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1. Ncmoc a po“kánj.

Zdrawj gest drahocenný dar Uebeš, nicméně
možné gfau přjpadnosti, w kterýchžto nemoci před
zdrawjm přednost přiUáležj. m Newjdáme:liž li:
di, kteřj toť)o welikého ssrěstj, zdrawj totiž, způso:
bem neyl)anebněgssjm zle Užjr,o.agj, a kterým zdrawj
těla k tomu geU se hodj, by dUssi swau w ncmoc
aUeb dokona w záhUbu Uwedli? m Na lůžko ne:
mocné UwržeUu, a přirom gesstě neprawostem od:
dán:l býti, gedwa Uwslčci fe dá; zdrawj wssak, do:
bré bydlo a hřjch obyčegnč pohromadě nalezáme.
Odtud hřjssrxjka, gemuž sstěstj býwalo přjzniwé,
strach před smrtj.

A wssak nerolčko hřjssný, nýbrž každý člo:
wěk mělby to za milost Božj uzUáwati, když do:
ssed wysokého stářj, Ue náhle, Uýbrž nemocj, a
geU zponenáť)la Umjrá. Nedožralé owoce musj se
mocně še stromU sčesati; dozralé wssak samo spad:
nr. xxxu Wčsměš lchččgi se umjrá w stářj, aUa
wssecka moc žiwotnj giž stráweUa býwá. Wssak
ani stářj, an nemoc Uezámifj od wůle nassj, ný:x
brž proti wůli knám se wrjragj; a kdo se, když
náš gedUaUgiž byly ansstjwily, š Uimi poraditi
Umj, a poradčari chce, tomu zgewj tagemstwj z
wěčnosti, a powj mu wěci, o kterých by mU žčč:
dný nebyl mohl, aUeb směl se zijiti. Nea
mocj powolUgj wazby tčla tak, že se ro gedwa
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poznáwá, čžmž se prUdkost fmrti merj. Ba,kdo
Uemoci swé dle aUmyslU Božjho Užjwá, romU ona
i tU Ueytěžssj záwadU odstranj, kteráž mU překážj,
bešpostředrxč a tUdjž po tomro žiwotě do radosti
wěčné wegjti. Mnozj wssak bolostUaU swaU a
dlmchaU Uemoc powažUgj za znamenj, w gak we:
liké Uemilosti U Boha stogj, aU by raděǧi PánU
Bohu djky wzdáti mšli; neboť práwě ta Uemoc,
kteraUžto Bůh člowěka tresce, gest důkazem otcow:
sié lásko.

Ba přjteli Uemoečmý! twé mnohonáfokmé bo:
lesti a trápenj gfau posljčkowé, gimžto Ua čcxle
stogj pfáno: Přichážjme od Pána, kterýž gcst
dljž tebe, a chce, bysi pozdwit)l očj fwých kUě:
mU, a gako Pawel fe ho otáZal: Pane! co chceš,
bych Učinil? uu Swědomj twé bez prodlenj od:
powj: Zatlnč Ua frdce, ať fe otewře, adyš widěl,
gak w Uěm panUge hřjch, a gak mlzkostliwě fe
sstjtj pokáUj. uao Aned fe snad domnjwáš, že Ue:
potřebUgeš pokáUj, gelikož Ježjš KristUš za hřje
chy Uasse šemřel?

Ach! toť by bylo chynessťastněgssj febe fa:
mého klamánj,kdy byš rUkama tak posskwrněnýma
záslUh Kristomých fe chopiti, gťmi ǧako plásstěm
k,xřjchyswé přikrýri, a toto opowážťiwé zahalenj
w pokánjm chtčxlUazwati.

Prawda gest, že KristUš PáU ža wssecky liu
di zadost Učinil, tak že wssickni, kteřj fe w milo:
sti Ua křtU swatém obdržené až do fmrti fwé ua
držj , přjmo do nebe půgdaU. uw TUto wssak mie
lost Ua křtU fwatém obdrženaU, bohUžel! gsme
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opět ztratili; neboť kdo z Uáš mUše řjci: Ččsk
gsem před Bohem?uu Čiňme mčlosrderrstwj Bo:
žij poklonU UeyhlUbssj, že nám ganU gesstě
cestU do Uebe odewřelo u pokáňjm. Pokánj či:
niti, Ueb hřjchůw fwých se káti, znamená: hřjch
spáchaUý sám Ua sobě rrestari; a Uer hřjchu,
kterýž by nemUsel býti trestckn, bUď giž žde Uámi,
aUeb tam Bohem. nu chěz sicet)řjssnjkawe gme:
UU PáUš od trestů pexkelm)ch oswoboožUge; a Bcch
milosrdňš š námč Uačládá, postUpUgesprawedlnost
swaU nám, aby gedertkaždý znáš chyby swé sám
Ua sode trestal Nenjliž toho Božské š Uámi na:
ložer to Ueywěrssj mčloscdeststwj? žwlássť proto,
že wssecka tráper žiwota wezdegssjť)o ktrestům
onoho saxoětaani k přirownáňj negfaU? u

Deyme tomU, že gsi padefátenussedesáte let
w hřjssjch stráwil, a k wečerU žiwota přicházelo
by ti to ša téžko, že l)ospodář š tebaU aUčty dč:
lá, a nic che Uež trpčxliwé sUássenj twých trápe:

. Uj na odráškU od twých přewelikých dthů nežá:
dá? uxx.Anebo chceš Uetrpěliwostj tresty rožhog:
niti, mjsto co byš ge mohl sobě odbýwati? uu
Nebyla:lčž by to ta Ueywětssjerděčňost k Spa:
siteli, když bychom my rozkoš l)řjchU požjwatichtě:
li, gcdo ale tresty za Uč snásseti nechtčli?

Byš pak pošnal aUplUč oť)awnost a tresta:
telnost hřjchU, čti, co se wtéto knize, pod Uadepsá:
Ujm „Ježjš wzal wiUU Uassč Ua sebe“ čte, a po:
cjtjš, že l)y hřjssUij Uičehož nezbýwalo kromč
zanánj, kdy by Bůh pokánjm nebyl k Udobřeňj.

14!
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Spasitel Uáš přifazowal Uám mrtwer a
ťřižowánj těla, aposstolowé totěž přikážanj opěe
towalč, a ewaxtgelium podneš Uáš Učj, že kdo
chce KristU přiUáležetč, tělo swé mUsj mrtwiti. uu
Hřjch mUsj býti žahUben, Ueboť králowstwj Uebe:
ské trpj násilj,„a genom ti, kteřj se ho zmocňUgj,
Uchwátj ge. ij chc tělo Umrtwjme, a ztrýz:
Ujme, tjm čilegssj a silUěgssj bUde duch náš.

NUže oprawdowě pohledni na žiwot předesslý,
a taš scbe sám: Gak pak gscm po celý žiwota čaš
fe zapjral, a tčlo fwé mrtwil a křižowal? uu
Gaké kagjcj skntkw gsem prowozowal, a gakaU
Uš;mU čjnil gsem smyslUosti swé? uu Ktercč při:
kázani postU gsem zachowáwal, aUeťogaké gsem
sobě sám Ukládal? uu Qbmezowal:li gfem Uáchyl:
nost swaU k fmwslnosti mrtwenjm těla? a snássel:
li gscm také sexbechpatrněgssj chUrawosti, které kaž:
dého člowěča potkáwagj, š trpělťwostj?

Ach! negsi:lčž UUceU přiznati se, že gsi dyl
otrokcxmfmyslů, swěta a těla; a že gsi toho nepřjx
telč w fobě Ueǧenom Ueshladil, Uýbrž i takéod něř)o
se křižowatť, a Ua fmrt wléci dal? uu Můžeš:li
sobě stěžowati, že Otec, znage, co by ti prospčlo,
nemocj tě křižUge, a chpřjtele w tobč potjrá? uxo
Ach! wěř, že nemoci wedaU kpokáUj; noboť poa
lepssený hřjssUjk powažUge trápenj swé za metlU
Uraženéhouthe, Uičoliw wssak Ueuznáwá wzlykáUj
a slzy swé za postačitelUě, loy gimi BohU UčřněUaU
UrážkU odprositi mohl; UýbržšskraUsseným srdcem
lůžko swé, Ua němž nemocen ťežj, powažuge za křjž,
na Uěmž wkagjcnosti zemřjti chce.
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Zadostičidtěnjtwé mčlo by erméuě taťdlmcho
trxoari, gak dlaUl)o gsi w hřjssjch wěšel; bčřa
wssak! kterak za ssera žiwota tU fprawedliwm: mj:
rU Uaplnjš? nu DěkUg Boť)n, že ge:st ti gesstě tU:
to š U,ailosrdeUstwjm gel)o čiUiti, a že metlU, ktera:c
Ua tebe fwážal, robě samémn dáwá do rlckoe TU
widěti, gak dobrotiwě Bčch š tedaU fmoysslj, aU tě
tráperm těla mrská. uxu

Pokcčnj dUche:n čiUěUé U tebe chposiačUǧek
otrestáttj chyb těla twého; ani fama smrt Uc; Ue:
boť i newťUUé djrě UUlsj Umřjti; pročež Uemůžeš fe
BohU dosti wynaděkowari, že tč gessrš Ua konči dá::
wá přjležitost k zaslmtženj sobě korUUy UU:čedlUické
a palmy. m Wolně tedy Uemoc a tráprnj přic
gmi, ančtaž se, proč tě Bčih práwě taU cestaU we:
do? uu Wždyť se lékaři odewšdáwáš, by řčzal a
připalowal, kde toho tělU twémn zapotřebj: a .Wo:
hU byš fUad chtěl přcdpifowari, gakým špůfobem dy
dUssi UemocnaU mčl z Uebešpečesxstwj wytrhnaUti?

DUchem kagjcjm fe i neytěžssj tráper lehce
sUássj; a pomUj:li hřjssltjč Ua fwé hřjchy: polep:
ssčnj Uetoliko slibUge, Uýbrž tjm famým giž poťep:
ssčUgest, a frdce gcho, které prwé žiwot wrž;degssj
Uade wsscckomilowalo, chce Ua pokánj Umřjti, kdx,x:
koli se bUde PánU ljbiri. RUce gcho, kreréž prw
po cišjm statkU fáhaly, Uegerm ho anracxlgj,
nýbrž i almUžUUhognaU UdělUǧj. Gažyk, krerý
na cti UtrbáUjm, Uestřjdmosti, a giným pok,)orsselxjm
se proť)řessil, chce hořkostj léšU wiUU swml Ua fobě
trestati.
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Nemoci gfaU tedy a zůsianaU kčmi Ueylepssj:
mi prostředky k dosažer ctnosti, a negsaU nikdy
důkašem Uenáwisti, Uýbrž lásky Božj. uo Moha
se w Ucmoccch tšlesných i k tomU neybolestUěgssj:
mU lčkaisiémU řezánj odlxodlati, byš sobě žiwot o
nčco málo prodlaUžil proč byš nesnássel trpěliwě
nemoc, moťxa skrže ni wéčmý, ba, wěčUčssťastný žiu
wor zjskati? nu O zagisté! gfaU lidé, kteřj Uemo:
cj swatmni gfaU;wssak i takowj, kteřjzdrawjm bešx:
božnjky nedUičemUěgssjmi se stali.

Ačkoli Uemoc twá mUčjrna gest, přcxdce také
gest předrcchý prostředek k twémU poswěcenj. Trá:
perm toliko lze tobě, za poklésky a trestU hodUé
skUtky twé zadost UčiUťti, a ledcxš:li trpěliwč pro
Ježjsse fnásseti, sianeš fe geho Učedrejkemi násleu
kownjkom. ouo Čtyřidcet, uu padrsát rokU gsi zak)o:
řxil pro nic a za Uic, a těchto nekolik trapliwých Ue:
děl dělá wlastně aUhrUek dnů žiwota twého, kteréž
gsi pro wěčnost a pro fpafrUj dllsse žiw byl. Tak
čjtati Učj tě wjra, a blahoslawenci bUde smrrtwá,
bUdeš:li Ua konci žiwota U?oci řjcs: Tlxpěl gfem
co křesťan, š odewzdánjm:fe do neyswétěgssj
wůle Božj, a fplatřl gsem, co Zsem mohl. Máš
wssak také hotow býti, zachowá:li cč Bůh gesstě
déle na žlwě, desetkrát ijce gemU slaUžiti,
nežli gsi prw swětU, tělU a hřjchU slaUžil.

Tak odk)odláUwežmi fwůg kUtnjránj přin
clmsianý křjž do .rUky, a posilni fe k bogi posledr
nij, rozgjmánjm o Spasiteli Umjraǧjcjm, a ge:
ho konečném na křjži zápaser.
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„Dokonáno!“ po pťestálé
Kťjšč mUce, trnjm korUnowamš,

Po celěm fwém tčle hroznč zedlaný

K Otci, w Učhoždanal stále,
Ježjš w době této strastnč

Wolal š kťjže uu Slowo ssťastné :

„Dokonálw !“ dťjw Ueb pozděgi
Zwolám těš, ač newjm kdy.

PůgdU tam, kdež che nic Uefaužj,

Núbrž wssecko k radosti gen slaUžj,

Srdce wjry, lásky pťné wj,
Danati co múže, a co smj.

2. Uč fe, febe saměýo ;nciti.

Řjkáwá se: Wýborný to mUž, přesskodagen,
že té Ueb oné UárUžiwosti gesk podrobesl; a hle!
ten samý mUž, ačkoli zná slabaU straUU swaU,
předce padesáte a che let trwá we swé Uazwané
wýbornosti, a ani Uepomnj,že kwečeru bUde mU:
sexti hospodáťi počext wxxdati, gak dalece swými
zlými skUtky wťnnici gcho Usskodjl.

Gsi:li geden z tčch, o Uichž se prawj: „pře:
sskoda, že tU, Ueb ginaU mchonU magj,“neměg za
to, že bdsi se té gediné mchonné UárUžiwosti má:
lo, Ueb zť)ola ch Uemčl co báti. Ach! i gedUa
gediUá nárUžiwost celé sičxce pokazj, a kdo gest
zlý po gediné estraně, bude lehce žlý po wssech
stranách. Kdo wssak wsscch UárUžiwostj sprostiti



8

se člǧce, kusiž sebe sálU, zpthg srdce swé, kam se
ono nerxche UaklcxňUgr, o čem Ueyrařčgi mlij:
wá, neb mlUwiti slýchá. K wečern wssak žiwo:
ta zlé anyklosti ztěžka se Uaprangi, a Ua zpo:
Uenáhlé odwykárxj Učdá se an pomysliti, Uýbrž
U letjtých lidj mej fe prostřede w eUxaUgeliU:n
předepfaného okmnžitě poUžiti, totiž: polšorssUge:li
tě oko twé, wywrš ge a t. d.

Kratssj gesstě cestau k poznánj UárUžiwcostj
swých přigdeš, polrxžjš:li skUtky swé na rcáhu tU,
Ua kteréž činy bližUjho swého odwažugeš. mu Gi:
UémU okamžitě a na wlaš bUdeš moci řjci, gaká
gjm Uáklonnost zxrlásstě wlcčdUe, dobrá:li či zlá.

Gsi:li wzl)ledem poznáwánj sebe samého ne:
Uxědom, giž bohUžel Uebežpečensiwj ti nastáwá, a
Uebuřc:li odňat aUd pagedj ožjraUý, Uchde ti k
spomoženj. u Dokxřeijlnex, gak nrrády fe hogj
staré rččny, a gak tčxžko kx.ýwá, Uás:xžiwost gměna
gakéhokoliwěk qořekoncxti.xM NárUžiwost oslepUge
otroka stého tak, že okonn, ktcréž wlcče, za ga:
kési wznesseUéwyžnamellánj držj. uo Kdo anta
swá powažuge za anta, hledj se gich sprosiiti;
ťdo wssak ge držj Za zncxky cti, teU w Uich š po:
tčssrnjm chodj, a wleče se w Uich až na krag hro:
bu. xux Slrpci takowémU očitě se stáwá milost
od Boha, wkročj:li w to nemor, Ueb giUá přjho:
řa, kteráž mu do hlUboké propasti ncchljdnautč
dá, ǧižřo až dofňwaře eriřxčl, ň ečo křčřéřch řjm
gisiěgi kxyl Upadl, čjm sčlǧwalnčgi oči zawjral.
Djkh Boť)n, odewjrá:li Uám oči, b!„xchomsleepě do
odewřeného záhnby požeradla neUpadli.
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Gelčkož“ čaš žiwota twého gest giž Ua ná:
klonU, a k poznánj febe faméť,xogedwa postačj,
wešmi aUtočisstěswé kPánU Jožjssi, prostřednij nae
ssemU. Qbegmi fwůg Umrlčj křjš, a pewně wěř, že
fmilowánj Božj na žádný čaš Uee.ewášáno, a že
š Bohem, pokUd gen Upřjmně bUdeš chtjti swatč
žiw loýti, wssecko k spafenj twémU potřčbnš bUdeš
moci wypůsobitť.

