rUkU dáwaji a jtchžto w stdci fwém Uzawrene
podržime uu wyždwihrljeme še žralým powá
žeUim ž jisté wědomostt a ž plllosti mori apo
stolské fpomenUtoU ťebolU a t d Tak pťestal
ústaw, kterýžto tehdáž pťeš 22 000 fpolooUdů

43
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we wssechwěcwech cirkeinho žiwota we wssech

krajiUách fwěta čital a mišsie a sskolstwo wssechx
krajiU katolických tUUto wyždwižetlťm UásilUěx
otreeri jfoU.

6 Jerm jeden protestaUtskýkrál a 1edna
rožkolUická wladkyně Uechtěli teU ťád padUoUt

Uechati; prt čem owssem žUstaUe Uerožhodmlto
ždali pro oceUčUi žásllch ťádU toho či poUže
to proto UčiUtli že UžitečUost a žásllchy ťádU
toho jak Uáležč ceniti Uměli či 1en aby tim
Uěco RimU Ua wždorh Udělali Bedťich ll

prUský ofwědčil fe, že beš těch oth we sskolách
slezských UemUže fe obejiti; UicmeUě k jejich
prošbam jim dowolil aby š poslUssUosttk pa:
peži fměli fe co brak rožejiti roUcho reholUé

složiti a 1ako dUchoinct fwětssti abh ústawy
sskolskéťiditč siněli. Nle Kateťan rUská která
we fwých šemich měla dwe koleje 1eritské (w
Mohilewě a WockU) šapowčdčla Ua wšdory

pťedstawowan legatU papežských, že fe Uefměla
ozUámiti bUlla jejich wyšdwtženi, odewždala 1im
Ua dotčeUých mistech celé sskolstwi a Uaťťdtla
jčm, aby fobě t generálxcčho u Wtkáre ťádU
pro RUfšii wywolsli J cifať Bawel podpo
rowal 1ich a w Betrohradě 1tm postoUpil kostel
Uačež papež WiUš Nl r 1801 jim w RUsiu
dytowati dř)wolil

257 Žiťrniusr břrskanstma miňstrmi

W ČiUě fe ssččila wira kťestaUská žlásstěx
skrze mišsionáče že femiUáťe parižského
(1663) Bťekáželyť wssak Umoho spory wšUikléx
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meši mišsioUárč o tom, kterak bh měla Uej

wyšssi bthost pojmenowálca býti (TieUchU,
TieU ChaUgti) w ťeči čiUské jakoži dťiwějssi
rožmisskyo tom, ždali mišsionáťUm dowoler,
podrobiti se šwkam tUšemským (UárodUim).
ToUonU legat papežský, wyssetťiw wěc Ua
mťstě a anrátiw se ž Nčma š wýrokem sto
lice fw šakázal k obyčerm UárodUčmfe pri
chylowati (Ueboť jsoU welmi UemotorUe!)
(1707), Uačež, když cisať fe rothěwať oUeU
we wěžem w Makao šemťiti meel (1710)
Z toho posslo UstawičUéproUásledowáUi kťesiaUU
když pak i ťád jesuitský žrUsseU ř parižský femi
Uár w rewolUct byl šboťen ssťťeUife wiry kťe:
siaUské w těchto krajinách Ua mUoze žastawe
Uo jest

2 W JUdii (wýchodni) rowUěž meeli
mišsioUári Uejprwé šdomácněti a mrawem Uá
rodUim wire klestiti do dUchU restU. Což když

ToUonU Ua fwé cestě do Čin žapowěděl
(1704): Uedarilo fe mišsioUáťUm tUto dále; a

jak mile se počala ssťťitiwláda NUgťtčaUU a
HollandčaUU Uechtěli aUčžádUých mišsioUárU
žde trpěti. uu W žápadUčJUdtt (Nssem, Birx
maU Siam, NUam) apostolowali Zežowité š
prospěchem, tťech boUzU (kUěži pohattských) we
mišsionáťe kresiaUské proměslčwsse R. 1670
již slaweU silěm rirkewUčw DiUghieU N wssak
meela tato pťisada ohUěm UtrpěUčbýti čistěna

r. 1694 WosledUi cisať Dssa LoaUg žrUssllrozkaš proUásledowáUi; odtUd se tam šafeC
kew šmáhá u W sonedUi Kochinčixtě šwě:
stowaťi Zešowité wirU katolickoU (od 1618),j

437lc
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proUásledowáUč tamějssi wssak pofud UeUlewilo.
u W Tčbetě po JesUitech dobťe probili
KapUciUč (od r 1707) Dobťe pčtsslowhod
že wira bUddaistická a fwatowláda ttbetáUská
žeintť we mUohém katolické se podoba Z zde
wypuklo pronásledowálli wirekráte

3 W Nmertce (1ižUé)pčlsobtl jako sslcšchelšnýu
kdysi laš Kafaš wýtečný kašatel 1ežowttský
Nltt Wiejra, Eicero LUsitáUský,který od rokn
1655 fw ewanǧelimn Uměnťťemesla a swo
bodU občaUskoUw Brasilii Uwáděť Zemťel co
sUperior mišsit mara:xonskúch w Bcchti (1697)

nu Na poloostrowě KaltforUti Uejprw apo:
stolowali Ježowité potomthi ťeholnťciu W
fewero qmerikáUských ofadách KaUady žťidilčx
Ježowite peri Ečrkew Lwaik xlsi žťťdilČ
we městěQUebek U peri bisknpstwi(1675),d
až cela pťčfada pťtpadla NUgličanům (1763)

Bťece wssak UábožeUstwč krestcmske fe šde Uej
wytratilo. aú W Nfrtce mšně fe chtělo da
ťiti mišsioUáťUm, ččm winUa byla tehdáž přij
lissná fUrowost diwochU a Uestcesitelné paon

krajiU těchto Nejwťce žde probtli KapUcini,
žUichž jedeU w 18 stoleti obrátil krále šex
Segno ke EhrtstU

238. aněr ůr stútn a Učent wiry Girlxmt prou.

trstantslxých

W NUglči ústawa biskUpská a kUěžská
(prešbyteriálni) potýkaly fe sstěstťmstťidawým,

aš pťece ona obdržela wrch, jehož podneš po:d
štwa u Blch wi dlouholi jesstě?u. z
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W Němcich žťidili protestanti k hájeni
práw fwých, mťrem Westfálským žarUčeUých,
šlásstUi wrchslost w NešUě UažwanU 77c:cutpuš
tšxxčxnššjicmumee (od r 1663) N wssak
tato wrchUost jtm byla málo platlla, 1essto U
Uich Ečrkew mUseťa se statt docela slUžkoUwlá

daťe šemského KUťžata fwětská ofobowali fobě
wefskeroU moc čirkein; čo chtěť wládať, to
kanly konsistoťea mintsterta Bakli se ošwala
Cirkew prott tomU, aUč si toho UepowssimUUlř;
1měUi cčrkewsliho wlády dle ťibosti Upotrebo:
waťy; a 1estlt fe kde proti tomU pfalo swo:
ťwda tčskUhned byla obmežesla NUo t UčeUcč
se prodalt kUižatčimak p Ua fUěmUwNaUmo
bUrce še slow Bifma fwatého dowodili že
moc btskupska 1im 1est odewzdásla. Tak UstoU
přťa ústawa biskUpskaUažwice ústawě territo
riálUč (od počátkU 18. stoletč), 1ejimžto heslem
bylo a jest: Či žem toho UábožeUstwi a
že wťadce fwětský jako U wěcech fwětských, tak
i dUchowUťch wssim wťástt Umže Takowéto
snižeslč Eirkwe pohUUlo Uěktere Učeslce, UjmoUtč
se práwa cťrkrwxciho jaksewdle jejtchšdálli!
dčjepifem whwťjeťo N tak powstala ústawa kol
legtálUi(1719) podlekteremoc cirkein žpočátkU
byla pri celé obci (což owssem1est Ueprawdiwé),
od kterežto prý byla odewšdálm biskUpUm a od
těchto prý pressla Ua wládare žemské; což owssem
wssecko Ueprawdiwe jest, a jak dějepisil, tak i ro
šUmU tim wice pak žjeweUi odporUje

2 Jak welice šapotrebč jest jistého wy
žUáUť wiry pro jedUotU cirkein UejpatrUěji
dokazUje ofud wiry protestantské LUther wy:
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ražil dUo pči Uádobě, we které fe šdržUje obsah
wiry (totiž wyzUáUť, fymbolUm které pťedkládá

Eirkew) zaprew že Eirkew w tom jest ermyl
UoU, co Ua mistě Bo im k wěreUč pťedkládá

a proto z proražeUé Uadoby wytekl jim žpone
Uahla wesskerý obsah žjewelle wiry. Nejprw

wymohl MelaUchtoU aby formUla sledUo
ceni wssUdy w Němcťch pťijata byla, čimž LU
ther žwitěžtl N wssak UčeUi w HelmstedtU
sslo siooU wlastUi cestoU N proč by Uemohlo,

wždyč LUtber Uebyl ermylslým! Z té sskolp
pochodiciJiťi Kaťirt radil aby fe anrátili
prw siedUoceUi protestaxlté k UálešUm perich
pěti stoleti J anráttlo fe Umoho žákUjeho
do lUUa Eirkwe N wssak LUtheráUi Uaň žU

ťtli fyUkretism jemU wytýkajice, t j že chce
Uěco od Luthra, a Uěco od katolťkmo slepiti w
jedUotU LUtheráUi pewUě se drželt Luthra, ro

Boha sweho ermylneho! Eož dčwU,že wě
rili i w jeho žápaš š ďáblem a w čarodějxlictwi?
kdežto kUěži katoličtč (žlásstě Jerita Spee)
dokažowali kterak žpoždilé a Ueltdské jest, čaro

x dějUice odežowati: lepěli Ua tom theoťogowé
protestaxltsstť až koUečUě ThomasiUš k lepssimU
rozUmU jich priwedl.

3 Wroti tomU lpěUi Ua pifmeně žastáwal
žiwé intrUi kťestaUstwčFilip SpeUer, dworUi
kazatel w DrážďaUech dowodě že Uábožeslstwi
1est wěci, aUak má prostoUpati útroby stdce cožr
dojimawým hláfaslim slowa Božťho diti fe má
Jeho wžorem bhť katolický mystčk (pobožUik)
TaUler OUč zawedl w domě fwém tak reče
Uá cwičeUi pobožlrosti (od r 1670), šUichž
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wssak fe wyrojila intrUč pýcha a žeintrUi
žádumčiwost, což oboji prawe pobožUosti Ua od
por jest. FraUcke, jeho žpťizUěUec dUchem
byl prodcem WietistU kterčžtošťidilčUiner:
sitU w Halle (1691) Bližký Wittenberk co
twrž žtUhleho LUtherstwa wedl UstawičUý boj
še stranU odporxtoU, ač se Uedá Uprťtč, že
straUa pietistU mnoho dobreho w žiwotě pro:
bila; a wssak aUř pťi UčeUýchUemiUUla se straUa
tato š dobrým profpěchem, Uebok od té doby
Uěkteči (BUddeUš BeUgel a j) wdechli wědě
fwé wice lahody a žiwosti famorostlé

259. Mira podlěhú silososii (molnomyslnictwi).

Osixdy aUgšbUrkského wyžUáUi dokázalp,
žek Uebyťoermylslé. Brawtdlo, še každý siUi
fwobodně žpytowatř w pifmě pobádaťo rožnm
kawým žkoUmaUčm Tim pak se stalo že
žhUsta odpadáwalt od fymbolU (ersseUč), a jtž

LUther UžUal že se Umfeji trefcčm UUritt Učtte
lowe kUžUáUi fymboťU což t po Uěm prote
staUtske wrchUosti cirkewUť děláwaťy Y wssak
čim wětssi UUceUi(ostatUě UedUsledUé!): tťm hoj
UějssčodpadáwáUč. Welice w tom šUáti bylo wplyw
Uowějssčsilososie (mUdrctwi) Bako NewtoU
a KartesiUš mUohého fwedli tim dolUUěUim,

že stačť rožUm bež ohledU Ua šjeweUč Bročež
bhla žápowěď dána Ua toto fmělé mUdrowáUč

aněmDorrrecht áUský(1656) mUdrctwižrela
od žjeweUi (siťofosit od theologie) wyťoUčiť
Jesstč wice kašil SpiUoša dUsledUýpasltheista,
Locke (Ts 1704) empirišmem t. j. UčeUťm,



1016 Wira podléhá silososii (woonmhslUictwi).

že jeU to 1est, co smhsly fwými postihUoUti lže

aUt hlUboký mUdrr LeibUiš (Ts 1716) Uemohl
žwitězitč Uad silofosič lichoU Dále pak Němcč
od jakžčwa rádi chodiwaťi U FraUcoUžU do
sskoly, a jako fraUcoUšská ťeč, fraUcoUžske mody
(kroje) a spúsoby w Němcich Uáleželh k dobré
mU toUU: UápodobUě itak UazwanU fraUcoUš
stoU silofosii a oUU mělkoU ofwětU Uejprwé
protestaUte Ua Uěmecké pUdě š UadsseUim Uwi
tali a ro jesstě hUre dělalo, žhUsta š UěmeckoU
dUkladUostť fe š Ui obiraťi

Na Bedťicha ll krále prUskéhopťč tom
weliká wina padá. MUošč lehkomyslni tupite

lowe wiry ž FraUcoUžska Ualežali pohosttslstwi
w hlawUťm Ulěstě 1eho; fraUroUžská rošpUstila
ltteratUra Ualešala podpory a rožsstrowala škážU
šlasstě meži stawy wyšsirmt Nto fe 1meru
walo „ofwěta“ (NUfklárUUg). QUak fe roš
sstťowala welkotwárslým sprobem tak žwanU
UěmeckoU kUihownoU (deUtfche Bibltothek),

kteroUž wydáwal Nikolat od r 1764 a we
které Uejhorssi fpifowé Uejwice byli fchwalowáUč
a odporUěťwáUi Tak mohl potom LešsiUg
(Ts 1781) wysilati do fwěta fwe „šťomky
Wolfenbúttelské“ we kterých fe pťedkládá
podUtkUUti Ehrista BáUa, ša Uepodaťený pokUš
rewolUčUi a jeho wškťissesti ša lež Tito spi
fowe otráwili 1edem erěry Ua tisire dUss“tžž,.
wyšssich stawU Q Uižssčfe postaral dobrodrUh
Bahrdt který po mUoť)ýchofUdech co ho:
fpodskýsessel(ř1792),kteryžtowyšllať: že kdy
by mU byli platili protestantt prawowěrni, že
by byl jim we profpěch psal Tak ale celé
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pisino fwaté ža ďájky wykládal. Bťiprawowaťa

se strassná žkáža w lčdU.
Z Takowéto kUthy byťy UrčeUy pro roz

Um sprosteho ťidU obchého ale an tbeoloǧicka
wěda protestaUtUw Uessla 1iUoU lepssč cestoU
WidoUče Učenct jejich, že se lid protestcmtský

wšdalnje wiry, počali se i sami odlUčowati od
pisma fw kteréž jtm Uepťatiťowice Uež tha
kUiha swětfka. TomU jtž erěrtli, že Bifma fw
od DUcha sw wUUkUUta jsoU Wo této dráže
počal 1itt J Michaeliš (ř 1791.) ErUesti
a BaUmgarteU Ttto mUžowé protestasltsstť,
ač pťimo 1esstě Utčeho proti Uábožextstwč Uepod
Uikali UčeUčfamo Uowým prfobem ž pifma čer:
pati si Usmysltlt; což ErUestt kličem klašsické
literatllry dělatt počal

Dále pokročslttheologowé (bohowědct pro
testaUtsstť)Semler a Etchhorsc a jtni; Uej
wťčesskodil Semler od r 1752 Učirelw
Halle Wykládaje si Bťsma dle ltbosti, š pro
stoUárodUimt mUdrlaUty Učsl že w Wijmě
1erm ty částky ceUd majť, které kU wžděláUi
mrawU wedoU Ostatnč že Uestoji ža Uic
Když i Bahrdt ltd o wirU pťiprawtl roš
padli se Učencř protestantmo we troji tťidU
Jedni žUstalč wěrni wpšUáUť lUtherskémU; 1iUi
podržewsse ťeč bibltckoU wice Ua UčeUi mra
wU Uež Ua článkh wťry drželt; koUečUě 1tni

wssecko žjeweUč žawrhlč Meži těmito straUami
prUdký wedeU byl boj K drUhé tťčdě Uáležel
Nošelt šHalle (ř 1807) a MorUš (ř
1792) Uástupce Ernestiho w LtpskU

Ke třeti trčdě Uáleži EčchhorU ž Got
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tiUgU,který powažowal kťestaUstwi ža pomije
jicč wýjew jeUž se w židowfké zemi Udál Nž

podsleš procestcmtsscitheologowe w tom fe rU
šUť Někteťi pťtjčmajť 1esstě. Uěco že žjeweni (1a
ko poUhoU podporU rozUmU), a prawdčwost žá
žrakU w Wismě obfažených; jiUč jich wykládaji
prsobem žcela pťirožeUým(rošUmárt); žafe 1iUi
majč to co Uám fw ewangelia whpraijť, ša
pťijenmé bájky a powěsti; Uebo koUečUěu ža
klam

3 Také UěkoliktajUých fpolečUostť hle:
dělo dle jisté foUstawy erěrU rožssiťowati a
Upewnowati meši těmi k p fpolek starých
FreimaUreer pťede kterýmž jesstě pape!žu
BtUš Mll. wystrťhá „1elikož 1ejich fměr žcela
od UčeUi cirkeinho fe odchleje a UetečUost U
wiťe podporUje a žamýssli “

Jesstě UebešpečUějssise stal ťád JllUmt

UatUw, šaložeUýod profešfora WetšhaUpta
w ZUgolstadtU 1776 Učel rádU tol)o který
ale teprw w posledUich stupUěch po žaswěceni
fdělowán byl byl teU aby UyUějssi fpolečUost

ltdská prý fe rošpllstila a proměUtla w žtwot
patriarchállti, kde domácť hofpodar jest jediUým
králem a kUěžem rodin a čeledi swé Ueboť
„každé prý UábožeUstwi je klam a wťádaťi jfoU
Uchwatitelowé w každý ale hospodať samo
wladcem“ (šouršršjn) Spokečslostta byla
ale wyšraželm, a š Bawor r 1786 wypušeUa;
UicméUě jesstě dloxcho pčifobila potajmo

4 KaUt mUdrc králowecký fwými od r
1790 wychážejicčmi fpcsy byl prodcem txoho
že tito rozUmáťi (racianlisté, fwé Uáhledy z
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Uěho wědecky dokašowaťi Dle Uěho Uestáwa
žádněho „pošUáUi“ o wěcech UadsiUyslUých
(traUšceUdeUtálUich t 1. siUysky pťefahčljicčch),
a allt to že BUh jest, že fe dokázatt Uedá
theoreticky t 1. dUkazem wědeckým. Nle
„praktický rožUm“ (swědomi) prý požadxlje
Boha, kterýž odměňUje to dobrě N wssak
prott tomU fe dá ťict predUě: že malo který

člowěk (bež wiry) tak silUě wywiUUcé swědomč
ma jak to oUeUmUdrc predpokládá aby Boha

požadowalo; a ša drlchš w tom fobš Ua odpor
jest sám že Ua jedné straUě doťcha Ua to, aby
lide cUostUř byťi beš ohledu cc bež očekáwám
Uějaké odměm) Ua wěčrcosti; a tuhle š drUhé
straUy Ua tUto odmělm ša enost fe odwoláwá
aby dUkaž měl že BUh býtt UřUfť

5 Qd KaUta dělaťa siťofosie Uěmecka
wsseťijakým prfobem fwš pokroky, a š Heǧ:
lem koUečUě(qx. 1831) dossla tam kde: kre

ftaUstwo pťestáwá Co drUhdy amste:eodám
ský žid Spisloša jerm silil to Hegel k úpl
UémU wědomi a dalekorošssťťeltšxxm UžUánč pťt

wedť: on to wyťkxml bržo w bibťčckýchslowšch
Uěkdy w kráfných, Uěkdy take we wxlmt malo
frošUlUitelUýchwětach u že „BUH 1est to Je
dUo a to Wesskero we Wssem a w čaždčm
u wssebožeUstwč (WaUtheišmUš) Dle Uěho
Uestawá jiného (ofobUiho) Boha leč to We
sskero (an) čt prostě rečelwuwefmir ččpťč
roda, a teUto BUb který Učc o sobě eri, a
Uic Uemyslč pťtcházč teprw w člowěčť hlawě

(rožUmU) k tomU, že počťUá fám o fobě siš do
widatt “ Nestáwá tedy fwobody aUt božfkš,an
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lidske uu an ofobslčho trwáUi Ua wěčnosti
Eelá pťiroda jest ǧakoby pťeroda, totiž wěčně
pťežwýknjici welikasl který bež pťestám wsseli

jakě wěci meži Uimii rožUm lidský ze febe
plodi,a j žafe fwým čafem požťrá Timto an
theišmem jako morowým dUchem Uáš wěk cele
UakažeU jest

Eo tUto powědťslo platč sice Ua Uejwťre

o protestcmtech, a wssak fotwa žapotťebť doka
zowati že timže dUchem ikatolčci Uad chUUti
byli bohUžel!ym

3. žernUcnnZslacirewolnre.

260. cdaťútrlx sranronzslxě rrnwlncr.

Qwoce domUělé reformacie dozráťo w re

wolUci proti wládám ewropejským R 1787
bplo fe rozssiťilo po celém FraUcoUšskU wsseo
bché kwaeri a Uepokoj; ofwěta a silofosiebli:
žily fe ke fwémU cili a teUto cťl Uebyl jiUý,
Uežli odstranti prý „ssilerst a tyraUstwi
čimž U Utch byly UábožeUstwč a moc wládaťská
Dle opatrUeho wypočťtalli mUsela ale Uejdťiwe

Cirkew býtt wssechstatkčřoťoupeUa, podwrá
ceUa a še wssim UábožeUstwim žUtčeUa to
dálssi dálo fe potom famo seboU W tomto
fUažeUi Uachášeli silofofowe mocUe podpory U

ZaUseUtstU a protestaUtU Onh myssléUkyo
fwobodě a roonsti, 1ak reformacč proritly,
jak již r 1525 we walre fedlske až do krwe

byly hájelch, po eelém FrancoUzskU wedle bez
úszé Uemraonsti w obhčej wessly Brosto
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pássnost dworU a erěra ministrU žrychliťy
strassliwý stáz trUUU. WarowUé hlafy starost
liweho dUchoweUstwa Uedossly powssianti; we
fpifech haUliwých Eirkew a dUstoonst králowská
zlehčowáUy; Lwaik xsi šemťel š rošerwanU
myslť a MaUrepaš miUistrLwaika xsl sse:
diwý rožpUstřler ťikáwal: „JeU kdybh to 1esstě
wydrželo dokUdmy žijeme nu

Marnotratllosti dworU a žanedbáslim žemě
powstala UoUže w dUchodech; lčdU UkladáUo ob
tižUýchUeresitelUých dan; z toho szikla špoUra
proti sslechtě a wyšsslmU dUchowenstwU, ač obojč
welice prtfpiwali k šotaweUi wťasti Zápafem
ofamostatUost NmerikáUU w Uěmžto fe účast
Učlo FraUcoUšsko žbran a peslěši, rozsstťowaly

se,ko myssléUkyo rownosti a fwobodě jesstě
wlce

Nejbližssr pťiležitost k wybUchnUti oUoho
kwafesli šawdala UoUzew dUchodech státllich
Dobrý Lwaik )(Ul., který jako beráUekeriU
Uý Uésti meel win predchUch fwých, wida
UefmirUé dthy UadělaUé UádheroU a wálkami
Lwaika )(17 a prostopassUostiLwaika )(7.,
hledal porady a pomori U UárodU TUdl“
swolal w Máji r.1789 stawy geUerálUl
(tri stawh ťisse: dUchoweUstwo, sslechtU a mě

ssťaUstwo) Od r 1614 Uebylo již takoweho
fhromciždělli Tťeti staw, jemUž erpatrllým
prsobem jedUoU toli (600) depUtowaUýchpo

woleno Uež každémU ž oboU ostatUich, hUed š
počátkU šhromáždělti projewil fweho dUcha boUr
liwého W hlUčUém fezelti Ušawťelt wyslaslco
wé, že oni jfoU jediným šákoUitým sitěmem a
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dali si jméUo „UárodUť sl)rochižděni.x2 Bo:

hUžel! bršo sek Uim pťidalo 148 dUchoinch,
w 1ichž čele byl TalleyraUd btskUpNUtUUský

TU porUčtť král fám, aby fe sslechta a dUchoČweUstwo š tťetčm stawem w jedUo fpojtlt;
Uin protrhla rewoťUčUčžpUonst občattskhchwyF
slaUcU fpolčeUá š pQsstwanoU lájč paťižskoU

wssecky erže a hráše Wštek wjeť hlUže w pěsti;
50 000 hnalo 1ich Ua statUč wěšeni bastillU a
propxlsttli wěšslě

Z Nin wydalo UárodUi fhromážděni ťadU
náležU koťonpeslč Eťrkwe Nejprwé wyšdwihlt
defátky, a tim pťtdrawer dUchoweUstwoo
welkoU část dUchodU swých S dUstoonsti ode
wšdaťo fe w to dUchoweUstwo jfoUc odhodláno

1esstě wětssčch obětť pťiUestt statU NrcibtskUp
parižský, Uašwaslý „them chUdých“ čtUi we
jméUU dUchoweUstwa Uáwrh, wssecky drahocexmé

kaltchy, krom těch Ua Uejwýš potrebslých a tolč:
kéž Uádoby kostelUč sliti a Ua podporU státU

prodati Takoon Usslechttlostťpťipslt sice loU
pežUččtč wlastčmtlowé poněkUd do Uesirážč; ale
bržo prosseť Uáwrh: ,aby wsseckeU statek cir:
kein prohťásserl byl ža majetUost UárodU,
aby dále Ua ofoť) stácUi w pleU wžat a
prodan byl Nadarmo woťal powčstslýrewo
lUčUikSteyeš „Ehcete býti fwobodUi,a
Uedowedete býtč fprawedťiwi “ hUedxbylo
Uzawťello prodati za 200 milltoUU statků cir
kewslich 23 Srpna 1789 prohlássesla fwo
boda w Uaboženstwť 19 BrosiUce prodáwárw

statky cťrkewslť Bťč tom slibowali rewolucio
Uáťt, že fe postarajť o to aby slUžby Božť
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mohly slaweUy býti, aby dUchoweUstwo mělo
fon wýžin a chudi swoji podporU Zelikož
wssim práwem obáwáUo fe, že Eirkew ačkoli
Uaskrše zchndobělá, UicmeUě trwatt bude pokud
ZUstaUe katolickoU: tUdyž fe meeli (jak fe
MirabeaU wyjádťil) o to postarati aby Cirkew
bula „šUekatoliZowáUa„ Bročež šrUsseUy
jsoU ústawy cirkein ťády a brátě (bylo teh
dáž we FraUcoUzich 12 000 klássterU) a pro
hťasser, že slibyťeholnéUic Ueplatč(únor1790)
SpojeUi š papežem co UejmožUěji rožwážálto;
celá ústawa Eirkwe fraUcoUžské pťeměUěUa,ž
135 btskUpstwč UděťáUo 83 a sice dťe počtU

krajU (deparceUleUtU) Ustanoweslo aby btskU
powe a farári byli wolčwáUt pťi obyčerých
ťrajských hromadach wolebnčch pťt kterých hla
fowali t židš a kalwiUtsté BiskUpowe bylt wá
žáUi Ua waj erát totiž Ua faraťe soufedslťch
kostelUat d. TomU fe ťikalo: „občaUská
ústawa dUchoweUstwa“ jako by se bylo pťi
tom 1edUalo o wěčt poUše občaUské be w

tom fwe wěri byťi žceťa 1isti Užawreli rewo
lUčnici aby každý dUchoin bUď Ua tUto ústawU
pťtfahal aneb fe wždal úradU fweho 4 LedUa
1790 Uajtalo we fUčmowUě diwadťo wžUesseUé
NU fe dUchoweUstwo slawUě wpwoláwalo kU
pťifaše powstaw bisiUp NǧeUt ský (čti NžáU ský)
BoUUac 1al fe mlUwiti takto: „Bánowe!
neUťť mi lito statkU mojich; ale Ua to se od:

hodlati UemohU abych obětowal wážUost wafsi
a wirU son. Jist jfem, še bych te i oUé po
šbýti meeť kdybych složil prisahU která se mi
Ukládá Sotwa Utajila lewice peri wýbUch
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wštekU swého MrzUcost a wštek jewily fe Ua
twáťich fUěmownikU Ua lewtci. WeUkU kťičela
hlUša: „Na lUrerUy š biskUpy a kUěžimi jižto
Uechtějčpťisahati!“ Kněžt prahUUli po smrtimU
čedlUické KUěz Gregoire dokažowal že fe
Uema Uičeho Ukladati pťiskchoU dUchoweUstwU,
co bh čelilo protč wiťe KUěžč žádali aby tato

slowa ža Uálež byla pťijata, což, když fUěm ode
dťel patrno bylo že jich Uedúwěra byla fpra
wedlton Zahanbeslť Uepťatelé Uemohli tajiti
podiweUi fwé, a 1edeU ž Uich prawil: „My
máme jejich statky, ale oUt podrželi
čest fon!“ Z 300 kněžisložilo 80 pťifahU,
mezi Uimi 4 biskupowé, okolo 50 000w celém
FraUcoUzskU měli toli odwahy UábožUe že ode

pťeli pťisahatt Mista jejich obsažeUa jiUými
a TalleyraUd wyswěcowal perč biskUpykoU
stitUčUi Bapež BiUš Ul žawrhl občaUskoUkoU
stitUci a žačášať pťťsahati šačež jemU Uáležici
územineUioU é wšato a k FraUcoUšskUpťiwtě
ler Z wěťxcč lid opowrhl koUstitUčUimtbi
skUpy a faráťč a pridal fe kU straUě těch, ro

Ueprtfahali Tak byla Eirkew fraUcoUzská až
do Uerižssťch wrstew Ua dwč částt roždělella

261 cdňlxmnoťnirnisnrm (4791u92), nňrndni
lwnnrnt(92 95)

ZakoUodarUi fllěm kterýžšafedUUl
wžáťi Ua mistě Uárodltiho pokračowal dUsled
Uě dále Naťťžesli oUoho byly UecirkewUč a
Uefprawedliwe Uálešytohoto byly wssak
dokan bešbožUé Zapowěšeslo Uositi roUcho
dUchowUč; kUěži, Uechtici pťisahati bUď byli wy
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powěšeUč Uebo žawraždělti W krwawých dUech
měsice žáťč 1792 jeU w Waťťžt samém 300

dUchoinch powražděno! Sněm powolsl těhot
Uým erěstkám prawideonU podporU; dowo:
ler maUželUm,od sebe odejiti a manželstwi
šrUsstti; ža dwě leta w Baťťži5900 anUželstew
žrUsser Mocsláťowe ewropejsstč hleděli UatUto

ohaonst bnď UetečUě Uebo hleděli žiskUfwe
ho. 20 DUbUa 1792 whpowěděna jest ceťéEwro:
pě wálka, aby ťid opilý fwobodoU wssecky
Uepťátele premohl Swoboda fe jewila w pro
stopássUosti roonst Ua stinadlech, Ua bojisstich
a we hrobech, bratrstwč ke ste1Uě žUťicim 21
Záťi žrUssilsněmdUstoonst králowfkoU
NábožUý, laskypťllý Lwaik )(M 21 Ledlla
1793 krwácel Ua standle! Tak fe byly staly
UáUky silofofU fraUcoUžských skUtkyhrUžoděfUýmt!
Kdo se wererě ke EhristU pťišanal propadl
gUillottUě Bosledllislowakrálowa: „Odpollsstim
prochm fmrtt mé a prosim Boha aby krew
mci kteráž Upni má proltta býti Uikdy Uepadla

Ua Franroužsko!ǧ, u jfoU dUkašem Usslechtile
mysli 1eho Hlňša se šmocUila wlády Ne
mlUwilo fe o Utčem hlUčUčji Uež o práwech lidU
a o swobodě a pťece Utčeho wice fe erdpiralo
katolikllm, jako práw těch a fwobody. Nikdo
se Uefměl pťtšUáwati ke ChrtstU kde které špo:
miUky Ua krestaUsiwo odstraněUy, an i Uowý

kaleUdáť Uweden w Uěmžto misto Uedčle každý
defátý deU (dekády) co slaonst Uárodni měl
fwčceU býti Ehrámowé boťeUi a przněUi Ue
sslechetUosti, jižto swět postld eriděl Bohox
siUžba katolická žákoUem odstraUěUá 7 Řijlm
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UwedeUa modloslUžba rošUmU, 1ejižto kněžny
a bcchyněbyly weťejlléhťissllice! Boha šapiráUo
žjewně, a drše wyzýwáUo abh, 1elt se pomstil
Nad hrobitowh stál Uápiš: „fmrt jest spáUek
wěčný“ Nrcibiskup,od straUyerěchw wolený,
posslapaw roxxcha fwa wyžUal pťed sUěmem že
mamil lid a Ua misto mitry wfadčl si čepkU
jakobinskoU; kUěžčkoUstitUčUčse žeUtlt uuuu
ohawlwst prsscšUi žUrsla Ua mistě swatem! u

2 Qd bezbožslostipťisslofekžpoždčlosti;u
koUweUt Ua pobidmltč dtkcatora krwolačUého

Robešpierra wydal šákoU že Uejwyšssi byt
Uost, jest a že dUsse lidska jest Uesmrtelná
Teto Uejwyšssč bytxcostt koUáUa (1794) UechUtUá
slaonst Uárodsli Zatim žastihla šdiwočtlé re
woťUčUiky Božfká msta a sice rewolUci famoU

1elikož wždy 1edUa strana toU Uásledeiri wy
prawena jest kU gUillottUě Tak šžirá ohawa
tato u rewolUceu ditky fwé! Když i strassUý
Robešpierre wykrwácelUastandle(1794): wšala
i konec jeho hrUzowťáda, a počal fepoteUáhla
1ewlttžabresk wystťčzťiwělliUpamatowaslť a rozU
mU a dekretr 1795 dowoťil co dťoxchýčaš bylo

UeslýcháUo:wyžnáwatislábožettstwikatoltcké. Ze
likož to od lepssť části obywatelstwa š radostč
Uwitan: mršela fe straUa protikrestaUska a
pťipadla Ua Uowý Uefmysl; u powstala w r.
1796 fekta theofilanthropll (boha a lčdU
milU), která měla strUčUéwyžUáUi wčry o BohU

o Uefmrteonsti a Uěkcerých powiUUostech lidských,
slUžby Boži pak docela směssUé; a proto žei
lid sám se tomUpofmiwal Uemohlafe dloUho
Udržeti
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3 KoUečUěwystoUpilmohútUý Napoleon,

ťterýž rewolUci pťetrhUUl a pťewedl FrancoUšsko
Ua jiUoU dráhU, UeméUě UeblahoU OzbrojeUý
co peri koUsUl Uejwyšssč mocč UžUáwal Na:
poleoU ačkoli sám beše wsseho Uábožextstwi
byl že UeUčmožUowťádUoUti lidem Ua
božeUstwi wsselikého práždUým J pročež
Ušawťelš papežem Biem Ulj 1801 konor:
dát k oonweUi katolickéCirkwe we FrallcoUškU

TeUto konordát byl sice málo profpěssslýEťrkwi,
ale oU byl alefpoň úwodem k lepssčmU Ufporci
dáUi wěci cirkewllich Bapež jedtltě proto wssecko

powolil co 1en koliw bylo možUěho aby prou
žatim horssi žlo šamešerlo a lepssť bUdoUčUost
pťiprawowáUa byla NapoleoU tedy wrátil Eirkwi
we FraUcoUžskU fwobodU, která wssak ať dčme
prade, byla polowičUýmotroctwim Ehramy
sice anráceUy kUěžim, Uowa biskUpstwi žťťžeUa

a obfazena, btskUpUmpowolelw i femiUáre ša ll
kládatt: a wssak fpoťU šakážárco ohlassowati
bUlly a podobslé listy papežské beš dowoleUč
wlády a t d cožw fobě ždržowaly čláUky
organcké, 1ež byl koUsixl o fwé Ujmě pťipojil
ke konordátU papežskemU Darmo si Uad
tim žcěžowal papež, jemUž tyto čláUky tajeUy
byly UwedeUi konordátU dálo sk welikoU
slaonsti cirkein (18 DUbUa1802), pťi
kteréž šchytralý NapoleoU osobUě pťťtomesr byl
Demokraté (pťátele lidowlády) fmáli fe tomUto
UowemU diwadlU, a wssak Napoleon jesstě Ua

HeleUěprawil: „Kdyby Uebylo býwalo pa
peže meelk Uějaký UčiUěUbýti“

N Uyni fe počal ozýwati cit Uáboženský
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směleji a wsseobchěji Nejwice jim probil
básirickýgeUiUšEhateanrtaUd ZbloUdiw
Ua žťe“ cesty byl prošťetelxwsti BožskoU šafe
žiskán Eirkwč W 72 roce wěkU swého UwržeUa
byla matka jeho do osskťtwébo žaláťe kde wt
děla hyUoUti kolem sebe Uěkolťk ditek fwojich;

ona samatéž žemťela Ua bčdslém mistě „J špo
meUUla fobě, di EhateanriaUd sám Ua fwcho
štrareného šbloUdilcho fyUa a prosila 1edUU
žmých fester,abymidomlox:wala w xejčm 1méUě
bych fe anrátil k te wire we kteréž fem wy
chowáU bpl “ Tťm pránčm matky fwe pohmlt
byw wrátil fe EhateanriaUd k wire krestanké
afwým welewtipem pťed fwětem wýtečslýmt
fpisy ji žastáwal

262 Músledlw rrmnlncr pro stňt rirbrmni

1 Že moc papežská fraUroUšským bUťičUm
byla trUem w okU Uetťeba zmtslowatř NeUá
wist ta rostla kdyš papež bUllamč wydcmýmč

žapowěděl dUchoweUstwU sxraUcoUžskemUaby Ue
siládalt pťifčchU Ua ústawU občaUskoU Když
fraUcoUžska repUblika i ža hrantcemt w horUi
Jtalii witěžslě se rošsstťowala: obsadil papež
hrance siátu cirkewslihowo 1fkem, aby tam
NapoleoU Uemohl Když wssak UicméUěFraU

coUži i do Řimska wtrhlt Winš M Uwolttt fe
meel kU pťiměťi (1796), pťt čemž lUU wšali
hodUý kuš žemě, a oU jesstě wyplatitč meel

21 milltoUU fraUkU NhUč wssak Napoťeon Uaň
dotiral aby wssecky Uálezy, proti FraUroUzskU
wydalčé, odwolal a čdyž BiUš to UčiUiti Ue
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mohl: papež doUUceUbyl k mirU ToleUtiUx
skémU (1797), we kterem požbhl statky papež
skě we FraUroUšich, a tťt prothcie (Boťogml,
FerrarU a NomagUU) w Jtaliř 30 millioUU

fraUkU ž Uowa pťatiti a jistý počet drahoceU
Uých rUkopifU a Uměleckých děl wydati meel
be stát cirkein foUstawUěwe staw žboUreUi
pťiwoděn byl pťissel tam Josef Bonaparte za
wyslanče a 1eho palác stal se stťedisstěmrede
a piklU proti wládě papežske osnowaUých

Eo chwile strblo se Uěkde šboUťeUi, a prt
jedUé takowé ssarwátce byl fraUcoUzský ǧeUeral
DUphot (čtt Dúpo), který je podporowal
Usinrcen To pťtsslo NapoleoUowi whod hned
tam wyprawiť ǧeUerala Berthier a, který
prohlásil Nim ža repUblikU (1798) A
Uin fe tU opětowaly wýjewy paťižské Uejsližssč
láje wedla wládU EtihodUý UámčstekEhristúw
potnpen; focha swobody sslapala Ua jeho tiárU
a jiUe žUaky Uáboženské; pťi pustých orgiich
opijeli fe oblažttelowélidx: z Uádob pofwatUých!
Bapež Uechtěl an opUsttti stádo fwé, anodťict
fe wlády be fe lid UezboUrtl odwešli 80le:
tého starce do FloreUrie Bohmxtliwo bylo
widěti kterak lid že wssech straU prtchážel a
fw thi fon úterost a účastiwbolestijewil
a š úctoUdary pťinássel Wěšitelowé jeho mrželi
fe Uad tim a pťemýssleli kam by ho odstra:

Uiti měli Když wojUa š nowU wypnkla, odwežlř
ho do jižUé Franrie do města Walence kdex
jako prawý mUčedlnťkžemťel (ř 1799)

Nin dostoUpilojásásli Uepťátel Eirkwe swé:
ho wrcholU, Ueboť fe ždálo, že Uhodila posledUi
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hodan Eirkwi katolické. Již Uebplo státU cirx
kewniho a papeže a aby Uowý šwoleU býttneš
mohl o to bylo dobťe postaráUo; Uebok kardt:
Uálowe byli bUď rošehnálti po swětě,dťlem úpělč

wžalárich KlUbbowé w Baťťži wolali: „Již
UebUde Uikdy papeže!“ u a t wěrni katolici
smUtUým okem pohliželi w bUdoUcUost N wssak
Bán pťislibil Eirkwt swé že bUde trwati Ua
wěky, a cesty Brošretelnostt jfoU podinhodUé

Wssecky wlady, i protestaUtské, i fchišmatické
Rnsko žafažowaly fe o to aby anrácer bylo
papeži dědictwi sw Betra; a pod ochranU

jposledUiho cisaťe rimskoUěmeckého FraUtisska
ll shromáždili fe ž rožličllých straU 35 kardi
UálU w Benátkach r 1800 a žwolilt ša pa
peže Bia Nl Bržo pťan bylo UowémUpa
peži že mohl waj úwod slawiti do Řima,
kdežto jej obywatelstwo od Uefmyslné a škášné
hrh Ua repUblikUUaneUě, š jafáUim Uwitalo

Z Tak byla Cirkew žakUsilažázračllé ochra:

Uy BáUě; ale teto žkUssenostt ji bylo t zapo:
trebi aby žmUžile wytrwala w těžkých škoUsskách,
kterežto ji jesscě očekáwaly BiUš Ml hUed
probledql k tomU, aby ráUy, Zafazene Eirkwč
rewolUcč Ulečtl fporiwosti dUchody cirkeinho
siátU šwýssll a w lidU lepssi mrawy a pořadekx
Uwedl Wotom obrátil šťetel sij Ua FraU
coUšsko tak hlUboce kleslě QUť Ušawťel š Na
poleoUem r 1801 oUeU konordát o Uěmžto

jfme již š hUry bhli žmiUili a kterýžto pťt
wssech Uedostatcich jeho mohl UicméUě ša wi
těžstwi Eirkwe pokladáll býti uu Take cesta,7
kteroU sw Qtec r 1804 do Paťiže byť pod:j
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stoUpil stalať se Uowým witěžstwim pro Eťrkew
Napoleon fe byl tottž wyhlásil ša cifaťe FraU
coUzU a sij trUU cisaťský tim Utwrditi sobě
pťál aby ho papež fám pomašal a korUUowal
Sw Otec bhl we welikýchrozpacich; Ueboť mU
to mUošimocsláťowéžražowalt a Lwaťk )(Mll
fe tomU prottwil Dokládaje že Uemá Ua žťe
telt leč bťaho Cťrkwe še slšami w očich Ua:
stoUpčl cestU w žimě pťeš fUěžky do FraUcie.

Cesta ta stala fe perodem witěžoslawným
WssUdy ho pťiwčtal lid š nejhlUbssi úctoU a

Uejen skalslaté úwožp Sawojské Uýbrž t silUiče
FraUroUžské plUily se žástUpy lidU UábošUého
Když wLyoUě fpatťil weltký daw lidstwa krerý
se pťi jeho objeweni U okUa Ua koťeUa wrhmxl:
pošdwihmlw rUre k Uebefmn diky wždáwal BohU,

že takoon žbožltost žachowal w žemi, která
byla rošryta erěroU Baťiž fe Uechowala dle
očekáwáni erěch Dawem fe tiskly žástUpy
k papeži pro fw požtháni ,J po korquwáUč
cifare UešměUilo fe chowáUi lth k sw Otci a
arcibiskUp Baťižský we 1méUU lidU wyjewil city

Ucttwostča pťilUUlosti ke stolict fw u Napo
leoU žáwiděl takowéto cti hostowi fwémU a Ue:

dowolil mU, aby dle libostt kostely w Baťťžř
ansstěwowati siUěl Wťece wssak mnohých wěci
wymohl papež Ua cifaťi kU profpěchU Eirkwe
jediUě od čláUkU organckých NapoleoU UstoUpiti
Uechtěl Když koUečně dowoler bylo papeži,
aby 1akoby k oslaweUi cifaťowy cesty do Ztalte
we perodU cifaťe do Řima anratiti fe siněl
tU mnsel cisaťkslowe mržUtosti fwé pozorowati
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že papež w LyoUě a w TUriUě Umohem slawUějč
pťijat byl Uež oU fam

4 Byťoť pak jtž w powaže NapoleoUowě
položino, Uetrpěti wedle febe Uižádné moci Ua

swčtě ktera by lčdem wice platila Uežli jeho
wlastUi ZUeUžiwaw 1iž papeže ke swemU osla
weUi, wyhledáwal Uyni Uepťatelstwi š papežem
aby fobčpodrobil papežstwi, 1ako již krá:
lowš UšUáwali fwrchowanost jeho W MiláUě

sám si wstawil Ua hlawU korUUU králowskoU
Častčji záwiděť wládaťi NUglie a NUska, že
jfoU i hlawami Eirkwe w žemich fwých. Ql jako
waec když žemě 1iUým Ukrádal tak i fnadUo
žámiUkyUassel pode kteroUt stat cirkein
Ukoťistiťfobě Beri krok k tomU byl teU že
papežský pťistaw w JakyUě (NUkan) žUeUa
dále šanal pod žámiUkoU,že papež Uestačikjeho
obraně Meši 1tUým čeho Ua papeži Uespra:
wedliwě žádal wyjewiť mU r 1806 w jedUom

fwém listU takro: „Wasse Swatost 1est páUem
w Řimě, já pak cifaťem wsstckntUepratelé moji
mUsejči wassimi býti“ u a žádal aby papež

wssecky poddaUé oUěch statU, še kterými wojUU
wedl že fwé šemě wypUdil a fwé pťistawy 1im

jmenowitě NngličaUUm Ušawrel Bapež fe omlon
wal že oU 1ako otec Eirkwe ktera káže mir,
Ua krwawé foustawě NapoleoUowě žádného Uesmč
bráti podilU Když Napoleon wždy wice wy
hrožowal a UásilUěji wystUpowal: šwěstowal mU
papež; hlafem prorockým: „Bakli fe Wasse We
ličeUstwo w držeUi moct citi my Uaprotčw
tomU Uzanáme, že Uade wssemi mocUáťi 1est
BUh, který mstoU fe Ujimá sprawedonsti a Ue:
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rwilch, a jemnž každá lidfká moc podrobeUa jest “
.R 1808 welelNapoleoU geUerálowiMiollišowť,
abh obfadil Řťm Následowaťa Uin rada Uá
sili a fUžowáUi papeže, cmiž mohlo wssak co

skloUitt žmUžilost jeho KoUečUě dosslo oUo powěstUé, ž Wčdltě podepsaUé wyrčeUi (17 máje
1809), dle kterého Ulá stat cirkein š ťčssč

fraUcoUžskoU fpojext, a Řim od té doby býtt
cifaťským a fwobodUým městem Bapež
má w Uěm(jako prý ža Karla W) co hlawa
Cirkwe sidliti, a 2 milltony dUchodUdostáwati
TeUto hUed podepfať protest proti tak Ueslýcha:
Uým UstcmoweUim TU šawťelt papeže we Wa
tikáUU Zelikož pqpež takowé UasilUictwč již
dloUho očekáwal 1iž bhla wybotowena t pro
teUto pád posledUižbraU uu bUlla erkom:
mUUikačUi Ran 10 Čerwna ošslamowaly
děla ž hradby aUgelske že pťestala wláda pa
pežská; a Ua wečer téhož dne byla již pťibřta
Ua tťech hlainch chrámechw Řimě bUlla erkom

mUUikaci proti loUpežUikUm dědičUého statkU sw
Betra Napoleon fe té klátbě posmiwal a pfal

meži jčUým mistokráli do Jtalie: „Což pak
myslč papež, že skršewa jeho kláth mým wo
jakUm žbraň š rUkoU wypadUe?“ uuale jižtretť
rok Ua to žUčw jedUé fpráwě wojeUské še žimniho
táborU w RUšskU doslowUě: „Nassim wojá
kUm padá žbraň z rUkoU (šimoU)

5 Byloť obliberU myssleUkoUNapoleo
Uoon, aby papeže jako periho fwého
oUťedUika w Načiži měl a jim tim fUášeji
celý okrsslek katolického fwěta owládati mohl
Broto wssim možUým prfobem Ua papeže do

44
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leháUo abo fe wlády fwe fwštskéodťekmčl w Wa
ťiži fwe sidlo zarašil a odtUd fwé dUchoin pt:áwex,d
(to fe rožUmi 1ak dalece to cťfať dowoli) wy
koUáwal Zelikož papež Uežwratnš fwé powin
Uostt wěreU šUstať wkročil w Uoci 6 ČerweUce

geUeral Nadet do wattkáUU, a UctoU dojat
pčř fpatťelli welekněže pofwátUého, totwy mohl
pťedslestt žádost cčfaťowU, abp fe odťekl wlády
fwětské Uačež papež odpowěděl že radějt chce

Umťitř Uežťř odstoUpttt. Když mU ošnámeslo,
že mUsi odwešen býti, žamlčel fe a žádaje wč:
ťicč o modltth š ďrewiaťem do kočárU wstomoiť;

t odwešeU1estpreš Gretlobť do Saony Na
cestě žehnal hrob pťedchUdre fweho we Wa
leUcr W Sawoně fe proť)lasil že UechceUt
čeho prijťti š rUkoU toho který žloUpil statky
čirkewUť Uýbrž radějč woli žčti almUžUoU wě
ťčcich NUiš do Wariže Uechtěl sidťo fwš pťeUšsti.

6 Tébož dUe aU odwežell byť papež,wi:
těšil NapoleoU U OgrUUa (Wagram) BčskU
powé fraUcoUšssti mUseli to wčtěšstwi slawitt aU
prý Blch mU patrUě šehna žato 1ak1edUalš pa
pežem NaležeUý list Lwaika )(M w Uěmžto
M čláUkU galltkállske Eirkwe odwolal hodtl
NapoťeoU do plameUe ťka: TeU popeť Ue
bUde rUssiti Uáš pokoj wice. NUi tU
Uechtěl papež potwrditi biskUpp od Napoleolla
UstanweUe NapoťeoU wssak hraje si Ua theo
loǧa powolaldo Baťiže btkapy Ua po
radU(Breš 1811), aby bež papeže Eirkew fpo
ťádati mohl N wssak silěm fe rožesseť š Uepo:

rižerU, daw radn, aby cifať fwolal fUěm Uá:
rodni JedtUý abbé Emerp erhrožexrě wyšUal:
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že takowý fUěm bež papeže Uičeho porť:
dřti UebUďe moci NicméUě NapoleoU swolal
do Baťťže silěm Uarodsli kU kteremU fe fessli

biskUpowé fraUcoUžssti a italssti. Na tom sněmU
žádalt tťi btskUpowé, aby cisať propUstil papeže
Ua fwobodU čemUž odporowalt biskUpowe cisaťské
straUy Kčdpž widčl Napoleoll že sitěm moc pa:
pežskoU fobě ofobowatt Uechce, rošpUstil jej, pln
mršUtosti že Užawťelkonordát špapežem. Když
fe papež Utkterak k žádostem cisaťowým Uaklo
Utti Uechtěl; silěm Uáhle byť rošpUsstěU a papež
w Uejwětssř chxlrawosti (Ua hoťe MoUt EeUiš
byl šaopatťeU) do FoUtaiUebťeaU pčewešeU
kdežto po mUoha mesicU odstoUáwati meel Bč
skxcpowe strany cisaťské hleděťi otce fw pohUoUti
bh se risari podwolil weliké Uebežpečč mU pťedx
siaijťre N wssak Uedal fe Utkterak pohUoUti,
by Zradtl úrad fwlq NpUi fe stalo co Napo
leoU ša Uemožslé měl: w NUsich wypadla jeho

wojťUUm žbraU ž rUkoU a pokočený NapoleoU
fwětoboritel počal mirUěji fe blčžiti a še fw
otcem wyjednáwati WyjedUáwáUi trwalo ZdUť
W 1edUom okamžeUi tak se žaponměť,že papeži
Uesběhlost we wěcech cirkewslich wytýkal

7 Sotwa podepsal papež oUěch11 Ue
blať)ých pťedběžUých čláUkUbUdoUciho koU:
kordátn který měl teprw teUkráte Uweťe1UěU
býtt až by se byl papež ojednotliwých čláUcich

w koUsisioťčUradil:1iž UaporUčil NapoleoU bh
fe ro skUtečUýkonordát po celé žemč rozhlásil
a Mš Ušum žpiwáUo bylo Wo odjesz cčsa:

ťowU pojaťa fw otce teskamyslUost KardiUál
ái l)jďch pťedstawil mU, jak žlé Uásledky by44
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žtoho pojitč mohly, co wslabé chwilč podepsal
Po žralém Uwáženi š kardiUály, po dloUhém
boji cčsaťi psal a čláUky podepscmé odwoťal
Než brzo odbila hodina kde BáU wyfwobodil

těžce skUsseUéhoslUhp fwcho Téhož dUe když
fpojeUcido Bariže wessli (31 BťešUa1814),
octl fe BtUš w Bonollti a 24 kwětUa wessel
do swěho Řima w Uejwětssisláwě a jafáni lidU,
a Uásledeiriho rokU (1815) dofáhl sježdem
Wtdeňským Uazpět co UxiremTolentinským bwl
požbyl

265. Uústrdby sranron,šsl:ě rrmnlnrr prn Eirlxrm

w illěmrich

Na šješdU w Emžř (1786) byli kUižata
cirkein ťisse Uěmecké UčtUili opowažťiwý pokUš
stolici ťťmskoU žteUčitč we práwech jejťch po
řádně dobytých: ucc Uin po sotwa 18 rocich

byltk oUt fami pošbawesli fwých sidel kUťžecich
a swých swětských statkU a anstwč a še fwých
dioceši bylt wptlačeni a to wssecko Udělala 1tm
rewolUce a tak měli Ua wyUčerU kterak se
žpoUra proti šákoUUitémU pťedstaweUemU Uazwiče
Ua poddcmých famých mstiwa Mirem LúUe
willským (1801) prtsslo cele lewé Borýltsko
k odděleni od ťisse Uěmeckea pťtražer krepu
blice fraUcoUžské; tamějssč pak jměni cirkewsli
w pleU pobráUo Swětssti pak kUižata, kteťi

toU žměUoU sskody Utrpěli aUeb jank w Waťiži
w milosti byli, měli UáhradU obdržett še po

šemUosti cirkeinch Když proti tomU pťedsta
wowáUo že práwa dUchowUťch kUižac rowněx
tak pofwátUa jfoU, 1ako an kUižat swětských,a
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Proto že Ua tUto UáhradU wsseckh stawy po
fprawedliwxx pčtfpťwati majč: UejeU Utkdo Ua
to Uedbal, Uýbrž oUi Eirkew tak do hola

oloUptťi že fwětssti knižata Uejen Uáhrady ža
žtráty fwé Uýbrž i hojUého žiskU pťi tom Ua:
ležli To fe staťo tak UažwaUým blawUčm p

Ualezem depUtačUim180Z Wsseckybt:
skupskésidťa a klássterh ža fwětské statky
prohlásseny (feknlartsowasly),jerm metro
polita MohUckd w osobě ohebllcho Dalberga
podržel fwětské knižectwč še sidlem w RežUě
kteréž wssak Uemělo dťoxchého trwáUť Tak mU
fela Elrkew katoltcká dth Uažwice protestallské
ťťsse Uěmecké žaplqtiti a Uad to od protestcmt
fkých kUižat do jejichž rUkoU jeji ústawy fe do
staly, téměr 1akowsseho práwa žbawerU
bhla powažowách Nebo pťi tom fekUlarifo
wáni bylo poťožer ša wýthkU že kapitalem
podrželtým jisté dUchody, kUěžťmpak a UmichUm

ročUi platy odtUdfešaprawowatt majť Nwssak
jměUi cirkein Uebylo odděler a šáwiselo
to tedy od dobré wUle Uowých páUU,ždaltUěco

plattti chtěji thž tedy pro Uedostatek wýžtwy
Uěkteťi kanincč odesslt, 1iUi odemťelt: Uemělič
biskUpowé žadUých kapitol a Uedostáwalo se 1im

i toho UejpotťebUějssiho Wtakowých okolnostech
složtli Uěkteťť biskUpowé úrad, thi šetnrelt tak
že požUeUahťa UeijožssiEirkwe UěmeckéUemělhj

bikapú, a papež Ua misto jejich apostolfké
Uáměstky (wikaťe) Ustanwitč meel aby UoUzi
afpoň Uějak odpomohl Zelikož ani o theolo
gické semčslaťe Uebylo postaráslo tUdyž se brzo
dostawil weliký Uedostatek kUěži a tU hrstka těch,
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co jich žbýwalo wystáli mUohoposiUěchansse
lijakého sUžowáUi Uebo UebožUé žafady fraU
conžské bylyt i w Němcich w modU a obyčej

wesslh Tak fe ždalo, že k radosti protestaUtU
katoťtcke Eirkwt w Nčmcčch fe odžwoťčtlo a mežt

tim co Už č we FraUcoUžskU Eirkew k UowemU
žiwotU se probUžowaťa, skládaliw Němcich hro
bowUč pťsUě Ua katolickoU Eirkew aji šarUčeUe

fwobodUe wykoUáwáUč obťadU UábožeUských stalo
téměť 1eU Ua potUpU a ostUdU w žakoUtkách

264. Učmrrůr lwnlwrdútn.

Sježd Wideňský r 1815 Ulěl poměrh re
wolUcčpominulou a pťemožerU rožwiklcmé Zase
do poťáde Uwesti a Eirkew Uěmecká siUěla fe
kojttt toU Uaději, že ji bUde pťtťekUUta Uáhrada
ša UtrpeUé žtráty Neboť lewe BorýUť které an
meela swým statkem a majitkem Ucchraditi bylo
žafe r 1814 risst Uěmeckéanrácerw N wssak
an žde fe erypllltlo fprawedliwe jeji očeká
wáUi radějt posledUi šbytek cčrkewni majetllostt
w NěmeckU, arcibiskUpstwi Nežellské bylo roždě
ler a jiUi jim po kaech poděleUi Stolire fw
simžila fe Uin poťádek cirkein, pokUdtoho okol

Uosti dopoUsstěly š 1edUotliwými státy prostťed
kem konordátU šafe Ustanwiti Základy
těchto konordátU byly: aby fe bUď oonwtly

dťiwějssč Uebo žnowU žarašily nowa sidťa bi
skUpska š kapitolemi a femtnáťi kUěšskými; aby
fe wyjedUalo jejich UadáUi (dotače) pokUd možUo,

w Uemowitých statcich Uebo UbešpečeUých 1isti
Uách(kapttálech), aby Udržowálli ústawU cčrkeinch
Uežawistlo od šwUlewlády; abp fe zeerb Urččlo
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jak maji woleUi býti biskUpowéa kanwnici a
co fe dťtt ma pťi wolbách 1ejtch aby biskUp
měl pojisstěmž wplyw wa1xra wychowáUifweho

dUchoweUstwa; aby dle okolnosti (1ako w Ba
woťich) šafe fe obxwwsly kťásstery. Nejwice

obtižč fe Uaskýtaťo wssUde pťt tom kdož fe mělo
Určtti a wyměťtti kam qž moc biskxlpská a kam
moc wládce fwětfkeho aúťadU 1eho sahá 1elčkož
žáfada protestaUtska,že wladar fwětský 1est ža

,roweU hlawoxl Eirkwe t kUižatUm čato
lčckým podle dUcha čafoweho fe wsstčpo
waťa a Uamlxlwowala Wo deťssčchwyjedUá
wáUich prtssel k mistU ko!lkordát Uejprwe š Ba
wory (1817) potom Uásledowaťo WrUfko
(1821), HaUUoweranko (1824) hoon
rýUska cirkewUčprowincie(r.1827)(BadeU
Wúrtemberǧ, Hefy, NašsaU a t. d)

W těchřokonordatech sioobodakat Eirkwe

jest we mUohých wčcech až Ua to Uejmeslssr ob
mešeUa ato maličko ji od té dobw byťo žhxusta
šostUžowáUo a UssrtpowáUo a 1edtšcčBožská sila

w Eirkwi fpočiwajicč Udržowaťa 1t w takowých
poměrech w rčsst Uěmecké W Uowějssčch dobách

hrdiUský starec HerrmanU Frýbxxrskú tťm po
hUUl a Eirkwi kU wětssčsláwč a swobodě pomohl.

l). Ml)žewlj we odorech UebtltolichlŽch.

263.anomrné pnbnsy,ndršrti symbolirliýprotrstantiňu

mnň; xnplymsilususirna mifu; u pirtistě n mleromě.

Bodťe žáfady fwé počračowať protestaxc:
tišmUš statečUě w tom, že protestowal (odpčral
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ažUpiral) dál a dále Kslihy symbolicképošbý
waly fwé wážUosti 1akoU každeho wášati měly;„
a když i Bismo fw. Božského rášU žbawili a ša

lidskoU kUihU wyhlásili, tU požUstal 1esstě jeU
rošUm ša jediUé prawidko wiry čtlt co kdo
chtěl a jak tomU rožmUěl jak to Uahližel tak
a toli wěťtl Zcela dUsledUěwžponzeli se (pro
testowali) protestaslté UyUč též prott pojmeslo
wáUi: „LUtheráUUll a „kalwiUU;“ Uebo co
tito mUžowé LUther aKalwiU za wirU kťesiem

skoU powažowalř a do fpistl fwých byli položili
to Umohým š 1ejtch Uyslějssich žákUw bylo pou
hým toltko šdáUčm We t teU Uášew „ewaU
gelict,“ jak se jmerwati chtějť zUi jako po
tUpa, jelikož Uejmnozssim fw ewaxlgeliUm Ua
Uejwýš ša takowé čteUi sloUži kterýmž se mrawy
wždělatč mohoU be tomUto fmUtUémU stawU
odpomohl wydal králprUskýBedťich thém ll
r 1788 whrčeUi kdežto wyhrožxxje wssem dU
chOxoUikúlU kreťč fe drži Uowé ofwěty a Uechti
fe držett kUěh symbolických, že od oUťadU fwých
odstraUěUi a jesstě twrdsslmi tresty pokUtowáUt
bUdoU;ale UástUpcejeho Bedťich thém ul
Uahližeje, že takowéto UUceUi k UičemU erede,
wyrčeUi toto r 1796 odwolal

2 KaUt mUdrc dokažal, že wira kčesiaUská
má sloUžiti jerm ke wžděláUi mrawU a proto
čláUkh wiry a tajemstwa kťesiaUskepadly wmi
UěUi obchem; i lepssim protestaUtUm Uežbylo
šUábožeUstwi,leč sladoUčké bloUžUěUi citem,
jejž mUdrc Zakobi Uaprott fUchopárUemU Kan:

towi ša intrUi ždroj UábožeUstwťprohlásil.
Tohle citlinstkareUť UábožeUskéUaležlo Uejdo
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konaťejssťhowýražU w „hodiUách pobožUosti“
(StUUdeU der AUdacht),kte:é protestaUt Zfchokke
r 1807 w Yrawě wydal; naramná oblibenost
w Utch fwědčila, že šmtšelo prawé kťestanstwi

trdrťch čteUárU 1ejich. Yčkoltw silofofowe

Schelltng a Jakobi š wážUostčmlUwilt o
wiťe ťťestaxlské; Uicmellě celš hera 1tUých měl
kých rošUmáťU (racianťtstU) fe wyrojily a
UechtěltUzslawati1iUého žjewerli, Uež co rošUmem

Ucchližett lše 1est KoUečUě pťissel jak 1iž pra
wer Heǧeť silojof Nč oU sám jesscěwsse
boženstwi swč pťed fwětem žastiral Užiwaje slow
a wět ž Bťsina fw wžatých žákowe: jeho bež
obalU w „Uemeckých letopifech“ (odr 1840)
oláfalt erěrU a prostopássrwstbešúždwa! u

Z Naprott těmto rošx:maťmn wyhledá:
walič jfoU jedUotťiwcowé šlásstč w dobách těž
kých šármutkU a welikých h:čUti poťitcckých žafe
Utěchy a xistoty w Uěčem co jest od Boha
žjewer a wěčUé a xoťtlUUliu arcč UedU:
sledUč k toxUU co ten peri reforxxlator ža
prade pťedkťadal (Staro Llltheráxti) Jelikož
kU poš dwiželli žiwota Uábožllého we šbory (koU
welctikle) fe fchašeli a Ua odpor rožUmárUm
w Uabošxlšm čitn toxloUce od Utch se dšlilt a
jich kaciťowalt: pťeždťwalt jtm piertstú a Uo:
wo ewaxlgeličť“l Herder a Schlečermacher
mUoho pťifpělt k oďratU tomUto; teUto w čaš
walek š Napoleoxrem když fe Učmecké ťissi wedlo
šle, k Uábožeslstwč Uapominal a frdče daleko

k BohU šafe obrátil; oUeU (Herder) Umoho
dUkladxlých fpisir w dUchU kresiaUském fepfal
Nelze šapriti, že tato straUa mUoho pťifpěla kU

. šie
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probušeni lepssiho žiwota Uábožeslského Sem
tam ale pockalt fe š ofUdem UectUým Uej

Umošssich fekt dťťwějssich stoletť, které tak pťťsilě
šačaly Wyskytla fe U Uich podinhodUa fmě
siče pobožnostt a smtlstwa Zlásstě w BrU
sich wýchodUich(w Králowci!) Uazýwalt 1tch po
tUpUě: MUkťt

266. Zpory n sžrdnocrnt; o agrndn; bistpslwi

unglibňnsdé w ermulčmě.

Jeličož jak U LUtheráUU, tak U KalwťUU
dťewUějssi žásadh a čelUi článkowé wiry we

wsseobche lhostejtwstř teměr byťy žankly: tUdyž
te požUeUáhla pťřchášelo Ua myssléllkxl aby fe

ty strany protestantské wespolek fjedxwtsly Ohle
dem wiry take anrh tento málo UalešUUťob

tižUosti, wice wssak owssem ohledem jměsli čir
kewniho Ustawy a bohoslUžby Dwxlr králowský
w trojťm počasi o takowé fpojeni fe pokoUssel
a sice od r 1798u1817 kdežto fe pro Uepo
koer čafy Uic daťitt Uechtělo; od r 1817uu
1829 a od te doby po dUeš N. 1817, kde
slawer mělo býtt Z00leté 1Ubsleumreformačte
wyssel roškaš že dworU Ua koUsistoťe aby ře
stalo fjedxloreUi, prt čemž Uema straxm lU
therská statt se kaťwinskoU aUt kalwtnska ťutbe
ráUskoU: Uýbrž ž obojč Ulá jedan Uowě ožt
weUa Eirkew ewaUgelická w dUchUšakla
datelowě wšejitt Unie (sjednoceUi)ta fe ža
čala w BerliUě a bržo fe prowedla we Wúr
tembergU w BadeUskU a BaworskU porýUskem
N wssak námitka, která fe od 1akžiwa a wssťm
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prawem čiUila,že protestalltism slžpowcchoxlfwoji
k rožkoUskowáUč a drobeslť wede tťm Uebyla
whwrácexm, Uýbrž radčjč porwržexm, jessro ťdťe:
wějssim dwěma strcmám pťtbylo tretť Sjedxlo
ceUých (UUistú), kdežto mUohé obce k téro UUtt
pťipojitt fe Uechtěťy

2 Kdyš UUte byla šawedena, bylo žapo
tťebč Uowčho obťadU pťi slxlžbách Božťch(ageUdy).
Krom toho 1tž dáwslo wsseobchč stižnost we
deUa Ua to že !Uodltteťmtče protestmxtskš cak
málo býwajť ansttěwowáxch, a UmošťHowidaťt

to že pocháži odtxxd poUěwcxdž bohoslužba xe
prťl.tš 1alowá a prášdna Zelikož kommišpe dU

chowxlikčl č témUž účelU Ustchwrxllš Uemohly
k Uijaťemll wýslrde pťijiti: mUsklt šafe Ua po
!Uocpťtjitt roškaš šc dworUBedťtcha th léma jll
r 1822 Dle coho byla Uowě sestawella
ageUda pro xkosteťxoo1extfkýUaťišena ostqtnim
obcčm jenoxn odporxlčena N wssqk onšt dU
chowčťťky strl)ka sk hádka o to, xmili se tato

ageslda Uwšslt ke slxlžbam Božim kte:ra 1esi pa
antUoU tčm, žš Učxkterým fe tato aqexčda ždala
pťiltš obťadxlickoUa katolickoxx jčUým Uň pwtt to

mnpťiťtš prášdUankaťwčnskoU Též six ožýwalt
hlafowe ktert Upiralt wladčx práwo o tom kcerak

se BohU sloUZitiUla žqkoxlywydáwati N 1828
wr)sslo Uowš wydállč tčto agendy, ouťadem cťr
keinm které poxlěkndpťťz:xewějipťijato bdlo

3 Nčkolt bylo patrxlo že pokud staiwati
bUde rozdťlU intťUich, tato Unie podaťitt se

UemUže: Utrmeně WrUsko a NUǧltcko podjalh
se opět Uowé UUte a prwnč owoce jeji br)lo
šaloženi btskUpstwčprorestantského (prusko:
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anglřckébo)w Jernšalémě r 1841 Za pťi
čtUU toho UdáwáUo mezi 1tUým:1elikož jest
k očekáwánč že ty rUšUé strcmy proteskčmtské
Uad hrobem Spasitelowým si podaji rUce k sini
ťeUi a k ijedlrocelli;a že Eirkwe wýchodUi
potťeijč obrany, aby se meši UřmtUerošmahala

moc stolice ťimskě „Čeho se wssak Uaditt 1est
do toho btskUpstwi, hned fe Ukázaťo když teU

Uowý biskUpr 1842 úwod waj držeť do Je
rUžaléma Lidem četlcě shromažděUpm ŘekUm
thUm a TUrkUm pťichážeťok to welmi k sinichU

kddžwčdělt še teU Uowý bikap prichážťš ani a ditkamt
4.W tomtež rokU 1812 powstal fpolek čU

podporowáslč chčldých protestaUtfkých
kostelU w krathach katolčckých, a pťijal
1méUo „Jednota GUstawo Ndolfska“
Brott tomU Uedaťo bd fe co Uamitatt kdyby
dUch prawe lásky a silassenťtwosti fpolkem tim
wladUUl Q tom wssač slUssUo1est pochybowatt,
1essco má jméUo swe od mUže osloho jrť)ož pa

macce žadUý prawú Němec blahoťečiti UemUže
BofUd sice byť GUstaw Ydolf oslawowáll od
protestalltU co UeZtsstUý obhájre Učmeckéfwo
body a protesiaslttšmčl a wssak Už 1e Ua biledUi,

že 1eU po korUUě cifaťské w Němččch toUžtť a
pod šáminkoxl Uaboženstwi cttžadostt fwe Uadhállěl

5 Ostamě 1akkoli se protestaUtisiU Uaxxla

l)ať aby xoydal že febč Učco dodstatněho 1ako
wždy, tak t žasix w těchto wýjewech doličexlých
štwrdllo fe že fe mU žceťa Uedostáwá wUťtťUťho
jádra a šákladlU; pročež t čaš od čan prawě
Uejwětssc myslitelowé a UexUsslechttlejssččlowěkowé
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tábor protestowáUi opUstiwsse do lUUa prawé
Cirkwe fe anrarnji JmeUUjeme mežt Uimč
toliko Uejwýtečltějssi;tito jfoU: Bedťtch, hrabě
š StollbergU weliký dějeptsecr 1800;
Lwačk ooUHaller, oonwitel wědystátUi
r 1820; Bedťich on HUrter, UyUčwy
soce rtěUý htstortoǧraf ťisse rakoUské r.1844;
N F Gfrorer, siawltý fpifowateldějiUfwět
sihch a cťrkeinch r 1856.