Nefmjme wssak očekáwati , že náš Bůh bez
nasscho přičiněnj swatými Učinj. K tomU dle
béře si náš gako č;a po:nochky; my musime mi:
losti geho frdce otewřjti, a Uechati gi w něm aU:
činkowati; spolU wssak š nj mUsjme se přičinřti.
uu Stářj a chUrawosk swaU powašUg za Uapo:
monUtj Bohem ksrdci twěmU leUwené; dobře ho
Užjweye by nebylo zmařeno. Modli se š dčiwěr:
nostj dčtiUnaU; a Bůh naplnj frdce ljtostj, ústa
wyznánjm, a oči slzami. ZkaUsseg fe před Bo:
hem, gak dalece Uáklonnosti twéQUebezpečny, žá:
dosti twé hřjchd, a hřjchy twé trestU hodny gsaU.
uu Ach! odpowědi bUdaU znjti strassné, bUdeš:li
se tášati: „Srdce moge, wydey počet, Uegsi:li
oddáno chlipnosti? uu Negsi:li anyklé hanebno:
stem? nu Negsi:li Uelafkawé, uuu lakomé, unu po:
krytstwj milowné? w MilUgeš:lj, či Uenáwidjš
bližnjho swého 2“ uo Na tyto otášky ať ďkč frdce
UpřijaU odpowčd, a Uenech se od nšho porUssi.
ti; neboť dlaUhý gestiť čaš žiwobytj twého, znč:
hož nynj, ano gest na UáklonkU, počet máš wy:
datj. uu Pooť,xlrxdnise zpět Ua fwé činy,podlé těch
fe mejš poznáwati, tak gako fe po owoci dobrém

(1)
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neb zlěm poznáwá strom. Nečekey wssak, až fe
ti Ua smrtelné postrli oči otewraU, a při sserěm
swětle lampičky Uočnj náramnaU swaU bde, swé
slabosti, swé neprawosti, a sebe samého bez po:
moci ztraceUa :ežřjš. u Ach! gakž byš nemšl se
wxxnasnažiti, poslednjch žiwota de k spasenj dUsse
swé poUžiti, an gsi polowici stoletj swěta a sstěstj
rodiny swé obětowal? Dobře wjš, že žádný dU:
ssi twaU zachowati Uemůže, nepřičinjš:li se také
sám. Pxxočež bUď pečliw, neb Pán, chtě wegjtťe
neklepáwá wždy, a přicházjwá také w hodinU, w
krrréž se tol)o člowěk Ueyméně naděge, a kdo mU
neotewře, an přicházj gako přjtel, tomU bUde přj:
cházeti hrozný gakožto saUdce.

Ach! w letech twých nedá fe prodlaUženj ži:
wota očekáwati, nýbrž bez odkladU Ua polepssenj
geho mej býti pxxaconxáUo: sic bysi se k Uey:
wětssj lxjdě fwé teprw w den sandný mUsel poe
zUati, kdežto poznánj sebe samého bUde mUkaU
Ueyhrožněgssj. u Předegdi tU nebezpečnaU dobU,
a Uč se nynj febe samék)o znáti, a nessetř žádnéš
ho aUdU; odwrhUi ho, pohorssUge:li tě.

Snad si ža žiwobytj swého Umoho se nasta:
ral a napracowal? uu Snad zprozřetelnosti, bhš
sobč pozděgi dobrých dnj Učiniti mohl? u SUad
zlakomsiwj, dyš ždohatl? Snad z pýchy, byš se
powýssil? uu SUad ale také z UaUze, bhš fwé
obžiwinl?lun Toto posledněgssj gest sice powinnost,
a welmi lchce staráwá se člowčk o wěci časné
přjliš mnoho, a o dUssi přjliš Ulálo; Uečinilš po:
dobnčš?ww Až dosawad gsi pracowal, byš okolič:
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nosti fwš zlepssil; nynj wssak swrchowaný čaš
gcst pracowati, byš sebe famého polepssil. uuo
Když ti stářj a chUrawost nedowolUgj rUkama
pracowati, pracUg dUchem a přemeysslenjm, kam
se léta twá poděla, a coš sobě za tak dlaxchý čaš
pro wěčnost Uložil. Seber, co sebrati gesstě mož:
ná; ncboť Uer možná dosti UahrUaUti a š se::
baU wzjti tam, kdežto bUde přebýwánj wččné. uu
Nechť srdce twé také pracUge; ať wssecken hřjchU
neřád wywrhne, by ctnosti, wjra a láska, ljtost
a důwěra do Uěho wegjti, a w něm se Umjstitč
mol)ly. uu Nechať také ústa twá pracUgj, wyzná:
wcxgjce se zhřjchů swých a wzýwagjce Ucibožnč
DUcha Swatého, kterýž by ti pomohl ssťastně do:
kanti, coš š Ujm k poswěcenj swémU započal. uu
Neprodléwey; Ueboť dneš lze gesstě Boha Upro:
siti:zjtra Uasiane snad, mimo smrt, desatero pře:
kážcxk. NebUdcš:li zde š Bohem, gcxko š otcem
mlUwiti, tak gako faUdce toličo k tobě mlUwiti
bUde. uu Měg toliko wůli chyby swé Uaprawiti,
a Bčib ti bUde napomáhati, by wůle twá skUt:
kem fe stala. Modli se, a metey loš, to gest w
moci twé; to wssak, co ti losem býri mci a bUde,
gcxstU Boha. uu Štěstj dosti pro tebe, že gsi se
před odbitjm hodiny zdřjmoty sioé probUdťl. Za
to wssak neděkUg sobě, nýbrž BohU, který z ne:
smjrné dobroty fwé tak dlaUho tě zachowal, ane:
dUžiwostmi a chUrawostmi z dřjmoty probUdil,
byš byl hotow, až přčgde ženich. Nemoc twá tě
wssak Uškte:eak nezachránj od každého do nawykléx
dřjmoťy swědomj twého sc nawrácenj, proččž ťxdi,
a předřjčáwey sobč často:
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Nestálč
Brzo wolj ďanat,
.Bržo si chcezanat;
Schopno páchat dczbošnost,

Schopno ncUáwidčt samU ctUost,

Snadno mňž být podwedeno,
AUlifnostj náklonnosii fwé,
WlastUjm klamem zaslcpcno,

Pťjliš fpolšhat fe Ua sebe.
Pročeš Otče! mdlčmU mnč

Popťeg prawč statcčUostť,
Abych ani malomyslUosti uu

(Že gfčm na Boha kdy zapomnčl)
Ani opowážliwostiu
(Že gsem aUgclcm fe býti mněl)

Někdy Ucželcl.

.apr

3. Na fwčtč gest famá maonsi.

Na lůžkU UemocUém, když stářjabezsilj wsseu
cko snaženj člowěka o prodlaUžon žiwota marné
činj, tU reprw nahljžj, gak marné jgest wssecko
zbožj swčta, za kteréž sobě nynj an ždřjanrj
nemůže zakaUpiti. uo A předc ža zdrawj fwého
fwětčm tak býwáme omámeUi, že za geho požj:
wáUj ctnost, swědomj, dUssi i wččnost řdáwáme.,m
Co hy asi z Uáš bylo, ba co by bylo z celého
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swěta, kdy bhchom zbožj gcho dlé žádosti, wždy:
cky bez Uemocč, bez bolesti, beze strachU smre
ti požjwati mohli? wu Kdy,bychom statky we:
ždegssj nemUscli opUstiti? w Q gak by se geden:
každý snažil zbohatnaUti! Giž nynj, ačkoliw po:
držer statků krátké gest, objragj a oblUpUgj e
lidé obapolUě, magj Ua sebe zásstj, a gedeUkaždý
chce co Ueyche žjsiati. uu

Ach! UeUmjli člowčk lakotU swaU Ua Ušdě
držeti, staUe se gegjm otrokeme PozorUgme toli:
ko peUěz chtiwét)o; i w neywětssjm stářj gesstě
šhromažďUge poklady gako laUpežUjk, který po
wdřčeném giž odsaUžer gesstě Uěco peněš Ukrádá,
by tU radost mjti mohl, že alespoň přeš gednU
Uoc gesstě perše mčl. Pročež sUadno se mysliti
dá, gak mnoho welikodUssj k tomU žapotřebj gest,
aby ránU dwogUásobUě nepocjtil člowčk w do:
brém bydťe, wdňstognosti a oplxšwálxj postawený,
aUa smrt wssecko toto š njm gednml ranaU za:bjšl

O! sixarkům by se nemčxlo dáwati to pěkné
gméno mo dobré; Ucboť kdo statků má proto gr:
sstč nenj dobrý, ano raděgi by dokládati se mohlo,
že bohatý zřjdka geU dobrý býwá, řjdčegi wssak
gesstě ssťastný uu Máme přjkladU na lidech, kteřj
bohatj a zdrawj, bolestj a Uesstčstj prosti gsaU, a
přcdc se za ssťastné nepokládagj. NenaplUěné, a
zklamané žádosti, dlaUhá chwjle, nedůstatek wese:
lostj a radowámk činj ge pii wssem wssUdy oplý:
wánj gegich tak chpokogenými a nessťastnými,
gak gťUj chUdobaU a bjdau býwagj un O! gať
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brzy ncstřjdmost UwalUge Ua hltoUě přesycenj a
UechUť. Gak mocně trefce wilnost otroky swé, a
gak Uessťastnými mnsegj se bjdáci takowj cjriti w
Uebežpečné Uemoci, kreráž ge gako prowazy k loži
přebolestněmu Uwaž!:ge. ono

NicméUě wjdáme začasťé břjssnjky Ueyopo:
wážliwěgssj, kteřj neywyšssjho stářj dofahUgj, Ue:
gfaUce ani wyfjlenjm, ani nemocj aneb něgakaU
ginaU nehodau z prostopássnostj swých wytchowá:
Ui aneb trestáni. au Mnohý zlosyn w pokogi až
do swěho skonánj požjwá Uefprawedliwého gměnj,
co zatjm ctnostný chUdobaU a bjdaU mře.

Tato wssak newinně trpjcjho nerodiž w
malomyslnost. uo DůwěřUg se w Boha, a ob:
ding seswrchowanédobrotě the wssemohachho,
genž rUkU, chtjcj trestati, tak dlmcho napřaženau
držj, by i Ueybezbožnšgssjmr: djtěti k dobrowoer“:
mU nawrácenj:fe čan se dostáwalo.

Gsi:li ctnostný, a předc w chUdobč, opowr:
žen, a ze swěra témčř wywržen; fwjgjš:li se na
loži sxdšm sUad giž po mnohá léra gako čerwjk,
mořj:li tě bjda, proto předce gesstě nemysli,žeš od
Boha opUsstěn. Bůh tč má Ua paměti , a bUde
wěděti, ktčrak ti zpomoci. Brzy ti přigde čaš,
w kterémž,gak Pán Ježjš dj : „zármUrek přátel geho
obrátj se w radost.“ u Obrať gen frdce nexoin:
Uč trpjcj k BohU; pozdwihni oko plačjcj k Pánu
Jcžjssl na křjži: a k)nedle po prwnjm wzezřenj ú:
těchaU Uaplněn bUdeš.

Ach! ačkoliw nám křjž weťikaUpotěchanýti
může, gelikgž gest podnětem kcrnosti pobjzegjcjm, a
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Ueyďezpečnčgssj hrázj proti přjwalům hancbných
UárUžiwostj: Uicméně spasitelné toto o křjži Učer
Ulidj rak fesslo š mysli, a neywčxtssjlidstwa čásť
tak do wětrU žiwa gest, gakoby po smrti ničel)ož
kdanánj, a ničchož kobáwáUj nebylo. A proto
Utrper býwagj tak tčžká, že nářkU nasscho Uebý:
wá ani konce. Pláčome bez útěchy, Uepomnjce,
že netrpěliwostj trápenj fobě gen přidáwáme. Mě:
liťbychom se z trápenj raděgi weseťiti: gelikož bj:
da, kteraUž předce snésti mejme, pramenem požc:
hnánj se nám stane, snássjme:li gi trpčliwě. ij
způfobem můžeme také saUžer swá promčUiti w
skUtky kagicUé, BohU milé. au Bez pokánj hřjssnjk
spasenj nedogde. Tak gak gfme byli oddáni ne:
sprawaxdlnosti , tak gak fe frdce nasse w sUrowých
rozkossech kochalo: tak mejme také smysly swé
mrtwiti, tělo křjžowati, mohUtUostj swých k pro:
fpěchU ctnosti Užjwati, a Uáchylnostj fwých k ně:
čemU wyšssij porřebowati. nu Wsseckoginé snaš
ženj marné gest. uu RUce:li nasse až dosawad
statek cizj přigjmaly, negenom ho anrátiti,
nýbrž i almužnaU od swaku hijchU se magj o:
swoboditi u Usskodilli gazyk náš bližnij Utr:
hánjm, pohorssilli newinnost řečmidrzjmi a oplz:
lými: ččňme zadost netoliko wzlykánjm, nýbrž i
odwoleyme Urrhánj, a wszngme bližUjho roz:
mlanáUjm ctnostným.uu Nestřždmě:li gsme požj:
wali nápogů a pokrmů, nynj tčlo postům por
drobme, a hladowého chUdéhopokrmom naschg:
me a nápogcm občerstngme. m Slowem, po:
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káUj fwé dle břjchčiw fwých měřme, bh od Boha
za hodně szláUo bylo, a dobrého owoce přiUeslo.

Ač fe giž připošdjwá, a byť č také giž po:
slednj hodan dne byla, UicméUě š dčiwěonstj na
rinici k práci pospěssme, neboť hledj hospodář
che na dobraU wůli, Učž Ua djlo famé.

SUad gsi žil giž drahný čaš we fwé zpilosti
a pitomosti, a wsse se ti dle žádosti dařilo, až
ďo Uynčgsska, ano fe připozdjwá, a Pán, chtč!ne:
mocj ansstjwiti tebe, Ua ďwéře twé tlUče. Nee
bylo:lišby k erdesstěUi, kdybyš bo přede dwéř:
mi nechal státi, gako oUoho člowčka w ewaUgeli.e
Um, genž nočUj doby U saUseda fwého o chléb fe
Ucházege, tlaUci mUsel, a opčt tlaUci, až byl wstal
saned? auu Nechtěl byš dřjwe Ua Pána žiwota
pomthi, leč až by byla Uemoc twá nebezpečná, a
až by ti řekl lékař: že mUsiš Umřjti? mu Nčna:
l)ljdl byš ďřjwe do swědomj fwého, Uepomněl byš
dřjwe Ua polepsser žiwora, leč až by se ti dalo k
stošUmčnj, že gest w Uebezpečesrstwj, a že kmsi
snaď w Uemoci té mohl zemřjti? xuxe BUdeš:liž
potom o zemřenj smeyfsleti pokogUěgi Uežli Uij,
moha gesstě ruce k UeHi pozdwihUaUti, a kagicně k
BohU wolati?ou O! Uečekey, až UebUdešnikde
nic giUého, kromě smrti, widěti; dneš gesstě raděgi
kBohU se obrať, a poUžj milosti, kteraU ti Bůh
w nemoci podáwá. nu AbUdaU:li ti, aU se Umdra:
cowati bUdeš k BobU, hřjchowé rwogi naháUěti
strachy, Ueklesni frdcem, a nrpoddey fe bázni, Ue:
boť orec dobrotiwý wětssj gesstěchyby Uežli rwé gsaU
promiUUl, a Pán Ježjš řekl, še aUgelé nadThřjssUjkem
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pokánj čincjm che se radUgj Uež Uad dewadcsáti
dewjti sprawčdliwými, kteřj pokánj UepotřebUgj.
uuo Gessrě žiw gsi, a UrčřžešpokáUj fe chopiti, a za
hřjchy fwé žadost činiti; Uečekey, až bysi se ne:
mohl káti, a až by tě Bůh gakožto saUdcetrestas.

Gestli si za mladosti swé swatémU nábožen:
stszeposmjaoáwal, bUdiž alefpoň Uij za stářj
fwého gcho silným zastawarelem, a dokaž úctU
fwaU kUěmU žwlásstě tjm, že se w přjtomné neu
moci, a to sice dřjwe gesstě Uež se UebezpečUaU
stane, wssemč fwátostmi Umjragjčjch pro fpascnj
swé, a pro powzbuzenj ǧim)ch pobožně žaoparřiti
dáš. Ach! Ueřá se Uic hrožrtěgssjho mysliti Uad
křesičmy, kteřj ž wjry, oUoho Ueyswětěgssjl:o da:
rU Božjl)o , posměch sobě dělašje a kteřj až k
neodesstčUj opowcčžliwě tagemstwjmi Uasscho swau
tého nábožexUstwjopowrhugj. Ba protiwno gest
widěri křesťany w Uáboženstwj swatém zroché a
wychowané, grUž i pohanstwa se přidržUgj,a gesstš
we wysokém stářj, kwečerU žiwota, ba i w famé
hodince smrti w blUdU swém trwagjce, gako pro:
tiwnj;i swěho mateřskél)o Uábošenstwj Umjsagj.