267 ceringiúni u cMnrnlnnowě
BloUžina tato sekta Uabrsla jmeUa po

EdUardUerquU ťterý sice Uebyl 1ejtchža
kťadatelemale 1ejtchwýcečllikemertUg,ro
šeUý Sčot pťtsselr 1822 jsa stár 30 rokčl do

Londýxta 1ako čažateť Kráfslý teUro muž,ťečslťč
ohniwú, fpolečllčkstdečUý, pijmar šběhlý,žalibil
fe a proto žex.erhrožellě kážal mčl poslUchcxčU
wždy wčc a wčre iše tťid Uejwšáčslějssich HUed
Ua počátku žawrhl Učenčprotestatltčl, že wira
fama člowěka čiUč fpafesla Uýbrž po katoltcku
Učtl že t stUtčUw žapotťebč 1est k osprawedťslčlti
erillg a prátele jebo fešlmťt že to š eirke
wnim žiwotem w fektách protest wypada bidUě

K toUm pťtsslo rewoťUčUi hUUti lth a Uabožsli
očekáwalt wesiněš Uěco erbyčeršho jako pťi
chod WaUě, anbrž t konec fwěta W celém
lecgltckU twoťily fe Uábožné fpolky k modlitbam

ša Uowé wylitť DUcha fw Qd r 1830
počal eriUǧ kášatt že we SkotskUw Port
glašgowě fe Duch sw wyltť ž UowU, a apo
slolska „ťeč 1ažka “ a apostolské prorokowáxlť
že fe wefměš jtž Ukažalo DeU po dUi wice
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tťessttl až r 1833 wyobcowálr byl ž cčrkwe
protestcmtské Zemťeť r 183:1 jsa stár 42 let

Na fUělUUw LoUdýUě r 1836 roz
děčelc2swět mešč 12 apostolU JedeU šnich

odebral se do Swýcar aby odtathd aposto:
lowal w Němcčch. R 1847 fekta tato ožUa
waala fe w prowoťáUč, šťťšenšm ke wssem

patrtarchčlm arctbiskUpUm a btskupňm i jislým
pťedstaweUým w Ečrk:ot Chrčstowě po wssech
krajiňách,k cčsaťUm, králUm kUižatUlU a 1Uchm
wládaťUm UárodU pokťestěslých

.Z.Wesskere kťefkcmstwť jak UyUč prý fe
Ualežá škažellé, 1meUUjčBabel Nad tťmto
Babelem prý bržo obdržč antikrist wladU (Na
poleoxrlll jest 1č1UpťedchUdce axlttkrtsta) a štčtčť
jej. Wo tš pťijde EhrtstUš 1esstě jedUoU, antt:

krtsta „šwťre“ pťelUUše. Když pak altttkrtst
paslstwi dosáhlle Uad fwětem wywoleltčt (Jr
wiUgiáUi) „do powětťč se powšslefoU“ tam
š Ehrtstem pťebýwatč bndoU až „žwčťe“ fe
wyšUťi Wotom bUdoU Židé žahnánt od aUtt
krista do Balestýtch Ehristuš pťtjde žwťťefwáže
a š wywoleslými w Jerušalémě na 1000 rokU
šťčdi králowstwi fwé ZádUý ertxťgiml prý
UeUmťe owssem ale wsstckxlt dočkaji fe pťichodU
PáUě W dotčeUe jektš stáwa welmt Umoho
úradUw a dUstojnosti W tak šwaUé obecsle
cčrkwi ma1č xwš apostoly, ewangeltsty, proroky
a pastýťe W osadách maji aUgely (btskUpy)
a starssť a tito ssoU obyčerě ťemeslslict
Ztťesstěsle kťtčesli we šborech fwých wydáwaji
ža púsobellť DUcha fw uQstatllš to UeUi Utc
Uowěho Kdykolt se Uějakš šUamenité Události
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stihaly w dějinách, kdr,xkolitresth Božč šachwa

cowaly jedxwtltwe národy, wždy wyskytlt fe
jednotltwč ltdé, kterť 1tž koUec fwěta očekáwali
Mimo to wšUčk takowé sekty Uleži protestaUty
UeUi Učc dčwUcho

4 MormoUowe. TUto fektU žaložil
Jofeph Smttb, erždělalcý a Uemrawllý
člowěk w New YorkU, který Udáwal že žjewe
Uim Božim pťissel Ua šlate plochy, Ua kterých

MormoU posledUi prorok JUdtáUUw staroU
histortt tohoto UárodU jažykem egyptským byl
Uapfal Smtth Udal pred stoětem, že toto pisino

do aUqltčth pťeložtl a klltha ta wysslar 1830
jako: „biblť MormoUUw“ uu žlate plochy
wssak Ua čisto žmišely ssoU TeUto fprostý klam
podaril fe proroku Smtchowt tak dobťe, že bršo

UalešUUl welčký počet přtwržexlcllw jež Uefmy
slmýmt proroctwimt a UestoUdUýmt UáUkmUt(Uleši
těmt t mnohožeUstwi), tak pobťážl:il, že co ssileUť
ltdé že státU tho a Mišfomxi od obywatelU

wypUzeUt bylt Uačež kolem weťtkého ješera fol
Uého w horách NockyMoUUtatUš šlásstni stát

žaložilt š 25 000 dUssť Bodle Uerowějssčch
špraw počer MormoUUw Ua 1ešer1l solUšm po
tom w fewerUi Nmertre a NUgltckU wšrostl prý
již Ua100000 Wťt posledUi wýročUč slawxwsti
Ua folném 1ešeru byťo Ušawťexw whslatč mtšsio

Uaťe do celeho fwěta aby kášali Uowé ewcm
geltUm při čemž žlásstUi žretel Ua Německo

wšat byť Ze wěc tato 1est dUležtta UkazUje
dopúš prušského mislisterstwa(Máj 1853), jimžro
se narišUje aby fe Ua mišsioxláťe Mormoxm
žlásstě požor dáwal Nychlé rošssiťowánise této
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a jiných fekt Ua pUdě protestantské jest Uowým
dUkažem, jak fUadUo wiry prašdne pokolellť pťt
wssi swe ofwětě kteroU fe hoUosi Uejšpošdilejssi
powěre a žalostUé štťesstěnosti propadá

268. „Miňsir a biblichě spnlrčnosti.

Jako sobě protestaUtišmUš dčťo spaeri
we wssech wěcech čtni, co Uejwťc UložUo po
hodlUé a lehoUUké; tak se dominala tato sečta
že k rožssiťenť krestaUské wiry pohodťllého pro

stťede wyslaležla: totiž wwssle fe břble do
wssech jažka preloželra do wssechkoUtú
fwěta TeUto mrtwý apostol má wsstěpowatt
wstdccx diwochčc žion ChrčstowU wčru Wrwslč
takowa fpolečUost kU rošssiťowčisli bčblť
powstaťa w LoUdýUě 180:1 Z počátčUmělt
w úmyslU UčiUitt ďbirky peUěž,a ša ty peUiže
1erm pro NUqlicko a Jrsko dátt Uattkawnt
bibťť a 1tch potom bUď ža lewnoU ceUU Uebo
žadarmo mezt ltdem rošsstťowatt Bržo wssak
bylt pťedsewzaťt fobě, toto 1ak ša to Urělt we
liké dobrodiUi jesstě dále rošssiťttt a bibťe Waně
od té doby se roždáwala we 148 jažwrich a
Ua 43 milltoxlech eremplárU 1elikož re byly
wsewerllč Ymerire we SwýcarskU we Frasl
coUžich wNěUleckU a NUskU pobočlcť společUostt
btbltcké Utwoťtly

Z protestaxltského stanowtska, dle kterého
má býtt mrtwa pťfmeUa prameUem a žákladem

wiry krestanské dá fe owssem wyswětťttč 1ak fe
toho podejťtt mohli že ale bežprofpěsssle
žcela marUe wyhošelli toli millčoUU peněš jesstě
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tak málo kterým oči otewťelo, to je pťece wěci
podthoU

Kdyby byli apostolowe swati misto ústUiho
kážáUi také 1erm ewatlgelia a listy fwe po
lidech rozposilali, ceťý swěc by posixd dťepěl
w pohanstwť Katollk wssak wi že Cirkew
Christowa wystaweUajest na slowě žiwém
aže 1ediUě w UejwroUcnějssčm spojelti š Cirkwi
Jeho Uikoli we mrtwe pismeUě fpásy Uaťežtt
lže 1.est

Katolický krestalr wi též š historie a še
žkUssersti že kdo Uáležitých wědomostč Uema
jakých kU čteUč UšitečUemU Wisina sw žapotťebť
jest, tomU a takowemU čteUi Bifma Božiho i
pro wirU i pro mraonst Ua UejwýšUe
bešpečným býtč mUže Nebo wssickUikaciťowé
Bisma se dokládali a ž Wťfem waj blUd dokazo
wali a fwe ohaonstt ofprawedlllowali Wročeži
takoweto biblicke fpolečxlostčod papežU Bia Ml
a Lwa )(ll wererě žUechwáleUybyly

To aťe šafe také UeUi prawda, co prote
staUté š potUpoU twrdiwajť že Wismo fw w
Cirkwt katolické Uaťeži meži šapowě
žeUé kUihy

Batmý dUkaž leži pťed očima w každém
kUěhkUpectwi,kde máme w Učmeckém jaška
bibli preložewa od Nllioltho ktera od fw
stolice pro ltd Uěmeckýjest fchwálella; S lowaUé
pak maji pťeklad bible kteroU slawná koUsistoť
pražska w Braše obstarala a který pťeklad
1iž w drUhěm wydáUč obstaraUý ža 2 šl fe
prodáwá (cele Bifmo), jeU aby se Utezi lidem
po Čechách U Ua Morawě a SloweUskU hodUě
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rozssičiti, a každý si ho snadně objedUati mohl
Nikdy eryssel wsseobchý žákaš,
abh fe Uečťtalo w Wismě; prott tomU
wssak Eirkew matka po fwš powiUUosti pťt wsse

lijakých priležitostech fweho hlasll pozdwihUoUtt
meela aby kdo Uemá dostatečUých sstUdiť Uá

ležltých pťedběžných k tomU wědomostť, abp toho
čteUi w Wifmě radějt Uechať a w kostele slowo

Boži ž úst kUěžowých posloUchal N w tom 1e
šajisté weliká moUdrost.

269. Cčirlxrm ťerlxú.

x1. Cirkew ťecka od pádU Eaťihradlx

Uema téměť historie žadUé Odstrčtwsst rUkU,
kteroU ji Eirkew katoltcka posledUčkráte Ua šborU
we Florencii (r 1439) kU powzkťčsseltť1ejimU
podáwala: stala fe slUžkoU JslátUU a od té
doby žiwoťč w tuhém UtifkowáUč, beš wědy beš
ž1ewoxoáUi intťnť prUžiwosti téměr 1edislě
wžeintťUich formáchfwatowlády a lt
tUrgře Eirkew tato má swé wtdttelUé
predstawene akoUá BohoslUžbU: ale wssecko
fe děje 1ako ž obyčeje dUch še wsseho wymtšel
Hlawa Cirkwe té 1est patriarcha w Cačt:
hradě; pod Uťm stojč patrtarchowé NleraU
drinský (UinwKaiťe) NUtiocheUský(w Da
maskU), a JerUšalémstý; kteťč wsstcklti 1eU
Ulálo atéměršasslých Ečrkwčsprawnji O wolbU
patriarchy Earthradského lUUsi fe wšdy U sUl
tcan poprositt a ža ni draho žaplatitt Také
jest dUstoonst 1eho úradem weždy Uebešpečmým;
Uešťidka podešťiwá wláda tUrecká weťela, abhu
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patriarcha byť žardoUseU, wypowěželc Uebo se
sažeU W Učent wiry stowUáwá se Cirkew
ťecká š katoťtckoU až Ua čláUek že DUch sw
od the i Syna wycháži a Ua člaUek o prtx
antU; w obradech cirkeinch se we Umohem
od latinske lissi Qbťad oběti fw msst w pod
statě UassemU žcela stejný, wykoUáwá fe w ja
žka ťeckem a w prodloUžeUějssich modťitbách
Kněžim 1ejich dowoleno, pťed pofwěceUim fe
ožeUiti a co čněžl w maUželstwi žth býti;

biskUpowé wssak jtžto w bešžeUstwi trwatt mU
seji bráwaji se poUše žxUUtchU Tito wsslckni
ťidč se dle ťeholy fw Basilia

Nekowé kteťčžtossoU sjedUoceUi š Cirkwč
katoltckoU maji trojiho wtkáťe (Uáměstka)
apostolfkého a sice w Eaťihradě, we Smyrslě
a w DaanskU Bapež ho wywoli, a dUstoonsti
biskUpskoU ozdobi.

Naprotč toUčUmaji Řekowe kteťižtoš Eir
kwi katoltckoU jsoU Uefjedslocesli, w rakoUské
rčsst fweho btskUpa (patriarchU) w dolUim Kar
lowci w Strmit, jemUžro fedm btskUpči 1est
podťižer

2 Jesstě siUUtUějssť1est staw starých,ťeckých
fekt kteréž fe byly w tUreckých a persických kra
jiUách dopofawáde Udržeťy MoUofysité jme:
UUji se Jakobité w Syrit a Metopotamii a
Koptowe sloon w Egyptě; potom jsoU tam
Nestortálli, jako „krestaUš fw Tomásse“ we
wýchodUi JUdii a „Ebaldeowe we městě
MosUlU Tito stoji podedwěma patriarchama,
šUtchž 1edeU w klásstere bliž MosUlU drlchý
w Qrmtt w Bersit sidlť JedUa část š Uich
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spojiťa fe š kat Cirkwi ža papeže Bawla 7
Ehaldeowé w MosixlU Utrpěli r 1846 od fa
Uatického passy UkrUtUé proUásledowáUi jehož

Uasiedkem téměť Uaskrže bylt wyhUbeUi.
3 Když fe Cirkew ťecka bula odsstipila

od jedUoty katolicke: tUdyž Uebylo možslá
aby t fama w fobě Udržela 1edUotUUa dloUho

a pťisslo tak dalece že Uin stáwá wedle febe
tré famostatUých Cirkwč ťeckých,ž Uichšto ťeaždáx

se jmeUUjeprawowěonU (orthodomi); a sice
Cirkew patriarchowt Eaťthradskšmll podťišeUá
Cirkew rUská a Eirkew w kralowstwi ťeckem

Cirkew rUska stála dťiwe pod patrtarchoU w
Earthradě; a wssak r 1589 dowolil patriarcha
Jeremiaš ll ža wyplaceUi weliké sUmmy
peUěž, aby šwlásstUi patriarcha pro NUsko
byl šwolen který sidlo fwé Ujal w Moskwě
a wssak Ua znameni fwoji odwtslosti pokažde o
potwržeUi U patriarchy Eaťihradského požádatt
měl KonečUěr.1660 odesttl lUUtento i po
twržeUi a tčmběhem fe stal patrčarcha w Mosiwě
erbmežerU hlaon Eirkwe rUské Eastějt
stáwaly fe pokUsy, siedUotiti Eirkew rUskoU
šŘimem Lew)(.,Klimelttsill.Řehoť)(lll
horliwě fe šafažowalio to Kdyžcáeran
Wasiljewič od BolákU byl poražell UakloUěU
byl kU fpojeUi š Rimem (1581), dokUd pomoci
cifače a f.prostťedkowásli rimské stoltce hledal
Řehoť )(lll wyprawtl tam obratUéhoJeritU
NUt Bošfetha, prawého to státUika Bťtsslo
krozmlUwě, w Uižto i cár podťlU brať a o
wirU fe hádal (dtprtowal) Jak mtle wssak
mir pro NUsko Ueprizině wypadl žůstalo
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wsse pťt starém ohledem Eirkwe Lepe se po
dartlo siednoceUť oUěch krajiU rUských, které

š Liton pťipadlykBolskuMetropolita Kiewský,
ZUaje prod a UechwalUé jedUáUi Moskowitůw
Uemohl Uikterak pťipojitt se č UěmU, a hleděť
jpojčttfe š Řťnlem MetropolitaNahofa k to
mU jesstě žlomyslně UrašeUý od patrtarchy Ze
remiásse a Hioba swolal btskupy swé metropole
do města Brerže kde jtm anrhl spojiti fe
šŘimeU (1593)

J wypraweno pofelstwi do Řťma, kdežto
Ua žákladě wyjedxláwáltč (siUlUw) Florentinského
tUěmU a š Uejmožnějssim UssetťeUim starobylých
obyčer toto sjednocesli kmistU bylo pťiweder
Kťťmentsilll je ozUámil š plesánim fwětU ka:
tolickémU a potwrdil metropolitowi tehdejssčmll
práwa 1eho (1596); jediUě to mU Uložer
aby se wždy papežským UUUciempolským w Řimě
o potwržeUi Uchášel. Bod metropolitoU Jof.

Welamtsl em RUdskim (161Zu35) UtwrzeUa
Unie, t ša tnheho proUásledowáni rUtheUskeho
patrtarchp, a Bawel 7 Uděltl metropolitowř
tU pťednost a to wyzUameUáUiaby 4rUtheUske
mladťky do kolleje ťeckedo Řima posilatč
Uněl (1615).

:1 N wssak polřtika cáer Uetrpěla dloUho
tamostatsle wlády cirkewUť wedle febe Bo
tmrtt 11 patriarchy r 1702 cár Betr We
liký již žádUeho Uowéhowolitisledal ar 1721
žťidiť tak ťečerU „fwatoU syUodU jako
Uejwyšssi úťad cirkeinw sidelUim městě swém
w Wetrohradě. Tato fw syUodaposildstáwá
a jerm dle pokyUUtč cárowa wssecky cirkewni
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žáležitosti spraije, podle čehoš Eirkew 1erm
ža pákU či fochor mUsi poťitice sloUžiti a w osobě
cárowč cifare a papeže šarowesl UžUáwati (Ee
saropapie)

5 Na wšdory wssemU UUceUč ačkoli Eťr:
kew wRUsich pod tak pťťfUým dohledem wťady
stojť Uemohťo žameželw býtt aby i wUť Ue

powstaťy fektyaroškollčtrtwa. Taci jfoU: Naš:
kolUiky (odsstipenct), ktečť Uechtělt pťijmoxxtt

kslthy modlitebUi a bohUslUžebUé od patrtarchy
Ntkan r 1655 oprawelré JmeUUjife Sta:
rowěrci a žlásstě Uleši doUskými košáky welmř
četUě rožssireUi jsoU K tčm pťisslč 1esstě Mo
locháUt (mlekojedct) a DUchoborct (šbrojnict
dUcha)

6 Když fe bylo Řecko erdwislým Uči:
Uilo od wlády tUrecké, stalo se sl)romážděni bi
skUpUw NaUplit r.18ZZ kteťč fe wyjadrili
že prawowěrslá Etrkew ťecká UeUZUáwá jiUé

hlawy, kromě Ehrista, že rišesli Eirkwe Uá
leži králi a že bUdewedelw fkržeUstanwerU
od Uěho a ž arcibtskUpU složerU staloU fyUodU

j). cŽimot w Cčirlcwř.
pupu

270. Mldy cirbrmni.

W tomto okrer čafowem slowem a skUt:
kem útok čiUěUUa dUchoin ťády a drUšstwa
což se dá wyswětlttč že fměrU dUcha čafowého
který wsseckeUř cirkein i společeUský ťád er:
ssiti šamýsslel. RowUě tak prčrošeně dá se šase
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wyfwětliti, proč prátelé poťáde jnterwitě pra
telé hlawy cirkewsli žafašowalt fe o to aby,
jak mtle fe an boUťe poUěkUd Utissila, tpto
ohrady Uáboželtstwi a Ečrkwe žafe byly oon
weUh To UčtUil BiUš Ml hUed jak mtle do
Řima fe wrátil r 1814 ohledem ťádU 1ex

sUttskeho, ant 1tž r 1804 Ua žádost krále
samého UwedeUi Jesixttň w kráťowstwi sict:

ltáslském byl potwrdtť Očttý swědek kardinal
Bakka doťičUjeUám dojem 1akowý obnoweUi
toho ťádU Ua ltd Učtxltťo „Ja ssem se šdržož
wal w Řčmě w čaš oboji Události totiž když
ten ťád w Řimě bpl wyšdwižen i když žafe byl
obnoweU a wim fe dobťe Upamatowati jaký
dojem oboje Učinslo Ua ltd TeUkráte (1773)

bhlo widěti Ua twáťčch wssech obywatelU Řťma
diweUi a eroli Uad tiUl, že ťád teU byl žrUsseU;
a wssak UeUi možná wypfati jak dobrý lid

rimský radosti pokrikowal a tomU powděčelt bhl
že ťád teUto šase obnowell byl (1814) Na
prott tomU žaš wyobcowant jfoU Ješowité r
1815 Z Moskwy a r 1820 ž ceťého NUska
Obwinowali1ichztoho,že dělajťproseťyty (t
1 že lákaji Řeky do Eirkwe katolické) proto že
mUozi ž 1ejich čeckých chowaan Eirkew katoltckoU
požUali žamslowali a Ježowite profeb 1ejich o
pťiijti do Eirkwe erdmrsskowalt

2 ŘádNedemtoristU (LigoUriáUU)byť
sice žaložen 1iž w pťedesslé periodě, r 1732 a
wssak teprw w této rošfáhlejssiho dossel rozssiťeni
Zakladatelem jeho jest fw Ylfollš Marta Lt?
gUori. QU se Uarodil w Neapoli ž rodin
sslechttckér. 1696. W 16. roče 1iž byl pro:
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fešforem Ua Uinersitě w Neapoli Skončiw
stUdie prain již UastoUpil skwělou drahU co
zástUpce práwUč (adwokát): a wssak puzelr
intťUim powoláUťm oddal fe Uapotom theologtt

a slUžbě cirkewni. Boťestslá škUsserst, že o dU
choin potťeby lidU weUkowskehoUeni dostatečltě

postaráUo pťiwedla ho Ua tU mysslellku žalo
žiti ústaw který by fe žťásstěsw mčšsiemt,
UábožUým wychowáslťm a probUžowáUim lth
obirati měl S powoleslimpapežeKlemesltaxll
žaložil r 1732 spoťek kněži fwětských 1ako:
DrUžstwo Uejfwětějssiho Wkapitele
(Nedemtoristé LigUortáUt). S těmtto probiť
i jako biskUp U sw Ngathy w Neapolt ra
dostUě a UadsseUě kášánim a fptsowanim kUěh,
rowUě UčeUých, jak žbožUých až do poždniho
wěkU pro fpafeni dUssl,cl fessel co kmet r 1787
uccr 1839 ža fwateho byl prohlássen Zťasstni,

a dle nasseho mUěni Uejkrásttějssi jeho fptš
jedUá„o ansstťweUi Uejsw fwátostt
oltáťUi.“ Když totiž janenistickým blUdem
mUoho dUssi bylo Uakaženo: bážeU otrocka ša:
wladla a žanala mťsto děttlmé lásky k BohU;
Uejsw fwátosi oltáťUi stalať fe wěťicčm pťed
mětem strachU, prawý duch kťesianské pobožnostt

hyUUl we FraUcil t w Jtaltř Meži mužt jež
BUh powolal aby 1anenistická pťemrsscěsla a
otrocká pobožUost wypUšeUa byla a dUch prawě

katolicke pobožUosti stdce oblažowať byltě perč
fw leoslš který wedl wěťiei kU prameUU
blažiwé pobožnosti uu k Uejsw swátosti oltaťUi
Boměry čafowé Uebyly pťižniwy, aby se drUžstwo
toto wně Jtalie rožssiťtlo; až teprw w tomto
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stoťeti i 1iUde w Ewropě a w Amerčre Uwedeno

byťo a kUěži ťadU toho ža Uasstch dUU i mezt
Uassťm Uarodem morawským kanli a konaji
mišfie bUď fami 1e wedoUre, Uebo afpoU
ťidice 7

Z Rád JohaUUitUw Řád teršemč
fwaté powstalý, ž ostrowa NhodU wptissrěll bww
pťewahoxl tUreckoU, obdržel r 1530 od cčfaťe
Karla U ostrow MaltU a 1esscěpo dloxxhý
čaš we wssech bojech, š TUrkem wedeslých,
slawlleho podilU brawal W čaš fraUcoUšské
rewolUce wzal 1im Napoťeon MaltU 1798
r pak1800 meeť fe ostrow tento wždáti NU
gličamtm W Uásledeicťch walkách ewropejskúch
žtratil ťad ten wssudy statky fwé jedtně wRa
koUskUa w Sicilii zUstaťy mU Ua dčle WUej
Uowějssim wěkU od r 1839 ťad teU w horslč
Jtalit Zafe poUškUd byť šwelebeU Bťedstaweltý
ťáďU (Batllt) má Uin swé sťdlo w Riměx a
odtnd ťidi welkopťeworstwi w Čechach, a pre
worstwa w BeUátkách ModeUě a w oboji St
ctlii š jejich kommexldami (1ako faramt)

4 Rád Uěmecký Tento ťád který
rowUě w žemč fwaté počátek wžal Uapotom
wssak w Ewropš kU pokťestaslěllč WrUssákU pťi
fpčl a tam weliké statky miwať prissel o tyto
fwé země pruské kdwž r 1525 predslosta ťádU
welmtstr Nlbrecht z BranborU hanebným
spůfobem kU protestantišmU pťestoUpil. Ten
kráte pošbyl ťád Uejwětssi část moci fwé Od
r 1527 bylo knťžectwiMergesltheim sidlem
pťedstawellého řádU až w době rewolUčni r
1797 i o tohle Ua wětssťm dčle prčsslt WmťrU

45
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presspUrskémbylo Určer aby welmistrowstwi
wždy pťipadnonti mělo jedUomU ž rakoUských
princU; ale w Uásledeicich wálkách pobral Na:
poleon ťádU wsseckymajetUosti Zenom wNa

koUskUa w Jtalit podržel ťád ten fwé statky;
a pofUd trwá pod welmistrem Marimiliánem
š RakoUskaEste

5 Wašsionistě Tato bráť byla ša
ložena od Bawlq ž Kťťže rodtléhoBiemoU:
tefa (xjx 1775) Učel 1ejtch 1est pofwčcowani

sebe pťťfným kajicťm žiwotem pomahan bližslť
UU: k dofaženi spaeri dUssemišsiemi dUchoinmč
cwičeUimia t d QUi skládaji 1erm 1edUo
dUché sliby, pripojUji wssak ke tťem obyčejxlým

slibUm ťeholným jesstě čtwrtd a sice: že chtějč
.očxťicťm Utrpeni Bállě dle možnosti Ua stdce
klástř

Zakladatel bráti této byl 1 kwětlm 1853

ša blahoslaweUého prohlássen a bráč tato Ula
1tž ústawy w Jtalii, w Belgti, FraUcoUžskU,
YUglickU a Nmeriče tak Uašwané „domy Ustra

UěUostt (rcdcjrj7 rotrďitš)
6 ZeUská brát reholslá kterážto teprw Uě

količ let čťtá sweho trwáUť, a w Ewropě a Nme
rire požebUaUč probč, ssoll S,estry (pani)
Uejfw Srdce Ježissowa Ustawten byl
čdUwodUěšaložeU od Miknlasse Bakkanari,
UabožUého TridentčaUa dále byl wywinnt we
Franconzsi:xša dob Lwa xll (1823u29)
Učel a powoláni jest: pťewžiti mlaď žeU
sloxl wyšssich stawú k wychowáňi

Ti ostatni ťádowé š dob pťedesslýchpožUstáwaji
majice rožltčne rožssiťenosti a pllsobnostt a jesti
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to Utěsseným dUkažem zUameUčm oprawdowosti
cčrkewnť že sw otec r 1852 UaporUčil aby
wssecky klásstery ťisse rakoUské byly
cirkewUě prohlédUUty aby, kde by snad
šapotťebč bylo, mohly opraweUy a spoťádány
býti

Jesstě wssak i lUUohé jiné bráti a UábožUé
spolky powstaly w Uowějssch dobách, žlasstě

wžemi francoxlzské,: onyť festaiji teměť
Uepťehledný ssck wojeUský, který se rostoUcč bidě
a mrain šasslostt wssebo drUhU š práwě kre
staUskoUobětoonsti Ua odpor stawť. Na dUkaz,

že jakkoli čaš Uáš jeU po smyslslých požitrťch
baži a jeU čo tělesUeho a k)motUého
wyhledáwá, Uicméltě w Eirkwi Božský žřwot
proUdť a UedUhům časowým patťtčných lékúw
podáwá

271. šňoďsnrt a ceěenrlnns přrmýtrčni bisknpomě

srnncoU,šjsti.

BošsUet UejwýtečUěžssčbohojlowec po:
slednich tťť stoleti Uarodil fe w DižoUě 27 Záči
1627 že staré a wážeslé rodin bUrgUUdské
Otec jeho žemťel we městěMet R 1652
stal se doktorem Bisma fw a ša jedUU ž Uej

pťedUějssčch ozdob Uniwersity parižské byl po
wažowáU WBaťižt též slýcháwal často fw
threllžia ž WaUl mlthtč w konereUcťch,a
ťikáwal,že fe mU ždálo jakoby jeho hlaššUe
be pťichazel Bowěst, že jest wýborUým kaža:
telem probiťa že byť často do Baťiže woláU
a až do r 1669 tam často a Ua Umoha mi

45še
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stech slowo Boži hláfal depž r 1661adwexltnč
ťečt čtUil Uechal král Lwaik )(M jeť)o otci

sstěsti pťáti, že takowého fyUa ma KášáUť i
UejwýmlUwUějssť, činil Bošslxet beš Uamaháslť
po krátkém rožjimáUi N 1669 stal fe biskxlpem
we městě KoUdomě oU wssak se poděkowal ža

úrad načež mU kráť odewždal wpchowáslť daU
sina (UástUpce trUUU) Bošert pro fweho cho
waUce Učxkolik wýborUých fpifU složtl a sice:

RožntlUwy o historii wsseobecné, a
polttikU, wytažerU ž Bifem fw

2 Když Bošsilet wychowáni daUsiUa do
koUčil powýsssl ho kráť ša arctbtskmoa we mčstě
MeaUrU (čti Mo). Z Zdeč fe byl prokašo
wal weltkým a wzorUým fepfal wýdomh kate
chišmUš pro fon dtocešč Uwedť mtšsie držel
fynody, a kážal UeUaneUě, prostě, pochopttelxtě,
otcowsky a dojlmawě Též kxlihy wýborUe fpt
sowatt Uepčestáwal QU měl šlásstUi dar kte

rým pťed Uim winkať fw Frasltissek Saleš
tottž teU že Uměl protesiallty žčskati prawdě a
1ich často w Uěkoltka hodtUách o prawdě kato
lickš pťefwědččl; oUi jeU prahmlli do jeho rU
koU siožitč wwžnáxlč katolčcke. R 1668 wyssel

Uejšxmmenttějssťjeho spiš: „krátké wyložeUi
UčeUi ka tolického “ obUásselsice 1eU
60 stráUek ale účtUek byl ohromxlý; UemiUil
w Učm UčeUť katolicke dokážati ale jeU od toho,

co protestaUte pťidali a pťekroUtili očtstiti Bo:
sixd Uemčla žcidUá kUtha toli potwršeUi cirkewnich
poččmxje od papeže JUUoceUcia )(l tak že fe

stala tšměť weťeroU listiUoU Eirkwe Záplawa
spifU hrnUla fe proti Ui, Ua dUkaZ, jak hUUla
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w taboťe Uepťátelskem KoUzlo jimž probsla,
bylo to že prostě a 1ádrUě pťedkládá jak
dUsledUě 1edno UčeUiš drlchého pochážč Nerče

Uějssi diťo Bošfnetowo ale 1est: „Dějepiš
proměU“ (w Uáboželtstwi), obstchnjic l)tstorii
t r reformarče od počátkll jejil)o až do 17
stoletť

Z K JartfexňstUm fe chowal Bošsilet mirUě.
Uebok tehdáž 1esscě Uebylt odtrhlč se od Eirkwe
Spor š 1eho Ulladssťmpritelem a žákem FeUe

loUexU byl siUUtUoU Události Uebo oba ttto
jichk weltci UUxžowé, 1ednali w Učm wásslliwě
Bošsi.xet šwitěžil skowem 1ež štwrdtl Nim Fe
UeloU pak pokoroxx š jakoon fc podrobsl NilUU
Bošdějt fe šcxsi!žbťižtlt a drUh od drxcha mUo
hémU fe pťičxčsl R 1682 fwolal král LUd

wik )(lsi Ua fUěm sslechtU a dUchowčUstwo
J wydáno tam 17 čláUkU ježto byly žákťadem

jt r fwobod ǧallikáslských Bošsilet prý byl
jejich skladateťem N wssak Bošsllet Uikdy Ue
schwaťowal galltkantšmUš úxťadU kterř krále

powašowaťi ša šdroj wsseltké oncč t swětskéidU
choin a Eirkwč wládm:ťč dle choUtek swých:

Uýbrž 1ak fe wyjádťsl 1elyo simženi siUěťowalo
k toxUU aby š mori papežské wsse co lčdt od

sirassUje bplo sejmllto, a aby tato pofwátná moc
Uičeho Uepožbýwajťr každelUU, t UepťátelUm a
kacťrUm šdála fe býtt lUtlostUoU BosledUi dU

ležité práce Bošsiletowy bwly: pokUš šjedUo
ceUč protestaUtU což wyjedlláwať š MoláUem
a Letbnišem a hádka UčeUa š Nčchardem St
moUem o wýkladU Bifma sw

4 Wťi dworU famem 1akdUwermkaradre
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krále Lwaika, činil Bošsilet son powiUUost,
jakkoli těžkě byťo jeho postaweUi UstUě a pie
semUě warowal a dorážel Ua krale když w ci:
zoložnšm obcowáUi žil š anť žMoUtesan;
a wssak pťere žwitěšslh smter ouskokh MoUte
fpánkp Uad ewaUgeltckoU wýmťuwslosti biskupo

on Zako kažatel 1est Bošsixet 1edeUž nej
welkotwárnějssich wýjewň wssech wěkUw; 1im
Uastal we FraUcoUzskUúplný obrat wýmlUonstt
kašatelské. Když 20 let po Uěm wystoUptl
BoUrdaloUe, Ukázalo je že si bhl obral ša
wžor Bošsileta 1ebož sice UedostihUUl co do

wýmlanosti a weleUmU myssléUek owssem ale
pťestihl ho pilným wypracowáUim ťeči fwých
Jesstě ša žiwa ho Uašýwali cirkeinm or
cem a MašsilloU o Uěmse wyjádril jemU že
schášelo jen, žitt w prwnich stoletťch Eirkwe
pak že by fe bpl stal Ustami sitěmU,dUssi fUěmUjťcich
oth pak že by byl diktowal Uálešy cčrkein a
pťedfedal w Niceji aw Efesil 12.DUbUa1704,
stár jfa 76 let klesla dUchowni hlawa francoUz
ského dUchoweUstwa,okrafa ťádU biskUpskéhoStálá
úcta památce 1eho i w Uárodě Uassem a wkau
žatelstwi Uassem! u

272. ešrnrlun.

FeneloU oždoba Cirkwealiteratllry fran
coUšskéUarodil se 6 stpna 1651 že staré sslech
tické rodiny Qd 10 roku we wssech wědách

secwičiw w 15 roce šaskwěl fe w saloně strýce
fwého U dworU Lwaika xlsi krásný, jako
anjel Uadssený jako básnik UčeUý jako beUe:
diktýn Sotwa žpozorowala prizeň jeho 1aký
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obdiw žpůfobila ofoonst mladika nádějného:
šawťeli ho mešč possmoUrUě stčUy klásstera sid
SUlpicia w Baťiži kde byť femtxláť Jak trpký
mufel býtč kalich ewaxrgelický UstUm kterež byly

Uwykly mlsatt strď hrxmettskolx t j. čisti klašsické
spifh pohaslských Rek:lw Neželil wssak toho žák
wědochtiwý, že se byl oddal fw othm Beš
Uich by febyl stal welikým báfniťem; jřmtwssak
stal se Učitelem králuw weltkým biskllpem a

teměť Swatým Jak Ulile wystonpil š ústawU
kUěšfkého staw se kněšem: háral obratiti celý
fwět ke EhrčstU, a obraceť šraky swé kU pra

lesilm al!lerčkánským W tom když mU bráUili,
afpon chtěl Uzťitt Řecko do Uěho ho wábtly
UeméUěobražy ZHomšra, jako pťibšhyšBis.ma
N wssak bržo jej žiskal arctbiskUp paťčžský k to
UlU aby se, jako mišsiollař odebral k obracexli
protestasltú do krathy BoitoU (čtiWoatU) Kráť

mU chtěl Ua pomoc pťtdati wojsko; Feneloxr
wssak celé žástUpy jich žiskal wýmlanostč a
láskou Nawrátiw fe odtamcUd pťewšal ač ni
koliw beš dlolchého ZdráhciUť wychowáwati wý

wodU š BUrgUUdU Marně fe omloUwal Fe:
UeloU tim, že sám o fobě jesstě eri, patrili
wice Homěrowi čtlčEhristUui meelť UstoU
pitč prosloám dolehliwým Co š mladika krá

lowského wssemi Uecnostmi rožpnstileho mládč
žkažeUého wywedl foUditč lše š toho že konečUě
wděčný žák obeijw ho okolo krkU Zwolal:
„S Wámi, Učitelt muj! již Uejsi!m wojwodoU
ž BUršUUdU ale malým Lwaikem “

2 Kťestanské toto wpchowáUi Uebhlo dworU
po chUti pročež si málo kdo welikého Uččtele
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powfsimmxl Baťčž wssak oslawowala plody dUcha
jeho ježto 1iž od časU stUdii wydáwal Bržo
abh se ho U dworU žbawili powýssen byl ša
ařcibiskUpawe městě Kambrayt (čtt Kambré)
4 UUora 1695. J měť 1ako biskUppodepfati
ortel prott paniš GUyon ktera w bťUdUčm
fmýssleni které slowe „kwtetišmxxš“ byla postť

.žena TU Ujaw fe zbťoUdilé a domnčwaje fe
že prawda Ua jejť straUě fe Uacháši pUstil fe
do fpifowatelskcho žápasU, š UejwroUrUějssim
pťitelem fwojimuBošsUetem Na straně to
hoto stála pťťšeUkrále Lwaika )(lsi, jcho sla
wa co Učence a moc dčlrašUá prawdy FeUe

loU Uemohl Utc postawttt Ua odpor, ťeč krásilého
dUcha okoUžlUjici sloh a čistoU powěst cUostt
fwe Konečně kUtha Fesleloslowa„Zafady Swa
tých“ bryla žawrželča w Řimě od papeže JUUo
ceUcia )(ll a FeneloU sáxtn 1ak 1tž dťťwe po
dotkmlto, 25 BrešUa 1699 ožUmUowať ž ka:

žatelxch bUllU papežskoU š takoon pťitomnosti
dUcha a nabožUým klidem že wssem wyUUttl
siš!) oUrlosič, bolU, úcty a obdiweUi Tčm Fe:
UeloU Ua wždy U dworU ž milostč wypadl a
L:ldwik wl.astnorUčUě š počtU wychowatelU kra
lewtcowých ho wymažal K tomU i pťifpčla
kUiha ofUdUá „Telemach “ kteroU 1edeU zproUe

wččrilýslUha tiskemwydal (r 1699) Brslo to dilo
FeUeloUowo Uejwýtečslějssi; žásiloucť Ewropa fe
1im obirala, co š welikoU Události polttickoU

Nebyl posud woonnchslUý dUch Uakreslsl kcastlěj
ssiho wžorU UwčUáťUm kterak bh měli fprawo
watinárody, 1akto byl dowedl FeUeloU w dotče
Uém dile fwém Ze wssak tam byly doličeUy
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ofoby, jež až makawě bylo pozUati, tUdyž mU:
sel ode dworU

3 Lwaik pošbawiw dwňr ošdoby ridké
Uechtěl zbawiti Eirkew pastýťe wýtečUého krerýž
skUtečUě wssecky powiUUosti prawého btskUpa co
Uešstočdomitěji plUil Nč to otec žakázal: Uic
méUě dopisowal FeUelon, co rádce chowanri
drahémxx wojwodowi ž BUrgUUdU wssecky pťe
wraty a stUtUý konec čisse fraUcoUzské bystrým
šrakem stárUickýmpredpowidaje Yslgťicko Nč
žozeem a RakoUsko byly fe r 1701 fpojtly Ua

FrancoUzsko aby je pťiwedly Ua okraj žkážyd
W té wojUěr 1708 byl chowanec FeUeloUUw
wýwoda ž BUrgUndU, weliteťem w Nižošemich;
čtyrmčsičUéobleženi peonsti Lille žawdalo Fe
UeloUowi pťiležčtost, še žceťa Ua bližkU pifemně
obrowati mohl š chowaslcem fwým jeUž pofUd

láskoU lUUť k UěmU Eeťš to tašeUč skončtlo se
pro FraUconžsko Uessrastně FeUeloU kcerý fe
tehdáž wyUacházel Ua bťawUčm dějtsstt boje

proxlkqšowal w těch dobach ko weltké cUosti
ktere jemU k rowně tak weliké cti slonžť jako
spisowe jeho; dUm jeho byl wždy pťeplUěU Ue
morxlýmt a raUěUými wojáky, oU fám ansstč
wowal domy a sspttálo, we kterých pťebýwalt
celé žásoby obili swého odrwzdal UliUistrowč
wálky, aby š Utmt dťe ltbosti Uakládal; pročež
úcta k ofobě jeho byťa tak wzrostla, žet
Uepratelsstč generalowe ssetťilt úžemi a šáfob
jeho Když se wsse k lepssimU obracowatt po
čalo, žemťel chowaUec FeUeloUUw wéwoda

šBUrgUUdU, již spolleádUoUcť š Ludwčkem)(lřs
Uádějna to hwězda lepfsi bUdoUcUosti w 29. rokU
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stáťi fwěho 18 UUora 1712 Bo fmrti cho
waUre drahého jesstě jedUa ráUa šabolela srdce
FeUelonowo uu úmrti pťltele drahého 4 mě
sice na to fám žemťel (7 Ledna 1715). Na
smrtelne postelt jesstě Uapfal list ke králi Zá
pasiw po Z de Uanl klidslě. Z jeho požUsta
losti Uežbylo aUč halčre Cele FrancoUžsko smU
tUilo Uad toU žtrátoxl, papež KťemeUt xl pro
léwal sišd, a lttowal toho že Ueudčlal FeUe
lan kardiUálem DwUr pťijal chladxlěšpráwU

osmrti jeho, ale nebeský dwčlr pťijal Uowcho
oslawence Stálá úcta památce jeho!

275. Zm. šllsnnň ž)ignnri.

Kdl)š Janfelúckým blUdem xUUolyodUssťbrslo

otráweno bážeU otrocká Uastoupila Ua lUisto
dětinné k BodU lásky, Uejsw Swácost oltárxli
stalak fewčťicťm pťedmětem strachU, jessto Uikdo
fe Ueminil býti hodllým jč pťijčmatt a k ni fe
bližiti: prawý dnch kťesiauský hynul we Fran
coUzskUa w Ztalii Mezi nUlži, 1ichž Buh po
wolal aby jaUsenistická pťemrsstěná a otrocká
pobožUost potťan byla a dUch prawe katolickě

pobožUosti srdce oblažil: bylk pťednim sw. Yl
fonš který wěrici wedl kU prameml lásky a
blažiwepobožnostiwuk Uejfw Swárosti
oltáťni Narodčlfe r 1696 27 žári wNe
apoli z rodičU welmi UrožeUých Zeho otec
Zofef býwal Uámoťnim kapitánem we siUžběra
konské Rodičowé dali si weltce žáležeti Ua
dobrém jebo wychowáni Z rostl w žbožslosti
ale i w Učelwsti tak že, sotwa 16 let počťtaje,
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doktorem práw fe stal Mladý doktorUa
stonpil (estU prciwnickoUw Ne apoťi, a Uetr:
walo dlonho stalo se jméno jeho powěstUé po

celé žeUU pro poetiwost, fprawedlnost Učerst
a ostrowtip Bllh chtěl aby se prawnik stal
knézem To fe stalo tak

2 Sw leoxlš šastáwal jedUoho mocUého
sslechtice w jakcsi pťi tak wýborUě že wsstckni
sondčowé jisli bylt witěžstwim jeho TU wssak
wystoUpil oderre jeho a oUskokem wydobyté
witěšstwč Ua okamžikž rUky mU wymknul Qsse
metnost odpmerowa tak žabolela leonsa, že
hUed siU soUdUi opnstiw ťča: „fwěte, teď jfem
tě pošnať“ nu práwUtctwi Uechal a dUchowUťm
fe stal Bylo UxU26 let když fe w Neapolt
pťtwtěltlk bratrstwUkněži UlišfioUáťU Za
jáhna wyfwčceU bdw, žačal hlásatř slowo Boži
Bowěst o Uěm rošllesla se po celém městčx,a

Uež fe Uadál hrUUlt fe četsli ZástUpowé na jeho
kázánť.Od té dobo čo kazatel a žpowčdlx
Uik diwy nxilostl Božť kanť

3 Toho čan Upadl leollš do těžké Ue
mori Woždrawiw fe Umčnil fobě že šridi bratr
stwo knčži k tomU koUci aby lidU opUsstěu
UemU a ZaxlrdbaUémU po weflttrich slowo
Božč hláfali, jej wyUčowali a naprawo
wali, we wssem Uáslednjťče Wyknpitele,
jeUž chodil po wsich, městech a městeččach

Uče Bťekáželi mU w tom a wymlouwali mU
to Když koUečUě wssecky i swé i ciži rošpaky
pťemohl žťidčl r 1732 we městě Skala to
bratrstwo jemUž dal jméno bratrstwo kUěži
nejsw Wykupttele a proto že Wyčupitel po
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latinskU slUje Kešáešmptcdrq protož fe kněši tito
wůbec jeU Nedemtoristé jmemlji. Blažené
tohoto bratrstwa pUsobeUč rožssirowalo fe wždy
dál a dále, a Uetrwalo dloUho UllUwilo fe o
zásluhách jxeho doma i za hrancemi Hlásilo
se k Uim mUoho dUchoinch, a wssUdy 1tch lidé
chtěli miti J byl tim fw šakladatel UUceU
podobUá bratrstwa an jiných mistechZakladatt
1ež sw otec Benedikt xlsi wsse milerád štwr
dil a žahájil Sw leoUš pro ty brařrstwa
fepfal žákoU či ťeholU oxlwýročxlě každé bratr
stwo ansstiwiť a prohlédť Nedá fe wypfati
co jediný tento kUěz k UapraweUi člowěčeUstwa
UčiUil

Bapež Klement )(lll powýsssl ho ša bi:
skUpa U fw. Haty w Neapoli Tak byl chtšj
Uechtěj w Řťmě r 1762 ža btskUpa wyfwěcell.
Jako biskup UezměUil w Utčem žtwota fwého;

wssudyho ctili a milowali. Jeho proonstwe
lčce pťipoman Ua fw Karla Boromejskeho Wťt
tom sepfal welice mnoho sptsll tak že fe š po
diweUim tážeme, oded teUto mUž pťi takowe

horliwostč apostolské pochwili bral Ua fpisowani
tak mUohých a dňkladUých spčfU Nejkrástxějssi
kniha od Uěho scpfaUa 1est „NawssriweUč Uejsio
swatostt oltáťni “ Broto že byl skličeUý Uemoei
dlouhoU, žbawiť ho kU profbám jeho Biuš Ul

oUťadU biskUpského, a oU po dlonhém trpěliwem
fnásseUi we klassteťe w Noceťe mezi bratťčmi
w WáUUUsUUl1sera1787 počitaje90 let
Leta 1839 26 Máje prohlásil fw otec Ře
hoť xsil sw leonfa ša Swatého a jeho
swatek swěti fe 2 stpUa Shnowé pak jeho



Nejnowějssi blUdnú UšeUťe 1069

i w Uassich žemich welke YUstrie rozssireUi jsoU,

a sice we Widnt majč sidlo oded po wesske:
rhch téměť wlastech w Učmeckem i slowaUském
jažka w pominUlých letech boUťliwýchsw mišsie
kanli. Také we Widni U Uich majč Uassl

kmenowri český wýklad ráUo, což wssak 1ak
fnadUo Uáhližeti, pro 80 000 Čecho SlowanU,
we WidUi messkajici, žajiste Uestačč tho Uě
jesstč xnUoho tisic jiných SlowaUUw se we
Widm Ualežá kteťi těměr žadUé potrawy slowa
Božiho Uema1i. Kežby t ža dUchem sw Nl
fonfa Uěkdo fe Uassich opUsstěUých SlowaUU
we WidUi Ujal tak 1ak fe jedeU Eechoslowasl
Ujal Němch w Waťťžt, kde fe 1im ač poUejx

wice francoxlzsky mlUwiti Umějť we čtyrech
kostelich kaže, jak fe ž Uowisl dowčdame ačkolčw
1ich počet jerm o Uěkoťtk tisic počet Sťowa:
UUw WideUských pťefahUje Než Utáme pewnoU

Uaději že fe fprawedliwým požádawkmn tako:
wým jistě w bržkem čafe wyhowť

274. Uržnowějssi blndnň nčrnt.

Nedostáwalok fe t w Eirkwi katolické ša
Uowějssich časil mUžU kteťižto fe fnažili, stare
a Uowé blUdy rošssiťowatt a stoUpeUcU fobě

žiskati. N wssak Uepodaťtloť se jim fehrmtt
UějakoU Uowou fektU, která by byla dosáhla

Uějakowé důležitosti Nle tato okoonst Ueposlonč
tussim katolikům welmt k UpokojeUi nebo pťt:

čan toho medle Uefmiwyhledáwána býtčw tom,
že wira katolická wssude UpewUěUá jest, jako ra:
ději w tom, že lidem wssUde malo Ua wiťe záleži,
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tUdyž w ochablosti a lhostejnosti Uáboženske;
odtud i ona sekta která wesskerU wčrU žawrhla
(Rxongeáni) Uejdalssiho rozssiťeUč dofáhla

1. Bofchel a Booš oba w hornťm
RakoUskU, onen w mťstě Ympfelwang w kraji
JU owénl tento w mistě GallneUkčrcheU žpozdi:
lým lidem hlawy pomátli Wofchliáxwwé byli
stťesstěnci, kteťi fe domUčwali že jtm BUh wssecko
žjeije co š Uimi obmýssli oUiočekáwaliUowý
JerUšalém a pokročili až tak dalece, že lidi
obětowali Wťčstlěse meelo prott Uim šakro:
čiti akdyž ktomU t od kUěži katolických důkladslě

a laskawě byli poUčeUi pťestqťi š tčm tťessrěUim
r 1817 Bofchel wssak pťi Uěmž fe žjewili
žnameUi pomatenosti Ua lnwsli byl do WidUě
odwežen a tam až do forti we wašbě držáU.

Booš ž Bawor propUsstěUý kUěš, obdržel

r 1806 farU Gallxlenkirchen w lixleckédtoceši
a roztsiťowal tam blUdUá nlUěUčo ofprawedl
UěUťa wire fpasitedlxlé pťi tom Uwáděl fa
lessUé pobožUůstkárstwť Když š ouťadU pro:
pUsstčU byl podaťilo se jeU š welikoU tižť, fwe
dené žafe k rožmnn Uazpět pťiwoditi QU fessel
w Kobolextci r 1826

2 Z Eirkwe francoUžské wyUoťily se
tťi UerUdUosti:

čd) j)ď lčdMšnučxjš, dloUhý čaš jedeU
z UejwýtečUčjssčchfpijowatelmo domniwal se, ze
oU k tomU jest powolaU abh polttickoU iUá:

boženskoU budoUcUost FraUroUzské ťisse Uwedl
do prawého poťadkn Náhledem pťikropťepia
tým žádal aby fe dUchoweUstwo odťeklo wsseho
spojeni še státem,aby od wlády nepťijimali dU:
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chodU čč platu šato ale aby se jim wládax
Uemlchala do Uičeho w Eťrkwi a tčm sprobem

aby fe Kleruš katolický zase stál chUdým
ale fwobodUým TeUto Uáhled byl r 1832
od papežeRxehoťe )sll šawržell a lmmšnu
nčxiš ho šafe odwolal. Že wssak to oprawdll
Uesmýsslel bržo Ua to Ukázal wydáUim spisi::

Ul)čxrojšš ckun orožxnntee(slowa 1edUoho wčťčccho),
který, (1ak stoji w brewe papežskem jimžto se
tell fpiš žawrhlxje) 1est sice malý obfahem
ale UefmirUýpťewráeersti QU wybiži
w Uěm Eirkew aby (w osobě papeže) počala
wsseobecný odboj proti statU a pomáhala fobě
a UárodUm ke fwobodě prott wladaťUm; w tom
sptsil snažč fe dokážati že fw ewangelia že se
majť wražditi a hUbiti Uárody a králowc či
wladaťi jejtch, kdyby fe Uechtěli podrobiti we
wssem Eirkwi S timto wystoUpil j:a Monnšiš
ž Eirkwe pťatelé ho opUsttli a Uerstawil po
fobě šlásstUich stoUpeUruw

d) Nbbš Ehatel chtělw čaš čerwextcowě
rewolUcie (1830) žaložiti Uoon francollžskokas
tolickoU Cirkew a1ižsi byl w Baťiži Usporádal
mistnost, kde by primaš Uowé Eirkwe sidlo swe

žaražiti měl Tato residence bpla weliká dťee
wěUUá kUan N wssak tato Uowa Eirkew Ue:

byla UejeU katolickoU ale an kťestaUskoU,Uýbrž
mčlkým UábožeUstwim pťirozeným Reč fraU
roUžská Uwedena do slUžeb Božich často dostč
směssných Jen fraUcoUšská lehkomyslUost mohla
mU pťiwěsti Uěkolik pťiwržench až r 1842
jeho moderni chrám Ua rozkaš wlády zawťen bhl

o) Důležitějsstbyl St SimonišmUš



1072 Nejnowčjssi ďludnčc Učenť.

nikoliw sice jako Uabožeslstwi, jako raději
co pošbu;eUč či wybčdmxtč č tomu aby se spo:
lečnost ltdská roszlstila w f o cia li š mU š a
kommUuišmUš HraběKlaUde St Si:
moU ptal od r.1807 mUoho kxlih, w Uichžto
fwé Uáhledy šwěstowal Jessco wssak Ueměly
odbdtU wyrmložtl Ua Uě wssecko fwé jměni, a
r 1825 žastťeťttt se chtěl a wssak Uedobťe fe
rantl a teprw pošdčjčtoU ranU šemrel Jeho
Uáhledy jsoU tyto: Ráj Ueležč za Uámč Uýbrž
pťed Uámi; aby fe lidskě pokoleni do toho ráje

dostalo ansi se w fpolečenském žiwotě wssecko
zreťa jtuáče a š Uowa Ufpoťádatt a zťidtti
Noždilowš stawu mUsejč pťestati a 1měUi
Učrmi šděděUo boti Každý má dostati UějakoU
práct podle fwých fchoonsti a podťe práce obdr
žeti i mždU; pťtčemž šárowelt pťestáwá žtwot
rodinný a mUožeUi leěUť a mohowitostt Jeho
Uáboeustwi je poubý darlthexšmxxš W dobách
rewolučxlťch oblásscě ssoU Uáhledy takowé pro
češ stoxlprUrowéSt SionUowi hUed po rewo
lchč čerwencowé r 1830 w Baťťžt a w Lyoně
wystoUpsli prt čemž EUfaUttU (otec) týtpž
siUěssnú Ukol prowošowal kdpž žcela oprawdu
inmohošeUstwč Uwčstč chtěl Jejtch fhroma
ždisslě w Baťi;i bylo r 1832 žawrer dUcha
plnť siwlnoUdowš wrátřli sk k Eirkwi, Uěkteri
od policie pokUtoU stišeUt jsoU

Náhťrdy St StmoUowy wedly by ke
kommUUismU t j. k tomn UčeUťUin po
Ewropě rošUčťeUémU že maji býti wsseckystatky

pošemskš wssem lidem jpolečne poněwadž každý
jest rowný druhému účasteU dUstoonsti člowěcké
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Něco mirnějssčjest sociališmUš t j mi
UěUi, že by společnostt lidske mohlo býtt wmno:
hem Uapomoženo kdybw je lide úžejt spolčowali
afobě pomahali a wssak UmjetUost wssecka by
Uemufela býti fpolečle JedUo 1ako drUhé
mněni 1est blUdUéKdo prache a fe modli
jak Uči wira kťestaslská teU hladem UešhyUe;

roonst pak mohowttostt 1e UemožUoUi Uefpra
wedlčon wěcč, jednak že Umošč lidé jfoU
pracowitějssč a chptťejssi Uad 1tné jank že by
pťissli o wssecko kdpby 1edni 1eU wydělawati,
a 11Uijen trawitt mohli!

5 Nošpory ohledem wědy a poměrU je
jťm k wiťe ZjeweUe staťy siřw Uerowějssčch do
bcich dwsl, a sice Ua pUdě Uejk)lUbssč wědy uu
w literatxxre Ušmeckě

š)HerxnesiaUtšmUš Hermeš(xlx1831)
profešfor w BoUUU daleko proslUťý a waec
wyfoce ctěslý, byť we swých pťedUásskách a fpifech
projewowal šasady a Uahledy, které jfoU žprč
šUěUyracionaltšmU a polopelagiantšmx: aEir
kwi katoltcké w dálssim UpotťebeUi UebešpečUými

se býti wtdť. Jmellowčtě Hermeš wětU NU
felmowU, že slUssi Uejdťiwe wěťtti a potom
že mame fe sitažiti to čemU wěčťme rožUmětt:

obrátil jelikož jako drlchdy Nbelard Učiť že
lUUsi každý člaUeč wirh tak dlo:cho šňstatt pro
skoUmatelešáhadoU (problem) až rošUm dU
kažamč doUUceUý rekUe: NUo! tak to musi

prawdoU býti. Jeho žáfady r 1835 w Řimě
šawržeUy byly. Nejwýtečslějssiš 1eho žákU po

drobilt fe tomUto rošhodUUti stolčce fw. U jiUč
ale poUžili janeUistického rozešnáwáni jurjš oc
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kčwci že totiž ty od fw otce wssim práwem ša:
wržeUé wěty we sptfech Hermefowých obsažeUy
UejfoU a pťt tom fetrwáwajč podUeš Uěkteťiž 1eho
stoUpeUcU Spory, š toho wšntklé 1istě by Ue

byly dofpěly k takowé rošfáhlostt arožhorčellostč
kdyby Uebyla wláda prUská do této š čista theo
logické záležčtosti fe michala Broto se ale pťe
piatostč a kraonsti wefpolek stihajč a drUh drUha
proboUzi: tUdpž co krajllost hermesianišmll
powstal Uáhled profešsora šddš Zč:chčxiuua
(čtř BoteU), který Učil: ČláUky wirh jedině
wěroU pojiti dowoler; člowěk Uemá an o
Uich pťemýssleti wira wlečUje rožum.

J teUto Uáhled šawrhl papež Nehoť xxťl.

a prawé stniťeUi obojiho žiwlU doličtl ǧeUialUč
l)r Mohler we swých četUých fpisech

d) DrUhý š Hermesianšmem Ua mnoše

žpťťšslěný a z téhož pramesle (priUcipU) pťy:
UoUcisystém theologickýbyl GůUtherčaUtš
mUš. Slawný, pofUd žijici UčeUecwe WčdUi
j)r NUtoU GúUther, Uejwýtečllějssihlawa
mysliwa Uasseho wčkU, aby wirU š wědoU
fmiťil a tež UčeUcUm, ša Uassich dob Ua mnoše
wiťe odcižeUýlU wirU kťestaUskoUprijemUoU Učč
Uil: tak hlUboce a ostťe promysltl čláUky
wiry kťestanské že jich mešč seboU tak fpojil
jako foUstawU UlUdrckoU Brt tom aby
mnohe wýjewy w ofobě Christa BáUa objastliti
mohl iw dussi lidské rožeráwal w člowěkU
troji bthost: tělo dUssi (pšxořw), a dUcha
(puoumš). QU žajtste pťt swěm silažesli teU
Uejlepssi úmysl měl: také mUoho žákU a stoU
pencU šiskal: a wssak badáUi 1eho a wážUost
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špůfobily U cirkewnikU obáwan aby fe š Ue
hyUoUci UáUky cirkewni UestalasoUstawa
wědecká která by čafem osudU každé foUstawh,
rošUmem wybUdowaUé (k p. kaUttanšmU, He
gelianšmU a t d) podlthoUti meela; dale
pro oUo erbhčejslé dělenč člowěka Ua 3 části
(tělo dUssi dUcha); dále že Ueproxlkašowal we

fwých fptsech slUssUé wážUosti othm cčrkewUčm,
těmto hwěždám skwělým kteťi toho žaslUhUji;
dále pro obtižUoU wyfokoU, nestožmmtelnou
ťeč w jaké fwé pojedUáUi wydáwal, jižto beš
šlásstUčpťiprawy Uebylo rožUmětč: u pro tyto
pťičiny hlain fw Otec BiUš 1)( tUto soU
stawU Gůntheriánsko:l za UebežpečUoUprohlásil,
Uačež prodce 1ejč GúUther fw Otcč fe po
drobil a tim wťtěšstwi Uejkrasitějssiho fám Uad
feboU i Uad litými Uepčátely byl wydobyl

j?. Wbrat lc rirlaeinmU smýssleni a nrzju
nnwěqjssiupoměry lmtolicůě Eirlxwe w roZliču

Uých Zemich.
ýxb.nz.

Mi. Portngňlstxn a Žpaňhemn.

ZačUeme od UejšápadUějssiho konce Ewropy
apokročime k wýchodU

W konsistoťi od r 1834 wedl stčžUost

papežNehoť )(Ml Ua to w jak žalostUem stawu
se UachášiEirkew Wáně w WortUgálskU, kterážto
šemě fe jiUdy pobožUostč wyznamellawala,a
wyhrožowal prochm toho žalostUéhosklerUti
pokUtami cirkeinmi NejčelUějssč sspUUtowatel
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piklU proti Eirkwt byl 1)on l)č:ám kterýšto
byw co cifať š Brasilie wypxxžen r 183Z
do fwé wťasti rodUe Ua žpátek prtssrl a tam
byw podporowascod liberáll:w krále Dorr
Mthele mcmželadrery fwé wypUdtla sám
wlady fe Ujal

J hUed Ua to Uejwětssť část klcissterň wy
ždwihmxl UUUcia papežskšho še žeaUě wwkášať

biskUpyš úradU fefašowal tak že wťxbexčfe zdalo
že sixbyly anrárily doby ža Womoala pťeštlé
Umťel 1tž r. 1834, jeho dcera Mšrjš áš
Glorjčxpťewšaťa anowáUť a wssak pokračowala
jako otec proUásledowatř Eirkew Bošť. Tohle
chowáUi a Ustawičslé UapUUtčmežt Migueltsty
a konstthčUiky bylo by bež máťa prčwedlo
žemi Ua okraj zkážy.

Když tedy mislisterKabrať r 184t fe
Uáchleým býti projewtl š Řčmem wwjedxxáwati
strantwa konordátU bylo to oběma straslam
witáUo MoUdrostt a mčonstť siolire a:xostolské

ctUtho přisslp šáležitostč cirkewUč porcugalské
šafe do Uějakéhoporáde

2 Několck Události Uowějssťho wěkU pro

bilo fpolU, že Cťrkew we Spaxchelťch druhdy
tak kwetoUcť tak stnUtnoU Ucrpěťa žkášU Wťá
doU NapoleoUoon Uwedexta tam silososi fraU
coUžská a swobodUozedUictwi a wojexcskš pochody

NUgličaUUw podporowaly politickoU rewolnci i
cirkein Když se r 1814 šáčoUUitýkral Fer
danUd Ull šUowU žase wlády Ujal Uebwl wire
š to odolatt rewolUci; ťiberáťUi žwirěžtlč proti
hájitelUm Ečrkwe (apostolským), a prtUUtili krále
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k tolUU,že pťijal ústawU Uoon (7 Brera
1821),1ejimžto Uásledkempočato klássterp potla:
čowati aduchowsliky šabťjeti Kral wssaťr1823
pomoci wojska francoUzskcho ostatečUčw lecco

pro Eťrkew pooprawil; Uechtěje se ale šcela
oddatt apostolským Uýbrž famostatUě fobě počč
Uaje odwrátil fobě apostolské jtžto o tom Uklá:
dali kterak by 1eho š trúUU odstraxliti a bxatra
jel)o DoU Karla na misto jeho Usadttčmohli
ZUamenaje co král 29 BrešUa 1830 žrUssw
žákoU saltcký stňrý kasttltáďsky šákosl posloUonstt
obnowsl dle kteréhož dčery a wUUčky kráťowske
pťed jeho bratry a ostatUťin pťťbUšUiky pťed
chážetimajť un Kraloan Ehristirla tťeti
jeho chok porodila UlUdcerU Jfabellxl (10
Řijrča 1830) a když král šemťel(29 Záťi1833)
tU hUed tťtletá Jfabella prol)lássesla ža krá
lowUU w jejimšto Uepťnoleti matka Ehrčstčna
wládU sprawowati Ulěťa Z toho powstala
dloxchá wálka občaUskci

2. Králowxraregetttka Ehristan, aUažto se
Unčfela pťidržowact liberálUw jelikož dUcho
wenstwo, ťeholnťcč a ltd po straUě DoU Kar:

lowš stált: mohlak se 1ediUš tim w Uwci Udr
žowati, še čťm dále, tťm wiče powolowala ltbeǧ
rálUm a radtčáťčlm Tito pak poUžiwsse pťč:
hodne doby Uejdrťwe wywijeti počali wštek waj
prott UstawUm cčrkewnťm Když r 1834 wo
pUkťa cholera w Madritč a Uesinyslllá powěst

obihala, že stUdUě 1edem 1foU UapUsstěUy: tU
hnexd Ueprátelé dUchoweUstwa žloxnyslxlě fwáděli
podezrenť Ua Umichy, a wláda k tomU žcele po
kojně přthližela, 1ak wštekli honowé laje draU:
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cowali klásstery ťeholUiky šabijejťce Špaňhelsken
pťekladp jedowatých spistl francoUžských Uin
rychle pťiUássely owoce swé a lid welmi Uecrltěx
se chowal kústawUm cirkewllim čehož si Uchwá:
tttelowé moct pťált ZakoUem od 25 ČerweUcex
1835 wyzdwižer 900 klássteer a statkami1e!jtchj
šapraweUy byly státUi dthw Kdyš pak mintsterx
MeUdišabal žtd wlásti počal: tU wyUesseUim,
od 11 RijUa 1835 témčr wsseckyklásstery prisslo
k wyždwiženč ťeholUici tytýž w famé Uoct zpťix
bytkťl prch whháxcěnt a ofudU sidémU žaltechálli
jfoU W BťešnU 1836 ZapomenUl je mistodr

žiteť ciwilUi až tak daťece že skrze Uižssč úťadhdl
zapowěděťwssem dUchoinm kážatl a špo
widati, ažby fe wyssetťtlo komU by fe to
powoliti fmělo! BiskUpy do ctštsly wypowidáno; ,
dUchowUť mUichowé a jthtssky, pro kteréž wláda
obyčejně Uemčla peněš, úpěli w bidě a UoUžřu

Uejwětssč; a aby kortefowe UeZUstali ša wšorem„
swým UárodUim koUweUtem frančollžským, šrU
sstli defátky a prohlásilt wssecko jměni Za
majetnost statU (1837) Náwrh UčiUěUabhj
duchowslť, co slUhowé státnč od státU sioe pťatyx
wybiralt Během tš wálky bylo až 22 bt
skUpskýchsidelUprázdněUo bUď že btskupowé jejtch
pťejiceDonKarlowi odestawent nebo od wládo

jmerwani od stolice ťimskéUebylt potwrzesli
dUchoweUstwo trpělo bidU, opowrženi a UoUžř
Uejwětssť! Boměry cirkein sspaxchelské ocrUUlUx

se we stawU UejsmUtUějssm. TU wssak i fama
wláda počala Ušnáwati, še to tak na dele Ue:

muše trwati nýbrž že fe bnde meetc co Uejskorejx
šNčmem wyjednáwatt o to aby poměry cčr
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kein zase do Uějakého poťáde UwedeUy byly

N skUtečně1ednatel polltlckp l)r ZUliaU Willalba
w Rimě ro Uejhorliwějt zafažowal fe o to
aby thto dUležité záležitosti cťrkein we Špaň:
helťch zafe obžthUly. Také od té doby, co
Efpartero aMarold fe fpojili Ua polichUBer:
gary, kloUila fe t wálka občaUská kU koUci
Zdálo se že šrakowé těžce škoUssenýchobywa
telúw počinaji se žase požwedaci k Uebefum a

k Eirkwt thot cirkein počal se šnowU kťť
siti; čafopifowé (Zč:ljšio katolik jš)l j)mforřx)
wptkmxltk fobč ša Usslechtilý cil dokazowatt ša:
slepexchm, že Žedině w Eirkwi katoltcké je fpáfa

pro člowěka t pro poťcidek fpolečenský,a
wláda monarchická dUchem katolickým wedena,
jest meši wsseml Uejprofpěssnčjssť

Z N wssakwsseckytyco tak pťťšine wyhlidky

šafe zmaťeny a Upošaděny jfoU (politickým
poždwižeslim r 1840 1ehož cťlema Uásledkem
bylo, še wládkyně Cl)ristan UlUfela odejiti še
Spanhel Jedlwty (1uslty) powstalecképo kra
1čch prowodily Ua dUchoweUstwU Uejwětssich úkor
a násili wyhálxěli biskupy a faráre že sidel
jcxjich, jislš liberálUť Ua mťsta Upráždslěná Ufa:
žUjice ZedUota w Madritě šrusstla foUd dU
chowni w Madritě (Zmer áo lčx nunoičxrurčd

3pošdoljoš), a wesskeréfpojeUi še stoltcč apo:
stolskoUpťetrženo wykáš ánťm ze země UUUcia
apostolského (29. Bros.,1840) TU, aU pro:
woláUi fw otce od 1 UUora 1836 o žáležix
tostech sspaxchelskýchUicneprofpělo a Ua wšdory
jemU Uin žássti prott Eirkwi a stolicč sw Uej
wyšssiho dostoUplo wrchU: pošdwihUUlOtecNe:
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hoť )(N. žnowU hlasi: fweho 1 BrešUa 1841
proti pťikorám, jakými Uepťátelé Eťrkew ssan:

helskoU byli žahrUUlt. Tnto žcela cčrkein ťeč
Uepráceťé prekroUttli tak že jř wykládali ltdu
ža wypowčžexli wáťky a „ža žUectěUi
Spaxchel odfwětského wládaťe wNimě“
aby takto ctižádost Uárodni ŠpaxchelU proti pa:

peži rozhoťčeUa byla a potom tčm bešpečUějř
útok Ua Cirkew podstoxlpiti fe mohť.