Q! l)roznotě státi UhrobU takowého protiw:
Ujka náboženstwj , an býwá anráceU zemi k
zpráchniwěUj.uo Chtčxli:li bhchom žiwotopiš geho
w kámen náhrobnj wdlabari, mUseli bychom řjci:
W tomto hrobě práchxxiwj protiumjk a hance Uáu
býožeUstwjprawéť)o, krerémUžPán Ježjš, gako drlchdy
Sawlowi, byl by mol)l stokráte řjci: „Proč pro:
Uáslcdegeš mne, mé Uákooženstwj, má tagemsiwje
mé Učenj, a mé kněže ?“
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Ach thsta Ualezalo by fe tak hrůzoplodných
nápisii, kdy by čim) gedUoho každéť)o Ua Uáhrobky
se pfaly. deraťme tedy očj swých od těchto
zawržeUců, kteřj sami se zatracUgj, a oplakáweya
me toliko to, že gsme i my teprw š wečerem po:
čali Ua ncbe Ulysliti, a maonst swěta pozUáwati.
Za to wssak Uynj žádUé giné zUámosti Uchleďme
a žádUého giUého obcowáUj, leč še smrtj; přede:
sslemež skUtky swé Ua wěčnost; a srdce Uasse bU:
dižl tam, kde poklad Uáš. xu Obraťme se přjmo
k smrti, Upřjmnátě a bezelstná. Nedagjc se poon
ssiti, předstange nám wěci tak, gak gsaU,a prau
wj gednomU každěmU z Uáš: Wssecko Ua fwčtě
gest marnost.

bqrfqu 7

4. Steiřj gest pozweinj k fmrtč.

Den po dUi wždy bljže k hrobU přikročUge:
me, tak že žiwot Uáš i ša zdrawých dnů neUstáa
lé gest ksmrti pokračowánj. Rotemůže:ki se koo
Uečně stařec, zbystřeUým krokem pofpjchá Ua wěč:
Uost. Nemoc zagistš wždy gest pošwánj k smrti.
xxx Dosáhl:li tedy člowěk kmetstwj, mčl by se ča:
stěgi tjm zabýwati, co se ho Ueyche týče, totiž
smrtj Připozdilo:eli se Uám konečUě, smrt stogj
za dwéimi Uassimi, potlaUkagjc Ua Uě roztičUými
chUrawostmi Člowšk, genž se po tak Umoť)á lé:
ta byl UenaUčil co gest Umřjti, a genž fobč tak
počjná, gako by smrt za powssjantj Uestála, gest
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welmi k politowánj. Každý křefťan wj, a mUsi
wěděti, že Uáš smrt Uwede do stawU neznámého,
a wěčně trwagjcjho; bUď ssťastného, bUď nessťast:
ného. u GedeU Ueb drUbý gest erř)hnUtelný,
pročež stogj za práci„dowědšti se, který z obaU
nám bUde za podjl. Zádný fnad nebUde tak zpozx
dilý, by se domnjwal, že beze wssj pocht)onsti
stářj dogde; a bUdťž on sebe mladssj. W mlae
dých letech gest che Uebezpečenstwj smrti než w
stářj. uu Lidé mladj gsaU mnohoUásobUým nrmoo
cem podrobeUi, a nedUhy, gčmiž býwagj obkljčex
ni, býwagj wždy prUdčj, a kléčenj obtjžněge
ssj, Uežli U lidj zletilegssjch; pročežmálo kdo wel:
kého stářj docháč;j.mu Smrt wztahUge rUkU swaU
na každěho, a gestiť patrno, že mládj w ohledU
tom žádné přednosti před stářjm Uemá. u Mla:
djk sire daná, což stařec Ulesmj,Mu že totiž dlaUe
ho žiw bUde: Uaděge wssak nenj gistota, kteraUž
má stařec; Ueboť tento giž dosáhl, co oUeU daU:
fá. uu W tom ohledU tedy stařec má přednost,
že giž dossel toť)o, co mladjk daná. uu Stařec
dlaUho žil, ačkoljw se mU zdá, že to germ w
snách bylo; a Uynj, an počjná žiwota sobě wssju
matč, béře žiwot konec. uu A tak gest še wssjm;
ž minUlosti Uepozůstanax: UežaUčinky anásledky činů.

Ach,sen žiwota Uasscho přjliš gest krátký, a
Uenj možná dosti opatrUě a ssetrUě š tjm krátu
kým žiwota wezdegssjl)o časem hospodařiti; Ueboť
odplynUl:lť, U.enawrárj se che. uu Aniž máme
na wůli žin býti, gak dlaUho by fe ljbičo, Uý:
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brž herci podobni gsme, gemUž Uenj dowoleno na
gewissti dljtť, až by opona spadla. UlohU toliko
swaU má doBře prowésti, a pak mej odstaUpitt,
w kterémkoli gednánj úlol)a gcho fe siončj. uu
Tak ťoy ani křefťan Uemšl chtjti, žiwobytj swé
prodlaUžiti, Uýbrž š diwadla UstaUpiti, ať byla
úloha gcho dlaná nebo krátká.

Dokonal:li gsi swědomitě ,qakošto křesťcm
wsse, kterěž ti bylo Uložer, nemůže se ti Uic žáa
daněǧssjho státi, Uež byš, stářjm a Uemocj fesslý
gfa, zponenáhla žiw býti Ořestáwal. Takowé ži.ed
wora skončenj gest Učyssťastněgssj, gelikož přirozeu
nost djlo, kteréž byla sama složila, tjm zpusobem
také sama opěr rozebjrá zpouenáhla. ux Šťastný
gsi tedy nemocj swaU, gelikož tentyž stawitel tělo
twé baUrá, který ge wystawěl. u Stawenj, kteu
réž gesstě Uer wetché, Uásilně toliko zbořeno bý:
wá, pobaUrané wssak wětssjm djlem samo od sebe
w zřjceUin léhá. Slowem, křesťan wykonaw poe
winnost fwaU, a gsa giž stár, ten drober časU,
který gesstě simd popřán bUde, Uezcchodj lhostegně;
také se wssak Ua žiwot pomjgegjcj UebUde aUzkostu
Uč wšsseri, gakoby chtěl běl) gcho Udržeti. Nrnjť
ho ragno, že mjsto, Ua Uěmž stogj, Bch:m mU
byťo wykázáno„a že stanwisstč swé opět opUsti:
ti mUsj, gak mile hodina k střjdánj stráže odbi:
ge; a že po Uěm opět giUý na mjsto geho Ua:

stamoj. ,
Gestit to tedy w každém ohledU sspatná

známka, Uechce:li nemocný o Umřenj ani slysseti,
a denně,ťoyť se i rošmáhala Uemocgcho, ozhogenj
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fe a Uzdrawenj mlij. Takowý nemocný dwog:
Uáfobně bjdný gest, an wssemU UebezpečeUstwj Ua
wzdor předc Uzdranxenj tjm téměř wyUUtiti chce,
že oči před fmrtj bljzkaU zawjrá, Umřjti žhcxla
Uechce, a od lidj po!noc očekáwá. Nčž, gaká pak
gest takowého UemocUéť)owjra a důwěra? Gak
mU asi mej býti U srdce, když kUěz Umgjcj ho
těssiti, obssjrnými úwody most sobčx stawěti mUsj,
po Uěmž by se ksrdci Uemocného Bosicxl?uuu Ach!
žcidný by Ueměl čekati, až kněš přiUUceU býwá
gemU řjci: „PáU gest na cestě, Uaplň lalUpU
swaU, hotug se!“ Slowem, letitý člowěk každý
wečer mělby za posleduj Howažowati, a tak žjw
býti, gako by každičký deU lxoyl grho dUem po:
slednjm.

Dal:li nám Bůh tU milost, že ač stařj,
předc gesstě žiwi gsme, Uásledngme aUplUě Učer
apossřola Páně. Pawel totiž Titowi swému Ua:
řišug.x, UapomeUaUti staxčců, by stiszliwě a počest:
ně žinďi, a we wjře stálj gsaUce, w lásce a trpě:
lixoosii fe cwičili.

, Ach! toto Učchj fw. Pawla Uám wškem sax:
sslpm deUně se můše Ua srdce klásti; Ueb wěk
Uáš gest gesstě poslednj čaš kpokánj, a mej gjm
býti. Starý člowšk bez !oho žewnitř giž wy:
hljžj gako kagjcj; hlawa fe třese, oči fe šatem:
ňUŽje Uohy kle„sa.gj pod břš:nčnšm swým; ššž tšž:
ce nesaU; rUce gsaU fwadlé a hubené a tělo celé
žchrtlé. NedUhowé tito, gakož i wssecko ostatnj,
co stářj š febaU přčnássj,gsaU samá powžbUzowánj
kpokánj. uu ŽalUdek Uemohach bez obtjžnosti



edoQ“

pokxmů st:áwiti piipomjná předesstaU Uestřjdmost,
a Uapomjuá k pokánj uu Ussč UahlUchlé Upama:
tugj Ua pokánj nad tjm, co druhdy hřjssného rá:
dy sleychaly. Qči hasnach činj zadost za to, co
nčkdy hřjssného š rozkossj ohledáwaly. u Také
se zdá, gako by Bůh za pokánj to dopmxssrčl, že
se ssediwci pro sesládlé smysly swě od giných za:
wrhowáni býti domnjwagje a proto UedowěrUě
mcži lidmi fe plazegj. nuo Tento cit wlastnj poU:
kange Uám, bychom my stařj, za winné fe Užna:
li, obtjžUost UedUžiwosti swé za trest zaslaUžený
powažowa?i, a pokáránj takowé, U přirownččnj k
chybám fwým hrUbým toliko malé, trpěliwč sná:
ssoli. A tjmto trpěliwým UedUžiwostj swých sná:
sserm trápenj mUsseně w siUtky fpasitelné kagic:
Uosti proměnjme. NeUčinjme:li tak, gména bláz:
nů, a opowrženj maudrých, gak se čre w knize
EklesiastikUš, zaslaužjme.

Nebyla,liž to zpozdilost, že gfme tolik let žiu
wobytj swěho zahodili , a dlaUhý padesáti Ueb
ssedesátiletý čaš žnj uplyUaUti nechalť, a Uynj š
práždnýma rukama U brciny wěčnosti stogjme?
Gak mnozj uu ach! gak mnozj nemocnj pro náx
ramné bolesti aUtrpnost Uassi wzbudili po celý
bč!h žiwota Uasscho; gak mnoho gfme gich widěli
Umjrati; gak mnoho gsme gich doprowodilř k
hrobU, a nepomyslili gfme, že i na Uáš řád
dogde! uu Nynj sami xnemocj obkljčeni gsan
ce, gsme tU, kdež býwali oni, gichžro smrt by
Uám bhla Umudrost kázati měla; my wssak dosaa
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wade zpošdilj za to máme,že ten Ueb onen schop:
ný lékař, ten Ueb oUeU hogitelnostj wýtrčm) lčk
náxš z Uemoci wytrhtxe. uu Gako by, byť bychom
se i pollzdrawili znemoci Uyněgssj, žádUé smrri
che Uebylo fe co báti!

Ach! zanechmšž Uzdrawenj fwě BohU, a oe
statně ať š Uámi naložj gak se mU ljbj; Uebo
kdo wj, Uebl)loli by drUhš zlé horssj prwnjho?nu
My stařj, bohužcxl! žkUssenost tobo máme, že Uáš
prwnj hřjch kdrlchémU, drlchý k třetij, a tak
pošxcid až č nefčjslnémU množstwj hřjchů přiwedl;
a že nynj kwečeru žiwora, kdežto hospodář od
Uáš počer žádá, tak šadluženi gsme, že sobě po:
moci gťné erjmex, Uež za odesstěUj dluhů swých
prosiri. Nynj gest Uám zcelého srdce kBohU
wolati: Qtče! odest Uámnasse winy, gakož imy
odansstjme Uassim wintkům! xxo Modleme se, a
wnUaložme zbýwagjcj Uám gesstě čaš Ua pokánj,
a budeme:li oprade chtjti, bUdemeš to, nemocj
a fmrtj, odewždáwagjce se do wůle Božj, wkrát:
kém čase tolik dthU zaprawiti, že dobrotiwý
Qtec Upsánj Uasse krwj Syrra swého wymaže a
zahladj.

b

Ze PřjssUjke

Celý osUd hřjss!ǧjka w UásledUǧjcjch čtyrech
sadách gest obsažen: ijobytj gcho wezme konec;
čin geho se položj na wáhU sprawedliwaU; hřjd
chy geho potrestány , a trápenj gcho wčxčUábUdaU.
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.u. HřjssUjk gest nečistý , a protiwj fe swaté wůli
dožsié, ktcráždy horáda očistila; Bůh Uásledowně
Uemůže mjti nad Ujm zaljdenj. Ba, hřjssUjk mie
losti, wssUdyho hledagjcj , fchwálně se wyhýbá, a
tak fejm fobš Uepřjtelcm gsa, strogj fobě peklo,
tak gako ctnostný fám fobš ncbe twořj. uuu Do
nčxbeUemůže wexgjti Uic Uečistého a Uedobrého, tak
gako do pckta zlé toliko přicházj. U wčxčnosti te:
dy fe dokonáwá, co fobě člowěk zde přiwlastnil, a
tam š febaU wžal. Gaký tcdy člowěk Ua wěčnost
odegde, taký ostcme, a UebUde che žádné doby, w
kterěž dy ginakým státi fe mohl. uu Za poslednjm
žiwota okamženjm Uepřigde žádUé giné, a to proto
samé, že gestposlede. u

Tyto prawdy strassně mUskgj frdcom každěho
hřjssnjka pohUaUti, nenj:li erčrall wssemU, což
fwatého gest, žamčeno. oxo Wssak, bohužel! newě:
ra stala fe hřjchem, mč)daU Uwedexxým, a wetřela fe
w mjsta prawš, křesťansié wjry; a teUto hrozný
hřjch gest miláččem obecenstwa, gelikož žcčdnénárU:
žiwosti w cestč nestogj.

Ani k pochopenj Uenj, že newěra mozi n:imi,
kteřjšto fmUtné náslexdky gegj tak bolestně pociťUa
geme, tolik přčdc miloijků Ualezá. My lextitj
Zwlássrě, bol)užel! hořkét)o owoce nčxwěry še wzlyx
kánjm a slzami gfme zakUsili. Newěra oUo hrozné
zbaUřenj we FraUcaUzjch porodila, a tjsjceronásobu
UaU dde, kteraUž dosawad snássjme, Ua náš Uwax
lila. Ach! bez konce gest Uessťastných pozůstarků
oné Učwěry; a běda každémU, kdokoliwěk na oheň
tčU wsseckofžjragjrj polénko přiložil. m Z newěry
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Ueyohawněgssjžansty pocházegj; ona půfobj man:
žclstwa Uespokcgená; čjnj sspatné rodiče a wdchoe:
watele mládeže, Uezwedoné djtky, newěrUaU čeleď,
křiwopřjfežné přátely, a tisjcero potwor bjdy.

Ach! kdož fečte domy wssecky Uessťastné , které
následkem newěry w přjbytky žármUtkU byly pro:
měněny, a kolik pokogných rolj stalo fe bogissrěmi.
O! gak mnoho kwetachch ljcj widěli gsme w zbč:
hU wálečněm zblednaUti, a gak mnoho do krwe
Uplakaných očj k ncbi pohljšetč, a gak mnozj bjdnč
po swětě se potUlUgjce dofsli wyswobozenj z aUško:
stč swé teprw w hrobčx.

Ach! můg Bože, to UxsseckoUwedla na náš
newěra, a Uárodowé hlUboce rančxUj celá stolextj bU:
daU mjti co dělatč, byxse rány gcxgich, Uelidsky gim
zasazené, opět zahogily. uu Denně ǧesstě wjdámč
takowé wjry tUpitele, genž fpify neybezbožněǧssj
žl)otongj, a rozssiřUǧj, qimiž netoliko smyslnosti
lehkowášné mládeže lal)odj, a tak oleg do ohně li:
gj, nýbrž i U dospělého lidU sskodUtropj, Ueprae
wosti wt)mlanwagjce, hančřmosti zaodal:tgjce, ná:
rUžiwoski zbožňUgjce, a sw. ewaňgcliUm w posměch
Uwošxlgice.