Jak Uasledkem toho š Cčrkwi a dUcho
weUstwem 1edUáUo to Ua pamět Uwádi staré

doby pohanských proUásledowánť TU wssak protč
tak hUUfUč:UUotročeUi Cirkwe powstalč t bisku:

powé 1ejichžto, až pťťltssna fwobodnomyslxtost
noUbec byla šUatná i prčmaš Toledský, arčibtskUp
ž WaleUčie BUrgoš U a thých mUoho kteťižto
jako ř nmohe kapitoly sion odpor prott wládě
bUď štrátoU fwých sidelnčch stolic Uebo dokoUcex

i wypowčšenim še šemě meeli šapťatiti W ta
kowe tistú wybčšel starostliwý Qtec kťestaslstwa
celé katolické krestanstwo kU fpolečslým modltt
bámža štisitěwa fUžowanU Eirkew sspanhelskolx,

we prfobě odestkU 1Ubtťerých WssUdyfe
modťili wěťčcť horťiwě a š pohUUtim; jediUš
w kaUtoUUsswejraťskem krccjin Basilejské Uefměly
fe kantt tyto weťerš modlttbp, poUčwadžprý
Basilejska kražina še Spmchely w UejhlUbssťm.
pokojč fetrwáwa u J UemiUnlač fe Ulodlttba

ta š patrxlým Uebeš požehnánim; Ueprácele a
stihatelá Eťrčwe šajistš swržem“ ssou Efpartero
še žemč wypUžeUa králoan Jžabella jl ža
pťlloletoU UžUaUáUjala se r 1844 wládh

4 Nowá wláda hxledle dowolila wyhUaUým.
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biskUpUlUaby fe siněli w dťein sidla swá po
anrátiti, a stát již Uedělal Uad Uimt porUčUčka
Uýbrž dal jim swobodU U wěrech cťrkewnich u
Yle rány, Eirkwt šasažeUet státn byly hluboké,
a jediUě požnenáhla mohťy žareleny býtt Jme
Uowitě prodáwáUi statkU cťrkewnichUešastaweno
ačkoli když fe počalo š Řimem wdjedUáwacř
hUed to peri whlUťUěUoa také pťtřanto bylo
Teprw r 1851 5 Zárč mohlť BiUš l)( ozna
mowati fwětU,že še Spaxxhely 1est Uzawťetl
konordát, we kterémž Uowe wwmčťeni diocežč
powoler a obnoweni ťeholmšch ťádU wdmťrxěslo

jest Bosixd UeprodaUé statky cirkewni maji na
wráreUy, a Uadáni biskupU kapitol femeUisst a
faráčU ač to málo obUássi, má Ubežpečer
býti. Krom toho toUžč papež Ua žhoubxle UáUky
SocčališmU a KommUUtšmu

276. legir.

Utěsseným wýjewem Ua poli cirkewUťm
w Uerowějssčchdobách jest: katolická Bel
gie Bod wládoU NakoUska Ua odpor fe sta
wěla rowUětak Jofefislišmxx (náslodkemce
hož od RakoUš odpadla): jakož pod wladoU
fraUcoUžskoU (od 1702) sscitila fe rošpUstilého
gallikanšmU

Na sieždUWidellskem byla Belǧie fpo
jena š HollaUdfkem, u spojeUito které
dloUho trwati Uemohlo proto že oboji Uárod
zcela odporUé fobě wlastUostido febe má ZedUU

z hlainch rUzUostiprobilo owssemuu roždier
UábožeUstwi, a protože timto fpojeUťmwira

46
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katolická w Uebezpečť fe octUUla: tUdyž fe Bel

gičaslé od Hollandska odtrhlt (1830) Nle to
jen k odtrženi pťispělo; Uebo wýslowUč mUsi
žmiUěUo býci že se dUchoweUstwo katolické od
snažesli rewolUčUťchUdržowalo wšdáleslé a
Uepťtdajic fe k žádUé straUě (Uentrálně) kanlo
swe fw powoláni UUrU Belgie Uin famo
statUoU fe UčiUtwsst wywolila fobě ša krale
prince Leopoťda že Sasko KobnrgU QU je
sice protestcmc; a wssak když do šemě pťistál

r 1831 prohlásil se biskUpUmho pťiwitajicim
„Wy berete účasti Ua wssech wýhodách oUstawy,
stojite žroan jako 1a pod ochranU 1ejť ajste
skrže Ut oUpťUě fwobodUč U wykan
wánč Wasseho úťadU a we Wassichpo
měrech kU stolicř fwaté Já fám ssem š Jeho

Swatostť š papežem od 1akžiwa w pťátelském
srožUmčnč trwal a těssťm se šZeho UákloU
Uosti a t d “ W tak šarUčeUé fwobodě wy:

wijč Eirkew katolická w Belgit bohatý žiwot
k čemuž Umoho pťispčwa r 1835 otewťeUá šdo:
browolUých prčfpěwkU zťťžena dorela a wýhradUě
katolickáUinersita w Lowani W žádUém
kťestanském státU práwě UhUi UeUi Etrkew kat

fwobodUčjssť Uežlt w Belgii,a ažaslUhUje to
fwrchowaUeho powssimmlti že práwě tato Belǧie
téměť fama šUstala UedotkUUtoU r 1848
od oUoho boUťliwého pohUUtť kterežto téměť
celoU EwropU šasáhlo

Qno je sice t w Belgii konole mezi
dobroU pssenicť, jak jfme Uedáon widěti a
pošUatt mohli w žáležitosti o „šákoUU dobro
čiUUosti; ssoUtěitam lidě,kteťi wětťiwCirkwi
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nepťťtelkylci prawe fwobody a pokrokU: a wssak
kde jak tam prawá 1e fwoboda Ečrkew
sama že febe ofprawedlUi silahh fwé

277 essranronžsňo

Země francoUšská bdlak jest od jakžiwa
žemě pohUUti a pťewratU šcela opačUých;a
teUto ráž se byl projewil w Uáboženstwi a
w Eirkwt od čan rewolUci Jakkolt rošryta
byla půda pťedesslon rewolUci UtcméUč wy
poUčelyč se z Ui bržo šafe Uejfanslejssc kwěty
Uábožeslské Uadssenosti a Uejrekownějssč čtUo
rodUosti Když čral Lwaik )(Ulll po pádU
NapoleoUowě, co šákoUitý král we wládU se
Uwášal: prohlásil w Uowe ústawě (4 ČerweUce
1814) UábožeUstwč katolickč ža státUi; pri
tom wssak trpťUo t jiUých wyžUáUi Mišsio
Uáťi UadsseUi chodilt po krajech ždtwočilé FraUcie
ažiskali žnowU stdce lidská BohU a Eirkwi
JeU mláď w erěťe rewoťUčUiodrostla tropila
si ž Uich pofměch, žádáUo i U wlády, aby pťe:

staly mišsie a Ua wšdory rožsstťowaťi spify
Woltaira, Diderota a j , ježto an ža wlády
Napoleorcowy tiskUoUtt fe Uefměly, w ohromUě
weltkých wydállich a ža ceUU UejťčwUějssi Spo
lek pro wydáwáni dobrých katoltckých kUěh a
fxmhy a štesky biskUpr Uepostačowaly, žastawiti
šhoUbUý proUd tento!

2 Nejwťce potrebi bylo pro Eirkew we

FraUcii, aby UprászěUé stolice biskUpskeobsa
ženy a konordát od r 1801 šrUsseUbyl Wy
jednáwáUi š Řimem o to protahowalo se až

do r 1822 protože komory činilh dll(otom pťe46
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kážky, až konečUě jižr 1817 UstanweUý koU
kordát platnosti Uabyl RošmUožeUi sidel bi:
skUpskýcho 80 pťiměťelté UadáUč ústawň cirx
kewnich (kapitol semiUáťU a t d), žlásstčxpak

stUdii bohoslowUťch, PUfobtly welmt fpasitelně
Ueboť již ode dáan welmi těžce citěUo že je

málo kněži Nč r 1823 již o 200 wťce kUěži
wyfwěcexco, Uežlt jich bylo odemreťo: Uicméslč
k obfazeni mist Upráždněllých Uedostáwaloť fe
jich 1esstě 13000. Kral sám wpkážal :1 mil:
liko fraUkUw Ua pťtlepsseUč dUchodU kUěžstwa;
()lxštošubrjgnáš jčm wýtečnoUťečiwymohl prá
wo, aby fmělt prijlmati žádUssi (UábožUeod
kazy po mrrwých), Uačež brzo za 2 milliko

fraUkU fe jich jim fefslo Wowstáwaly UábožUé
fpolky a bratrstwa kU cwičeUť Uejrošmaxlitějssich

skUtkň miťostdné lásky k bližUimU, a to UejeU
meži kněžimi, Uýbrž i meši lajiky k p kUa:
praweUi žločiUčU wynčowáUčmládeže rošsstťo
wáUidobrých kUěh,podporowálti mišsiť,ansstě
wowáUi Uemocných, opatrowáni Uěmeckých to

waryssllw achlapikU fawojských a t d MUžowé
skwčlých darU dUchowých a mysie UábožšUé k p
()bčxtščxudrjžn(jďy cjš Mčdjštrtš7Dšmšrtjnš áš
jčx Mtšnučde lxčuxcbšra, ZGdjnšr probsli Ua

wšdělaUe tridy, tak že bržo již Uebylo modon,
býtř erěrcem a žádUý spifowatel Uechtěl fe
hlásiti wice k šáfadám beže kterýchwe 18 sto
leti Uemohl UZUan dojiti Tak fe žmčnilo mi:
UěUč obché o wěcech cirkewltich

Z Bo LwaikU (olx19 Záťi 1824) Uei:
sledowal bratr jeho Karel )(., pod Uťmžto
wypnkla žUowU rewolUre. Karel byl pewUě
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odhodlán Ua to UabošeUstwi katolické Udržeti

prč 1eho wážUostt BiskUp sirňxššjnouš minister
dUchownčch žáležttosti skwěloU a witěžUoU ťečč

porážel ro komoťe depUtowaUých ččUěUewětsstně
dUchoweUstwa wýčitky o anowitosti a podda
Uostt NčlUU (ul:rňmt)ntčmjšmu), tak že bylo
widěti kterak sinýssleni morUáťowo mlUwi ústy
jeho. Nicméslě wypUkla šafe rewolUre, a pro:

stťedky,jakých prott Ui Užiť král bylyť siee dobťe
mčUěUy, Uedostáwalo se wssak obešťetnosti a dUu
razU HUed ž počátkU wlády powolil kráť swo

bodU ttskU; když ale pošorowal že se ho až
pťeš miřU šUeUžiwá a že by žmčxl w miUt:
steriU Uebylo koUce u tak Uowtny hnbowalh
Ua wsseckoutU w Čerweslci r 1830 wyzdwihl
swobodxl ttskU, a to (krom 1esstě jiUých patero

ordoUcmrť)žawdalo heslo ke šboUreUi čer:
weUcowémU, jehož Uásledkem král trUUU
odččci se meel

4 NyUč Ua misto krále š mieostt Boži Uau

stoupsl wládu král občaUskú Budwič Filip, Uja
žeUý fwrchowanU mocč lidU Jelikož teUto fwé
powýsseni mčl dčkowati Uažwice UeprátelUm
Cirčwe: onhlak se Eirkew od Uěho Uaditt wel
mt málo dobrého; a Uemohlo to býti Uic po:
diného že Lwaič Filip pokojUě se Ua to
diwať kterak14 UUora1831byl kostel wněmž
ža porádUého dědice trUUU, šawraždšltého woj
wodU š Berry slawnost šádUssUi se byla konala,
rožboťen kťčš shošesl a deU Ua to arcibiskupský
palác w zboťeslisstě proměUěU W Uowe ústawě
UeUašýwalať fe Eirkew katolická již státUi,
Uýbržwětssin lidU fraUcoszkého
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Rožhoťčexwstswobodslomyslných (liberalUw) proti
dUchoweUstwUrostla každým dUem Beri wolby
bisknpske po čerweUcowé rewolUcč Uebyly Eirkwi
pťiliš pťťznčwé jxš Monnčuš spojtl fe š Uě
kolika wýtečUými dUchy (stordč:c Ožooráširš
Montš!šmderr a j.), a počať wydawati čafoptš

pod Uoýžslamllýmjmeslem: Msďnjr (bUdoUcUost)
Kdyš ale teUto wellký dUch od cesty prawé fe

poUchýlil a fprostým JakobtUem fe stal: tU fe
opťelt protč UěmU žákowš jeho Wťce powědom
cilo swého poUžil šddš ()jxčxršj rewoťUce čer
wencowé k žaložeUť Uowé Eirkwe franconzské

(Srp 1830) Neč fraUcoUžská UwedeUa do
slUžeb Božich, často dosti směssných Bržo wssak
na roškaš wťády žawťen chrám Uowomodni této
Eťrkwe Takowými to wýjewy byw poUčeU a

ofwe UdržeUifestarostliwýLwaik Filip
počal fe wire UakloUowati k Eirkwi Neboť

wida papeš, že Lwaťk Filip tak opatrUě fobě
počinci še t w tak těžkých dobach pokoj Udržeti
dowodť: Uabťšeč fám dUchoweUstwo fraUcoUžské
aby fe Uowé dyUastie pťtdrželo čťmž Uejen
FraUcoUžskU, Uýbrž celé Ewropě žUamenttý
wděk proncišal J král pronášať fe býti Ue
erděčslým UeboťfUadUomohl panhližeti jaký
ro profpěch, Uemiti dUchoweUstwo prott sobě
JediUě w tak dUležite otázce cirkewni o fwo
bodU U wyUčowáUč žapočaťša UěhoprUdký
boj, který fe teprw za Uasstch dob we prospěch
Cčrkwe rošhodowati ždá. W boji tomto beš
odporU hrabě Mt)ntšlšmborr Uejčrástlějssichfobě

Uafbiral wawťiUU DUchoweUstwo chwaonU
čiUUost 1ewilo U thčowáUč lldU w čemž šlasstč
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winkali „bratťi krefčanských sskol“ (tršu
reZ jšnc)ršurinš) a bratri sw Josefa DUr
chowextstwo waec, wždalUjic fe wssech ptklUw
politických žcela fežaslássi szesseUým fwým po:
woláUčm tUdyž chwala jeho rošUássť fe po čelé
Ewropě, a wssUdy je wystawujč ža wžor kato

lčckšho dnchowenstwa ša dUU Uasstch nu BohUžel!
wětfsině ž Uich se Uedostáwá potťebslé wycwi:
čersti we wědách Ti co po rewolUcč bylt
wyfwěcexň Uemohlř leč Ua fpěch k úradU fwa:

témU býtt anedeslt aU fe Uedostáwalo lidU
kněži. DUkladUějč 1est jtž wšděláUo mladssl dU:

choweUstwo preče wssak Uikoťiw toU měrou abh
dUchU žmak)ajieť si! erěry a ltché wědy rážslě
Utolylo odolatt Ua polt wěďy poswátně JedtUá

ač dosti wydatná šbraU 1ejtch jest fwatá horli:
wosta žiwot bešUhoUUy,1exž an Uepťáteťš jejtch
podežiratt UemohoU. WýtečUý Uaskrše eptskopat
fraslcoxxžský erpomijč tohoto práwě kUčžského
dUcha Udržowatt w dUchoweUstwU sioém tim,že

je každoročslč swoťáwaji k cwečellim dUchownč:U
jako jtž drčwe „Mašsiťlioxtowy reči koU:
ferčUčUi“ ža tťmžeúčeťempowstaly Jan
seUifm a Galťikaxttfm již Uaskržewymišelh
žmyslť dUchoweUstwa fraUroUžského a wťcida
aspoň z politiky, wždp wťce ť Nimu fe chýlť

5. be wssak iwěda, ša dUň Uassich
tak weťice potrebUá wsstipeUa byla do dUchoe

wenstwa: o to se šasazUji wUdcowé jeho dwoji
cestoU: 1edUoU a sice wťce praktickoU kráčejč:
DidoU Ganme EailloU Mthe aj
postarawsse fe o Uowe a lariUě wydáni thU
a Uejwýtečllějssich eregetUw pobádali dUcho
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weUstwo ke stUdtčm pisma fw aotrú cirkeinch;
pro hlUbssč, spekUlatinč theologtč podslěchi:
Cšrdšd Gďuouáš MomčxjšmdorsDňooráďirš
ťťio Mčxrcšjl(18 ššrršš Zlčmcyjšouušc Wý
tečUý rečslič Mlontčxjšmbšrr UejedeUkráte pod
wšdwihUUl hlaš waj we fUěonwně fraUcoUzské
ašcxchwachťčč wýlUlUonsti a rážUoU prefwěd
čtxxoostťhájil fwobodll Eťrkwe žlásstě we fporU
mrzt UinersitoU a dUchoweUstwem„o fwobodč
wxxUčowánť“ ulečxoorášjrš erbyčerým da
rem rečslickým wábč Ua tisice poslUchačUw Ua
kázáni fwá, w Uichž rožum newěrU we wssech
koutech a žahybech stdce ltdskcho wyháUi; Ze:

žowité RozaweU a RawthaU slynoU
též co wýtečUť kazateťowé, wice wssak k citU
mlUwťci; časopiš 7„Emi cjš 13reljšjoull wýborllě
probil Ua dUchoweUstwo k UěmUžto fe jiUi:
Unjršmjcš t:čullxc)jjqulx:7Unjon cštleiquo š
Unjxršršuem a j pťidrUžily Nno i we fran
coUšfke akademit slawi kťesianstwi čafem fwě
witcžstwť Med Uedáwnem statečUč státnikowě
Molé DUpiU a WašqUier, pťedfedako
močy anské erstýchaliť fe weťejněabeš obalU
wydati swšdectwi o szessersii kťesi wiry a
mrain bezúholmostt UyUčjssihodUchoweUstwaa
biskupr. Ztižnostibiskupr o Uecirkeinm, an
bežbožUém fměrU Uinersit ač fe Uemimlly š od
porem Učrméně UejedUomu otewťely oči (k. p
Thierš:owt) o bUdoUcUosti wědy od Ehrista
odlončeUš Brorockým dUchem horUjirč ščxiudu
sioj we swé kniše: lximxš áoš pšupješ šd úšš
roiš kciraje wssecky stawy od trUUU až do chýže
wytýkáerěrU
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Že fraUcoUžská žemě má tak wýborné dU

chowenstwo to pochodi odtUd protože biskupowé
fraUcoUžssti ačkoli rošličxčš Ua ostatslčch stratlách
fewťeUijfoU Učcméně již od konordátU r.
1801 maji oUponU fwobodU fwé faráťe
fobě woliti Též w rokU1848 kterú Lwaika
Filipa š FraUcce wypUdtl a repUblikU Uažpět

powolal drželo fe dUchoweUstwowýborslč kanje
wyslaslstwi pokoje w jchož plUěUi arcibtsknp
Waťťžský ckxxlkrš t sij žiwot obětowal byw
Ua bartkádě šasiťelexr J Uowé cisaťstwi we
Frallcit od r 1852 UkašUxe pťed fwětem dU
stojUš k Eťrkwt chowáni

Wro UefmionU žaťost Eirkwe dopUstsl Bčch,
že w teto šemi tak wýborm)m wšorslúm dU

chowexlstwem wyšUmUechUé wyskytmxl sč wra
žedlxčikú kUěš Werger (r 1857) kcerý
skoxmw Ua siixmdle dopomohl welekněžt StboU
rowi če korUUč: mučedťxřčcké K weťtčšmn rož

kwětU cťrkewslťho žiwota we FrancoUška Ua
pomáhajč w UejslowějssidobšJeritš jak žtwým
slowem tak wýbornýmt fpify, kcere se žbllsta Ua
1ašyk Uěmecký a 1iné jašyky pťekládajč Wý
tečxlým ťečUikem ž ťadU jestxttského 1est teď

ctthodný otec Feltr jehož ťečt t ttskem wyssly
Ze fpthw fraUcoUžslýchJeritčlw Uwádime:
Muášš áš Mxšoll)šiš á řxišmršš7 o Utchžtro:
žeUi RUfowé, členowé toho ťádU 1ako Gagarin
(býwalý kUižerUský),Marttslow a 1iUi pracujť

278 Žwýrarslw

Čeho se lidskci fpolečnost ma Uaditt od
radikališmU nowého časn (t. j od toho po:

xc
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litickeho fmýssleUi, še by měla společnost lidská
pťeděláUa býti od kočeUe čili od základu až
k hlawě) to ležčwe „fwobodUé obcčSwý
carské relémU sioětU pťed očima; Ueboť zdeť
jest k oprawdowskémU panUčeUi a wywarowánč
w úškoU prostorU fměstUáno jako Událost
a hotowý skUtek, co Ua jiUých mistech w úka:
šech swojich teprw co myssléUka atnsseni fe ob
jeije Nejenom UábožeUstwia wira, Uýbrž
t wěrnost, fprawedlltost a člowěckostjsoU wUdrům

teto UessťastUéšemě již wěci šcela Uešnámé Že
pťede wssim a Uejwice Ua Eirkew katolickoU tam

namiťello leži již w powaze radikališmn
FrancoUžska rewolUce pomátla i poměry

w Šwýcaťich. K Ufpoťádáni jich žťižeUa byla
spolkowá fmloUwa r 1815 která spra:
wedliwě Ua úwahU wzawssi šáležitosti cirkewni
w čláUkU12 stanije: Moc spolkowá
Uemichá čili erkláda se do poměrU je
dnotliwých wyznáni Uýbrž jich žňstawxlje
jednotliwým kaUtoUUm(okresům), wyji:
majic katolické klásstery a brátě kte:
réžto Ua žádost UUUcia a kaUtoUU katou
lických pod wýsloonU ochraUu fpťifešUčctwa
čilč Šwýcarské Jednoty, postaweny jsoU N
wssak což jfoU pťifahoU ztwrzené smloUwy Ua
protiwa straně která jako reformowan Ge:
erčaerrokU 1817 ša heslo si obrali: „Bryč
š Christem, pryč š Uáboženstwim e

2 Když se Uowé Ufpoťádánč dioceži bylo
stalo erdkladným potkalo se snaženi papežowo
š mnohým odporem, až konečUťk rokU 1840 pro
téměr 900 000 katoliků (wedle okolo 1,.300 000
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reformowaUých) Určena tato sidla biskupska jak
Uásleduje:Bafilea, LaUsanUa Geera
SioU (Sittelt) Ehnr fw Hawel Šwýraťi,
jižto wlaským jazykem mlUwi, patri pod biskUpy
do Komo a MiláUa; w LUcerUě má
sidlo wyslaUec čili UUUciuš papežský

Z Nž do r 1830 sslo wsse dosti po
ťádUým chodem a wssak čerweUcowa rewolUce

we FrancoUzich Uebhla žpUsobila Ua žádUoU
jiUoU šem tak weliký účiUek, jako Ua Šwýcary

Nadikálne stnýssleUi wtiralo fe do žemě ze wssech
koUčU a když k tomU pomahalo bezbožslé pť
semnictwi a lid dle plciUU wypočťtaUého swáděU
byl: tU dosáhlo oUo fmýssleni w žemi wlády
Země tato stalať fe ohniskem rewolUci a pro

Eirkew Báně žačala doba UtrpeUi, Z Uižto do
pofawáde oswobožellá UeUč.R. 1831 již téměr

we wssech kaUtoUech, tytýž krwawým rožhodUUtim
ústawa byla šměněna, Ua misto co poslld wládU
miwali w rUkoU UrozeUi (wrchni tťida měsskaUU),Uastalalidowláda reprefentatinť (t j
takowá we které wssicklltstawowé obce swé ša:
stUpUiky mělxi) a domniwáno fe že stara re
pUblika jest oonweUa N wssak starého dUcha

wiry a poctiwosti Uebylo naléšti pťř nowých
wUdcech repUbliky, a ermhlné pUšeUi pohánělo
jich Uejbliže protč čelUimU Uepťiteli jejčch, proti
katolické Cťrkwi W ústawě fpolkowé, Uowč

prohlédUUte od r.1832 ,již fe wyUechala
garanrie (rUkojemstwi) pro klasstery a dUcho
wni nadáni ktera w dťiwějssich obsažeUa byla.
Wláda kaUtonU St Hawelského prohlásila r
1833 bisknpské sidlo EhUrx fw. Hawelské ža
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žrUssené, dUchody jeho wzala w pleU a Uowě
žwoleslémU btskUpowt branla fe w Uě Uwážatt

Rok Ua to 1834 sestoUpřly fe kaUtko straUy
radtkáťsle we městě BádeUU a festawřly, Ua .
stáwajici práin poměry a rUkojemstwa pra
žádlleho ohledU UeberoUce takťečeUe bádeUské
UnťUin články (konereUčUťartikUle), we
kterých Eirkew takowým opletena 1est došorstwťm
státUim, 1akoby byla Ustawem statU Uerebe

ZpečUějssčm Lid katolický protč Utm fe opčral
we Umožstwipetici (šádosti), klerUš fe proti
Uim wyjádťowal we sptfech dňstojUých: to wsse

aťe 1ako „popoUšeUi ke žpoUťe“ pokUto
wáUo W kanl:oUUGťarUš žadala r 1836

reformátska wláda od každeho dUchowUťho bež
wymiUečUoU pťistchU státUč 1ižto fe měťt žawa

šatt t k tomU šločtmy, o Uichžby se došwčdělt
we špowědlUict UdáwatiwláděstátUť Jessto
se toho wsstckllt zdráhalt bylt Uěkteči sefažesli
1iUčthak potrestám

4 Hlain wssak odměUoUo kteroUradika
lowé žápaš teU bylt podUiklt bylo 7 millionU

UmjetUostt klasscerské, kteréžto wlada še wssech
sswýcarských„Uejwice fwobodomyslná
totiž Nrgawska pro sebe ofobila Trt sta let
byly trwaly klásstery wedle wyšUáUčreformát
siého anž byly kdy Zawdalo komUpťičth kža
lobám 1akoby bUdily Uefwáry, Uaopak koč fe

byly prokašowaly dobročřUUými t pro okrefy
protestaUtské w jejichž okoli stáwaly Nyni Ua
1ednoU měťy pťestati, protože jejich dUchownč
moc radikálUm fe byla stala obtťžUoU,xu a je:
1ich majetUosti 1tm žbUdtly laskominp R 18:11,r



Šwýcarskp. 1093

Ušawreno wyždwi;enťotmi klássterU a jako
diwoké tlUpw padly Ua Uě wojact 1tžto jtch
obfaditt měťt Nadarmo prott tomU wťládaťa

odpor stolice fw a fám wyslaxlec rakonsko
Sllěm w Berlrě téhož rokU prohlásll sice že
fe toto wyždwtželti Uedá stoantt š 12 čláU
kem ltstiny spolkowé Nargawsko pak 1ako Ua po
tUpU tťt ž těch UexchUdssich klássterU žase oon

wilo a wssak sitěm r 1842 prohlásiť fe býtt
še wssim tťm, co se bylo stalo dorošUxUěUým
a bylo wsse w poťáde! w

5 NyUč pťtssla boUrka ža pťččiUoU Ješo:x
witU LUcerUa město powolalo r 1844 fedm
JešowitU Ua ústaw theologtcký a do femexltsstě
dUchoweUskáho. Rád teU byl od 1 1818 we
FrýbUrkU požebnallě pťlsobil a powoťánč to
powažowálw ša žaležtcost ščela katolickoU, o Uižto
kasltko reformowané Uičeho Uemaji rozhodo
wati SkUtečUě Ua sUěmUpropadl Uáwrh, aby

Jexšowité že Šwýcaťfča wypowězeni bylt N
wssak timto rozhodmxtim rošjitrexwst radtkálclxw
1esstě wice byla podrášděm a co se Uepodaťtlo
po cestě žákoUUtte mělotlyUťUastlim do
citeno býtt Utworily fe „tlxxpy dobrowol
UťkU“ (čilčfrejssarlUw) a 8 Wrosillce 18:14 pod:
stoUper prwnč taželri tlUp dobrowolntckých prott
„wladě jezowitskš“ w LUcerně, kcerýžto
útoč stmdno žať)xlán br)l Nok Ua to pťttáhlo

drxché silUčjssč wojsko tlUp dobrowolslických,a
wssak eredlo fe mUlepe, 1ako perimU Bywssl
premožesla c Ua poli weťežllem pťikročtla straUa
temUosti kU wraždě: LeU, sprostý to weUko
wan a wssak bystrého rozUmU, podpora kato



1094d Šwýcarsko.

liků w noci od 19 čerwence 1845 Ua lůžkU
swém byl žawraždě:t

6 Bťi tak powážliwém stawU wěci Ua:
stala pro ostatUi katolčky obrana z UoUze
K tomU cili Užawťelo fedm stawU katolických
fpolek ožlásstUi pro febe jejž Uazwalt „Son
derbUUd,á (1845), aby hájtlt fwé wlastUi zá
ležitostč cirkein Ostatltť wssak Uechtěli teUto
fpolek trpěti a Ua sitěmUr.1847ža šrUsseUý
prohlássell jest Sedm stawU katolických wložilo
proti tomU odpor waj, jelikož prý teUto soU:
kromy spolek jenom jejich samowlastnich
záij fe dotýká Z toho powstala wojna
foUderbUUdfka která wypadla pro fpolek
katolický UesskastUě,staw wyzUaUč a mohowitosti

katolických kaUtoUU fe jesstě šhorssll a ťadU na
Uejwýš Uesprawedliwých požadawkxc za seboU

pťttáhl Takk p biskUpžLanaUUe Genewy
Martlley byl žajat a do wyhUaUstwiposláU,
antž byw pohslán č foUdU anž ošUámer,ž čeho
wlastllě obwiUěU byl Krom toho loUpeUč klá
ssterU posild Ua deUUim jest poťade uu an

ttto nesinyslni UarUžtwi Uepťáteťe Eirkwe ša
xnýsleli žrUssčti i klásster Ua ledowitých holech

Swato Bernardských který w celem wšdělaném
swčtě čestně zUám a lidstwU tak dobročilmý jest,

ano Walltsstč krwožťžntwci skUtečně wražedlne
rUky fwé Ua ten klásster wštáhli ale UhUějssi
cisať francoUžský NapoleoU Ujal se klásstera kU

doer člowččeUstwa a protož klásster teU Uin
se raději bUde šwětssowati,jelikožjiž Uedostačuje
ciincUm pťichozťm ?l aby fe Uikdo Uepotťebo:
wal diwiti tomU, kterak wláda we Swýěaťich
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tak fobě mUže počinati, whjádril se pťedUosta
fpolkU DrUey w fezeUi raddy Uárodni Z Máje
1850 werejnětakto: „politika fe Uepotre:
ije ohližeti Uazákko mraonsti a
fprawedonsti. Eo pokUtaradičališnm mer
žila fe krom Uemrawnostiibťda Bťed tim,kdhž
we SwýčarskU stáwalo klassterU, Uebylo chU:
dobUých Nynč jich dle werereho fpočtowáUid

jeU w kaUtoUě argawskem wýsse 18000 fe Ua:
cháži jižto chxldobným obrim k obtiži ssoU,a
je do roka Ua 72 mill fraUkU stoji Mt wy:
ždwižesli klássterú pťiǧalo se ša klassterské jmělli
7 mtllioUU Bťipada tedy lth Uin ša to jen
pro famé chUdé50 proceUto platit Bida množťc

a rošssťťUjicse we Swýcaťich šawdala podnět
kU poradám w kaUtoUě Lucernskěm aby fe wy
Uassly prostťedky proti hrozťci této strasti Jessco
pak wláda Uemislila mnoho čiUitt proti Ueťestem

jež ša prameUy chUdoby UznáUo žaložell 1855
spolek katolický fw Jofefa kUprowodčUi skUtkU
milostdeUstwč a wymýtěltč Uádherh a prosto:
pássnostt Lid fe walUč účastUi; wláda pak Ua
ústaw ten pohliži okem UedUwěťiwým, jelikož se
ji ždá býti UástrahoU JešowitU Bo kantoUech

UsilUje se o tak ťečeUé sskoly fpolečUe (fmie
ssené), w kterých fe Uči žároweň dčtč katoe

lickš a protestantské, owssem takowým prfos
bem aby katoličti žáci wiry fwé Uáležitě ne:
pošnalť a šáhy Uwykali Ua Uetečnost w Uáboa
žeUstwi.

Uhlain protinice Cirkwe jest wláda
Tešfinfká Ona Usilowalao to 1856 aby
se w cirkeinm ohledU odtrhl kantoU od biskupa
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Milanského a Komského Kněžstwo katolicképrott
dotčeUemU Usilť prohlasilo fe doptsem dUstojným
a rážným BodotkUUto, že tonm prekážeji alpy
wyfoké a ťeč. Nebo těžko bylo by prý jedUati
š biskUpp, kteťč nexlmějť mlthtt 1ašykem lth
tešsinského totiž italtáUsky Jak Umkawa a Ue:
stydatá to lež. Nle čeho fe dršý radikalifm
ostýcha?