O! gaká to až k Užasnxltj hrozná weyčjtka,
mUsjcli fe nemocnému řjci: Této ohawnosti szssrš:
nj erěraU fwaU gsi napomáhal! Ba, takowý ne:
ssťastnu sám si to bnde museři Uredlm:owatx neboťfsil .777, r

w fmrti gcst prawda Budeť UUcenpřiznati f,
že nessrčxstj hezbožnými spisy gcho zplozená UčxǧsaU
k sijtánj O! až mráz kosti p:objť)á, čowž se mej
wyznati: mládež, dUUe krwj KristowaU wdkaUpené

Panc zč“lstaňň náms U
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wraždil gfem; Ua mjsto ctUosii wsstjpil gsem mra:
wů roszstilost; prostopássnostem, Ueprawostem
U:Udrzegssjm bráUU gsem odčwřel. Wychowal gsem
lidi bez wjry, beze stUdU, slowem lčdi bez Uábo:
žeUsiwj. u

O Bože můš! gak musi býti ččowěkU, který
gakožto protinjk wjry snad třidceri, čryřidceri, a
padesáte let dUssč wraždil, a Uynj konečně na
loži smrtelnšm se nacházj, mage zbjrati owoce
swé gedowaté fčtby. uu TU ležj rmchač, trápen
zimnicj pálčiwaU, Ua kobercjch hedk)áwrcých gako
Ua U!dli ťešamém, a wssickni přátelé gcho a násle:

doxonjci Učgfaz: š to rozljcené pUlsowánj žjly geho
ochsadiri.e) u Chlldssj Uež mnoxť)ýžcbrák krerý za
dweřmi geho stáwal, stogj nyn,j sám UdráUy wěč:
nost:.

W prawdě, kdyby š tautéž horliwostj pro
ctnost a wěčnost byl pracowal, š gakch roštrU:
ssowal žlé, zagisté by do králowstwš a sláxďd
swatých wessel. Newěra wssak zřjdka Ua gediné
neprawosti přestáwá, Uýbrž mol)loby fe skoro řjci,
že erěřjcj wssecky Ueprawosti milUge. u Nynj
mage na wěčnost odegjti, owssem si sUad dxoomyslj,
co gest mi platna má důstogUost, kteraUž mejm
opUstiti? u Co mi platno Uté bohatstwj, kreréž
nx.mj do cišjch rUkaU přigde? au Co mám Zoběx
ti swčtu wčnowaUých, swětU, z Uěhož Uij mám
:dykročiti?

4
jdř)Potjte se nrp:xa:oostmi, ťekl lěkař hUbiteli lčdstwa

Coslotowč dsHerboiš, an si Ua pálččwi) pot stčžowal.
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Tak ležj a těžce oddychUǧč opowrženec na
fwě posteli fmrtelné, až fmrr kofaU mcčchne.

Pokračow:inj.

Gak mjle gest fe hřjch šakoře:til w frťxcičlo:
xočka, rošmáhá fe co gedowatck šrostljna, a býwá
onjm Uečistým duchrm, o Uěmž ewanǧčlium pra:
wj, že, nawracuǧe se do člowěka, srdm dUchčigi:
Uxých 8 sebaU pogjmá horssjch, Uežli gest fám.
Nexyhorssj a Ueynebrzpečněǧssj z Uich gest newěra;
kde fe tato Usadj, srdce hrázj ohradj, o kterauž
fe i Ueygádrněgssj prawdy odrážcgj. Neměra pů:
sobj Ueustupnost mysli, kreréž zárowcxň š Uj se ro:

uu Nepospjssj:li lékař božský ku pomoci, zrů:
stá žneustřrpnosti této smrr, a ze smrti pcxklo.
Pročež, gak gfem řekl, mydorssj z oněch fedmi
zlých dUchů gest erěra. uo

Newčra zápasj i š Wssewědaucjm, a tepe i
fwaté slowo Božj. Wyhledáwaǧjc w záčoslě Učya
smětčgssjm mjsta, co do smyslu sobě odporUgjcj,
držj Učer spasitelné za nofmysl. Ano, raUhagič:
nost newěrh hledj zgečwenj Božj š rozmchm roz:
wésti a rozdwogiri, a frdce wsscho swčxdomj hry:
zenj sprostiti.

Politowáwj hodUěgssj gessrě gost wssak to, že
! stařj !idé které smrt Un. řštšš!.x UšpřerržřcclUšm
giž držj, churawostj swých an sobě Uepowssi:
mnauce,mjsto, cobh Ua brzké zemřenj ponměti ana
cestU tak důležitaU š třesenjm se hotowiti méli,

omrzelým čtenjm szstlých.roUši!:ů se wyrážegj,
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a k:!it)y, kterěžby k fpasenj gim nawomáhaln,
f.i)wňlmč a zaUmyslně od fčbe odklišUgj, ba i fe
stwdj knihU obscchU nábožného w domš swém tr:
:the, eu

Tak gediný lék, genžby ge gesstě Ušdrawiti
a zachowati mohl, od febe odwrhUgj, fať)agjce
dychtiwě po sladkém gedU, kterýž ge w dřjmotxU
a opogenj Uwádj. A tak fobč w podlosti fwé ho:
che a odlibuǧjce, w kalissri dUssi geǧich žáhlld:
ném dobře fe wy:mchážegi,.

Ach! bjdnjci tito wadnUtj fwémU na wšdor,
a na wzdor swým ssedinám a swémUbezsjlj, chtě:
gj beš přjtrže se radowati, a požjwati tak dlaUe:
ho, gak ǧeU možrxá; bUdiž Uasiotom procirnUtj
gakékoli.

Takowý člowěk požjwá gako howado z boǧ:
Uosti tworstwa, ani Uežnage Stwořřtele wssemo:
hachho. Ba, takowý zhowadilý člowšk dUchem
zemřel, a odemřel wssemu, co fe netýče tšla a
potřeb gcho. Pokrmy drahé za stolem fwým hl:
tagč ani gedinaU, byť i ščn rychlau mysslénkaU,
nezpomene na toho, genž mU tač drahý a stkwost:
Uý stůl oř)staral. uo TakowémU wssak hltaři
w nexsstěstjgesk prameU potěchy zawřen, aneb ra:
děgi rceme, že sám před fedaU ho zamjrá ; potá:
cege fe, a k sta“rj kráčege, na Uic nčpomnj, až,
x:oš m:š mpo;orm.ščz stoǧž n.cx.kragč hro!me u
Pieedchůdcowě smrti, mdloba, chUrawost, l,dolá leb:
ka a ssediny fe woskUrUgj, den žUě wyčxlckne, a
eošá;en Uezafel krom hřjchU ničehož.
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WpododUé:li lchkowášncsti gsi žssediwěl,a lje
bila:li se ti pjfeň epikUregská: „Gezme a pjme;
neboť žjtra zrmřeme!“ dey soloě tedy nynj to po:
sledněgssj ljditi, totiž: zjtra zemřeme. au Gakož:
to křesťaU wssak mčxl bdš raděgj řjci: Prosme a
modleme se, ncb žjcra Umčeme. u Nemůžcš:li
Uxssakche posty wddxžeti, Uafchg chndé by Uasy:
cenj gexgichža odpnsstěnj l)ijchU ti slaUžilo ou Gsi:
li Ua loži chUrawý, Za ssťastnéť)o fe mUžeš poklá:
dati, žexse tě PáU gesstě dijwe Uchopil Uežli cě
prm:d zahynUtj pohltil.

Netřeba důkažů, a poslčxřxnjhodina každého ox
tom přrswědčj, že ten, kdo pro Uafycenj žádosti swé
zlé žiwota dUchownjho a piexfného sč odťekl, za
okamžité požjwanj dal dlahoslaxrensiwj swé wěčUé.
au Žiwot Uáš, byť sebe déle trnal, pťedce gest
geU okamženj m Kdo tcdy ničemným, pomjgegj:
cjm siatkem pro Krista oporrrlšne, ač w chUdobě
žiw gest, a drlchdy Uic che chmjwá, než drodty,
kteréž mU lakomost boháčů l)odj, Ua ko::ci, když
byl wssecko přetrpěl, také gcnom okamženj žiw bx,xl,
zrnkem pjskU opowrhl, alč tjm žiwot wčxčUšblažč:lý
zjskal. xu Nebogj se smrti, Uýbrž š křjžcm w rU:
kaU předstawj se před Boha wěčUého ; nebe se mU
otewře; člngelé, swatj, an iBúh sám Uzná ho
ža wykaUpeUého na křjži; za přináležegicnost Spa:

Nechť erěijcj křjžemopowrhUgj, Uechť se na
rány toho, genž se za náš na křjži obětowal,
chladUědjwagj, a w anyklýxch swých prostopássno:
stcch žiwi gsaU, Uechťi peanU wer Uassi w Jc:
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žjssč tUpj, tjm stálegi křjž ctěnw, tjm častčgi drae
haU a txolestnall oUU oběť fobě připomjmšyme , kte:
ráž za náš Ua křjži krwácela. Spogme fe zaUplna
š ranami swého Spasitcxle, a radUgme se, žr se
nám Uěkdy křjž postawj Ua hrob gakožto česiné
znamenj.

Protož, l)řjssUjče! gestli tě milost Božj z ne:
wěry twé wytrl)la, tak že Uy,nj ono zlé Ualyljžjšš a
chyb swých srdcčné litugešž nčklesey srdcem. ij
wětssijyla newěra twá, tjm wčxtssjbUdiž nynj wj:
ra w fmilowánj Božj; a š taU sianU wěraU we:
zmi častěgi k Umjránj odhodlaný křjž do rUky, a
rozgjmey fobč láskU JežjssowU na křjži. Před:
staw sobě, gako byš skntrčně widělSpasitele, an na
křjži wisi. Předstaw fobě, gako by krew a rány
gcho wzhůru wolaly: Qtče! odesť gim. uu J za
ty tcxdypřimlmxwal se Ježjš, kteřj ho o žiwot při:
prawili, a měl by méně pro tebe ljtosti plného, na:
wráceslého, a kaǧjcjho Učiniti? an Ach! Bčch:člo:
wšk Umjrage na křjži neřekl toliko: „Qtčš! gak
tU chceš,“ Uýbrž Uxččitč,bešwýmjnky prosil, aby
oprawdowá žádost gcho Uaplnčxnabyla, a prawil:
„Odesť gim Otče! nex!xoťnowědj, co čin.“ nu
J wrahy swéwďmlmmxáPán Ježjš w a domnjwáš
fe snad, že tebe méně bUde wymlauwati, an se ga:
ko onen fctUjk při Ukixižowánj w prfy bjti, Ukřižo:
waného ža Syna Bošjldo wdz!!áwati, a za ode:
sstěnj prowiněnj snxých siraUssoně geg prositi bUtxeš?

Ach tak welice taUžil Pán Ježjš po wdkaUper
nassem, že hlasem giž mra!tcjm 8 křjže wžl)ůrU k
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thi wolal, by trčsky zaslc.UžeUéod hřjsinjků odr
wrátitž ráčil. au

O! přenxxilý Ježjš hřjch toliko neUáwiřj;
hřjssUjka pak milUge, a chce, by se obrát?l, loU l)o

do krá„lowstwj sxwého Uwésti , a wěčnš spasitč mohl.
Zalowal:liš Ua sebe skraUsseně, wd,dšUcšwage

fe Boť)U a kUěšj ž hřjchůw swých, předstcxwil:liš fe
očjm PáUě gakožto kagjcj; složild gsi še febex, což
Uenáwisti hodno bylo, a stal gsi se přjtelem a wy:
znáwačem Boha žiwého , a božskaU krwj wykaUpe:
ným dčdicem králowstwj Božjho.

Nechať také gesstč powážer hodnáš(slowae
ewan,qelická, kteráž chžjš k cizoložnici, by gi potě:
ssil, promlmoil, hlUboko srdce twé proniknm:; wic
da totiž žemǧ, aUa zcchanbma a ljtosti pan tU stoo
gj, řekl: „Zadný tě erdsaUdil? Aniž gá tč od:
saUdjm: odegdi, a Uch“e:ešche.“ Ježjš do frdce
twěho widi, gako widčl do srdce cizoložnice, e:d
frdce twého wěonstj a bolestj hnUt, itobě řekmx,
co oUě ženě řnkl; a č porěsse twé ǧesstě přiložj:
„Zalxladil gsix:Uzcoš šlěť)o Učinil; ostřjhčy přčká:
zanj má, a dc.sál,mš korUnU, kteraUž gsem sljtxlt
tčm, genž až ťo koUce wěrni mi setrwagj.“

q
6.WččUofte

Smrt, saud a wěčnost gsaU gména, ktčráž
za časú Uassich před Ucmocnými mxsmj býti wy:
slowena, sic přjtomUj w tomže okc:mžer pokrar:
mU zUamonj dččwagj člowčkn, by Uexmoclřého těmi
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strassnými slowy Ueděsil. Gč:koby nemocný fám
giž bršy roho nežknsil, že w krátkém čase do no:
wého, Uežnámého swčxta wk:xočiti mUsj; aneb ga:
koby ho wečnost ménč přrkwapila, kdyžby lwcháx
zegjcij do Uj někdo oči zastřel. uo Tak se dě:
ge; Ue zxřjdka se Umjragjcjnuc gesstě stjráwá pot
štěla, a plllsowánj žjly fe ohledáwá,anť dUssege:
ho daleko giž od náš býwá wzdálena, a na wčč:
nost se giž odrbrala, ktermlž gfme dřjwe raek snaž:
Uč tagili. un Ach! tam, kde Uynj grst, na wěky
ostane. mx Tagenj smrki bljzké UlUjraǧjcij Uic
Ueprospěge; a wčxčnostzapjrránjm žiwota wěčného
nepřestasle. nu C

Q! gestiť wčečrlosk,o tom an pochybnosti Uex
nj, tomU Učj wjra, a tšměř každá stránka pjsma
swatého wěčnost nám před oči klade. Rozum
uám gi hlásá, a cit wnitřnj dáwno gi do srdce
nasset)o wrwld. Bezbožnj nikdy nebUdaU moci tcto
fwaté swědectwj w sobč UdUsiti; wssecko gegich
žwánj, rozUmowáUj a hádánj gest marné; Ueboť
i proti wůli wždy se gim gistý hlaš wnitřnj bU:
de ozýwari, gemUž odcpraUli wer, tagným donU:
ceni budaU cťtem, báti se wěčnosti. n Ať si ta:
kowj drzj dUchowé o BohU a wěčnostč pochydUgj:
Uxmjráčck gim někdy dosti hlasUě zwčstnge, že na
nč čeká saUd a wěčnost.

Kdy lxx)šsnad tak zpošdilým býri, a onrfmrx
telnosti fwé pochybowati mok)l, rozwaš fobě předce,
gak k úžan odwážliwá grřst takowá pochybnost, a
o gak mnoho, což bcxz pochyby ztraceno bUde, se
zakláddáš. u Popatř sánl Ua sebe, gak gsi giž
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stár, a po tolika stráwených lotech skogjš giž bljž
brány wěčnosti , a snad bezsnadU blzy w Ui wkročjš
Co naplat zde ničemnéhlanánj? u Rozgjmey
raděgi, gak wěčnost pro tebe wypadne: ssťastnč:li,
či Uessiastně.xzud Octneš se mezi wywolenými, aUeb
mezi šatracenými ? u BUdeš na Boha twářj w
twář parřiti, či na wšky zbawen bUdeš geho spo:
lečnostj? u O ré hrozné ncxgčstoty osUdU přjsstj:
ho! aU fe wšnassjm takořka mezč Uebem a zemj,
mcxzipeklem a rágem, kam se sklonj má wál,xa? xu

Tak sr můžeš, a máš co žiw bUdeš rázati,
nikdež wssak odpowědi se Uedopjdjš, leč Ua božsiém
srdci orcowském. Na Uě zatlUc, na Uě zawoley
pln wjrd : Qtče, slyš mnc; a odpowěž bázliwčme
djtěti fwémU! wu Qtec dobrotiwý zagisté ti odpo:
wj. Tagným, ale srozUmirelným hlasem promlU:
wj k robě: „SmrtelUjče! žádage býti wččně ssťast:
Uým, předc blažcnost swaU hledáš we wšcrch po:
zemských, nemagjcjch stálosti Štěstj swé Uxělby:i
zakládati Ua fwarosti, na bázni Božj a Uábožno
sti; ty pak kxažjš toliko po poquegicnostcxch, po
ctť, bohatstwj, a požjwánjsmyslném; obgjmaš doo
bro hwnach, což rez a molowé fžjragj.“ Tak bu:
de hlaš Božj mlUwiti ktobě; a KristUš Pán giž
w ewangeliUm Učil: „Kdo wěcmi pomjgegjcjmi
neUmj opowrhnaUti, a che gich žádá, nežli k
zachowánj sebe potťebUge, ten že bUď nezná swé:
ho whšssjho powolánj, bUďže ho sobč erssjmá “

Deyme tomU, žc ssťastným osUdem na wyso:
kém stUpUi hodtlosti stoge a w sjnjch zlatem fe
stkchjch přebýwagr, kraginy rozléhlě swými byš

(2)
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Uazýwal, a kmentem a zlatoljlawcxm se odjwal,
předce přigde den, w kterýžto wssrcko bUdrš mU:
seti ošdUstiti. Z hnsta se přiházj , že člowěk, aU
se práwš nexylépe má, do nebežpcčenstwj smrti U:
padáwá; a tak k strafsliwé wěčUosii každým oka:
mšerm che se bljžj! Ten, gehož fo to wlast:
Uč týka, neyméUě Ua nebezpečensiwj pomeysslj;
aUškostUý U.xsscckpřjb:lžných pohlčd starostliwě ho
pošorUgjcjch, fnašenj gich, w čersiwosti lékaře po:
wolati, tiché pixislUhUgjcjchUedosslapáwáUj, by Ue:
mocUý Urbyl tepokogowáU; wsseckoto dáwá mU
na wyrozUměUaU , že gest žiwot geho w Uebezpen
čenstwj, a i proti wůli smrt mU připomjná. xwxu
Nynj UagedUaU wrznaU brám) wěčnosti, a oU Ua
samém kragi hrobU teprw procitnge, a poznáwá,
že až dofawade žiw byl bez wjry, a že Uičehož,
ach! z hola Uičchož nemá, což by mU podporaU
bylo; Udnj, anť se chatrč bořje a mrazenj fmr:
telUé kosti gcho probjl)á, a aUškostj a strachem ho
naplňnge. uxu ano stogj Uessťastnjk opUssrčU, a
sám samotťnký U meznjka dnů swých, wjda fe do:
UUceUa cesiU na prosto ginaU UastaUpiri, Uež byla
ona, po kteréž byl dofawad kráčel. thédlte:li fe
k miUUlosti, newidj Uťčeho krom klamU a žtráty.
uuu Wssak, ach! erpowažnge fč do bUdaUcUosti
nahldeaUti; Ueboť třefe fč před wěčnostj, Ua kte:
raUž snad w hodiUU Ueybližssj bude mUseti fe ode:
erati. xnu S ť)rčššmčpošorččgš, že točeikošako Ua
krátkaU UáwsstěwU přissrlt a že Ua důležité wyslá:
nj, š Ujmž gest od Bccha na swčt wyssel, docela za:
pomUěl. Mjsto co měl dUcha swého pro wěčUost
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wzdělati, zahálel, pohráwal si šprachcm, a Uxxnj
cjtj ač bolcstnš, že wyšssj moc tU bjdnan hřičk:c
mU odegme.

Tak mnoť)ý člowěk plU zdrawj, a w sstšstj se:
dě, oplýwá bohatstwjm, přetrl,me:li fe wssak gediUá
tšla gcho čiwa, Ueb pUkUe:li žilka w moškU gcho
uu přessťastný ten, gchž lidé ,záwjděli, klesá k
zemi, a gest na wěčUosti. uuu Nic pod Uebem Uer
stáleho, tjm méUč wčč:xéť)o, wsse mčzj a mjǧj. Ho:
ra skaantá, o ktcraUžto mračna se obrážegj, Zpo:
nenáhla wszchem se drobj, a mjgj gako i žčwoči:
chowé , po Uj se plašjcj, a Ua Uj přebýwagjcj.
Tak gest i še statky, gichž sstěstjm, UeUaneUaU
pilnostj, z hUsta i lakomstwjm a ppdwodem Ua hroe
UmdUbylo fnccho; dlauho:li trwagj? uu tho:
da, mrhačrxý dědic zUičUge tu mrtwan sláwu. uuu
Ach wssecko, wsseckomjgj, a taki ty sám Učkdy poe
miUeš. A bnť se i po letcch teprw pomiUUrj tmé
Událo, předc koUečUčpřigde smrt, kteréž.se tak tUže
obáwáš, že tě ž počtu žiwých wdmažc. un

Tento wssak dexnhrozný přikrade se Ua kráťe
gako Ua žebráka; tomuto odemá hťil, a oUomU
kornnu, a tak geden i dr:chý swůg ssťastUý Ueb Uexec
ssťastUý sen wysUj. Blaze tomU, ktcrý dřjwe Uežli
hodina probUzer gcho byla Udeřila, Ua dUssi swaU
se Upamatowal, a připrawil se. wo chla ginák
bUdeme powažowati wěci, až do tagemUé wěč:losti
wšročžmee Brž,y Ua.l,xljdmmč; žš g„fme: Učl.odlš .pro
krátký sexn žiwota wexšdegssjho stwořcUi, a že gsmc
tU Ueměli geU gjsti, pjti a spáti. auu Blaze tobč
gestli že gsi záhy pofwčtil se k wegitj do fwatyUě
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boxžské, a gestli ne teprw nyňj š wcxčeremžiwota
chceš počjti po BobU se ohljžeti.

W oUé wjře, že máme w nebesjch the, a
žuetento Qtec gest Bčch, a že gest wssemohalrcj,
ď! w tom gest potěchy k erypsán,i, a byla:by
lxo nesmhslnost, zapUzowati tUto UtšsseUaUmysslén:
kU, a báti se smrti, genž wččnosi odewjrá. Ta
loášeň byla by ničemná, neboť po fmrti Uastana
wěčnost, a Bůh nebUde člowěka trestati, proto že
Umřel, m)brž, proto že nanic žiw byl. Pročež
bohař!ognč žiwi bUďme, a čiňme co Bůh welj,
gsaUce poslUssni z lásky k němU. u Dobře:lč se
sxorangešwBohem, pak ať baUře žiwora we:
ždegssjho sebe che na tebe dotjragj, ať rě nemoci
stjhagj, ať starosti twé a hoře na Uexywyšssj stU:
peň wstaUpj, a ať smrt sama še wssj hrůzaU
swaU na tebe fe Uwalj, ty gen do wůle Božj se
wšťšd odewzdáweyn, bez gegjhožto wčdomj ani
wlásek šnhlawy twě Uespadne.

Welmi prozřetelnš tedy gednáme, přjpomjná:
me:li sobě denUě smrt, nefansstěgjce gi š očj;
neboť čjm déle gsme giž žiwi byli, tjm oprawdo:
wěgi mUsjme ocestě swé přemeysslřti, na Uise ho:
towiti, dUssi swaU sslechtiti, a o ro péči mjti, by:
chom na zawolánj Páně přichystáUi byli. Gak
mile žawžUj hodina k odchodU, Uebude mjti mjsta
žádná wýmlUwa, ať chceme Ueb nechccme.

Abysi wssak k odchod:: b:ežkšm:č scx přčhoto:
wil, častěgi zpthg fwšdomj swé, a čjm přjsněgi
8 njm Ualožjš, tjm mjrněgi na saUdU skUtečUém
Qd.lde8 tčball Uakládáno. Neypohodlněgssj čaš k
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tomUto tagnémU a přjfnémU fm:dl: gest ten, když
gdeš Ua odpočinntj. uu Sen gest wyobrazčnj smrti
a každochnj šesnutj, na krátce trwagjcj smrt.
PomUi tedd, kdykoliw k spanj se chysiáš, že gest
podobenstwjm twého bUdachho skUtcxčUéhow Páax
UU zesmttj; a předstaw fobš žiwě, že toto twé
fpanj sUad posledr:j gest, a že se až na wěčnosti
probUdjš. bu Toto každodctmj w dUchU Umjránj
tak tč se.známj še smrtj, že i twé siUtečné zemře:
nj také Ucbude na srdce twé che aUčinkowati,
Uež to, což gsia w přcdexsslých zkausskách pocjtil. xxu
Započni giž dneš takowaU nábdožnaU přjprawU.
Wezma křjž swůg, gjmž se každého wečera že:
hUáwáš, pomni, že smrt giž brzy přčgde, a ode.e
wzdáwage fe do wůle Božj, takto přemeyfsleg:

Z poslednjho až se fpanj uu
Smrtj Uazwančť)oau proberU,.
We slawné až dobč uu wěčnč rannj au
Nebe fpdrxtřjm,gakž mám důwťru;

W pťekwapcnj přeradostném wstaUU,

U plesánj šwolám k PánU:
Dobrý Božč! gaké gest to ráno!
xBez konce ti djků bUdiž wzdáno!

Pokračowánj.
Kdy bychom Uebyli stwořeni pro wěčUost,Uer

stálo by to za to, že gfme Ua swčtč býwali, byť
by byl také žiwotnáš.i Uěkcslikstoletj trwal. Dey:
me tomU, že bychom Ueynxěrssjho wčkU lidskéhox
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byťi dosáhli, předc se diwici bUdeme, že od Uynjč:
ka, až kc! dni narozenj Uasscho zpčxt tak mnoho
roků Uplr,dUUlo,anoť fe nám zdá, .že gfme tedwa
několik dnj žili a fUili. ouu Čjm che stárneme,
tjm kratssj zdagj fe nám býri léta, a čjm déle
žigeme, tjm rychlegi Ucim mišje a erjme ge kde
gindehledaci a nagjti,leč na wěčUosti.

Dočkaw se wěkU padesáte neb ssekesáte let,
nesnaž se ssrěstj fwé wezdegssj zlepssiti, a pro stá:
řj swé Uěco Ustraniti, aledrž pomni, že ssedefáte
roků weliké. gest stářj, a chceš:li okolnosti fwé
žlepssici, čiň to gediné pro wěčUost. Pogmi tedy
srdce twé na zkaUsskU, a Uč se poznáwati, gaké
gest; chybj:li kde co, žlepssi a napraw rychle,dřj:
we Uežli se přiwalj Uoc, anežli nUcen bUdeš deU:
nj práce se šbawiti, a od aUtokU swél)o přestati.

Byl:li žiwot twůg na fwětě ssťastný,alefpoň
od giných za tačowý Uznaný, nebUdiž bez starosti,
by byla také wěčnost pro tebe tak ssťastná; byl:
li gsi wssak zde nrssťastrn apolitowánj hoden, po:
slednj gesstě silU froaU wynalož, byš také na wěč:
Uosti ncssťasten a politowánj ť,xoden ncbyl. uu
ZestárnUl gsi a zcxssediwělsnaženjm fe a pečmi o
wčci čané, o zemi: a měl bysise! liknowatiodřjci
se pomjgitelnosti této, a stawěti fobě stánek wšč:
Uý, aU nyněgssj přjbytek fwůg sUad ani na rok
celý, ach! snad ani gediný měsjc giž obýwati Ue:
bUdeš?

Owssem, zarmaUtjť se srdce twé Uad pomyssle:
njm, že smrt giž tak bljško gest, an ty gako na:
hý a holý, a dobrých skurků prášdný před Bo:
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hem se wynachcizjš. u Tak:li tomU, alitUgrš:!i,
žeš Boha dřjwe Uemřlowal, bUdiž dobré Uadčxge;
neboť tentýž Bůh, genž tě po celý čaš žiwobytj
twého wedl, erdepře ti pomoci fwé, bUdeš:li ho
wraUcně ža ni prositi. Důwč!řUg se ce!e w ně:
ť)o; a pcxk Uechť fe bauře pokUssenj strhne nad
hlawch twaU, ať se wssecky wětwe, na nichž gsi
chtěl žadržeti se, polámaU, předč UoUtoneš; koo
se pewně w Boha důwčřUge, tomU Uelze gest zae
hynauti. Předstaw sobě, že tě Bůh, gako djtč
swé Ua rUkaU Uofj; pozdwihni kněmU rUce fwé, a
on Ueykratssj a Uehbezpečněgssj cestch dowede dUssi
t!oaU do domU swého otcowského. Až konečně Uě:
gaká Uemoc přigde, anebo:li giž skUtečněgsi nemo:
cen, Ueypředněgssj práce twá bUdjž, oprawdowě
o žiwobytj miUUlěm přemchsslerť, cx ač zrakcr mdlě:
lyo gsi, předce wssecko Uzřjš gasněgj nežli za zdrawj
fwého, když se wsse wůkol tebe na tě Usmjwalo.

Tázáwal:li gsi se sám sebeprwé,když gsi gesstě
po rozkossjch chodjrral: Dowoleno:li, co činjm? uu
Ach, nikoliw! o to raděgi staráwal gsi se, zdaž ko:
řist, po ktexréš taUšil, lčUzUábyla, a šisk, bohar:
stwj, cmeb Uěgaképožjwánj připowjdala. u Ach!
pak ale žádosti rozljcené se wyřjtily, a obořiwsse se
na hradby Uáboženstwj a mrawnosti, ge zbořilh.
Nadarmo křičelo swědomj; Ueslyssel gsi, nechcě
slysseti. xxxe

Sřčad ti wř)čjtá fřxoědomj, žčxšsi časté ?.xal poš
horssenj, wer giných zwičlal stydliwost qrgčch U:
dUsil a taUžebnost po roškossjch Uedowolených w
nich wzbudil.ť O! pak litug bez prodlenj,aapo:
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horssenj danš wssrmožně napraw. Chop se wssech
prostředkči, kterýmiž byš w králowstwj Božj opět
Uwedl wssecky ty, kteřj od tebe swedeni od něl)o od:
padlte Nenj:lč pak !chžná, wssecko od tebe dané
pohorssch Uaprawiti, proš Boha Ua kolenaU za
odesstěnj, a spláceg trpč.xliwýmsnássenjm bolestj
swých a nemoci pokUd možná dth swčig U Boť)a.
O! Uřkdy fe hřjssnjč Uedokange kagčcnšǧssjm, ga:
ko w čaš trápelxj a bolestných nelnocj. uu S ti:
chaU odhodlanostj erky the Ucbesiéhokalich hoř:
kých bolestj plný wolnš přigjmage, wdpjgj ho do
posledr:j krůpčge, gelikož Bůh mU ho Uaplnil. uu
Bůh, otec lasiawý, spasenj člowěka žádostiw , se:
fjláwá iwelmi Uásilných prostřexdků, ktexxý:Uižby
l,xoUwedl w slUssUé mcxze, ž kterýchž gest lehkowáž:
ně wykx.xočil.un Mysli sobš: Ttro Zchromlj aUdo:
wé, tyto bědawé bolesti, tato bolná UexmocgsaU
lékem dUssimé, ktcxráž Uebrzpcčněgi stůně než tělo.
nu Užjwey toho lékU tať, gak ho Bůh feslal, a
Uařjdil, byš UrmUsčl od hospodáře k wečerU slyssd:
l:i weyčjtkU: „RozsUď mezi mnm:, a winicj maU,
což gfem onhl Učiniri che nad to, což gsem gj U:
činil? uu A předc mjsto owoce očekáwaného hložj
toliko wydala.“

Ach! gak mnozj z Uáš Uecháwagj hložj w
frdci fwém bUgně růsti, a léto žiwota fwého Uply:
naUti, winťci swaU an nesstěpUgjce, an nezalěwa:
gjce. ux Ach! giž o mládj fwé se strogjme., aniž
toho pozorUgeme, a UstaUpiwsse do wěku dospčlého,
UemšUjme fwé chowánj w ničem, leč. že lewněg:
ssjmi hřičkami dčtinskými pohodiwsse za weystUpkp
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dražssj ge wyměňUgeme, a mařjme čaš ižiwotnj
moc wěkU dospělěho, wraždjce gi sice Uožem zla:
tým, ale wražda ostáwá wraždaU, ač nástrogem
drahocenným spáchcina byka.

Neoželel:liš a neoplakal:liš gesstě dosti zpoz:
dilost a chhby mladél)o wěkU, alefpoň siářj swě Ua
to wyUalož.nu .Wčřew Boha, wěř také we wěč:
nost, odměnU a trest. ux We wěkU twěm, stoge U
samé brcim,d wěčnosti, nežachráUjš se před ;ahwml:
tjln žádným giným způsobem, leč nawrácenžm se
k BohU; ljtosij, pokánjm a modllrbaU. uux Wěřiti
w Boha, gest prwnj krok k blahoslawenstwj. uu
GemU se kkanětě, gest k němU sebljžjti a wer swaU
skUtkem dokašowati. uu Z celého srdce ho milowati
gest blažonost Ueywyšssj na swětě, a tato gest přj:
prawa k blahoslawenstwj dUdachho žiwota. oo

J bázeň Božj gest spasitelná a wychowáwá
Uábožné djtky Božj; spasitelněgssj wssak gesstě gest
dětinná k BohU dUrrrnost; neboť pro nassepro:
wiUěnj té Ueywčtssj dUwěry gest nám zapotřebj,
poněwadž gjmi gsme zeslábli, a poněwadž djtš chh:
biwssi chybU swaU snáze wyznáwá magjc dčiwčrnost
w dobrotiwost otce swého, nežli obáwagjc se gcho
přjfnostj. nu

Bůh gest Ueyněžnčgssj, neylepssj Qtecx wssech
lidj, a powažUge to ša úctU, a má zalibenj swé w
tom,. když člowěk š UupřžmnmxdětčnnaU důwěrnostj
k němU přicházj, a za odesstěnj hřjchůw swých ho
prosj. uu Nedomeysslegmež se, že b!,xBčih dla:cho:
čekánj a smilowánj fe anolil. m Bůh také do:
koUce nechce, by ljtosti nassj důwěry se nedostá:
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walo, ginák bychom gako Jidáš litowali. J on
ljtost !Uěl; ljďost wssak gel)o chwnmazala l;řjchy,
gelikož Ueměl důwěry w milofrdenstwj mčstra fwé:
ho. Nemilowal ho, a nepřipUstiw Uadčgi kfrdci
swélUU, raděgi si zanal.