Bapežsiý UUUciUšBolwtert w ltstop
1855ša1el do Bertm a žádal spolkoon wládU
aby w Berně whstawčl fe kostčť katolikUm 1tchž

2000 3000 w tom městě pťebýwá Nhťe!
čeho fe domčchať podaťtťo fe SkUtečUě již se
stawi chram fw Betra a Bawla; fw Otec
darowal k toxUU32000 frallkú cc chrám UšnáU
ža fár:lč, což dUkaž silásseliwosit Dále po
wstalaBtowa 1ednota katolická, ša
ochránce obrásl bťah MtkUláš FerUský Učel
jeji týž ro 1inde uu Bo mUohém odporU pox
sléše doUUceUa jest rada Frýbmejká sioolitt kUá
wratU pronasledowaslého UiskUpa Štěp Ma:
rjilley:a.x N tU dojeli proň Wosl der Weid,
miUistr kUťtU a 1edeU kUěž LoUčeUť dňstojslého

welekllěše w thoně š dexchowexlstwemfran
coUšským byťo Uaed mčrU pok)nutliwé a wýte
čUého trpttele Uáwrac ž ofmilecého wr,chUaUstwč
do wlasti podobal se trťUme

279. t!čirbrw lxatnlirliú m anlickm n Zrslm.

DUchaplUýBošsnet fe bylwyjádťsl o er
ťwi axlglikánske w teUto fmysl: „Národ tač
statečllý, UčeUemU špytowcmi tak Uáchylslý Ue
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mUže Ua dloUho fetrwatč w teto Cirkwi, od
státU UfažeUe: jeho badáni o starobylosti pťi:
wedoU ho Uazpět k wiťe prwnich stoleti“ (tedy
k wire katolické) N widťme, kterak fe tUsseUi

to w Uerowějssč době alefpoň š části wyplňUje.
Bráwě tč UerčeUějssi žpytatelowé již fe byli U
welkem počtu anráttli do Eirkwe fw. a cele
zástupy 1iUýchša seboU potáhli; a Uothy cé
měť co den pťtUássejč žpráwy, kterak wždy Uowé
triUmfy slawi Eirkew kat. w YUglickU Zak

mile poUta, jimiž po 300 let byla fewťeUa
požnenáhla žafe š Ui fpadalh, a wolUějssiho
hnntť jč se dopťalo: tU an wywijela w NU
glickU žiwot který šraky relého fwěta kť Ua
sebe obrache a poUtá

1 Teprw r 1778 obdrželikatolicinrskU
žase práwo, abh fměli fwé Uáboženstwi swo:
bodUě (w kaplách) wykoUáwati dědictwi pťiji

mati a sinloUwy Užawirati W irskem parla
meUtěr 1782 žase jim wrácer práwo ma
jetUtcké a žrussesly Umohé twrdé žákko tresini,

jako k p pokUty Ua kněže, který by mssl sloUžil
žápowěd aby an Učitelt mládeže an porUčUi:

kami býti Uefměli, aby Uad 5 liber sterliUkowých
dražssiho koUě mitř Uesměli thUd tež pošnati
lže w 1akem to otroctwi úpělč katolčci až po
tU chwili

2 Když Uastala rewolUcie fraUcoUšska
UahUala wládě anglické strachU a pťiměla ji
k tomU, aby doprála swojim katolřckým podda
Uým zafe Uějakowé fprawedlxwsti. Eo jesstě
žbýwalo šákonU trestUich, žrusser těž měli ka:
tolici pťipoUsstěUibýtiknižssim oUradUlU statUim,
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k Uimžto Uebylo potťebi pťťfahy testni Wssak
aťe žlásstUi konek poťitiky šafe jich Ua jedUoU
daleko Upozadil TeU jejtch wlastUč parlameUt
irský byl žrUssen a žlopowěstrlá UUie (š par
lameUtem anglickým) žawedelm

3 N wssak sskoda by Uebyla býwala tak
welikoU, kdyby bylo NUglicko dostálo slowU pťi
této pťiležřtosttdaUémU totiž: že Jrfko w ka
žděm ohledU Ua roweň š NUqlickem
bUde postaweslo,l Me kdykolř pťissla ťeč
o emaUcipacť katolťkU odr 1807 w silě
mowUě wždy Uáwrh (bill) o tom šawržen jest
TU od r 1809 stal fe DaUřel QKoUUel
smělý to ťečUik prostoUárodUť a wlasttmil Uad
sseUý, wUdcem we welikem šápasix o spra:
wedlnost pro stoe stisitěne rodáky a spolU
wěrce KoUečUěr 1829 rošhodmxlo fe miUi:
sterstwo Wellingtonské pro emancipacč katoliků
KatolikUm pťirčeslo práwo abh fmčlč woleUi

býti do parlameUtU a pťipoUsstěUibýti k Uej
Umožssim oUťadUm státUťm; a k témUž účelx:
festaweUa pťčfaha ktera by fe stowUáwala š wě
roU katolickoU

4 MUoho tim bplo dosaženo a wssak

jedxm hlain chyba šUstala w JrskU až do
dnessnihodUe: aUǧltcká statni Eirkew,
jižto, 1ako mUroU Uboť)á Země obcižeUa jest
Jrsko počitá okolo 1 milltorr aUglikánU a7 mil
lioUU katolikUw a pťece aUglickým dUchoinkum
patťeji tam Uejesl bohaté statky, kterýmiž drUhdy
katoťirt Eirkew katolickoU bhli Uadali Uýbrž ka
tolici meeji jim jesstě odwádětč desátek že wssech
plodiU žemě swé, a to za často faraťUlU, jižto
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krom fwé wlastUi rodinh Uemaji pražádslých
farnikUw N wedle Uich žije katolické dUchou
weUstwo UUšUě od almUžeU fwých wěricich Do:
kud tato Uáramna wada UebUde wyrowUáUa:
Zrsko se fpokojtti Uemúže

5 Ze katolici w AngťickU tak opowržeUč
ssoU, to pochášč wětssťm dilem š hrubých
pťedsUde a mťhawých pťedstawenť ktere
w lidU o katolickém UábožeUstwi a o Cčrkwi
rozssťesly jfoU Wročež poUžiwaji dUchaplUi
katoťici tiskUš wýsledkem skwčlým aby pťece
jedeUkráte wsstipili odpčcchm p r a w d 1w ěj ssi ch
poij o tom w čem wlastUě katolická
Eirkew šáležť. Historii anǧltckoU,tak we
lice žfalssowanoU,oprawil LtUgard NUo sám
protestasltský dějepifec William Kobbet we
swé historit dowoláwa biskUpům anglikáUstým
takto: „Jak pak wlastUě šni jméUo a titUl
Eirkwe wassi? Brotestasltská Cirkew angltcká

jak šákoUem žaťizena jest, Uikoli jak od Ehrista
žaložeUa byla StátU se libilo Bohem zalo
ženou Eirkew oloUpttt a šrUsstti a Uapocom Uo:
on Eirkew šťidtti atoU loUpežiUadati, atato
Uowá Eirkew krwawýmt foUdy, ssčbeUicemi a
hraslicemt byla žaložena a krmena “ QdKoUUell
Thomaš Moore a zlásscě kardislál Wife
m a UU otewťeli Umohým oči fwými dUchaplUýmt
sptstx dlc)

6 Od r 1833 Ukažnje fe w Nnglicku
žlásstnť pro wěc katolickoU obžlásstě Utěssitelltý

ese)Nasse Dedictwč wddalo tež morawským jazokem jedUo čeer
dilo tohoto wssestranUč wýtečného welekUěze FabiolU
Wiz úwod k te knize
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wýjew: totiž preišmUš (preyifm) Několik
UčerstiaUabožnosti rowUě wýtečUých čleUU UUi:
wersity orford ské (kdežto jest sidlo wsseliké Uče
Uosti pro btskUpUiky či episkopály) fpojtlč se meši

seboU aby fe oprawdowě zasašowalt o oprawU
cčrkwe aUgťikáUske ž Uitra Ua weUek.
W čele jejtch stál faráť NewmaUU a wssak
jmer swéktomU propUjčtlEdw Wufe h, pro
sešfor jažyka hebrejskeho straUě těto. ZpočátkU
sice UřlUwiwalt o Cirkwř katolické welmi opo

wrženliwě: a wssak jelikož š dUkladUoU Ucenostč
fpojowali dUcha, kterýž Uestranxlě bádal tUdťž
Uemohli fe tim mtnoutč, že erědox:ce an jč
se wždy wic a wice blčžili Tim během fe staťo
še od r 1842 Ua 40 čleUU rožltčUých kollejč
w Orfordě, a t Uěkolik fpoonUdU Uinersity

Kambridgeske (čtt Kembričske)nawráttlt fe
do lUUa Eirkwe katolické J fám NewmaUn
(čtiŘijeU) stal seodr 1845 katoličemw Řimě,
což U.adělalo Umoho powka, a pťč osobrti wá
žUosti, jižto wssUdy požiwal ša Uásledek mělo
že pťeš 6000 aUglikaUrUstalo se katoličy
S pohUUtým stdcem widali w 1ěchto wýsledrich
katolici owore těch modliteb kteréžto jižpo deťssi
čaš ža obráceUi !lngťie k Uebesiim odeeilalt

7 S počtem katolťkúw roszožowali se
w Nnglčcku ode dUe ke dUi t ústawy cťrkewčli,
kostely, kolleje a Uábožne spolky, a w otcowské
prozťeteonsti rošdělčl papež r 1840 Nnglicko
Ua 8 okresU kteréžto od těch dob fe promě
Utly w poťádUe dřoceše še sidťo biskupskými pod
arcibiskUpem ž WestmúUstrU (LoUdýUa) Učený
a dUchaplUýkardinál Wtsemansl byl jme
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nowáU arcibiskxlpem a powýssxelt ša kardiUála

Že Událost tato weliké měla do sebe dUležitosti,
Ukášalo fe ž powka ktčlý pro to w celem Nnx
glickU powstal jakoby se jednalo o wywráceni
Cirkwe anglikánské Též wláda fe tomU po:

stawila Ua odpor, a počala Uowým sprobem
proUásledowati Ečrkew Wyssel totiž Zákoxr o

titnlech, podle Uěhož fcx žapowědělo pťedsta:
wexřým katolické Eirkwe abh fobě Uepťi:
kládali titUl swýchfťdel bikapfkých
w NllǧličkU Bržo Ua to wyssel čžakon
že Uestč žádný dUchoin katolický Ukázati fe Ua
Ulict we swém roUchU oUredUim a že žádný
úkoU (qukce) katolické bohoslužby (procešsi prU
wody) wUě chrámU Uesinč fe stáwatt K tako:
wým prostťedem beče fwě oxxtočisstěwláda Nn

glická aby žqdržela wýwoj Eirkwe katolické,a
wssak dUch 1eji wěje Uad Nnglti a w UedloU:

hém čafe žafe Uažpět ji pťiwede k wiťe jižto
six kžyla pťed 300 odťekla W Uerowějssich
dobach jak již ťečer Uejwětssich Záslxcho wěr
katol. w NUǧlti fbira sobě UčeUýkardinál Wix
femaml který jfa wýtečný rowUě jako práwslik
statnik a rečUťk jako UčeUec a kUěž katolický,
wywraci fwými dUchaplnými fpify státUickýmt

predfudky a šlomyslně podstrčowané žlé úmhsly
hierarchie katolicke U allǧlikáUU tak že úcta

dťed jeho ofoboU jest wsseobchá; pťi wssech
Učexlých fpolrťch skwi fe jméno jeho a Uin
jeho cestowáUi po JrskU podobá se taženi wi:

těšnémx: S chloUboU UaU pohliži stolice fwatá
š radostč žthá krokum jeho každý katolik! uxo
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280 Wřrůem lmtolicbň w ďnst; pomrr Wirlxwe

ťimsůé lš wýchodnt mňbrc;unúdčjr nassr aprosby
n jžrdnoceni

Hoťké žtráty želeti měla katolická Ečrkew

w Uejnowějssi době w NUskU Eár MtkUťášl
hUed pťč UastoUpenč wlady swé dáwal Ua 1ewo
úmysl sij, že Eirkew ťeckoUsjedUocenoU
šNimem we fwých státech soUstawUě po
tlačitt chce Bo mUohých, k tomUto účelU siUě
ťujčcich UaťčžeUichr 1832 šawťťny wssecky wy
fočě i Uižssc sskolh pro siedllocerté dUchoweUstwo
obojč metropole totiž bělorllské a litewfké,
a čekancowé úťadU dUchownčho UUceUt, pro fwe

wyUčeUi choditi do schišmaticke sskoly theoťogické
w Betrohradě Tehož rokU podrižexla Cirkew
siedxlocená swrchowanostt fwaté fyslody ččmž
pozbyla wsselřke famostatUosti Zatim pod wsse:

lijakými šáminkami kostel po kostelU siednoceným
bralt a fchišmattkUmodewšdáwalt; dUchoinct
kteťi se fchišmatickým UaťťzeUťm prottwili beš
okoťkUdo Stbirie stěhowatt se muselt Etiža
dostiwý aUefwědomttý btskUpJosef Siemaško
Uechal fe k tomU Upotrebčtt ša Uastroj QU to
též byl který fe r 18391esste š dwěma 1tUýmt
btsknpy a 1300 duchowslimt od ťimsko katolické
Eřrkwe odtrhl a cara i fw fyUodUo pťtijti
do fchišmatickč Cirkwe požádal! u což, jak fe
rošUmi, welmi rádo bylo powoťer Takowým
během 272mtlliom: katolčkU haUeonU politikoU
Cirkwi fwé bylo odcčšer

2 S hlllbokým poritem bolestt zwěstowal
papež Řehoť )Ml w osloweUť i pro weťejnost
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Určeněm r 18:12 žaťostný staw Eirkwe katolické

w rčsit rUsié NokU wssak 1845 došwěděl fe
fwět o te pťekwapUjici UowiUě, že cár Mtkuláš
ofobUě těžce žarmoUceneho papeže w Řťmě
ansstiwil Dojat byw domlnon sw otcejak
UpťimnoU, tak dUstoonU, fwoltl cár w to aby
fe žačalo Ua nowo wyjedUáwati o záležitostech
cirkewxlich w ťissl rUské. Mežt to wkroččl osUdUý
rok 1848 a Uapotonmi wálka krimská, a Umrti

cára MikUlcisse N wssak Uejčelnějssi podporo
watel onoho Ueblahšho odpadUUtť šhUry 1me:
UowaUý Stemažko Ua lúžkU sinrtelném we
pfan projewil kterak Upťimslě oUoho žbloUšeni
litUje (1852)

3 Sw Otec BiUš j)(. fotwy wládU Ua:
stoUpil poždrawiw Uežprw owečky pastwy fwé
jalse hUed hledatiawolati odcišených N 1848
6 LedUawydal listk wýchodčaUům abh
se wrátili do luna Eirkwe fw nu waědčeni,
dotwršene skUtky, že papež Uežáda proměUy

w obťadech, we spUsobUa jazka bohoslUžebUém,
Uýbrž wyfoce si 1ichwáži to dUležite oswědčeUi
papežUw opětowaUé Mem l)( trhá osidlo
ťeckýchosiww a pletich Je to widěti obzlásstě
meši Nrmeny, kdež w dUchUfmiťliwém k je
dUotě Eirkwe kat skUtečUč počanji se wiUoUti
nejedUt wšdělaslcowé UárodU dotčeného Co fe
dotýče kťesiaUUffhrfiých w Nsii mežt těmi od

Uěkolika rokU již UejedeU btskUp a kněz š celými
ofadamt anrácili fe do lňUa fpolečné Eirkwe

UassiuNe tak to sice U ŘekU jimiž powstalo
a U RUsUw jřmtž wlastUě mohUtné 1est fchišma
wýchodlli Do RUš hrUbě an UeproUiklo slowo
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sw the; o to se postaral cár MikUláš. Eo
fe tkUeSlowaUU aŘekUw stojicich pod wladoU

patriarchy carhradského a biskUpU ťeckých dri:
datř mUsime: že Rekowé owssem Uleksse selistU
papežowa, jako wýprawy wálečUé, fe horliti
jali po swém obyčeji,aafpťlali papeži

4 Nežda fe wssak že bh se jim bylo
tehdáž powedlo waec wydatUéto UměUi Tolik
jisto že čťmdál tim patrněji U SlowaUUw
obšťasstěmeži BUlhary proUássčfe toUžeonst
zbawtti fe poroby biskUpUťeckých N neni lt fe

tU Uaditi že jak mčle bUdoU jim smiti kašat
swobodUě mišsioUáťi katoličti snadno bUde žix
skatt dobromyjlxté tyto Uárody, žlásstě BUlhary
a Bosiláky Clrkwi fw wNelentla ža miUUlých
dUU ťčmská propagaxcda; powstalá fpo:
lečUost wýchodxli w Rimě a w Baťiži počala
již a bUde čim dál tim wice probitttwtěchto
krajtnách; katoličti Jihoslowatlé, obžlásstěpak
biskUpowéjejichHawlik Slomssek Strosi
maher a SUUjič a t d požnali weltkoU
útohU son, pťtfpiwati k žiskáUi fchišmatikU do
Cirkwe afnažně prohlidaji k Ui; požthaUe
bratrstwo fw Cyrilla a Methodia,
powstalé mežiZihoslowanya Dědictwi týchž
xw. apostolU UassichUa Morawě modlť fe o

dar bohUmilého siedUoceUi; u Uowě powstalé
bratrstwoNeposskerěUého Wočetčbl B
Marie we WidUi modlitboU a aťmUžUoU
nabizi kU pomoci pťicházeti Wýchodnim kťesta:
nUm Uttskowaným pod jarmem tUreckým:
UeUili tedy slUssUo kojiti fe blahoU Uaději,
že fe wyplni toUhy a prežádoucim wýsledkem
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UwěxlčťsilažeUi fw the a millioUU dUssi ka:
tolických?

5 Ze tomU tak jest, tomU UaswědčUje
dale ta okoonst, še ta myssléltka o slowaslské

Uarodnosti a powolalli SlowaUU k čtxmostt
welkotwárUe a tUdyž jeU w katolické Eirkwi

možUé1estmladiston a Uoon a tUdyž
jedxlěch strachem druhých pak Uadějč a Uadsse
Uostč UaplUUje dále mirU milowUý a spra
wedliwý cár NleraUder ll opUstiw poťitiku

otce sweho počan žacáčetč do thých kolejč,a
powoťtl papežt aby fám podle swého UžUáUi
Ustanwil biskUpy katolické po celé ťťssi rUské,
xčohoa kde koli se mU žlibi; w Bolka oon
wsl arcibiskUpstwi we Warssawě, a 2 Uowš

biskUpyUstanwil a jesstě o 2 sUssragáUech fe
wyjedUáwá; dále se dějť anráceUi do lUUa
Cirkwe w RUka; ssoUt to osoby ž predUich

siawU ze sslechty, š UčeUch jsout to lide žUa
meniti mraonsti a láfkonU prawdě ToU Ua
ději blaholl fe kojťre že brzo UastaUe úplUé
trwaťé siedUoceUč wýchodU a západU, wolejme
deUně: sio Eyrtlle a Methode! orodete ša
Uasse odtršextš bratry Ua wýchodě!

281. Žatoliclni Wirbem w PrUsich.

BrUsko fe Uecháwá rádo jmenowatč „ochraU

cem a obhajcem protestantismU“ a každý by
jemU této eti še stdre popťáť kdyby š drUhé
straUh katoltckáEirkew we BrUsich UežaUechá
wala se žwUli oUredUictwa protestaUtského (bU
reaUkrUcie). To wssak 1iž, BohU diky! Ueděje

47
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se pod dobromyslnoU wládoU Upnějssiho krále
Bedťicha Wiléma lsi (od r 1840) a teď
misto Uěho wládUoUciho králewice

1 Brotestantske BrUsko wydobylo sobě
r 1740 wýbojemkatolicke Slezko a we
WideUskě smlUwě pťipadly jemU Uejkrásitějst“c
krajin katoltcké we Westfálech a Ua RýUě

Bylo sice pťt tom slawUč pojisstělto a pťipo
wědiUo, že katolxct pťi swých práwech žUstanU

a co UejmožUěji se streženo aby se Eirkwi tam
Uásili žjewně a kťiwdh Uestáwalo: nicméně dUch
protestasltský Uemohl šapťitt fUažeUi fwé podle
ktereho podrýwa Eirkew J Ua pohled
žcela Uestraxme žákony směťowaly k tomU aby
Cirkew katolická požxreUáhla wykllditt fe mohla
Sem Uáleži pťede wssim naťižeUi (kabiUetUč
rožkaz od r 1825), aby we sinisseUýchmaUe
želstwech wssecky ditky w UabožeUsiwi
otcowě se wychowáwaly Jak ťečer, oUo
se sice ždá, že tento pťedpiš Ueni žáwadUýa

úskočný, jessto pro katoliky i pro protestancy sta:
Uowi 1edno a totež Nwssak UeberoUce
ohled krom toho že podle prawidla katolického
práwa cirkethiho žadne maUželstwi sinisseUé
Uefmi býti powažowáslo ša d o w o l e U é

lečby bylo Ubešpečexw že wssecky dčtky w ka
tolicke wire wychowány bUdoU: u byltč tento

zákoU pro katolické prowincie we BrUskU proto
žáhUbUým že bylo fchhtraťe o to postaralw
aby tam do těch katolických krajiU dostá
walt se tšměr wýhradxtě p r o t e st a U tsstr

úredniri a dUstojUici, kteťižto beroUce fobě ža
manželky katolické dcery tUzemské, brzo Uapo
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tomni pokoleUi žcela protestaUtisiUU Ujistiti měli
Tato okoonst byla prodem oUé památUé
Události která fe fběhla w K ol tU ě a pťi
Uižto bylo sice Uastrážeslo aby fe Eirkwi ža
kala ráUa bolestUa, šatčm wssak w následcťch
stala se byla pro Ui fpásoUositoU.

2. Následkemwyjednáwáxti kterémežiBrU
skem a Nimem w dotčeUém rožkažU kabinetslim
Uásledowalo wydal BiUš Nll r 1830 brewe
Nšnomdileš frštrššll, we kterěmžto wládě
prUské co jeU bylo Uejwice možUého pťipUsstěUo
bylo Takowé smisselte maUželstwa we kterých
katoltcke wychowemi ditek UeUťžarUčer prohla
ssUjepapež ža UedowoleUá sice a wssak platslá
a dowolnje katol faráčUm, aby pťi UžawiráUč
jich jeU UečiUUě (pašsiwni pťitomx:osti) pťi:

tomnč bylč; o cirkeinm šažtháUi wssak že
UemUže býti an ťeči KabiUet prUský ale Uebhl
š tim spokojen a žádal od UástUpce jeho totiž
od Řehoťe )(M aby to žměUil,a cirkein ža
žthan jich powolil což wssak papež pťipUstitč
Uemohl lečby byl šadatt chtěl prawidlo práwa
cirkeinlyo TU se octUUlwyslaUec prUskýBUUseU
š Rima do Berlina a úskočUoUpoltttkoUzjedUé
a powloonU slabostť ž drUhé strcmy stala fe

meši BUUsenem a arcibiskUpem KoliUským hra
bětem Spiegelem tajUá úmlUwa Uásledkem
které faráťi katoličti wssecky sinisseUe maUželstwa
cirkewUě žažtháwati směli aUč fe Uetažawsse

onUbeUcU ohledem wychowálli ditek N pťece
se powidalo,že tato úmťUwa fe š brewem
Bia Uljl od r 1830 frowsláwá

Z 1 Brosislce 1835 octnUl fe Ua stolci
473
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arcibiskUpskemw KoliUě Klement z Droste
J wrašil brzo Ua odpor U wlády stranowa
UčeUi hermesiallskeho kterež oU šawchowal,
kdrxžtowláda je chtěla podporowati N wssak
jesstě dUťežitějssi siala fe šáležitost o sinisseUých
maUželstwech Nrctbisknp pťi bltžssťm dopatťeni
nahledmxl še ona tajUá úmlUwa o které fe
Powidalo,že fe frowsláwá š brewemWapežským
od 1830 radčji fe froanwa š rozkažemkabi
Uetnim od r.1825 a wyjádťsl fe, že fe cťtč
UUcena pokračowatt we fmyslU brewe papežského
Muselt pak se ho tťm dúražnějt pťidržowati
ježto práwě r 1836 biskUpTrewirský Hommer,
Ua fmrtelnšm lUžkU oUé žťopowčstnš úmťuwy fe
odťekť a papeže pisemxtě byl odprosil TU šUe
Uadále 20 Ltstopada1837 Ua wečer odwešen byl
arctbiskUpKlement Ua pewnost MiUdeU čehož
Za pťičimx UdciwáUo že brewe papežfkého we
pUchslU domlUweném Uechtěl pťipoUsstětt,a že

„š dwoji stranU rewolUčni we spojelli stal“
NáramUý a pro wládU prUskoUžcela erčeká
quý bpl dojem, jejžto tato Událost prowodtla
UejeU w NčmeckU Uýbrž po celé Ewropě, aaž
do Nmeriky; x objewilať fe po cele Eirkwi Upo
wědoměťost febe a Uadsseslost, jakowé Uebyli
tusitlt Uepťátelé jejť

4 Meši tim byl i areibisiUp HUěšdeUsko:
WožUaUskýMartiUš DUUťUa žcelaerd
wisle od toho co fe w Kolině dálo; již od
ledna 18Z7 šcela ry samé pťedstawowáUi čiUil
k mčUisterstwU prUskemU ohledem sinissených maUe

želstew a byw š Utmi odtUd odmrsstěn wydal
byl rášUý list pastýťský we fmyslU brewe pa
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pežskeho od r 1830 Ua swé dUchoweUstwo Za
to ř oU byl 9 ŘijUa 1839 do pewnosti Ko
lobťth Uwězslěn W celě diocežčjeho Uastač
proto wsseobeclch siUUtek cťrkein žwoxch Ueža
šinaťy, warhany a kadba we chrámech Umťkly

5 Jak mile špráwa o tolU co fe byťo
stalo w KoliUě, dostala fe do Řťma: tU hned
hlawa Eirkwe obché pošdwthla l)lasU swého
a promlouwala w dUchUEčrťwe Ehristowy slowa
žaloby, kteražto Ualešala ohlajU we wssech Ua
rodech katoltckúch (10 Wrosiche 1837) Též
12 amerikáxxskych biskupč:w jižto prciwě toU do
boU w Baltimoťe byťi sl)ronlaždělli wydali
adrešsil we ktere těmto oběmq srdxratým arcč
btskUpUxUprojeiji fwoje Ušnanť Brxxská wláda
pak odpowěděla Ua stčžnost sw the fpifem
státslim kterýžl:o šŘčma dossel dUkladUcho wy
wráceUi

6 Brozreteonst Božská wložiťa fe w tyto
fpory, kdh dostoUply fwého wrchU a powoťala
Ua wěčUost tehdejssčho kráť: Be:dťicha Wt
léma lll 1840 Jebo UástUpčeBedťtch
Wilem MA Uastoupslwlád:l7 Čerwna 1840
š tim szesseUým siUýssleUim,že wssem swým
poddaslým UpťuUUýUl skdčem chre pčatř a ka
tolicke Eirkwč fprawedťtwým fe pronašatč Již
w Uejbltžssim Utěsict Ua co siUěl fe wratitt DU:
UiU do fwé arcidioceše kteráž Uepťestáwala
Ulodliti fe šaň thedem areibtskUpa KoliUského
oswědčowal se welkodUssUý kral: že Uwssléslka

1akoby oU se byl w pletčchách politicko rewo
lUčUťchžúčastntl od Uěho Uikdy Uebyla fdileUa
KU fpráwě arctdioreše pak powolal papežšlásky
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kU pokoji, a aby pťátelskémU sinýssleUč krále po:
UěkUd w ústrety pťtchášel pofawádxtibo biskUpa
we Špýrach JaUa z Geišfel ža koadetora
arcibiskUpa KlemeUta š práwem UástUpUictwč
po Uěm Tak fe Zase wssecko wrátilo do po:
meži poťáde a pokoje Král wssak i jiUým
sprobem Ukázal fwe UpťčmxtésUažeUi, že Cir
kwt katolické fwých státU w 1ejim pťirošeném
wýwoji Uechce pťekážeti OU pťipUstil abd bi
siUpowešŘimem swobodUěmohlř wyjedUáwati
šťidtl w mtnisteriU kultU šlásstUi katolické od
děleUi pro Záťežitosti Eirkwe katolické, a do
woltl aby biskUpowé swobodněji mohli woleni

býti NewssednťošdoboUCťrkwe katolickéerU
sich bhl ša Uerowějssich dob kardinal Melchior
Diepenbrok biskUpwe Wrattslawě, který
oslawiw Cirkew 1ako basilčk spifowatel ťečUik
a welekUěš požiwal erssedUč ťásky i králei
lidU swého,a žáhy pro Cirkew odemťel Ná
stUpcemjeho stal fe j)r Forster, proslaweUý
kašatelkaxwwxrťk U chrámU biskUpského we Wra
tislawě jeUš t kašan swá tiskem wydal aposixd
dioceši a Cirkew prUskoUpošthaUě fpraije
a dUchoweUstwo fwé 1tž i kU konereUcim bi
skUpskýmbyl jedUoU fhromáždil

282. šutnlirlxň Znstria.

Na kťesiaUskérekownosti a we wire siá
losti rakoUského arciwýwody FerdanUda u
byla fe drUhdy rošrašila moc protestaUtisinU;
od té doby bylo domU aUstriackémU od Bro
žťeteonstt wykázánopowolan, aby byl sstitem
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a obranU katolické Eťrkwe a katoťikUw
Začež dUm Uáš cťfarský má pojisstěUo misto wý:
tečUé w stdcich katolických Uárodčiw Doba jo

žesiUska stoji w tom ohledU jako šbloUžeUi od
žtwotUč dráoy ťčsse aUstrtackě, a proto ústawy
jeji hUed od wžUikU swšho chowaly w fobě žá:
rodek pornsseni, a 1edině dloUhotrwajicť Ueblahe

Uasledky francoUšské rewolUce byly pťiččUoU, že
dwUr Uáš Uežatočtl do prawých koleji dťiwe,
tak že jesstě bohUžel! Ua sUěmU Widexxském r
1815 powolcini RakoUska,býti ochranUCťrkwe
katolickéžUstaťo Uabožným pťáUčm

2 Snažesli tato jošesiUská byla ostatrlě

Uejenom pro katolickoU Eirkew w NakoUskU,
Uýbrž t w jiUých státech Ua Uejwýsse žkáonofUa
Bťiklad šajtsté cifače jako prwsliho aUejmocUěj
ssiho mocUáťe fwčta, byl pťiliš lákawým Uež
aby ho Uebylč Uásledowali i 1inč katoličti kUi

žata, žlásstě ale protestaUtssti ohledem Ua kato:
licke poddaUé fwé Téměr wssUdh sahnuto po

oné Ueblahé foUstawě, že stát poroUčel Cirkwi
a když jtm papež wytýkaltačowš počináUi meel
UejedUoU od Uich slysseti: wssak w tom dobre
kacolickém NakonkU taky tak se děje!
Bťi tom owssem UepowssrmUUto té pro RakoUsko

pťizniwé okoonsti že UástUpcowé Jofefa cwťfačeUatrUUě rakoUském pťedpifh Uecirkewlti,w šákon
UikU obfažeUé w žtwotě mirUčji wykládali,

pakli 1ich šcela Uežrnssili Tak k p poutě
byly šakášáUy, když wssak lid pťece pUtowal
mlčela wláda k tomU a t d Tak bhlo 1iž za
cifaťe Leopolda 1l, jesscě pak wťceža Fran
ttsska l., který w oněch težkých dobách, kteréžto



11 12 Katolickč: Nustrša.

Uastaly stolici fw. po fmrti Bta Ul (1799)
oprade se bhl osidědčtl co ochráUce Eirkwe
katolické K welike sláwě cisare toho sloUži že
pťi wolbě biskUpU prohlédal jedřUě č tomu,
co Eirkwi ke fpafe sloUžť be žiwot Uábožslý
we státech 1eho powšUesseU bpl powolal do

ťissefwe Ježowity a LiǧUoriáUy a
wúbec fpolkUm UábožeUskýmpťal W UherskU
ša jeho časil slaweUa UarodUč sonda w Wreš
bUrkU (8 Záťč 1822), aby kážeň rťrkein fe
obnowila Bro státy Uěmecké bUdil wědomč Ua
boženskécirkein časoptš 1ejž počal whdáwati
FriUt (od 1808) a po Uěm Wleš (až do
1840) W Čechách počať wychážeti w česke
ťeči „Časopiš pro kat dUchoweUstwo“ a š dU
chem cirkeinm počať se bUdttt i kráfmý dUch
wlasteUecký Též Mechttaristé we WidUt wp
wiji kráonU čiUUosipro Eirkew šlásstě tiskár
UoUson.

3 Když cifať Frantissek Ua siUrtelUé po

slcxťčležrl w pohnmliwem pfan dal rožkqž kUi
žett Mettemichowi aby žáležitostl Eirkwe
katolické w ťissi rakoUske we smyslU šá
koUU cčrkeinch co Uejskore1i še fw stoltci
do poťade pťiwedl Když syU jeho Fer
dčUaUd l., který fobě ša kratičkoU dobU U Ua
rodU swých pťijmi „Dobrottwého“ byl wydobyl
r 1835 UastoxlpslanowáUi: teUkráte1tžfebylo
U wssech ostatUčch foUsedlUch UárodU wssecko

schylowalo we prospěch katolické Eirkwe; žlásscě
Událostčw KoliUě procitli ssoUdUchowé JmU

seloť se tež wNakoUskU pťijiti k UšUaUč,že kdyš
stát jest porUčUikem Eirkwe, UesloUži to aUt státU
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an Eirkwř čUprofpěchU,a že fe mUsi Uěco dilšid
co by jak Uáleži proražilo k oonwě poměrU

cťrkewslčch, a prostoUplo Uowým dUchem cir:
keinm pofawádUi poměry žastarale Bťedewssim
tedy w poťádek UwedeUa šáležitost o siUisseUých
manželstwichpodle UáwodUdaUéhošŘimar 1841

4. Wotom žafr fe počalo wyjedxcáwati o
konordác še stoltci fwatoU a wssak státUici še
sskoly staré otálelt erčaonU powážltwosti od
rokU k rokU tU pťčssel 13 BrežeU 1848 a pťe:
kotsl 1edUim rážem celoU dofawádUi foUstawU
i cirkewsli t poťtttckoxl WolittckoU foUstawU wi

dťme 1řž opět oonwerU w prekwapUe bU1arosti
pťed očtma fwýma; YUstria weliká tU sto1i wy
mahajťc úctU Uárodmn i fwojim i cišým Dle
hesla sweho ijduš uuicišll (fpojelčýmisilami)
propUjčtlwšUesseUýanoink FraUtissekJofef
fwobodU Eťrkwi fwaté; aby an byťa státU,j
čim 1e dUsse tělU, dUchem práwě ožinjicčm!
Zdar BUG!

5 To wssecko 1iž se staťo; fwatý Qtec
BiUš lx Uzawťel š cčsaťem rakoUskýlU slawUý
konkordát r 1855 5 LtstopadUwe WidUt
potwržeUý, Uásledkem 1ehož Ečrkwč žádoUcč fwo:
boda byla anráceUa Qd rě doby žťišeny ssoU

w NakoUskU pri každšm sidle biskUpském soUdy
man elské, jessto Eirkew fama o fUatkU anU

želskem 1ako o fwátosti N Z foUditi fmi; bi
skupowé dle libosti wyjedUáwajii še fw stolici
i še swýmč wěricimi pomocč listU pastýťských;
an již i syUodh pokrajixme ofwědčUji, že Ua:
stal čtlejssť rUch w Cirkwi rakoUské Tak r

1858 držel kardiUál Uherský syUod::c w Qstťč:



1114 Mišsie w Cirkwi katolickée

homě a kardiUál wideUský fyUodU prowiUcie
rakoUske we WidUč welmi slawUým sprobem

MUoho kostelU Uowých fe stawť, staré chwalUým
ťewUěUimfe oonijť Uowé ťády a brátě
bratrstwa a fpolky se Uwádějť; katoličti fpol
kowé německého a slowaUského 1ašyka swobodUě

rozwijeji blahodáonU činlwst son; poUtě do
Bral)y, do Eeť MariáUských, Ua Welehrad a
HostýU bež pťekážky a walUě chodiwaxč hlasy
katoltcké w UowiUách cirkeinch rášUě a er

hroženě fe ožýwaji což wsse i 1tUé dUkašem 1est
že Eirkew w NUstrti omlašelle též omládla
wšUessenoU welkodUchosti a pčikladem šbožUosti
samšho anoinka a arcidomUJeho! uu

285. eMiďsirx nx Eirlnni lmtuliclxě.

Eirkew Ehristowa jest mišfie čili wy
slaUstwi které ž Boha wpcháši a k lidem fmě

ťUje; sUažeUi pak aby ona wždy wic a wčce
prostoUpla wssecky pásma a stawy lidskeho po
koleUi leži we powaže 1eji Welkotwársle po
kroky mišsii ž jakowých fe fměla těssitt Cčrkew

od čan fw FraUcisskackaw w Nsii a Nmerice
a které byly 1akoby Uáhrada ža odpadlictwi to2
lika millioUU ewropejsklšch kťestaUU w čaš refor
macie u Ua Uějaký čaš byly pristaweny wy
ždwiženim ťádU Zežowitskeho a jesstě wice pťe
wratem z FraUcoUška fe walicim který i krásitý

ústaw propagaUdy w Řimě pohltUUl Qd te
doby ale co teUto ústťedUč ústaw mišsii šase
obnowen byl wysilá Eirkew opět š oonwenoU
horliwostč odtathd swé UadsseUéapostoly jako
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k pohamxm w Uejzazssťchfwěta dťlech w temno
stech fedicim tak také i š bťčška a Z daleka ke
bratrUm bťoUdici:U, k blUdaťUm dťiwe ž 1e1ťho
lUUa odwedeUým a Ua resty krťwe fwedeným
Národowe pak katoličti bčroU podčlU w tomto
dile fpasitelUém tčm sprobeUt, že ochotUě pťi
fpiwaji almUž UoU a modlttboU aby fe
ssiťilo králowstwč Božť papežowe pak podUěchi
UabožUoUmysl UdělowáUim odestkUw

2 NejmobUtUějt siř wpwiUUly meši wssemi
posixdústawy mtšsiosláťské we FraUcoUžskU,
kdežto mtšsie fw Lažara w Warižt od r 178:1

o LewaUte (malon Nsii) a Khtaj (EiUU), drUžstwo
pak w Ulici BikpUš od r 1839 o wýchodsli
chaUti (NUstralit) úsloU péčč wede

Welkotwárslý wýjew 1estt Spolek který

powstal r 1822 w LyoUě k rošssčťeUi wiry,
který tak se daťi še fwé ročUč pťijmy čicatč
1UUžeUam1lllko(wr 1857 5000 000 fraUkU)
do rokU téměť 100 wěrowčstU wyprawi do swěta,
awaj wliw Ua Uejmélcěpťeš 7 tisťce chrámU
oboru zemskěhorožprostirá

W Bawočich stáwá spolekL:ldwikowú,
který ročně preš 100 000 Ua mřšsie wybirá;
w arcidioreši KoliUske pak 1est šťťžeUod r
1842 fpoleč fw Žčawerta

W RakoUskU Uassem UadáUi Leopol:
diUské bohatými pťifpěwky 1tž Uesmirně mnoho

bylo pUsobilo pro NmertkU a w Uerowějssich
dobách počala w Nnstrti dwoji jedlwta pro
mišsie cizožemskéa sire JedUota Mariáxcská
pro stredUč NfrikU (1ejťžto wýtečUý ťeditel 1)r
Z KUoblecher, SlowiUec, a tedy Uáš rodák
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slawUý, r 1858 w Májt Umťel); a drUhá r.
1858. ZedUota NeposskerěUého Bočeti
Bl B. Marte kU podpoťe krestaUUpod jarmem
tureckým úpějicťch Ua Wýchodě, která Uassťm
slowaUskýmbratrUm krestanUm w SrbskU wBosUě
a BUlhaťich, mUoho dobrého sliije a proti
dUchU schtšmatických Nekčř w těchto stranách wý
borně probttt bUde ZťasstUiho sprobU 1est
fpolek téměť po wssech šemich katolických w Uo
wějssi době rožssiťeUý,totiž Spolek fw dětstwč

Zežissowa 1ehož fpoonUdowe jfoU dirky, kte
réžto swými malýmč allUUžUalUřpťiUásseji spásil
oněm nesstastným UoworožeUátkčlm w Kytajt
kteréž 1ejich rodičowé pohaUssti po porodU Uěkam
žahažUji

Watrslě 1est Božč požtháUi pťi této apo
stolske čtUUosti Eirkwe fwate anč slawč wždy
Uowých a Uowých wťtěžstwi Zlásstě w Nmertce
Uejen indiáUt kněše katoltckeho rádi pťiwitaji
Uýbrž i wšdělan citi fe wábeUh dUstoonsti a
wážrcosti Cirkwe katolické a opoUsstěji wždy
wic a wice protestaUtssmUš Ua bežčetsle fekty
rožtťisstěUý Mt tom pťicháži Eirkwt katolické

sewerni Nmertre whod úpťUa fwoboda a
erdwislost, 1elikož jak šUamo tamčjssi wťáda

repUblikáUská o wěet cirkein pramc fe Uestará
N 1852 drže:li bisknpowé sjedUoceUých státU
w sidle arctbiskUpowěw Balttmore fyUodU
UárodUť a w jedslom listU děkowacim, Ua

jednotU ťw. Leopolda w NakoUskU UpraweUšm
wyjádťilt fe takto: „Kde jesstě pred Uedáerm
diwoch fwé kťepčesli wojeUske prowáděl a se
w otrapach fmrtelUých pťemožeUého Uepritele
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fwého kochal tam deU co deU Uowé kostely fe

powžslásseji chatme sice a eruhťedlré a wssak
1ako stáj w Betlémě, UicméUě pťibytkem Božim
jjoUce a t d “

284. ďongranism.

W rocťch od 1845 až do 1850 dělo fe
welike škousselli dUchU po celé ťisst Uěmeckě,a

š welikého mUožstwi bešrázUých a padlý ch jak
w Ečrkwt tak we státU (1848) bylo lše šměťttt
hťUbokostmrain žhUiloby a porUssersti

JaU RoUge, r 1813 UarošeUýwe
prUském SleZkU wstoUptl r 1840 do stawU
kněžského do kreréhož jej Utkoťiw UákloUUost a
powoláUi, Uýbrž starost o wýžin a pťáUi pťčx
bUšUýchbyly pťtwedly J byl šakaplaxm Usta
UoweUw mistě Grotkow šwaUém; a wssak
1iž r 1842 Uásledkem háUliwého fpisil od Uěho
Uwěčejllčného „Rim a kapčtola bisknpská we

Wrattslawě“ byl š oUťadU fweho fefažeU žaká
žcin mU úkko kUěžsképťed fe brátř (fopen
dowáU), Uačež fe stal sonromUim Učitelem
w ,jedUé rodtUě w mistě ťečeUém „Laurahútte “

2 R 1844 stalo se, že bisknp w Tre
wťrech, abh wyhowčl pťáUim še wssech straU,
mU od wěťčcich projewowaným, w tamějssčm
biskupskem chramč schowanU wzácUoU relikwii

totiž pofwátne roUcho Christowo wystawitt
dal k wereré úetě wěťťcich,š Udělenim pon

mocllých odestkU Zelikož pťi tom fe žúčastUilo
UesmirUé mUožstwi wěťicich Uábožmých poUtUikU
a wšorUý poťádek a pobožltost UeličeUa waec
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panowala: tUdyž mohla tato Událost powašo:
wáUa býti ša skawUé witěžstwi wiry katolické

kterěžto z jedUé straUy bwlo UwitáUo hlasitoU
radosti, ž jčné pak še šlosti a šUťinexosti Ua Uě
bylo pohližexto K tčmto posledxlim Uáleželi
RoUge J wysslo od Uěho w faských Uowi:
Uách pfani Ua biskupa Nonldiho w Tre
wirech, w Uěmšto tohoto beždrťkladnoU držosti
k ofprawedlUěUise whšúwá TeUto list Uaděťal
Uesinirného powwkU w Němcich Ronge fe stal
w Uěkolika Uedělich oslawellým hrdiUoU wssech
mělkých hlaw a plyckých skdeť,ui prsselo básitč
a pťipisU Ua hrdtUU Ua šakladatčle wťry, Ua
oprawce Ronǧe ho, Ua tohoto druhébo LUthera
kterýžto byl 1rsstě wětssi Uad prwnibo Také
židowska obec Hoťeltcká nežUstala pozadu a po
dala xUUdarem 50 ťišskych tolarU

3 Bržo Uahromadilo fe Uekcerýchokoonsti,
že kterých Nonge si dodal žmnžilostt a wy
stoUpilco pňwodce Uowé sekty Kapitola
biskUpskáž Wratislaww odxoowěděla Ua dopiš
Ronge Uw jiným orewťeným listem kbiskupowi
ertoldi:mU,wUěmžto projewnje biskUpowtson
foUstrast w Uraženi, jehož Utrpěť od NoUge ho
a wyťkla Uad Rongem erkommmltkaci Za to
jáfaly listy protestantské son pochwálU jemU

ažblldily w Uěm tU myssléUkU že jest UlUžem
welikým Nynč fe fpojil Rouge š kaplaUem
pro fouložnirtwč fefašeným, který se jmenowal
JaU Eerský w mistěSchnetdemúhle,
apočalo oUo powěstne hUutť: „Uěmecko ka2tolicke.

4 Swětské wrchnosti byly bohUžel! z pox
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čátkU UakloUěUy této Uowé fektě a úťad města
Wratislawy pťtpowěděl 1i Ua 3 leta ročni pod
porU 1000 toťaer; nowiny UeUalezaly dosti
slow pochwaly a powšbUšowáUi a bržo fe 1esstě
pridalok Ui Uěkolik žkažeUých dUchowUťkUw Tak

fe Utwoťowalp teměť we wssech městech Nišo
Sležských „Uěmeckokatoťlckéobre a dostáwaly
žhUsta ža dUchoin sprawre čekaslce úradU ka

žatelského UprotestaUtU Též w Sasťch dossel
RoUge UžUáUť a jtž r 1845 držáUa byla
w LtpskU„wsseobchá hromada cirkewxli“
w Uižto fe žúčastUilt wyslallcowé 15 obri a
kde 51 UáležU o UčeUť, bohoslUžbě a oUstawě
cirkein bhlo stanwer Ostatslě se Ukážalo
1ak Zde tak i prč těch Umoha jiUých od wUch
této fekty UweťerěUých wyzUáUich wiry, že
fhodUUti w erěre bylo tou stráUkoUwe
kteréžto fe wlastUě sjedUocowalt JerUowitě
šapirali weUkoUcemže Ježiš EhristUš 1estprawý
BUh, a o dile Jeho Wkapiteťskem w Uesmysl
Uých prčlpowědich dokašowaťč že bylo pokaem,
od sslechetného člowěka podUikUUtým š tim

úmyslem aby škažený swět UapraweU šlepssexl
byl thud též fekta tato mežt protestaUty,
kteťť podle fměrU dUcha časoweho o wssecku kťe:
siaUskoU wirU bylč pťtssli mnohem wice pťťwr
žeUrU Ualežla Uežlt U katolikUw

5 K roszožeUi stoUpeUsU swojich a kn
wlastUimU oslawelri pťedfewžal Nonge taženi po
ťčsst Uěmecké, prt kterém mčsta protestaxltská
šlasstě FraUkobrod „LUtra xl)( stoleti“
š plefáUim a slaonstUť okázalosti prijťmaly
Opilý witězosláon dal fe tehdáž slyssetiRollge
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we swem: „prowolani: „Welikci bra se poda
ťila, pokrok tohoto stoťetč jest Ujissrěsl; geUiUš
Německa již saha po wěncč wawťiUowém u
a Řim mUsi padUoUtř!“ Nle wěkjeho
hrdinské sláwy brzo pťessel i Uejzpozdilejssi po:

zorowatelé meeli pozUati, kam teUto směr dU
chowý wede, a nemohl lépe Uašnačercbýti Uežlt
oUoU demoUstraci w Kostllici kdešto RoUge Ua
sioem witěžUem taženi pťijat byl š wefelými
zpěwy blážUowskýmř

6 J fwětské wlády, žťásstě prUská a wúr
temberská kteréžto pofawáde tomUto raděni po
kojUě prihližely, aUebo je 1esstě podporowaly,
UžUaly, že chybyly, jeltkož fe brzo Ukážalo že

fekta tato w fobě ždržUje mUobem wice žiwlU
politických, 1ako cirkewUčch Někoťik odpadlých
kUěžiwráttlo fe kajthě žase do Eirkwe Uáčel
nici sekřy fe byly již driwe meši feboU rozdwo
jili a tak toto Uowé pohaslstwi šančlo
rowUě tak fpěssUě jak bylo wšsltklo

7 JedtUě r 1818 kde se pobUUlosti
lým močálem a žtad wsselijaká Ueťest Ua bť
ledUť wyssla wyskytla fe i tato sekta Ua jewčssti
rewolUcte beroUc w Ui dťe powahy fwé Uej
wčtssiho podčlU Nin mohť Nonge i kacolické
NUstrii tU hanU Uěiniti a Uěkolik„fwododxlých
obci“u ž wětssiho dilUž erčťicich žeUsstiUa

lerssUých towaryssU ťemežslslickýchfehnati Když
wssak po 1ldeeUl špoUry počalo fe žUowU sta
wětč Ua Uowém poťáde tenkráte již wlády

samy UšUáwaly Uebežpečč, které Ue tak Eirkwč
jako statU z této strany hrozi a chopily se Uá
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ležitých prostťedků kU potlačeni „Uěmeckého (!)
katoliristml.

285. Mol: 1848 a sdromúšděni bisůnpů wr Mirro
bUrlUl n mr Midni.

Bamátxlý rok 18:18 dal kUťžatUm i Uá

rodUm weltké UaUčeUi bohUžel! že jesstě, jak fe
podobá wssUdy UeUznáwajť úponU wýžnanmost
jeho Jestt to stará prawda, wyťkUUtaw ZalmU
126 1: „NebUdeli Hofpodilt stawěti do
mU, Uadarmo prachi, kteťiž stawěji ho
NebUde lt Hofpodilc ostrihati města, Ua
darmo bdť, ťdož ostťťhá jeho“ Uebo: marUe
ltdskeUamaháxli beš Božčho požtháUi Nowo
modni státUikowé majčce Ua šťeteli žáfadh fraU

coUžske silofosie, pokoUsseli se ž hUsta, wystawčti
blahobyt UárodUw Ua thých žákladech, Uežli kte
rých wira Ehristowa stanwi: tito státUikowépodle
swé ltché státni moUdrostt pokládali kresianskoU
wirU toliko ža prostťedek jehož od starodáan
se použiwa k žwedeUi sUroweho Umožstwť,a
proto si wšaliEirkew EhristowU do swého stát
Uiho hofpodárstwi ža slUžkU,aby jim otročila

podle žwůle jejich; po čem wssak wefměš,šlásstě
tt tak žwanť wzdělaUcowe toUžiti počalt
byly hmotUéžájmy: blahobyt požemfký,
t 1 aby fe každý šde Ua zemi do ťe měl
aby si ohledem peUěž a úradU dobťe stal a
tim měl pojisstěslýpožitek t j pokud možUá
dloUhe Užiti wssech wčcť, jichž oko pťeje a hrdlo
ráčč Ll wssak prt tisicech Uestačilo peněza
mohowitosti oUi si Uestáli cak dobre, a pťece
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chtěli Užit 1ako ti, co měli mohowitosti a dobťe
si stáli, a taci Uic Uemajici fe počalt jmeno:
wati prolétári zbytkowéto lidU který jen
dobrých wěci Užiwati chtěl a Ueměl Ua to; e
tato nefpokojellost š osUdem posléž poháUěťa 1čch
k tomU, že (bUď šjewslě Uebo tajUě) žádalt aby
bylo wymašáno sedmé prikázáUi Božť, aby fe

šrUsstla majetUost a jměnč sterě meši
wssecky rošdělelco bylo a teUto UeblčchýUá:
hled jmente fe kommUUišmUš. Tčm během
Uastala daleko rošwětwellá rewolnce r 18q18m
podiná co michance ohaonsti a žpošdilosti,
která UejeU státh a trUUy, Uýbrž t wesskerý ob

čaUský poťádek, 1elikož UaUmoše krestaUskšmU
jsmýsslelli odcizený, Uejistými UččUila

2 be fobě postrasseUéwládh w teto tisiti
pomohly, domniwaly fe, že bUde Uejlépe hUed
UárodUm wsseckopowoliti oč žádaji Tšdy Ua
ťwap beše wsseho UwážeUi Udělily UárodUm hro:

madU politických fwobod, pťt čemž t Eirkew wčce
meně obmýsslesra byťa A wssak rewolUce byla
pťemožeUa; Brošretelltosti BožskoU lidstwo bylo
whrwan ž Uowé hrožici šdtwočilostt žástUpem
wěrných, jichž sobě BUh byl wyhlidmxl pro de
těžkých bojUw: uu a to co UárodUm pro jejich
dotěonU UezbedUostbylo powoler mohlo Ua
oprade spasiteonU mirU šafe Uažpět býtt Uwe
der Když Uyni Uastala otážka: kterak fe
o blaho bUdoUcich pokoleUi staratč
slUssi? tU mohla Cirkew Uásledkem poUčeUi a
wýstrah od Uejnowějssťho dějepisi: daných, oče
káwati že pťede wsslm ji Ua potaš bráti a sly
ssett bUdoU. J proto dominali fe Uěmečtťbi
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skUpowé, že meeji Užiti tobo dUležitého oka:
mžeUi, aby opirajťce seoprastaré, dobré a žpe
četěné práwo Cirkwe, jeji blahoUosiwU činnost,
dle Uižto fwobodně ro krew po těle tak an
po těler státUťm probihati má Učintlt úplnoU

prawdoU a skUtečnostť; aby Cirkew Christowa
swe powoláni strážtti wirU a mraw dobrý
w hrozicčm žápasU proti surowé sile a žwUli,
rázUě a erbmešerlě mohla wyplňowati W Li:
stopadU r 1848 widělo staroslawné ctthodllé
město UěmeckéWirchrk wžUesseUésl)romažděUi
Uěmeckýchbiskupr počtem 25 w čele kardinál

arcibiskUp Soonhradský, kteťť se o postaweUť,
jakého Cčrkew w Uowěnastalém wěkU zaujati
má, a o práwech, jichž požadati má dle pr
sobU apostolského jasilě a rozhodně Uradili a
projádťili Qnik Uepťeji fobě, aby od statU bylč

odděleni, Uýbrž aby Cirkew Ehrčstowa we státU
Uejúplnějssi fwobody a samostatUosti poU:
žiwala aby tak swobodUě, jako krew w žilách
ústroji tělesUého tak an po celém ústroji stat
Uim swobodxtěa bez obmešowánč obihati mohla
Co fe týka poměrU k wyžanačUm jiUých
wěrošákoUU chtčji biskUpowé šachowáwati onU

roonU, oUponU, fwrchowanU, UatťefenoUmirU
lasky a sprawedonsti, kterážto pojtsskUje
dobré fonfedstwi a pokoj občanský, která wssak

UechreUadržowatia podporowati lhosterosk
UáboženskoUžáhUonU aUať mleě fmyssli, že
wira šakowira quezi práwy Cirkwt Ua:
ležitými Ua perč misto kladoU Božské práwo
Učiti a wychowáwati Qnik pťi tom poU
kažUji Ua dějepiš: „Nť si Cirkwi pobrali statky,
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skwělost a sláwn, ať ji pobrali wssecko: práwa
onoho 1ež od Boha famého pťijala práwa
Učiti, wychowáwatř wšděláwatt mrawUě
Uarody oborU šemskčho u toho práwa
erzdala se UikdyEirkew Báně. QUi
tedy žadaji pro sebe aby fmělt žťtšowati a ťč
dici fwé wlastUi ústawy k wyUčowáUť a wycho
wáUi mládeže; abh směťt Uakládatč dle Užnanč

šdUchody pro katoltcké sskoly Určenými; aby
fmšli obstarawati wyUčowáUi w Uáboželtstwč
w Uižssťcha wyšssich ssťolách; aby fměli wý
hradltě čiditt stmanťe (femerlisstě dUchoweUstwa);
Eirkew chce t bUdoUcUě dále býti teleonU
dobrodějslici UárodU an chcei tělesilýchdo
brodisli skýtatt UáčodUm a i w tolU fwobodUého
afamostatltého pťeje foběpočťslánť BtskUpowé
žádaji Uašpět Božského práwa Cirkwe abh bo
hoslUžbU cirkewUť (obťad) beže wsseho
wplitaUč se moci fwčtskefwobodUě poťádatt mohli;
oUi žádaji abwfe dUchoin spolkowe steroU
sioobodoU Utwoťowatt siUčlt š jakoon stác
swětské spolky občaUUm swojim dowolUje n
QUtď whmahajč Uašpět to práwo aby siUěli dťe
swého UzUáUi wlástč jměUim cirkewnim a

ohražUjč se koUečUě pšoti šlomyslnémx: UáhledU,
jakoby jejich spojeni š Nčmem Uěmecké wčci bylo

Uebezpečlté;Uebot kUeijttťUějssi bytlwsti Eirkwe
Uáleži jedUota; odtUd slawUě wyšUáwaji, že
co UejwroUcUějt jfoU spojexlť š Uejwyšssč hťaon
Eirkwe

Wamětllč ltst, we kterémžto biskUpowé fhro
mážděUi tyto wěry wyťkUUli a Ua papir postaǧ
wilt Uemohl fe minoutč tim, že wssUde, i meži
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protestanty, pťčziného dojemU defobil; a wssak
stižnosti jakowe w Uejnowč!jssichdobách (1853)
biskUpowéhoon rýUské prowtncie cirkein wéstt
meeli prott wládám swojim, dokazUji dostatečUě,
že tamějssi protestantské wťády jesstě pofawade
Uepožanajč an w čem Eirkew katolická šáležť,
an co k jejtch prospěchU slouži a žUameUi častc
pofud málo si powssimati chtěji NapUUtost ta

mezt wťádami a btskupstwem koUečUě wypukla
w rošhoččerU háde mežřwelkowýwodol: bá
deslským(wlastUě jeho bUreaUkracii) a sslechet
Uým staťečkem qrcřbisknpem HerrmaUUem
š Wikari we Frýblxrgll Welkowýwoda a 1esstě
wice jeho oUťedUtctwo Uechtělt UpUstiti od pťe

žilé zafadh, dťe které Ulá býti Eirkew otrokyUč
státU. NU staťtčký arcčbiskllp ohUěm mladickým
wylnáhať pro Eťrkew swojt an UadžmiUěUa
práwa: tU šUala fe pochodeU šapeklttšho šássti
oUrednikU bádenských prott arcibtskUpowi a wěr
ným kUěžim jeho J loyltě koUečUč Uwězen we

swém wlastUim paláct a co wiUUčkstťežell od
policie dUchowni 1emU wěrni do wašby dáUi,
a dUchodU žbaweUi Mollásledowálci dUcho
wextstwa Uastalo od podežriwš policie welkowý

wodské TU wssak celý katoltcký fwět byť šhUrU
pťťptfy že wssech stran letčly do rUkoU slawUého

starre arribtskUpa pťejice an sstěsti kU tak sla
wUémU žápasU o práwa Eirkwe, wyslowujťce
jemU Uejwroncnějssi úctU a fpojeUi w jeho wěci
fwate TU widěl welkowýwoda že š tako
on mocč, 1ako 1e Eirkew, Uičeho Uepoťidť Z
siďiťtl fe š arcibiskUpem a wyjedxláwá š Řimenl
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cestoU pokoje o fpoťádáUi cirkeinch zálšžitosti
w ťissi swojč

Weltký historik Gfrorer w tomto bojř
k arcibiskUpowi fe pťidal a složiw slawUé wy
znáUřkat wiry witěžstwilxrychlilSlaintam
též mUžowéjfoU l)r. Nlban Stolž, drof. pa
storálky,a j)r Hirfcher kterýr 1848zdo
brého úmyslU chtěje žiskati protestaUty,tuže ška
tolicifmll popoUssrěť a wssak UpošorUěU byw, co
dčlá žafe slawně rdwolal

W NakoUskUUastoUpil trUU 2 Wro
siUce31848 Franttssek Zofef, jehož bohatý
duch dostačnje weliké úťoše kteráž jemU od
Brožretelnosti wytkUUta jest Jasitým rožhledem
pťehlťdaje čeho čaš žáda podjal fe toho fwo
bodU stniriti š práwem a ša jedUUž Uej:
UUtnějssichžaležicosti Užnal fpoťádatt po
měry státU ke katoltcké Eirkwi w NUstrč.
J požwal hned biskupy oUěchzemi pro kterežto

ústawa od 4 BťešUa 1849 platila kU sl)ro:
maždě:tč (Ua 3 nedělč po Welikosloci 1849)
do Widně, aby Uslysseť od Uich, čeho oUi fobě
pťeji co anrhUji ohťedembndouciho postawem
Eirkwe ke státU a o tom o wssem š Uimi fe
poradsl. Tohoto dobromyslneho pobidUUti Upo

slechli biskUpowé tim ochotněji jelikož pricháželo
práwě whod wťastnťm 1ejich praslim Mešř tťm

tedy, co Ua jihUa k wýchodU ťisse aUstriacke a
i wně ťisse žUrila UejprUdči walka kterážto osildx
Uárodů ewropejských Ulěla rožhodUoUti aspolečen:
ský poťádek od hrošiciho rošpadmxti šachowati
wěUowali biskUpowé we Widni shromažděni 29
we wlastUi ofobč, a 6 fwými wyslaUct žastoUpeUi,
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pod pťedfedxňrtwimkardiUálaarctbisiUpa Sol
Uohradského fon UsiloonU čiUUostdiln, kte
réžto pťede wssim š Boži pomoci a požtháUim
moc wiry a láfky w stdcich katolikUw mělo

oonwiti awssak práwě tčm ty wýminky žUowU
žjedUatt, pode kcerýmtž porádxčýstát trwatt mUže;
Uebo kde Ueni Uábožných, swědomitých kťestaUU,
tam Uenč dobrých občaUU Bifemná wyjádťeslč,
která toto shromaždělti pťedložtlo miUisterstwU,
měla ža pťedmět: 1 úwod 2 rižeUi a wedeUi
Cirkwe dUchownichúťadU a beslesicii patroUátUi

práwo, žkoUsskUpro farUi konUrš a bohoslUžbU;
3 dUchoin práwomocUost; 4 wyUčowáni;
.K.šáležitosti klássternč; 6 maUželstwi; 7 fond
UábožeUstý, sskolUč, wyUčowači; 8.1měnifamť
a kostelUč.Eifaťske Uačišeni od 18 a2Z DUbUa
1850 a Uěkteré Určeni UapotoUlUi pťiUesly již
powoleUť Uěkterých dUležitých pUUktU (čláUkU)
těchto; meži tčmi wyšdwižeUi placétU swobodUé
prowožowám“ UtocidišcipliUárUé samostatné fpo:
ťádaUť slUžeb Božich, a dohled bisknpský Ua wy
Učowani w Uábožellstwi we wssech ústawech ka
tolčckých Ohledem ostatUich otášek wyjednawal

wýbor od bisiUpU pťi skoUčeUisněmU wywolený
dále pak fe staly potťebné pťčprawy pro kon
ťordát š ťťmskoUstoltci

Zatťm Umťel arcibisiUp WideUský Milde

a UowýarcibtskUpchmar NaUscher mUž
wssestraUUě wědecký,wypračowal konkordát který
byť UšawreU še stolici fwatoU TeU konordát
byl r 185:5 š oboU straU pťijat a potwršeU,

a Nancher powýssen ša kardinála sio stolice
ťimské Meži tim byl i kardiUáť Schwarzen:
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berg pťefazelt do Brahy, a tak má UpUi omla
zeUáWelkoNUstria čtwero kardiUálU: w Braše
we WidUi, w Ostťihomě a we Záhrebč
Když Uásledkem konordátU fUatek maUželský
opčt zcela Eirkwt byť anrácesl: počaly žase
we WidUi slawUé porady r 1856 š jara ohle
dem konordátU a Uowého práwa maUželskeho

které byJzcela podle pčáwa cťrkeinho festawerbylo Jwyfslo Uowé práwo manželské ž péra
UčeUěhokardillalach RaUschera které1w Řimě
potwržer bylo a dle kterého Uin w celé ťisst
aUstriacké sUatky UmUželské fe Užawirajč

286. eďúwťrelx.

„Bochwalesl bUď Ježiš EhristUš w jeho
fw Eirkwt!“ tak fUad každý wywolá kdo tuto
historii Eirkwe swatéššdobroU rožwahoU a Ue
pťedpojatoU myslč pčehledUe, a UšUatt mUsi, že
ona U prostčed tak tčžkých šápasi: a rožltčmšch
žkoUssekwe fwětě, ji Ua odpor še stawěcim Ue

čerm se Udržela Uýbrž jako to Uejwelkotwár
Uějssi diwadlo, jehož kdy swět widěť jako 1edan
xnor která po tolikerých weltkostech padlých dědť
poťád tU stojč Ua fwoji skále UepohnUtelUé Y
w čemže medle žáležč 1eji ntor a sila witěžslá?
Wedle modlitby, w lásce a wytrwalosti
w trpěUč a fUásseUi N wssak t w tom
an jest odžUakem fwého prodre Božského

2 Jako an totiž 1est prodloUžeUimJeho
dila wkapitelského: rowUě tak w Ui UstawičUe
opětowáni Jeho UtrpeUčfe děje Od 18 sto
leti procháši Cirkew fwětem roždáwajic w každém
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krokUdobrodiUi jako Wykupitel (SkUt Np 10
38): ale každe pokoleUi má pro Ui ša to Uějaký
kťiž po hotowě Ua odměUU! Wo wssecky wěky
Uacházel se tU i tam žde i onde Uějaký Jtdáš.

meži 1ejimt syUy, který 1i žradil a slabochowš
choUlostiwi kteťť, kdwž fe bližtli biťičowé a poe
chopowé 1t žapťelt a opUstilt

Jako Spasltele posilaji i ji od NUUasse
kU Kaifássowi od Herodesa k Wilatowi sem a
tam kde fe 1edUá o prawa jejč

BlUdaťč se opowažUji ofoiji fobě to
práwo rošhodUoUti, w čem bh žáležela jeji wira
co a 1ak ža prawé mřti slUfsi; foUd
cowé wiry praždsli beš pťestáUi poháUěji ji
Ua waj soUd k wýskechU 1t odsUzUji a potom
Umýwaji rUce fwe (ša Uerowějssich dob we Swý
caťich a w NUglickU)

N bhla lt gkde pribita Ua kťiž (wsselikéswe
fwobodUe čiUUosti žbaweUá), tU se děleji o jeji
roUcho t j o jeji majetUost a statky, 1ichžj
fobě wssčm prawem porádUým byla dobyťa, 1ako
se stalo w mirUWestfáťském a Lúerill
ském welkotwárltě, a w mellssč miťe téměť wssUdy
fe stalo a stáwa

Bri tom fe těž Ue Uedostáwá pofměchU a
potUpy N již často fe šdalo že fe podaťtlo
bezbožslémU sinýssleslččasowemU odkliditi stranU
trojitoU korUUU(moc papežskoU)iš Bohem troj
jediUým (wirU kťestanskoU),xiž fe šdalo, že mUože
šostUzerU UtýranU a již we sinýssleUi obec

Uém prekanUoU, UmrloU chok BáUě kodUeslt doUoct hrobowé k úplUěmU porUsseUi,k šk)nilobě
a k šUičeUi.

48
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N wssak po každé býwaji strážcowé hroe
bowUč postrasseUi Uějakýňx widěUťm žjewcm a
úkazem fwětlowým, jež erčekáwaně pťe:
strassilo oslnilo pomámené žraky a mysle jejich
Ti roUhači opětUji sire po každé ten oUskok a

ssejd UamloUwaji fwěcU že mrtwola tělo bylo
Ukrader (rejdy Ultramontánskými): brzo wssak
swět poznáwá, že Eirkew oprade žije, že an
slawUá a ojasUělá wyssla ž jejiho týdUUotrapného
Tat jest téměr w každšm pokoleni fe opětujici
historte Eťrkwe Chrtstowy; pokaždé náděj Ueu
pťátel jejich býwa žahaneUa, a práwě po Uej
wětssťm fUiženi docházi erčekawallého powzne
sseni a oslaweUi po každem trýzUěUi slawi ona
powždy neskwělejssi wicěžstwi, jako to práwě ža

Uasstch dUU požorUjeme Tak an wyplňUje swé
powoláni, co Eirkew bojUjici; u ona
wssakjest i famofpafitellta jelikožjeji hi
storie jest UeUstalýlU wžkťissenčm a Ua UebewstUs
powáUim pro wssecky,kdož in fetrwalými Uar
lezeUi byli

Zako koUečUě BáU wyslal fwé apostoly

do celého fwěta: tak wysilala i Cirkew jeho
bez pťestáUi fwé wěrozwěsty mezi wsseckyUá:
rody, a i hmotUý pokrok tohoto stoleti, želežné
dráhy a lodě párowe k tomU slonžiti mUsi, aby
kráťowstwi Boži wssUdy tim rychleji rožssiťeno
bylo, a koUečný ofud člowěčeUstwa rošhodUUti
dossel To Uejlepssi wssak co Eirkew mUže a
k čemU bez prestáUi fwé wěťici pobiši, jest mo

dlitba, aby Bůh Ukrátil ty čafy, kde jako ža
dUU Uassich, pťi 1edUotliwcech, tak w celých stáx
tech, kťesianská wťra a mraw kťestaUský bhly
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žcela wymizely, a mira bezbo;Uosti a Uefpokoa

jersti, rozerwansttaž do wrssku preplUěUajest;
aby foUžeUi a pokUty, jichž zaslepenci jobě a
fpolUstoětU pťirahnji prawým počánim pofwě:
ceny, a w prostťedek fpásy obrárerly bwly A
wssak sseťi se, národowé po těžkém žblouženi a
odpadnUti obrachi tollželmé šraky po križřEhri:
stowU a po Eťrkwi požnáwajire že i pro po:
litické wywljeni a fpolečenskoU rozer:
wanst léky fpočiwaji w lUUěCirkwe krera
od jakžiwa Ukájela Utrpeni a UoUži baljamem,
jenž ťiUUl z kťiže a BožskoU moci Slowa apoa
stolskěho

0. 4. Ml.j). 6.