Utey a pociť gak náležj žiwě welikost a tj:
ži hřjchůw swých; Uzney wssak také Uesmjrnost
božského slitowánj, kceréž mocněgssj gest pomoci
ti k powstánj, Uežli hřjch, tebe potlačiti. Nicmé:
Uě hřjchU, gesstě se ho UčdopUstiw, tak tUše se o:
báwey, gako byš odesstěUj Uikdy Uemohl dosá:
hnaUri; byl:liš wssak tak Uessťastný,žeš se ho do:
pUstil, gdř thci, še zahanerm sic a skraUsseUaU
srdce ljtostj , bcxzmalomyslUosti wssak a pochyb:
nostj. Pokoř se wzhledem swých chyb, měg wssak
aUpanU důwěrnost k BohU, kterýž ci, byť byš
byl i tisjcekráce klesl, tisjcekráte rUkU k powstáUj
podá; gen ať UegsaU poklésky twé zaUmyslné a
dobrowolUč UčiUěné.au Klesnuw bržy powstaň, a
ani se erhljžeg Ua mjsto, kteréž tč k pádU při:
wedlo, a slUž Bohu od nx,mjčka desčtkráte borli:
wěgi a che, Uež gak qsi mU prwé slaUžil. ij:
to szsobem z wlastnjho poraněnj fč nančjš, Ue:
přjtele zlého gcho wlastnj zbrcmj px.emář,xati .uu
Potýkey fe še faraUássem wždy tač řjkage lstUč
a opatrUě, a bUdaU antoky gcho tobě wždy pro:
spěssUy. eu Dotjrá:li Ua tebe pokUsser!U, ať gsaU
ti ostUexmk Bohu tě popoháněgjcjm, cwič fe w
modlitbě a láfce k BohU; a tjm žpůsobem Uetoli:
ko ďcxzpoknsser wywáznexš, nýbrž i pokaždé Ua
wyšssj stUpeň dokolmlosti powystaUpneš. uo Ne:
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připrť si tedy nikdd žádnau žmlfaUliwmxmdfslén:
kU. u Chyťongrť i sprawédliUd!)š a toliko w nebi
bUde Bčch od Uáš lidj Beše nassel)o l)řjchu ctěn.

Žxiwot Uáš gest bog, a podobá fe plawbě po
moři; newěgerli wjtr, Umfj fe Užiti Uxeskl.Nelžer
li ti nebežpcčrnstwjm žiwota tohoto š plachtami
rozwiUutými fe proplawiti, chop fe wesel; a wi:
da skaliny dussl twé Ueďexžprčné, neplaw se schwalu
ně k Uim. A byť Bylo UeBezpečeUstwjtwé febe wět:
ssj, gestiť Bůh w Zsrarxli, kněmUž lze ti wolatť.
Woley toliko a křič, on lodj twé Bude řjditi a
Uedá ti UtanUči. w Wšz wssak také: že škaUsse:
nj, w nichžto tjže gcxst k obstánje itaké wětssj od:
!Uěny dogdm!.

Dobře:li se dle panUgjcjho obyčege děge, že
se nemocnémU Uebezpečenstwj, w Uěmž gest posta:
wen, tak dlmcho tagjwá, až se o skutečnosti té
sám smrtj wlastnj přeswčdčj, ať každý fámu po:
saUdj; mám wssak za to, že prawý katolický kře:
fťan raděgi dle Býwalého obyčege ze swěta wye
kročj. xxu GiUdy mage Umjragjcj swátostmi zaol
patřen Býti, dostáwal Ua znamenj fwé žinxé ijry
w Ježjsse Krista rozžataU schi do rUky, a swa:
tý křjž, čjmž wanáUj wjry swé gesstě gednaU
stládal. A tak stoge š křjžemerce Ubrány nebe:
si.ě wzdychal:

Spasiteli Ukťčšowaný

Od the Uám š UeťxeseslaUý!

Na twš žňwoťáltš

W pokoťe se klanš
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HlUbokš, ti dUsse má;

Wiz, gak kťjž twčxg obgjmá,

AUiž se bo spUstj,

Dokawad gi nepropUstj
Qčistčmx,

PofwěceUU

:Božsiá milosi twá!

7. Nemoc pomcihei Ucim sioatě ;cmřjotť.

Řjkáwáme: opět týden, opět mšsjc, opět rok
minUl, a nepomnjme, že čjm che let Ubýwá,
tjm méUě Uám gich k dalssij žiwobytj zbýwá.
Danáme w přjwětiwé gUro, chtjcč fe zimt) Zbl)tťr
wssak ledwa že gsme přjgemných geho de žažjlť,
gjž gest tU léto, gehožto náramné wedro wzdechy
po podžimkU nám wlezuge, a za njm w šckpštj
býwá tU zima. Tak rok po roce sobě žádáme,
až konečUě čtyřidcetř a che roků gfmeoprowzdy:
chali; tU magjce polowici stoletj Ua Čzádech ani
UepozorUgeme, že se smrt mUohá giž léta mezi
Uámi plazj: že brzy tU bršy tam některého béře,
a že komxčně i Ua náš dogde. uo Smrt se nexdržj
pořáde, aniž se wáže na čaš, a sUad gsom gá
giž Uynj tcn,na Uěhož kosU swaU napřáhá.

Nestará:liž sč práwě otcowsiy Bůh, an Ue:
moc před smrtj předsjlá, a náš střeže, by náš bez
přjprawy erdklikčla? au A Uežádáli to opatr2
Uost, bychom ž toho, co mámč, fobě Uěco odstra:
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nili; to gest: chUdým darowati, bychom to na
oUom fwčtě šauroky desatero:, ba steroUásobUými
zpět obdrželi? uu Smrt nám z bohatstwj r:asse:
ho nedá ničehož š sebau na wěčnost wžjti.

NemoceU gsa powažug Uemoc fwaU za po:
slednj. Neded si mysslénkr: tUto býti obtjšnaU,
Ueboť dj žalmista Páně: „Kde gest člowěk, kte:
rýž žiw gest, a fmrti UeUzřj?“ w Gak fe tobě
siane, takse stáwá wssem. Wssak gednaU toliko ze:
mřeš; pročcxš pomni: že gedUaU Uessťastně Umřj:
ti, gest Ua wěky nessťastnč Umřjti.

DěkUg BohU, že tě nepowolal Uáhle ze fwé:
ta, nýbrž bolestmi ncxmoci twaU dusst gako swax
deř:mjm raUchem ozdobuge, by fměla do wečeřa:
dla králowsiého wegjti. BUdiž nemoc twá sebe
bolestněgssj, a zimnice twá gesstě palčiwěgssj, dUss:
Uost cwá srďe wětssj, pomysli sobě gen, že to Ue:
dUde mjti giž dlmché stálosti. Co gsi přetrpěl, ner
cjtjš che, a co gesstě budeš trpěti, ner k při:
rownánj ktomu, co bysi trpěti meel, kdy by
tčx Bůh bez Uemoci, a bez twého nyxtěgssjho dosti:
činěnxj byl Uechal zemřjti. m K spasenj twémU
dčxgefe nynj to, o čemž pjfmo dj: „Gedxxohotě
potřebj!“ Dx!ssi gest očisstěnj potřebi, ať se děge
žde Uebo tam. uu Snad byš ničdy Uebyl chtěl
umřjti, kdyby twé pozemskě nebe, twé dobré byr
dlo, taUto Uemocj bylo přetržcho nebylo. Dwo:
gjho wssak nebe nenj, a prawé a gedťné UebemUe
sj býti zakaUpeno a wydobyto.

Qbing fetedy nefmjrné dobrotě Božské, ǧxe:
bo trápenjm pomjgirelným těměř nucen gsi ssta:
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sten býti. au Zádáš býti ofwobozon rd bolestj
tělesných; než toť festáwá toliko fmrtj. uo Čjm
dzele tedy trwá twé leženj na lůžkU Uemocném,
tjm lépe ti možná přihotowiti se k odchodU, k ce:
stě ze wssčch neydůležitěgssj, z lůžka swšt)o do
kragin, w Uichž wččně bUdeš přebýwati; do země,
do kteréž toliko swatj wcházegj, a čdežto Bůh co
Ueywyšssj mocnář přebýwá a krčxluge!.xep

G.xstli gsi padexsáte Učxbche roků byl whřj:
ssjch žiw, nedosáhneš fwatosti, loč pokcirxjm a trá:
penjm ; protož dey fobě raditi: PowažUǧeš:li lůž:
ko swě bolestUé za mUčerU, a txčpljš:li wssecko, co
sč ti bolestného Uaskytmx, z lásky k Bohn, a tjm
aUmxxslem, bysi činil zadost za hřjchy swé, a obš:
tugeš:li štohř ol)ledU BohU rád i žiwot fwůǧ:
Umřšš swatě gako mUčcdlnjk, a popUtUgeš z lůž:
ka fwéxho přjmo do Utěsta Božjho, řdežto sstčxstjtwé:
l)o bez konce, a blahoslawenstwj bUde bež mjry.wu
Wsseckc)důkazx) lásky, kterých gsi za žiwodytj fwého
mohldáti, UeǧsaU k přirownánj k šemřemj zlásky.
m Umšxeš:li kdy z lásky, wččně bUdSš ssťastný, a
Umjrage bUdeš moci zwolati: Bože můg! milUgi
tebe, a mťlowánj mé gest silUčxgssjUad fmrt! uo

Má:li tě smrt twá poswětiti, sám k tomU
přiwoltti, a řjci mUsjš: Qtče! gak ty chceš; twá
wůle staň se! uo Tak i Ježjš do wůle thowy
fe reee!wzdáwage padl Ua kolena sužá a modlil se.

Dle přjkladU Spasitelowa odewzdey se i ty
do wůle thowy, a buď Ubežpečert, rozhognj:li
Bůh trápenj twé, stanau:li se hořčegssja trpčegssj,
že gest to dobré zUamenj, totiž,že gsi ge!dno zge:
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ho milowaných djtek, gimž odnjmá sladké mléko
potšchy, krmě ge drsným chlebem pláče, čjmž zrů:
stagj k swarostj, ku které ge ráčil wywoliti.

Pšeigjmey tedy z ruky otce Ueylasiawěgssjho
wssecko, coa gakti to prožřerelnost Božská sosjřá,
a powaž, krrqu Bůh wsseckočinj,by Uáš hřjssně
poswětil. ux Cti w pjsmč swatém, čti, gak sobč
siěžUge Pá:x., řka: „Čo boch winčci swé byl mohl
Učiniti gessrč prospčssUěgssjho?“ Ach! gak často
woleiwá Bčih Ua náš hšxjssné: „Pogďte ke mně
wmckmU,„u

Blažo tobě tedy, bljžjš:li se š důwčrnostj či:
staU k Bohu! čnx Ač gsi Uemocj na postel
s:s.dau Uwážán, předc srdcc twé, mysl twá, dUch
twčig k trč:UU milosti Božské se může bljžiti xxxe
můžeš se modliri. xux Očisii wssak dřjwe rty swé
Uábožným křjže swatého poljbrnjm. uw Wymyg
oči sxoé slzačUi kagjcjmi, a rozewři ncirUč fwaU
k laskawémn obgetj WyčUpjtele aSpasirele fwého.
Pad:li také co UeyUctiwšgi Ua čole:da fwá, a čiň
mU poklonU gakožto BohU. eu Ač chčistý gsi, a
possieor:xčuý: Uršančy, Ueboť Ješjš, milosrdný sa:
maritá:c wjz ktexrak cč očistirť, rány twé Uléčiti, a
wssecko, což gest na tobč hřjssného zUičiti. u

Modli se tedy eš celaU důwěrnostj, gsa hotow
trpěti, cokoli:by Bůb chtčl rj gtxsstě Uložiti. uu
Modli se; modle se wssak Uetrap si Uemerě l)lac
wu. Nařnář)ánj sskodj hlawě i modlitbě. Mo:
dlitba twá bUdiš řečj srdce twšho, děrinná a co
možná richá. Rozléwánj wssak srdce swél)o Ueko:
nčy gako nčgakaU práci, by gjm tčlo twé Uemoce
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néšnebdlo Unaweno, gelikož i tělo Ua mod!enj po:
djl béře.

Modle se, nenech frdce fwš Uenstále ga:
ko Ua stráši státč, a při každé roštržitosti „Kdo
tn?“ wolati, Ueboť to by mysl twaU činilo geřsstě
rožtržitěgssj. Aniž gest ti zapotřebj zlože se po:
ždwil)nautinebxm kolena padUaUti, Uýbrž wsprost:
nosti srdce žůstaň ležeti wposteli; Ueboťtak,prá:
wě tak, a w té poloze neylépe se BohU ljbjš.

Wččery gsaU zwlasstě pohodlný čaš, kdežro
nemocný neypokogUěgi o fwém welikém djle pře:
meyssleri může. Bylo:li mU we dne š ntrchjm
swým zápasiti, bUde mU to potěchau, nahljdneeli
přčd zerUtjm gesstě godnaU do srdce swého, a
pomyslj:li sobč:

Dcn fe opčt w saumrak měnj,

Uplynulo š Ujm mě Utrprnj;
Na wyfokém blankytč
Stkwj se ganě zwjťetnice;
Newjm, Uzťjm:li gi chc!
MocUý Bože! chwáljm tč.

Ruka twá, gak w každěm kťjži,

Tak i dUeeZpomobla tjši

Nemoci mč snásscti;

Pouspjš tšž trUdUč pěčce

A bodlestj ostré meče

W Uoci dáš pťetrpčtč.
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Swrchowané tobč wdčky!
Gcnžto nebcskými léky,

Ježjssi mňg! sjljš mUe;
Z mil.xsti twš praUdč:

Do mdtých wlčwáš aUdú

Posily a pokogcx.

DUssi hťjchem porančnaU

Milostxxť gř UdčlcnaU

PotěchaU gsi Uždxxawil;

Angela mi seslcš také,

Genžby po strasti zde wssakč

DUssi těla pošbawil.

Bjdný z boťestněl)o loše

Wolám k tobě, milý Bošc! wu
Srdce mčt)o po?lade!

Ať gest mi i wssecko wzato,

prká!n rád stťjbro, zlato,
Gediué Tyš dobro mé!

QeopUsť, še gsem často kčesl,

Dodeyž fjťy, abych fnesl

Trápenj mých hoťkosti ;

Uč mť za kťjž dťkowatč,

Wjťe nedey Umdlěwati,

Popťeg gj wždy statUosti.

Chceš:li mč dýl žiwa mjti,
Zdrawj mi zaš anrátiti,

Pane zůstaň 8 Ucimiz u.
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Slčbcm zawazřlgi fe:
Tobč srdce mé ať biǧe,

Po tobč ať dUsse Uyge;

Ncckci žiw býť bcz tebe.

Pakli chccš, bych odssel k tokxě,

A poodpočinUl w hrobč;

Nllže, tedy pťifáhám:

Ať fc še mnaU gak chcc děge,

Ježjš bUde lUá Uexdčxge,

Gčmu U:Uťjť Ucwáh:čm.

N“Žokrrlčowánj.7

DčkUg božské pro;řereonsti, že sie:ragjc se o
twé stxafcxx.ljna lůžko Uemocné tč položťla, abyš,
wsscho se sprostiw, fččm do sebe ssel, a srdce sw

Oožnal. Choxoey sč gen pokognč Ua lůžkU, a proš
DUcha Swatého ša ofchenj k pozUánj skbe sa:
mél)o potřebUé. ou Prosil:li gsi za oschenj srdx
ce smého, ohleden léta swá mčm:lá, a bUď Ubez:
peččU, že ti UebUdč žapotřebj přrš moře fe pla:
witi, a zlatých dolů tam hledati, gimiž bdsi
se oboharil, asč gich w fobě famém nalezneš. Nee
roliko sebe obobatjš, nýbrž i š giným swůg na:
lezený poklad sdčxliti lše tť blxde, když gim totiž
:xkážčš, gak byč:)om se ksmrti mčli Uáležttč přihoe
towjti, a swatč Umřjtt. u

Ačkoli gsi gesstš mladý, neslibUg sobě dlau:
hého žiwobyrj, neboť to, co rychle tnůže,šjdýlš w
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konci, gest wždy dosti krátké. Pomxxi, še gen z
ošamženj sestáwá chwjle, kteraU gesstč žiw býti
máš, a odewzdey BohU wssecko, co ti gesstč Ua
s.xdci ležj. Qntě PáUem žiwora i smrti, a Učinj,
co ti prospčssUo. Nestarey se o che, Uýbrž po:
mni Ue tak Ua to, gak byš chtěl žiw býti, gako
radčgi na to, gakbyš chtěl Umřjti. Tam Ua wěč:
Uosti, gost wlastně mjsto Uám určeUé, a wssec!ď
wěči, kreréž w žiwotč tomto zbožjm, statky a boe
hatstwjm Uašýwáme, gsaU chUdin, kteréž dUcha Ua:
sscho Uesmrtelného UemohaU an obohatiti, ani
spasiti.

NebexzpečUá:li gest Uemoc twá , Uemesskey, a
dlc rady fwatého apossteola, powoley knšze, nechť
rě Uemoc gessrěkwětssj důwčrnosti wzbudj, než gsi
gi posawad měl, a Ubezpečen bUď, že se neslUssj
na křefťana, a že fe to BohU Uemůže ljbiči, tráe
pj:li fe křesťan UeUstále taU bdeaU mossléUkaU:
kdo wj, wpočten:li gfem meži ony hřjssnjkdr, kte.e
rýmž Bůť) hřjchy odpausstj. uu Toť gfaU pmché
Uápady samolásiy; Ueboť milosrdenstwj Božj
gest tak weliké, a zadosti Učiněnj , kteréž Ukřižo:
waný Pán Ježjš za Uáš wykanl, gsaUtak hogUá,že
hřjssUjk, by mU dobrodin to pochopiti možná bU:
lo, che by se z Uich, Uež z odpusstěUj hřjchůw
swých radowal.

Podobně a welmi lehcč! poblm:dj UemocUý,
Uechtě proto anze Umřjti , geličeož fe obáwá, že
při wssi frdce fwého bolesti a slžách, předc gesstč
hřjchů swých dosti erželel a erplakal. uu Do:
mijáš se fnad, že BohU Uešnámo,co so wútro:

p
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bě twé děǧe, a co frdce, zpomenm:c Ua hřjchy,cj:
tj? uw Kdyby Bůh hognčxgssjch slz od tebe žá:
dal, žagisté bylby ti dalssjdo žiwodytj popřál.M
Gelikož pak žiwot twš:Z za občť žádá, známka
gcst, že žádUél)o giUš!)o pokánj od tebe nechce,
lcč odewždánj se do wůle gcho.

Což gestli Užnáwáš, a předc srdce twé Ue:
chce fo wazeb štxawiti, gimižk žiwobx,xtj Uwázáxxo
šest, pláč twůg Ue tak gest ljtost nad spáchaným
žlým, gako raUžeonst po dalssjm žiwobytj; a ta:
to žádost ne:rj dosti ečistá, dyš gi mohl BohU Za
oběť při:xésti.

Ač gc.xst žiwota twého giž gen Ua krátce,
předc se ti dostx.:no časU k UálexžitémU hřjchči twých
ošelZUjo xxu Pťňčjš U!)Uj tle wďm:cnčxgi, a plačiž
Ue tak oťima gakofrdcem.uPle:ččž gako Pán Ježjš
řekl k že:dám Uad Ujm plačjcjm, aU křjž wlekl;
torčž, plačiž Uad sebaU a Uad fwými hřjchy, kte:
ršž gsi gako wodU do sebe lil. ao Plačiž ž lásky
k BohU, a dokaž tU láskU dobrowolným k fmrti
se odi)odláňjm , kreraUž mjsto slz od teBo
žádá. .u

Nelze:li ti žiwaU a citeanU bolesi nad hřj:
chy swými wszditi, litUg. že dolesti takowš pocj:
tiři nemůžeš, a proš BO:)a ša odesstěUj; obětUg
Ux.Uwssak slzy a krew PáUa Ježjssc Ua šadostr:čině:
Uj. Urec fe k fwé:xm křjži, k Umjránj odhodla:
UěmU, a polib ho š tjm silným předsewzetjm, že
chceš radčxgi zčmřjti, Uežli žiw býti , a k hr,ckchčim
swým se anx:átiti. Gedno gesstč si anxatUg.
Ačkoliw ljrosti a dolcsti Uad spáchanými hřjchy
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hřjssnij neywcyš šapotřcdj gest, a w očjch PáUš
weliké cend gsaU, piedce pocit bolesti, tak:li Ue:
mjrnč welký gest, žcx dUchU porěchy a milosti Ue:
dá přjstUpu do srdce hťxjssnjka, býwá welmi ne:
bezpečxxý, a Uwodj drř:ť)dy člowěka i w zchfánj.

Koho fe byl zmorUil přjlissný šármUtck, U
toho má satanáš wyhrame; pročrž warug se
malomyslnosti, neboť ta smUogediUá giš l)řjch gest.
au Zachraň mysl swaU od wssexlikétcxskaxosti, a
napadnaU:li tě pochybnosti, chop se swého křjže š
dětinnaU důwěrnostj, ljbey ho , a předstaw fobě
Pána Ježjsse, aUstogj žtw před tebaU. MlUw kUěmU
gako djrě k otci , a wylig srdce swé před njm.
Nechť mlij dUsse twá, a řekUe:

Ay! š Marij MagdalcUaU
Na twáť k)oťceposlchaU
Padám pokomč;
Boše! wzdlčdni na pokán,ťz
Na ljtostltě lkánš,
BUB mi them, okpusť mxxč!

Dalssj pokračoweiltj.

PoUěwadž gsi dlaUhUm stonánjm kfmrti tak
přibljžil, že málo gest giž Uadčxgedéle žin

býtl,e snad gsi postawen U weliké starosti o twe
pokrewenstwo a přjbxrzeUstwo, a přicházjš ža přj:
čanU těla a krwe přjliš do aUzka; a srmd tš to
bolestněgi trápj Uež Uemoč. m Nemysli mnoyo
na to, co po smrti twé š twými se djti bUde,
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Modlij se, a důwčřUg se w Boť,xa. Woley th:
ci Uebeském::; neboť neustále se :Uodliti, ne pak
modlitbami se Uaniti gest Uám Uloženo. Woley
tedy š důwě:xnostj k BohU, a, an gcxsstěwolati
bUdeš, odpowj ti: „Ay! tUť gsem.“ K BohU
tedy fe Utjkeyme, by prošby Uasse dle swé wůle
wyslyssel a nepijtele, bUdiž on krerý koliw genž
fe o Uáš pokaUssj, zahnal

Ač star, předce wssak w zápasenj še smyslon
stj nekussen gsa, bUdeš mjti co činiri, byš w bo:
gi tom obstál; spoléhey se toliko Ua Pána, genž
slabost twaU zncč, když tě Umdléwati Uwidj, k
pomoci tj pospjssj,aazachowá tě gako Petra, kte:
rý kráčege po moři domnjwal se, že Utone uxu
Horliwost t xá pro PáUa nasscho Ježjsse Krista
gestiť zagisté tak čilá gako Petrowa, a Uťalbyš
také gako Petr Ucho pacholka kněze Ueywyšssjho
pro mistra milého uu Nicméně modli se a bdi,
bhš Ueměl totéž Uesstšstj gako Petl, a ze slabo:
sti ho nezapřel; kdo wj, zbýwalo:li by ti časU,
byš chybU oželel a gako Petr pro mistra fwého
milého Ukřižowati se dal.

Qstarnč UebUď bázliwý a trUchliwý, newede:
li se ti dle žádosti. ZčUssenost giž mnohoUcřsobně
to dokázala, že by Bůh člowěka bolestněgi Uemo:
hl potrestati, gako kdyš by mU wsse k wůli Učč:
Uile PoslUsseU bUď wůle geho.

Umři rád, Ueboť dáwage žiwotU před smrtj
twrdossigUě přednost, a wáže sobě swěta toť)oto
che Uež domowa wččného, kdežto tě požjwáUj
wssechradostj očcxkáwá,podobal byš se antnij,



55

který bo w hostinci z láskd khospodskšm:l slUžbU
masstaljře přigal, by w chléwč žiwot fwůg do:
konal.

Rozmáhá:li se Uemoc twá a bolesti gj špů:
sobené, přirozenátě to wčc, že Ualézáš Ulewenj
aUzkosti a tráper, možnáx:li giUým si postšžowa:
ti; neboť snáze se Uefe, když také ciZj ramena Ue:
sti napomáhagj. uxo Přegmež tedy trpjcij tU
zdánliwaU potěchU, a ro tjm che, aU se zdá za
stěžowáUj na přjtomné tráper!j alefpoň Ua oka:
mženj zapomjnati, a myssléUkami méně trapliwý:
mi se bawiti. Dopřegmež tedy každémU trpjcj:
mU takowé potěchy, giž !UU tak fnadUo dáti mů:
šeme.

Radjm ti wssak, byš gakožto křesťan Uemoc
fwaU Uepowažowal za anhaU náhodU, Uýbrž byš
pomněl, že bez wůle Otce Uebeského ani wlaš Ue:
spadne š hlawy člowěka, a že hogjwá geho do:
brotiwá prawice, což byla poranila geho lewice.
uu Netrpěliwost a errtost w Uemoci, w stářj,
bUď oUo patrUé Ueb tagUé, wždy gest šUamer
bázUě před smrt,i„ kreráž by Ukřefťana letitého Ue:
měla býti k Ualezenj.

Nebyla:liž by to zpozkilost od tebe, geUžgsi
fobě dosawad dal Ua práci, byš křesťaUským a
ctUoskUým žiwobytjm Uabyl UměUj pokogně ze:
mřjti, když byš Uynj Ua konci rmaUtiri se měl Uad
tjm, žeš smrlčelný?uu Aneb kdt)byš fe třásti měl,
aUeb aUzčosti plU býti, že ti smrt kyne? Nčxmohlo:
liž by se to wykládari za z!lamenj ermwlné, žeš
nikdy Boha Upřjmně Uemilowal, a po Uebi nikdy
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oprade netaUžil; Uýbrž že tělo, ďohatstwj, čest,
slowem fwět che milUgeš než wssccko giné, což
wščnéť)o gest! ouu

Ginák fe má hrjssUjk který Ua Boha zapo:
meUUl; o tom lchce se dá mysliti, gaká těsná
aUžkost Umjragjcjho obkiič:lge, kterýž se na tom:
to swětš wždy dobře mč!l, a který i pěkné fny
swé w skUtečnost a žiwaU gsaUcUost Uwéstť mohl.
Ach! gaká bjda, když wssocka sláwa tato nagr:
dUaU smrtj se má skoUčiti. u Pomysslenje že wsse:
cko sstěstj gcho má býti w nic Uweder, powstá:
wá w Uěm gako něgaké hrozné stxassidlo, a pro:
měňqu Uerxwdšssj sstčxstjgeho w zanáUj

Q milý Bože! Uch liž dosti gedinébo oka:
mženj k tomU, by takowý člowěk do wěčUé bjdy
Uwržch byl? en Běh krwe w žilách gcho Ustaw
žbawnge geg wsseho geho sstěsij un Bez Uaděge
f 1ič:siUcho žiwobdtj po wezdegssj fm:ti gest člo!
wěk ze wssech žiwočichů teU Ueybjdněgssj; Ueboť k
nesstěstj swélUU má mocnost, o fwém se wynachá:
zenj přrmeyssleti, fmxeti se báti, a soběžanati. uu
Křeslan Uaproti tomU wěřjcj w sslechtU dUsse fwé
Uesmrtelné, radUge sex, že fe žiwot wezdegssj ke
konci schlege. QčekámčťUj odměnd Ua onom swě:
te, žiwot wešdeǧssj, ba i tráper a strasii činj
mU ctibodnými, an widj, še wssrcka wezdegssj bj:
da radostmř wěčnúmi bogně odměněna soude. Ma:
ge UtěsseUaU wdlxljdkn do wčxčUosti oďewždáwá
sč do wůle Božj, a trpčliwě očekáwá ráUU smr:
ti. A tak chwálj Boha w bolestech a trápenjch,
řka w srdci fwém:
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Chwála tobě, Nesiončený!
Staň fe wúle twei!
Mci:li do hrobU mč swrbnaUr
Tato Uemoc pťjtomUá,
Naďe tenmým ťekUe hrobem

Qd těla dUch odlaUťcUý:

Wsse gsi dobťe UčťUil,

Chwála tobč, Neskončený!

8. Pťedchůdrowě fmrtč.

Nemoci obyčegrxč předchážjwagj fmrr, a
mnohdy UeparrUé toliko fe zdagj, předc k mohyle
nassj kamer snássegj, a hrob Uám chystagj. W
nemoci wssak teprw welikaU cenU zdrawj pozná:
wáme, a Učjme se, wážiti ho fobě; teUkráte te:
prw, když se slUnce žiwota k západU klonj, pozoe
rUgeme stránkU žiwota UebezpečnaU.m Nemšli:liž
bychom se zť)rozitč, když fe nemoc U Uáš ot)lásj,
an gediný toličo krok, gediné toliko okamžrnj žť:
wot náš dělj od smrri? uu Skoro měli bychom
se nemocj obáwati; uu wlastUě fe wssak Ucmocj
bogjme pro zemřenj, a proto že býwagj pofelky:
Uěmi, kteréž fmrt zwěstUgj. auu ij wssak fe lissj
křesian Boha milugjcj od člowčka obyčexgnéť)o,
který bez rozwáženj tak dlmcho žige, až koUečně
Uěkterý předchůdce smrti ho pogme a skácj.

Kdo Boha milUge, Uebogj se cmi Uemoci,
ani fmrti; obáwá se wssak anřjti bez přjprawy,

a BohU djky wzdáwá, že ho šělšfUým UtrpxenjmZ
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na fmrt pamatuge. O zagisté! owoce požet)nanš,
které nemoc na wětssjm djle člowěkU přinássj, ne:
nj k zcxpřenj

Nesmjme wssak nemoc pokaždé, a wssUdh,
kde fe Uhostj, za trest Božj powažowati, neboť
Učj žkUssenost, že Bůh i swé miláčky, kteřj žiwot
swatý wedaU , ba i newinné djtky nemocmi na:
wsstěwuge. wu

Při tom mjwá Bůh rozličně maUdré ohledy.
Djtky chce w gegich newinnosii tčch neywětssjch
odmčxnhodny Učiniti, bohabogné starce a stařice,
zatwrzelé hřjssnjky a hřjssnice na konec žirrota
Upamatowati , a ge Utrpenjm k, swarémU skonán
připrawiti.

MUfjš:li wssak nemoc swau Užnáwati za trest
zaslaUžený za prowiněnj fwá, a gsi:li nemoci swé
wilten, předce, budeš:li nábožně o nj smeyssleti,
a gj k dobrémU Užjwati, stane fe tobě pramonem
požehnánj. uuu BUdiž ncmoc twá sebe, bolestněgssj,
předce bUdeš mjti nčkterá bolestj prázdná oka:
mženj,byš fobě oddechnm:ti,a o fwém brškém od:
chodU na wěčnost přemedssletč mohl. ux Slowew,

„ Upadncš do nemoci gakékoli, silněgssj nčb slab:
ssj, nebezpečné nebo nic, zagisté křefťanskan, ti:
chaU trpěliwostj wětssjm djlem bolesti gegj pře:
můžcš, aUmyslU prozřetelnosti Božské dofcihneš,
w dUchownjm zdokonalenj profpěch, a febe k oné
sláwě, a k wččné blaženosti schopným Učinjš

Kdykoli kiesťan na swá mnohá, ba začasté
i nesčjslná prowiněnj pomnj, děkUge Bohu giž
lreřegUě, giž saUk:omě, že mU Uemoej poskytl pro:
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středek, gjmž by wkrátkém čase ctewstj Ueywětssich
nabyl, a trpěliwým nemnot)ých trápenj snássenjm
sobě dobyl požehnánj kagjcjm sljbeného. Na ko:
ho wssak strach fmrti tak mocně a sskodliwě aU:
činkUge, že se w nemoci fwé stáwá errlým, a
wssecky, kteřj š Ujm ochgja aUškostj, strachem a
hrůžan UaplňUge, ten odcházj ze swěta bez ťře:
sťanské potěchda a oanssrj děgisstě tráper fwého
na způfob, který ho zneUctjwá. Protiwnge se
řjšenj Božij, nechceto na Boha wzdáti, kterau
cestaU by ho kapaerj wěčnémU wésti ráčil.

Tak ale gak welké profpěchy pro člowěka
křesťansky trpjcjho wwplýwagj. tak lehce nemocný
Uetrpěliwostj fwaU ty šáslUhy mařjwá. Nčmocný,
genž Boha milUge, cjrj w frdci swém gistaU taU:
žebnost, fparřiti twář Páně, gehož tak welice mi:
lUge; a proto, že se proměnilo zdrawj w Uemoe:
nedomnjwá se býtť Uessťastným, a ani fmrti same
přjlissně Uchrozj fe. Pokogně se chowá Ua swém
lůžkU, nerepce, Uch errlý, Uýbx.ežprosi Boha za
silU k zmnžjlémU trápenj fwých snássenj potřeb:
naU, a myslj fobě:

NUše! we gméUU twč:m Pane!

Tčlo mč si poodpočiUe;

Ježjssi mňg! Ať fc stane!
Rád žawjrám oťi fwč.
Ten, kdo odpočjwá w chladnčm hrobě,

Na lošc w nčm twrdč eux UestčžUge fobě,

Tolyo Ueděsi ch žádný ch,

S njmtč každý smUtek Upohťben.
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Dncš:li oďtUd mám giž gjti,
Neweď mč fmrt k žatracenj,

Nýbrš kU spachj,
K BohU, gchož twáť si šádám zťjtť.

A pak we gmšUU twčm, Pane!
Tčlo mš si poodpočine;
Ježjssi múg! Ať fe skaUe!

„Ježjš“ poslchj bUď slowo mč.