Mxx
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QstatUt meUš důlezité omhlh laskawý čteUár sam soďě
ráčiž oprawiti

proto se „ „ proto že se
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49
50

55

59

62

68
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š. 19. Spish pohanských UtUdrců proti wčťe ki. . ZČ
š. 20u Kťestansstř hújitelowé (apologetowš) . . . 88

ll. Dějinh Učeni cirkewniho.
š. 21. Snčm cirkewni w JerUzalémě . . d . 91

thowě cirkewni
1 Gtromě apnstnlssti

22. Pťedďčžné pozUameUcmi . . . „ 93
23. Sw KlemeUš ťimský . . . . . . 95
24. Sw JgUac . . . . . . . . . 99
25l Sw Bolykarp . . . . . . 101

2 Wtromě doby pa apostolsbť
g 26. Sw.JUstiU ReUej,ŘehoťDiwotworce,Chpricm 104

Z. Zpisomatrlnwr cirbrwnťchtěto doby.
š. 27. KťemexxšNlešemdrixtsiý.m Skola katechetickú

MPMM

cm

teUUč!jssťdnu Qrigeneš. u TertUlliaU . . 111

n) Kaciťstwa tbho wěkn. j
š. 28. Wťedběžnš pozUameUčšUi . . . p . . 116
š. 29. Kaciťstwa possla ze Zčdowstwa . . . . 117
š. 30. BlUdowé z pohaUstwa . z . . . . 119
š. 31. Gnosticišmxxš prod a směr jeho . . . 121
š. 32 Brehled soUstawek gUostických . . „ e . 124
š. ZZ. Mancheowé . . . . . . . 128
š. 34u MoUtaUčstš . . . . . . . . . . 132
š. 35. NUtitriUitarř . . . . . p . 134

d) Spory cirkewni
š. 36. Spor chiliasiický, uu o kťestU,od kacičů Udč:

lowanšm; u o siaweUř WelikoUocř . . z 138

o) Noztržkh cťrkewnť.
š. 37. Schišma w Karthagxr, w Řimč i w Egyptě 1:15

lll. ZťťzenťEirkwe kťefčanfkč.
38. ZťizeUt Cirkwe, u Primat. . . . . 148

. 39. Jč:bnowé; kUěži: biskUpowš . e . . 151
z40. Nižssi onťadowč cirkewUť . . . . . . 156ememqm
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41.
42.
43.
44e
45.
46.
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Casy a mista poswatna slUžďh Božť . . 158
Přřsluhowani sw swatosti 1) Kťest . . 164
Swatost pokan . . e . . . . 188
Qstatni swatosti . z . 168
Jine poswatUe obrady a obyčeje kťcstaUské 171
Kťeskcmska askefe; bezžertstwi (celibat) dU:
chowllich . . . . . . . . . . . 173

ll Perioda.
Gd šanstnntina Melbčhn az do poixťcstančnigcrman ých

a stowanstxýchnúrodů počútdem Ml stolrti st

ummWPMPMMM

47.
48.

49.
50.
51.
52.

dZZ.

. 54.

. 55.

l. Zewnitřni ofUdh Eirkwe.
Wláda ssesiř cťsaťůw w ťissi ťimské . . . 175d
QbraceUi Konstantčna Welkého, uuo witězstwř
Cirkwc kr w rissř ťimské . . 177
Ustanweni Korlstantřxwwa ohťedem Cčrkwe 181
JUliaU, odpadlik . . p , . . 183
BozrlenahlewythUtč pohaňstwa . . 187
deor pohansskýchmUdch , obrancowe kťed:
skansstč . . . 191
Nozssirowan wiry kťeska!tfkéw Nsič a wNfrice..........a195
Mohamed . . 199
UčeUi Mohamedowo, sslťeUise a úloha jeho 204

kl. Dějiny Učeni cirkewnibo.

Mýwoj wiry a wčdy bntolicšě o osobě Zežn Ehrista

na mssrobrcných lwnciliich odporrm lmciťň.

š. 56 Hlain zUakwčkUtoho . . . . . 209
š. 57j Dantiste a schřšmajejich. . .211
š. 58. UčeUi katolicke Cčrkwe o osoďč Jer Christa

1) proti Aricmům . . 2 6
š. 59. MacedoUiuš; blUd Ndoptřanský a Apollina:

rišmU . . . . .224
še 60. Nestoriuš sllěm w EfesU (r 431). . . 228
š. 61. EUtycheš sUčmw Chalcedone (r 451). . 232
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9 62. Sporotťech kapitolachu sUem wKo!tstalttiun(eštr.l
Uowčll (r. 553) . 234

š 63 MoUothelétowe w sUčm w Konstaminowč r
Uj (r 680) . . e 235

š. 64 Manichejstwo, Brišcilliarliste . . . . . 239
š. 65. PelagianšmUš z . 241
š. 86 JowiUiaU, BigilaUcřUš; fpor o QrigeUesowi 244

Zw Gtcnwť a Učitelowť cirůrwni

67. Bťedběžne pozUameUan: 1) AthaUasiUš 2)
Hilariuš 247

68. Sw. BasiliUš . . . . . . . .j249
69. Sw. Řehoť Nazťanzský . . . . . . 256
70. Sw. JaU Zťatoústý . . . . . . . 259
71. Sw. Nmbrož g . . . . . . . . 267
72. Sw. JeroUhm . . . . . . . e . 275
73. Sw. AUgUstiU . . . j : . . . . j279
74. Sw. Lew Weťiký . . d . e . . . 284

Zpisowatrlowě csrlxewnij

75. LaktaUciUš EUseďiUš, RusiUUš . . . . 287

lll ZrizeUť či oUstawa Eirkwe těch dob
76. PťedďěžUšpozUameUaUř:poměr statUkCirkwi 290
77. Swatowlúda (hierarchře) 1. Papež . z . 291
78. Metropolité a patriarchowé . . . e . 293
79. BiskUp a cirkewni okreš jeho . . . . . 296
80. WoleUť pťednostů cirkeinch . „ . . . 299
81. Wýžiwa dUchoweUstwa . . . . . . .p302
82. Wychowáwúlú dUchoweUstwa . . . d . 30,3

Yohoslnžba.

83. BohoslUžba. uu Chrámy . z . . . . 305
84 CirkewUč siaonstř a posth z . . . . 311
85. ,SlaweUi msse fw . . e . . . . . 314
86. Ustaw kajicč . . . . . . . . e p 319
87. QstatUi swatosti . . . . . . . . 322

mntšstwo
88. Asketowč a poUsteinci . . e . . . 326
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Sw AUtoUiU Pachomřrcš . . . . l329
Daťssi ssireUčse Umřšstwa prw:rť kťússtery ZZZ
Sw Benedťkt .x a 337
Kašsiodor, doplniteť ťeholysw BeUedikta. 344

Ceťibat . . . . . . 350

ul. Perioda.
l Zewnitťni osildh Eirkwe.

xx)Žiťrniose wiry ůřrskansůě mrzinňrody, zlújstčoďermany
a Zlnwnny Ua zňpadě Emropy

. BoťeUi obrazů (Jkoxloklasm) w ťeckeCirkwi 464

š. 94. Širenř fe wirh kčesiaUskepo Ewropě . . 353
š. 95. Wira kreskaUska w NorikUm, PaUUoUiř a

jiUých krajirrúch stťedUť Ewroph . . . . 362
š. 96. Sw BoUifúciUš, apostol Učxrodůger:

Ulanských. . 367
š. 97. Wůsobenřcisare KarlaWeť w Cirkwč sw. 382
š. 98. Qďracerxi Sasikň Ua wirU kreskaUskoU. 391
š. 99. Sw NUšgar, apoftol fewerne Ewropy Z98
š. 10(). PUsobeUi biskUpUSollwhradských . . 408

Z) šřrstanstxň mira mrzř núrody slowansňými.
š. 101. PokťesraUčUčChorwatůaSlowanůillyrstých,

Srbxl a WiUdU w KorUtaUech a wKrajiUč 409
š.j102. SS Cyrčll a Method, apostolowš

UarodU flowanských . . :117
š. 103. BokreskaUěUiSťowaUU polabských . 433
š. 104. Kťestanska wira w PoťskU a w Uhrťch . :138
š. 1()5j Qbrúcelli NUfů a NormaUú . . . . 442

ll Dějiny Učeni cčrkelonťboo
š. 106. Spisowateťe cčrkewUčtoho časU . . . 445
še 1()7d JaU ErigeUa Šk“ot . . . . . . . 453
F. 108. BlUd Ndoptřanský . . . . . . . 458
š.109.PaUliciáUř „ . . 460
š.
C. QďUoweUř obrazoúctyudr:chý sUěmwNi

cejř (787) . . . e . . 469
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ďnztržda řrrdň. Str,
š. 112 Whociuš d . . . . . . . . 472
š. 113 Bokxačowmti . . . . . 479e
š. 11:1 KonečUe wybUchUUtiroztržkh . . . r 483

Zpory n wrťrťi Yúnč.
š. 115. BaschasiUš NadbertUš; BereUgar . . . 486

lll. Dějinh moci papežské w poměrn
k Uwei cťfarfké.

š. 116e Nisse francka pod Lwaikem Pobožným a
fyUhjeho . . 490

. 117. SmUtUe doby sUťžeUistoťice sw, uu po,
szesseni jť QttoUl., uo oonweUi cisaťstwi;
ťimsko:Uč:Ueckého cisaťst. počútek(962) :192

M

š. 118 Papež Sylwester U a jehowčk . . 498
š. 119 Pomčr stolřce sw k cisaťstwi za cisaťe fw

JindčichaU . . 5.05
š. 120. Moc papežska za cisaťú z domU salických

Franků (KoUradall., JřUdrichaljl). . 509
š. 121 Papež Lew jx ajeho wěk . . . 513
š. 122 Wapežowe až do Řehoťe UU . . . . 520

uT Zťizelti či ollsiawci Eirkwe.
še 123 Moc a wažUoststolice sw. . . 523
š. 124 Začatek statU cřrkewnťho(Dčdictwi fw Netra) 526
š. 125 Nowe UstanweUi ohledemwolby papč:žUn

kardislčxlowe . . . . . 530

š. 126 Metropolitowš a biskUpowé . . . . . 531
š. 127 Ustaw kanoinkůw u arcikněži . :533
š. 128 Postawexxi Cirkwe k státU obledem fwaku

lenUiho e . 536

šúzrň cčrlxrwni.
š. 129. Kázeň; soUdy objizdné; mčr Boži . . . 538

Yohostnžbn
š. 130. WywijeUise oeradU cix:kewnihou slaonstt

uu pobožnostř . . . 542
š. 131. Qčisty (ordalie) . . . . . . . .547
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š.132.Zéerežitostčkrússrerské . . . . . . .54r9
š.1ZZzCelčbar . z . . . . . . . . zšďx:

ux. Periodo.
Wd pe kfirhořr 711. u do poěňtůn protrstantstwř.

l Zeintčni osUdy.
š. 134 TažeUi križacka e . . . . . 559
š. 135 DrUhé tažeUi križacké(r.1147) . . . 563
š. 136 Tretř tažeslřkťižacke(r 1188) . . 566
š. 137. LatinskecifaťstwiwCarihradč(1204 1261) 568
š. 138 Bate tažeUi kťťžúcke(r 1228) . . . 569

š. 139 Šeste a posledUč tažeUi krřžacké . . . . 570
š. 140 Řady ryttťske . . . . . e . 571
šz 141 Nasledky tažcnř kri;ackých . . 574
š. 142. SiťeUť wiry Christowy w WomořaUech a

Ua Litwě . . 577

š. 143. Qbracenř PrusU 1) sw Wojtěch, apostol
PrUsň . 579

š. 144. BeUedřktýUBruno Bonřfacřuš a jini mišsio:
Uarč we PrUsich . 585

š. 145. BbracenřUárodU mongolstebo a jislýchw Nfiř 587
ď. Eirldrw rrúxň.

š. 146. PokUsowé sjedUocowčmi Cirkwe ťeckš š la:
tiUskoU . . . 590

š. 147. Necka sjedUoceUa Cčrkcw u biskUpowe jn
pmliduš . . 593

š. 148. Cčrkew rUska, pťewrat w zťizeni jejim . 595

ll Historia wědy cirkewnč.
š. 149. thowe cirkewUřtéto doby:1) NUselm e 601
š. 150. 2) Sw BerUard . . 606
š. 151e 3) Sw Tomaš z NqUiUo . . . . . 613
š„ 152. 4) Sw Bonadentm:a . . . . . . 622
š. 153. Scholastika a Mystika . . . . . z 626
š. 154. Brwni doba wědy fchoťasiické . . . 630
š. 155 DrUha doba scholastikyuo Uinersity uu

Uarodni bcisUictwi . . . .635
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šarčřstwa na zňpadť.

š. 158, Naz kacirstew wěkU tohoto . . . . . FTZ
š. 157. Waldeslssti . . . . . 645
š. 158. NlbiUgenssrču walka protč Uřm . . . 648
š. 159. Počatek a wyznam inkwisici e p . . . 6!50
š. 160. JUkwisici, co stalý foUd wixry . . . . 653
š. 161. MeUssi sekty . . . z . e . 657
š. 162. Wiklef a jeho působeUř . . . . . . 660
š. 163. M JaU HUš . . . . 864
š. 164. HUš Ua sUěmUcirkeinm wKostUici . . 671
š. 165. HUsité . . . g . . .,675

lll. Zťiženřči onstawa Eirkwe.
168. Papež Řehoř M. (Hřrdebrarxd) . . . 679
187. Jindťich l7 we sporU š papežem . . . 683
168. UkončeUi sporU o iUwestřtUťe . . z 689
169. Začatek boje stolčce sw š Hoheslstany . 693
170. Papež Jnnoceslz lll a jcho wčk . . 699

š.
šz
šu
š.
š.
še 171. KoUec ďoje š HoheUstaUsy,awyhynUtirodU

tobo . . . 703
š. 172. Kralowstwi co ťšUa stoťiee sw . . 706
š. 173. Klesalti moci papežskeu BoUifacNlj . 709
še 174. Pťeložerxi stolice sw do NweUřoUU sUelU

Wiemxský (1311) . . . . . . .„ e 712
š. 175 Lwaik Bxawor a papt?žowé . . . . y 715
š. 176. Noztržka Ua zé:padě a Učisledkhjeji . . 718
š. 177. SUčm w Bisúch (r. 1409) . z . . 721
š. 178. SUšm w KostUicř(r 1:114) . . . 723
šj 179. SUčm w Bassřlejř(r 14Zl) . . 727
š. 180. Posledňř papežowš teto periodyu 5 sUčm

LateraUU(r 1512) . .7Z0
š. 181. Kardiňalowé; biskUpowé; kapitUle břskupské;

arcřjahwwé . . . . „ . 732

M. Bohoslllzba a kazeU ctrkewni.
182 UlUěUi we flUžbč Cirkwe . . . . . z 73::
183 BohoslU;ba obťad; slawnosii . . . . 737
184 Kazext cirkewni . . . . . . 744
185. Nowé ťadšx cirkein . . . . . . . 747
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186 Řadh žebrawč: Sw FrantissekSeraf.. . 75r6š
š 187 Sw. Domirtik a ťad jcho . . . . . 780
š 188 Bokračowani o ťehoťich . . . . . x. 782
9.189 Celibat . . . . . . . e .769

7. Perioda.
Wd časn tnb.ářrčrně rcsormacir až do časn rrnulncť.

l. Nowotciťstwč.
ea. Mowotňťstwi w Blěmeům.

š. 190 Pťedbčžné rozjimam . . . . . . . 771
š. 191 LUtber, jeho charakter . . e 773
š. 192t Sporoodestky; odercowe LUthrowtwtom 778
š. 193 CchosepodjalŘim proti LUthrowi; hadka

w LipskU(1519). . 779
š. 194. Řišský sUčrUwe WUrme(r 1521); BUthcr

na WarthrkU; boUťe we WitteUberkU ,. 784
š. 195. SUěmowé ťišssti w NorimberkUr 1522o

1524 uu Němccko se rozpada Ua kato:
lickč a lUtheraUske e . . . 787

š. 196 Waťka sedlácka . .790
š. 197 SUšmowéťišsstiweŠpiďachr 1526a1529;
j „ProtestaUtt“ . 791
š. 198. SUěm w NUgšbUrkUr 1530; spolekŠmal:

kaldeUský; artikUlowé jeho . . 793
š. 199. Wúlka ŠmalkaldeUska JUterim; mir NUgš:

bUrkský(1555) . a 796

Z Uowotúťstwt wr Žwýcaťach
š. 200 ZwčUglř . . . . . 803
š. 201 KalwťU .ž . . . 807

0 Wlžrnč nowých Uúnlx po Emrnpč
šz 202. YrotestaUtišmUš we ŠwedskU, DaUech a

Norwegach . . . . . 809
š. 203 BrotestaUtišmUš w Nťzozemich . . . 813
š. 204 dto w Brusich a Polsstč . . 816
š. 205. dto. we FraUcoUzichd . . . 819
š. 206. Noc Bartolomčjskč:; edikt NaUtský . . 822
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207
208
209.
210

211e

212
. 213

214

215.

216.

217
218

219.
220.
221e

222.

223.

227.

. 228.

. 229.

o Yrotrstantiďmw anlii
ZeisldrichNll odtrbrte se od Řťma
BiskUp Fřfcher a Tomúš MorUš
Loupelti klassterů w Nngťickl: .
Smrt Kateťinhu NUnh Bolény, u ostat:
ni manželky krale Jindťicha . .
Kral EdUard N a Marie u oonweUi
katoťicišmU . . .

Eližběta; obnoweUe odpadUUti
Škotsko a Jrsko . .
Dalssc osudy katolikU we Welke Brittani
a w JrskU

š Yrotestuntiňm w Nijsi anstriauxč
ProtestantiůmUš w zeměch Učmeckých,českhch
a Uberských ťisse rakouské . .
Broti reformacř w Čechach a we intrUim
NakoUskU . . .
Nowá a dťewni wira

Pričiňh tak rychlého ssiťeni se protestaUtřšmU 868

ťe. Zpory a stlxty mrzi protrstanty.

Str.

. 827
. 829
834
836

. 842
o 844
.847

. 850

854
859

865

Spory o UčeUimezi protesteinty . 872
dto. mezi reformaty . . . . 875

Sektd mšzř protestaUty: AUabaptisté, MeU:
UoUite, SwenkfeldiaUť SoeiUřan . . 880
Kwakerowé Methodisté, HerrUhUtsstia Swe:
denborgianč 881

C Zpory thenlogiúxťw lrat Eirlxwi
BajUš a Molan, hadky o milosti Božč . 889

. JansenišmUš . . . . . e . 895

. Bulla Uuiššuilušee schišmaw Utrechtě898

. Bietistické sporh w Cirkwi . . . 902
Tak ťečené swobody Cirkwe gaslikúnské . 904

u. Zťizšnř ččústawa Eirkwe.
š. Piwot Eirlxwr lwtulichě.

Brawú oprawa Cirkwe, sněm w Tridentě 907
Bapežowé tčto doby a jejich působeUi . . 914
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. 230 Welici mUžowecirkein: 1) sw JgnáciUš 919

. 231 2) sw Karel Boromejský; . 921
232 3) Wincenz deWaUla;4)sw FraUt Saleš 924
233 5) sw Terezie 927

. 234 šǧ fw F!antissek ťawer . r 930
235 NečUikowe7) Wiejra a 8) Sťmga . 936
238 BUlla „Wečeťe Bane“ . . . 939

3. Uowč ťňdy.

. 237 Jezowite . . . e . 940

. 238 Jejich působenť 947

. 239 QstatUi radowe této dobh 951

. 240 Uměni we slUžbě Cirkwe . . 960
241 Wěda cirkein této doby . 963

lll Zewnitrni osildh Cirkwe
. 242. Nozjimani pťedbčž:te . . 968
. 243 Rozssiťowcmř wiry kťeskcmskew Jaaně,

JUdři a Cťně . . . 989

. 2:14 EwangeliUm w leerice, Paragxxay 974

. 245 Ustaw „Propaqalxda“ w Řčmš . 976
248 Jak se wedlo Cťrkwi po mťrUaUgšbUrkském au
247. Walka Z()leta 980

. 248 Westfaťstý mťr 983,

. 249 PokufysjedUoceUi protesta!xtňš ťeckoUCťrkwi 987
e 250 BokUsysjednoceUiUtezikatoliky aprotestanth 988

N. Perioda.
M časn „rewnlncč“ a.i do Uynějssi chmileu

xš ťuťiprawa li rrnwlmi.
251z Jak se wywijela z reformaci „x:erolUceeu 991
252. Kwět a pad wčdy poswatné we FraUcoUzich 992
253. Upadek cťrkewniho smýsslextiw Němcich 997
254. Cirkew katolicka we Wlassich . 1000,
255. BoUťeUř w PolskU . . . . . . 10()3
256. thdwiže:xč ťadU jezowitskébo . e 1005
257. SčreUise kreskaUskéwirh mišsiemi . 1010
258. Pomer ke stútU a UčeUi wčlh cirkwť pro:

testantskúch . 1012
259. Wira podlehá silosofiilichč(wolnomhsiUictwč)1015
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260.
261.
262.
263.
264.

. 265.

dSed

b etkranconzsixúremolnce r
Začatek francoUzske rewolUce . : z . 1020
ZakoUodarUi sUě:U; UarodUi koUweUt . . 1024
Nasledky ďewolUce pro stat cirkein . . 1028

Nasledky rewolUce pro Cirťew w Němcich 1036
Nčmeckekonkordaty . . 1038

G Mýjrm we stwrrch nrl:atnlicůých
Qonwene pokay k UdržeUř symbolickeho

u protestaUtřšmU, wplyw silofosie Ua wirU;
„ pietistš a mUkrowe . . 1039

. 266.

.WA
Wš

G2W„

Wa
NO
AO
Aš
WP

Spory osiedUoceUi; o ageUdU; bifkupstwč
w JerUzaléme jedUotaGUstawo Mdoťfska,

x Uécwraty ke katolicišmU . . . 1012
Sekth protest: erřUgiaUř, MormoUowe 1045
Mišsle a biblřckéspolečUosti . . 1048
Cirkew ťecka a Uerowějssi poměry jejč k „
Cirkwřťřmske e . . 1050

l) Žiwot w Eirlšwi .u
Řady cirkewgi . n. . . . . 1054
SlawUlmUzowe1) BošsUet z . . . 1059
2) Fč!tx!lo:te?l . . .p . . . . 1062
Z) leoUš LigUorř . . . . 1066
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Stanowy
Dšdictmi sm. Eljrissa U Motlžodiu,

potwržené c. k. mor. mistodržitelstwťm.

š 1 účel Dčdčcrwisw. Cyrčlla a Methodča.
Dčdictwi pečUje o zwedelti lidU Morawskébo, jakeho Uaš

caš požadnje; ozwedeni wssestramlé, awssakna zaklaďš wirh
ckatolické š wyloučenim wsseliképolitiky

š. e. Prostredkh k dosašeUiúčele toboto.
1 Spisowan a wydawani kltčh, a sice Uetoliko wýhradnč

UabožeUských,Uébrž wůbec wzdčlawacich ak dUchoinm potťebam
wčku nassehoprohlšdajicich,zlafftč dčjepisU, zemčpifU pox
znani wlasti, prirody, ťemescl a orby a d. Jw
zabawných spisech obsažeUabhti ma ďUď obraUa, bUdUtwr:
zowani prawdy učkteré katolické, jižto se odpor časowý dotýka

Wydawati se budoU Dedictwim kniby we troji řadč:
n) Qbfsťrné žiwotopisp Swatúch.

d) Spisy poUčUé
c) Spisw zabawUé

2 Časopish a wsselijakélisty bčžllé u Qrgaslem Dčdictwi
xsw Chrilla a Methodiajest: „Hlaš jedUoty katolicke“

3 Pťedmety Umčlecké,kp obrazp, zeměwidy čili maph a t. d

š. 3. ŠetťeUi zákonnw tiskowych
Bri wydawaUť čafopisůw kUeh, bčžltých listů, obrazůa t d

BUďoU fe stáwajicť zakony tiskowé zeerďUe zachowawatř

š 4 Zťlzenl Dčdictwť.
1 SpoonUdem Dědictwi statř fe mUže kašdý, kdoš za

sebe 1ede:Klkrateza wždy položi 10 zl strdeo wssak temnš ústawU 100 zť stť wťUUje,powazowaxt
ďUde za spokxlzakladatele a obdržč4 wýtiskd wšcč Dšdi:
ctwim wddaUých zdarma

Kdo jedUoU Ua w;dd da 40 šl stť, bUdc téboš ústawxl
fpolUUdem1 tťidy, a obdrži3 wytiskdu Kdo 20 lstix
7da,stane se spolUUdem 2 tridď a obďržč2 wútiskyudeo
10 zl ftr položť bude spolUUdem Z tiidd a obdržť1 wý:
tisk zdarma

Kdyb!,dbylo zapořťebidťllhého Ueb tretiho whdan Uč
které jiš wydanš kUiť,xd,fpolUúkowé jř dostawati UebUdoU, Uébrš
.bUdese prodawati we prospčch pokladnicč Dčdictwť, aby fe Ua:
kladUčjssidila wddawati mohla

4 Nehole dčkaUstwř(wikariath),osady, kUčharUh,
xsskoly,rodiUh, spolky bratrstwa atd wskUpUjčdwojxtm
(obslým Orčsp čwkem do fpoleakladatelsiwi a w nadťečextrtťidh



Spojili pak fe manžeť š maxlželkoU son w jedexr
toliko zaklad o 10 zl stř. wydawaji se jim kUiby jeU do
Umrtť prwuťho z Uich

Aďy úmrti spolUUda prisslo UstawU toxmlto wc znamostp
šadaji se weleb p.pp.dUchowUčpastýřowe, abh únlrti takowé po:
kladuťťowi Dčdictwi, trebat i pťimo posstoU ošUainti xačili

Wodobrtého ošUameUi pisemUcho zapořťebi jest kdykolčw spo:
lUúd Učktcrý bUďk wyšssi dUstoonfti wynifl, Ueb se janUt pre!:l
stčhowal.

BozUachUan 1 Nodina sk kxéťepokUd1mě!wse Uetrati.
Dcery prowdané, fynůli UeUi, odbťrati bUdoUknihy, „
pokud šiji; ditkh pak jejich, 1ine již jméUo UesoUci, nemajú
prawa tohoto

Poleaxalerlanť 2 Bossleli kdoprwni polowici wkladU.
do Dšdictwi, dostaslc hUed listek a knihy w tom roce wy:
daUš Kdyby wfsak do rokU drUba polowice slo,;eUaUee
byla, UekxudoUse ťniby wydawatř leč až tato fe složi, kdhr

jsc teurw diplom wyhotowený odessle uu NodiUh, rehole„
děkanstwř osady, knibarUy, sskold, spolkď bratrstwa a jednot:
liwč spolUúdowé, 1enž celý Zaklad sij Uajedwa UčiUč,do:
stqUoU zmiUčUý diplom hued š listem a š kUibami 1im pa:
tťťcimi

Z.Každém:: woťno doplslšxtťm zakladU U wyšfsi tťidlr
postoUpiti Zafsle li tUdhžk p spolUúd Z třidy kprwnim
10 žl stix opčtnš 10 zl stř, stane fe spoťxlúdem2 tťidy, at d.

AwssakspolUúdstwi postoUpiti jinemUUedowolUjefč
u 6 Každý přřstupUjicčračiž 1mčUo a misto prebýwcmč
sweho, 1akož ř biskUpstwi a dškanstwl (wikariat)a po:
sledxlř posstU zewrubnť Udati

7 Ka dý kUčz, kterú jcst údch Dčdictwi sw Cyrilla a
Metbodia lxéře Ua sebc powiUUost buď we slawnost, bUď w Učǧ
který dext w oktawe swatých aposkolUEyrilla a Mcthodia každo:
ročnč slouž řti mssi swatou ša wsfecky Ziwé i mrtwé
spolxlúdh dotčextého Dčdictwi; a budeli liďo a Utož:w,
iinoU mssi swatoU ;a obraceUi UarodUwSlowan:
ských od jeduotw cirkein odloučellých, kteroUžtopokxož
Uostjiste každýspolUúdco w čr:lý katolik spolu kollatierpomine.

Zemřelč, ža ktere Uškdo wkladek k Dčdictwč Učinil tak
1ako tř, jišto Ua smrtelUš postcli Uejménč 10 žl. sti. ša scbe Dee
dictwťodkašali, stawajťse účastňúmi dUchoinch milosti
w pťedesslém (7) čťslc 11Uenowam)ch

Kašdý, 1cUžbyl kaladek UčiUil ža Utrtwého, pokUd šiw
1est, kmby bez obledU Ua welikost wkladU u owsiem Uejměslš

0 zl. sxi u po 1edUoUt wýtiskU dostaldati ma
9 Sprawu Dšdictwť sw Curilla r: Metť,dodia

wede wýbor sestawaajťci Z kUěžť k:eťřbx:č xd Brnš, b:ld
Ua bliku pxťebýuxcljť



x 1() U jiUých osob a U úťadU zaftoupaDčdictwťsw Eho
rilla a Metbodia starosta, a w 1ehošamčstUaUťjedenz jednatelů

Wýbox schazčwase čtwrtletUč a Ua wyžwalli staro:
stowo11i častšji w Brltě, abh, čehošapotrebť, w poradU bral, a
wčtsiiwa hlasU přčtomslých wýbornťkUw o Ualezich pro cele
Dědictwť pťatných rozbodowas u Wýďor Uta práwo počet
úduw fwých odchaxejicich doplxliti Uebo i roszo;iti, awssak nee
1inakUež katolickými kxležťmř akašdoročUererchUježprawU
o čisonsli swc

12 Každú spoluúd Dědictwi ma prawo, pisemUč Uáwrbh
swš čiUiti a pťasli swa projejowari dotčoUemU wýborxč kterýžto
pťi swých shromclždšnťch šawazaU jest 1ich swčdomitč w úwahU
brati, a dle Uich, poknd potťekmo, prospčssslo a možslo jest, se zax
chowawati.

13 We fporcch z pomčrU spolkowUťhosUad wzniklúch
odwolawa xe k starostowi, a w doxnxťle Uedostatečném wyhoo
wčni k pťťslUssicťntc k Uťadům

1.4 Kdo tšmuž Dědictwť občtUie prace swé literUi Ueb
Umčleckě obdržiUawýsloonU žadoft honorar podlc
wýboonsti, obfsionstř a duležitostč spisU sweho, o čemž whbor
UfUdekpronese

š. 5.

Nozesiláni knčh a whtworúw Umčleckých
Q rožesilúUi knčh, spisuw a 1inýchpťedmštůw Dčdictwim

wydaslých postaraf e whbor. Každý pťistUpUjici k Dčdictwi račiž
ihUed ožslcimiti, 1akoU cestoU fe UxU kniby Uxajť posilati aUeb w
ktrršm poďťťžkémknčhkUpectwi je fobš bráti zamýsslť u

Poze aerUaUť 1 Prawidlem U wčci teto ostaUe, co Ua
listkU tifstčUo jest, ;e Ua ponazan listťU swého každý spolU:
ox:d w hlawnč komišsř U pp Nitfche a Grošfe, kněhkUp:
cU w Brnč knihy sobč wybirati xUá uu Kdobo wssak chtčl
posstoxč knihy swé dostawati rači; sč oďratiti fraUkowaUúm
listem Ua jmerwaUé kUčhkUpectwi

PožUameUanř 2 Wsselikedopisy w žaležitostechDšdictwifw.
Či)rilťa a Methodia bUďtež posilaUy pod adrečxsoU Ua F.raUtf
Snsssila, starostu Dčdictwi, profešjora boho:
sťowi; zasilkh pcnčz pak ťxUďtežčiUšny w listech frall:
kowanúchpod !drešsoUna EdUarda Karlika kaplana
U sw Magdalexty, pokťad!lika Dčdictwi w BrUčx

š. ť)a

Pomčr k wládUimU ťt;enč.
1 WťadnťUxU rize!lť se poUcchawa Uaťdltdatč w 1eřxnaxlcspolkU

bditi Uad zachowamm Uaťižexči U propUjčeUčUt potwrše:ú daUdch,
aUeb wsseobecxčúmř pťedpifn stanowených, a Užnali Za potťebU,
pťidati spolf:: od piňjlnssicsl,w úxťadxl 1čxe:xho eisaťsk(s,wkomisara



2e Khyďy se fpolek rozejťtř mšl, roxbodlle wýďor o jmšui w
?d;xfchxlDedictwř fw. Cyrilla a Metbodia, a podá o tom pťcd:
beroU Zpšxáwxlwosokému c. k. mťstodržitclstwť, a fwšmU P. Te
mejdůstojňejssimxl páUU biskupowi.

ll rantissek S,Ussčl, profeďsor theologie w BrUě, staxerostat
dnard Barlck, kaplanUsw. Magdalelth w Brnč, p okl adUik.

xNobel:t Suderla, biskupskýceremoniúřw Brně, jedUatel.
Beneď Melžbod Klllda, dUchownispráane w mor.:slez.

ochranteer pro,zč,medbalollmlúdež w Brne, jednatel.
l)r. Jan Ew. Blly, dxlchowni fpráwce w PixedklússteixťTiss:

nowském. ,
žl)r. Bed,a DUd,ck, profešsormoe WitoUij
Jaanaborsky, kaplanw Zťdlochowicich.
jBedricb Geisilerp spiritUal w bobosloweckémfemimřťřbiskUp:

ském w Brxtčf s
GUUther Kaliwoba, p:;čilxata opat w Rajhrade.
e ratltissek Nťarss,owskh, admiUistratorfgǧryOťechowské.

eregrin deržalek, kaplauw Pnstomeri. ,
“Frantissek Poimon, redaktor„Hl ast 1edltoty katolickc“,
x kaplan n sw. Tomásse w Brne. 7
Emamlel hl:abč Pďtting, kanownťkQlomUcký,dekaUa

faǧráť we Sw;ibenicřch. f
Nřatej7 Prochazka, ymnasialniprosešsorw Brne.
Tqyraš Procházka, šxplartw Jwančicťch.,
Jirt Slota, gymnasialni profešs,orw Baňske Bystťici.

Fan SonUp, kqplcmw SloUpe. ,SdUardetUcbly, dUchownisprciwcew Massůwkach.
Bedťich hďabě Silwa Taropca, c. k. koUserwatorpro

Mora!šm, knčš cirkewni w Brne.
Tomáš Simber„a, dUckwai fprúwce w KomřUč. ,
Mx. Fraxťtčssek Skorpčk, dUchownťsprcčwc w Bobdalic:ch.
Nntosl SUhert, farář w Lulčřd s
7osef,Tesslk, dUchowUťsprúwce w š)řosislcmǧeer 7 7

wack Tidh koUsiftornirada w erǧmo::cr t w BrUc, dckalt
a farúť w Uježdč. j r

“ Jofef Worať, kaplaň w Jedsowt,ttcl.
s gslae Wťlrm, kaplaU w D,edi,ccch.
j arel Zelmka, sarářxwKrane.
Č. 12::7.

Bťedessiš stanwh potwrzUjť fe od c. k. m, :Uťstodržitelstwť.

B Brnč, dUc 18. úUora 1854.7

(lx. 8.) šk.)ečťstodršitčl:u
Lažanfkn, w. r.