Lidé pak smyslnosij opanowanj, gak kusse:
nost Učj, práwě naopak pohodlUémU žiwotU na
šemi dáwagj předUost před žiwotem wěčným a
dlahoslawerxým w nebi, pročež i před neymenssjm
nedUhcm giž se třesaU domnjwagjce se, že giž
wssecko štraceno. Takowým lidem působj pomy:
ssler Ua wečer žiwota, na nemoc a Umřenj hroz:
ex.ýpocit. Chtjce se ztéto mysslénky wyražiti, sna:
žj se, gak sobě tak giným welké swé stářj Ukrýti.
Snažně wssecko UměUj na to wynakládagj, by
se mladssjmi zdáli, nežli gsaU. Ba, čascm sami
sebe ssálj, přemlanagjce se, že mladj gfaU, až ko:
nečně nemoc smrtelná, Uchwátiwssi ge, ljčidla gegčch
zmarj.

Tak blážnowskh sobě mnohý až do neywyš:
ssjho stářj swého počjnáwá. A předc nic nenj
přirozeněgssjho nad to, že mUsegj stařj lidé pře:
stati žiwi býri. A gak žádach to smrt, w stářj
Umřjti, když polowice téměř člowěka zponenáhla
giž bhla odUmřela! xu UmjráUj we wěkU mla:
dšm těžssj gest, a podobá fe Uhasser plamene
wodaU násilně wnpůfobenémU; Umjránj w stářj
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naproti tomn gest haantj ohně, kterýž fám od
sebe bez zewnitřnjk)o násilj wyhasjná. uu Ach!
člowěktč smrtelUý, a nelze mU cmi. Boha, ani
přirozenost přelstjti.

Rakew zůstane rakwj, byť gi i akfamitowé
pokrýwadlo halilo. Dnowé Uassi fečteni gsaU, a
koUečně z hlllboka a brozUě zUěgjcj Umjráčeč zwěz
stUge sanedstwU, že gsme skanli, a že i Ua ně
dřjwe Ueb pozděgi podobnýe osUd čeká. xxw Co pak
bychom ale také zjskali, kdybychom se na něgaký
čaš od smrti wykaUpiti mohli? uu Co Uaplat
prodlaUženj gednoho dUr, neb měsjcr, neb dalssj:
ho gesstě časU, ano nám předce Urlze Ua wždy od
smrti se ofwobodiri? uu Nežapomeň toliko, že gsi
smrtelný, a že tě nemoc, náhle:li nemnřeš, smrti
podá, a wěčnosti odewzdá.

Takowé smrtelné nemoci přicházegj obyčegně
š průwodčjmi fwými mUčjcjmi, š mdlobaU a
erládaU wssech aUdů, š pálčiwostj a mrazenjm,
š bolenjm blawy, šžjznj a giným nefčjslným
trápenjm. Přifslo:li pak na to, že fe lékař po:
wolati mej, tUť on gesstě opatrnostč Užjwá, že
třerjho, pátého, neb sedměho dne očekáwá, by
mohl dáti nemoci gméUo; a nemocnému něco na:
děge. uu Gsi:li mohowitý a szesseUý, bUde lě:
kař wěděti, gak š tebaU Ualožiti, a pozadržj úsUdek
swůg o Uemori, by tě nezarmaUtil, aby Ulekmltjm
nebežpečenstwj twé se nezwětssilo.

Snad gsi sám ten Uemocný; odewzdey sice
tčlo swé péči lékařowě, nerožhogňxxg wssak UedUh
fwůg Uemjrnauebáznj pťed fmrtj. Cjtjš:li,že se
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nemoc twá zmát)á, a bolesti fe množja a žiwot
krokom welikým gde ke konci, chowey fe trpčxliwě,
a pomni, že Bůh twé wzlykánj a nařjkánj slyssj.
Střez se, by trestatelUá Uetrpšliwost chzbawila,tě
záslUh, kterých tobě Utrperm zjskati lše. uo Q!
za ssťastného raděgi pokládey se, že přissel čaš, w
kterémžto š Kristem UkřižowáU býti za k)odna U:
znán gsi. Tentě čaš Ueypřjležitěgssj, w kterém
se fám Bok)U můžeš obětowati, a takowěk,)o sstěstj
nebUdeš mjti Ua wěky. xu NebUď tedy malé my:
sli, a netrap fe aUžkostj nad tjm, což přigjti má.
Wežma křjž fwůg obljbeUýškřesťaUskaU srdnarostj
q odhodlanostj, rcišKristem Pánem: Qrče nebeský!
ne má, Uýbrž twá wůle staň fe!up BUde:li wůle
Otcowa, .byš š PaUem Ježjssem byl mrskán a Ukřižo:
wán, žagisté i zmrtwých wstánj a Ua Uebe wstaU:
penj š Ujm slawiti bUdeš. uue Trápenjm fe nynj
wjura twá zkaUssj; a sw. Pawel dj, že se ctnost
nemocj čistj a zdokonalUge.

ProdlaUžj:li se twá nemor, UebUdešmoci ani
š ginými do chrámU chodčti, anč fe mUoho mo:
dliti. uu Nezáwidiž proto ždrawým, Ueboť Uynj
na loži Uemocen leže tnůžeš fobě za hodeU U
Boha che zaslaUžiti, nežli gindy ža zdrawi fwé:
ho za mnoho týchdnů. Nemocný, geUž by rád se
modlil, giž se modlj; a srčččssj:lidle wňle Božj
trpčxliwč, BohU ljbežněgi se modlj, než kdy by
dle wlastnj ljbosti w pobožnost pohřjzen gako
Serafjn zářil.
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Přjteli nemocUý! lciskU fwaU co neyaUčinli:
wěgi dokážeš, když gako mllčedlnjk pro Boha. tr:
pěti bUdeš, a bUde:li wůle geť)o swatá, i také o:
chotně zcmřeš. uo Powažugeš:li lůžko swé bolest:
né za smaU mUčjrnU, a rrpjš:li z lásky k:BohU,
můžcš se státi podobným KristU PánU. u Po:
tjš:li se mxzkosti, pomni na Ježjssůw krwawý pot
na hoře Qliwcxtské; proťežená záda ať tipřipome:
UaU geho bolestné zbičowánj; twé k)lawy bolenj,
geho bolestrxé korlmowánj, a twé Umjránj geho
fmrr Ua křjži. .

.BUdeš:li rrápenj swá tjmto způfobem powax
žowati, den smrti twé bUde welikým pátkem, a
smrt twá smrrj fwatých. Uposlechneš:li téro ra:
dy, dUi nemoci twé promčnj se w samé prosebnj
dni, a pocjtjš potěchU newyslowirclně sladkaU,
když poždwihneš srdce swé k nebi, a pomysljš:

Qtče lidstwa, Pane, Bože náš:!
Kdo gfem gá, gá čerwjk, zemč lňnU

Patťjcj, že fmjm Ua křjdlU modlitby
Bljžiti se, kdy chci, k twšmu trůUU?

Bože! pťcd ktcrýmž se fwčty koťj,

GemUž Scraf činj poklonu,
Paprslck kdy sláwy angclskěmU

QkU gcho ťin žácloUU;

deUsiiž mi u smjm se opowážit
che Ua modlitbáchwzýwati?
Gá, chž gfčm fe často opowážil
Welebnost twaU hťjchem hnčwati?
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Odesť mť, ach! odesť, Smilownjče!
Nemčgž slabost za prowinčUj;

Božc! Qtče! profjm wraUcně,
Rať mjť š djtětem fwým strpenj.

Qtťe fwatý! ý gak slawná gcst mi doba,

W kteraU dUch múg k tobč wstUpUge,

A synowsky pťed twým trňnem

Bol a žel twůǧ tobč žalUge.

Ž, by .š to byl člowěk nepostihlaU

Milost dokoňale powášiti,
Žc smj k láfce twč se Utjkati,

A swúg zťetel k nebi obrátiti.

Smjmeť, Otče! srdce swčho přánj

Tobč Ua moďlitbách pťcdnásseti,

Hlasy fwými, kteréš wjm že slyssjš,
Nebe, sidlo twoge, prorášeti.

Ba i mámc, uu Ježjš tomU chce .p.e
Modliti fe neUstále,

Ať fe máme dobťe, nebo zle,

Zwlásstě nua wěčUost fe odebjragjce,

Kdežto dUsse potěssenj
Wěčnč bUde mjti,

Že ná kožskaU twáť wekebnau

BUde fmjti zťjti.
Kterýmž sstčstjm

Neslýchanč oblašetta uo
U wytršenj uu



A gfaUc Uwedena

W plUč Ucbe

Kúrů chwalopčw:tých uuo

Chwáliť bUde Tebe

W plch wěčnčm,Otče, Pane,Bošc!

9.Strach fmrti.
Bezbožný a blázniwý člowčxkpowažUge smrt

za Ueywětssj zlé na fwětě; dUsse wssede podrobu:
gj se gj gakožto wůli Božj; křosťanpak wpraw:
dě Boha mčlllgjcj, tčxssjfe Ua fmrt; dUsse Uábože
né po nj i taUžj, gakožto po cjli swého pUtowá:
Uj, gakožto po ssťastném přjstawU po dladché ne:
bezpcčné plawbě.

Wy pak bezbožnjci, gfaUce Boha práždni,
třeste se před smrtj; š třefenjm a trnUtjm žhrože
te se stawU swého, nebo meč pomsty Božj siUteč:
Uě Uad hlawamč wassimi wifj, a žastjhne wáš.
Ba, bohaprázdnj! pod Uohama wassima odewjrá
fe hrob,.a nessťastná wěčUost še wssemi hrůzami
swými hrozj wám w každém okamženj. u Ach,
k wá:U nessťastnjci Uemlijm, Ueboť se sami Ua
wččné Zatracemj odsužUgcxte.

K wám alex,BoťšU oddané Uabožné dUsse, mlU:
wjm, a prawjm š aposstolem we gménU PáUě:
měgte wždy gakm:si bázeň před smrtj,š tjm wssak
anmyslem, byste se zbawily swěta, oplakaly pře:
edesslé chyby swé, a tak po smrti l)chě před Bo:
ha předstanpily. Takowá bázeň gest spasitelná,
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a měl by gi každý křesťcm mjti. uuo ZhUsta wssak
dUsse bogácné tak tuze fe obáwagj smrri, že Upa:
dagj w zmatky, kteréž ge k přemeysslenj a hod:
némU kslmxti se připrawenj neschopny čin. uu
Takowým dUssjm bázliwým prawj wssickni ťďoho:
slowci: „Nikdy sobě chpřianssrěgte takowá hrož:
ná smrti wyobražowánj, spasenj UassemU ssčodnáe
pro náboženstwj potUpná, a pro milosrderxstwj
Božj Urážliwá.“ mu PamatUgme sobě tčdy toto
potěssitelné Učenj, a wyhljžj:li smrt strassně po
gedné straně, wyhljžj za to po dr:ché tak wldeě že
náš pohled na ni porěchaU naplňUge. uu Po:
mněnj na smrt, gelikož na mysli ncibožné častěgi
přemjráno býwá, gest neylepssj přjprawaU k bla:
hoslawené smrti.

Powstáwá:li bázeň před fmrtj z aUškostřfwě:
domj, a činj:li ti swědomj weyčjtky powáženj hod:
ně, žpthg ge, a snaž se počoge mU obgednati.uu
Máš:li pochybnosti, wygew ge lékaři swémU dU:
chownij. au Ostatně oplakáwey poblaUzenjfwá
w hořkosti srdce, a neodčládey tyto wěci důležité
na poslednj okamženj. Přihotow se k Umřer, a
očekáwey denně poslede l)odinU swaU; to žádá
Uábožerxstwj twé, kteréž wssecko činj, by ti pokogné
a ďlahoslawené skončenj wypůsotxilo. uu

Nalezne:li rě konečně smrt tak spořádaného
na lůžkUtwém, podrob fe gj pokorně, a sám fe
BohU obětUg. Nedey se déle děsiri mysslénkami o
přjsnosti sprawedlnosti Božské, nýbrž důwěrrxě se
Utjčey w lůUo milosrdenstwj Božjho. Obrať fe r
BohU š aUplnaU wěraU, a rci š myslj dštinnaU:
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Boše! Bošc! gehož wyzUáwám,
Tyš mi Uade wssr, co zncim a mám!

era, láfka, Uadčge,
eDary gfaU milosti twč.

Gako Otec o mUe wždy fe starey,

Hrož mi, tčš mě, stťez i pťjsnč kárey, aue
Pťťdrž k JežjssowU praporci,

Pod Ujmž bogowať i zemťjť chci,

Bych we wji“xedennč zrůstal,

A gi do sioUánj wčrným šůstal.
Neboť klesl bych uu gfa wjry žbawen xex

Tjžj mdloby wlastnj poUanen,
Potčchy bych neokUsil sladkosti,

Cl)odil bych co w UočUj temnosti.

Protož Bože! wyslyš lkánj mě,
WčraU se mi zgeng zde,
Tam pak twáť swaU Ukaž milenaU

A dey sláwU wčrným sljbenaU.

Tak smeysslege, a do wůle neyfwětěgssj Otce
Uebeského fe odewzdáwage, zbawjš fe wssj bášnšn a
Uaklonš sobě srdce Božsié. uu Ze zklxlssenostife
wj, še dUsstď které se fmrti nemjrně bcčwaly, wsse:
ckUbázeň pozbyly, gak mile Umjránj častěgi a ži:
wě sobč předstawowaly, a za zdrawého gesstč těla
k smrti se hotowily. o Kdo denně w dUchU Umjrá,
teU až smrt skUtečněpřigde, pozná wsobě gegj zná:
maU sanede, aybUdegi následowati, kamkoli ho
powede.
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Pročež dUsse nábožné, ale aUzkostné, kteréž
gfaUce dUchem wjry obohaceny a nadsscny, žiwor
swkig weledUssUě chcere obětowari, pro pokorU wsscck
srdce swéť)o za nehodny se powaž::gete zatlaUci na
UebesleaUbráUU, wám prawjm we gmém: Páně:
Uebe gest wlast nasse, ram gfaU Uám mjsta připra:
wena, a wykázána mezi slawnými zástUpy wywo:
lených. Oprťme tedy rádi toto slzawé aUdolj, by:
chom se k společnosti wssech swatých připogčli, a
wěčně w BohU se radowali. Tam fparřjme Bo:
ha bez záclony, bUde!ne ho milowati bez přestáan
a požjwatč l)o bez konce a beze strachU, že bychom
ho kdy mohli ztratiti.

Ty, křefťane dázliwý, bež pochyby bUdeš mi
Uamjtati: „Milerád dal bych fe tčmi Utčssenými
mysslěnkami Upokogiti, kdy bych gen gist byl, že w
Uxilosti Božj žemru? Ach! wjmť, že gsem zhřessil;
gsaU:li lni wssak odessrčni hřjchowé, to newjm.
Neměl bych za přjčanU tšto negistoty fe báti?“

Neřekl ǧsem, že byš Uč:prosto wsseckU bázeň
měl zapUditi. uo Bog se, bázeň twá wssak kře:
sťamská bUdiž, lxášeň totiž dUcha pokořUgjcj, a srdce

powszngjcj. Ach! od pol)xmlskétoliko bázně ne:
dcy se pogmm:tř, krlšrcčžroudUcha w zmatky Uwésti,
a tebe w zanánj UwrhnaUti xbh mohla. Powaž,
!Uožnci:li přjprawiti se k smrri w šásUUtj aUškost:
nčm a zarmaUceněm? uu MohaU:liž tak zkormU:
cUgjcj citowé .tebe Uálexžřtěošdobiti k oné poslednj
obětť, kteraUž BohU, podáwage mU žiwot swůg,
hodláš přinésti? rn Může:liž takowá podlá bázeň
bhtnosti neywyšssj, smilowánj plnému BohU ke cti
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slaUžiti? u Ach nezapomeňxx!ežUičdw, že odewzdác
Uj fe!!e, plné důwčxryw záslxchy Pána Ježjsse UBo:
ha wětssj cennmá, nčž bážexň sebe wěrssj , ale Zby:
tečná, Uežli hrošenj:fe, byť dylo sebe neobyčegňěg:
ssj, kteréž ale dětiUUaU důwěrU twaU zneUctjwá. ou

MilUg Boha, a tak bUde smrr rwá anhé
překročer do prawého žiwota. uo Ježjš KristUš
ša Určš šcmřel, dancxymož etedd, že š Ujm wčxčUč
žjti dUdeer; Ueboť sám řekl: „Ct)ci, Qtče! aby
ty, kteréž gsi mi dal, tam byli, kde gá gfošm!“am

DUsse, kteráž toho oprade želj, že Boha
Uxča;ila, aUeb, zřagj:li se gj cjtowé gcxgj žalosti
mdlj býtč, toho toliko litnge, že gj ljtosti swé
Uáležitš pocjtiti, a slowy před Bohčm wygádřiti
Ucelže; rakowá dUssGmčiže si giž Ua zaljbenj Bo:
žj počet dšlati, a takowá ljtost, ač čitelUcťUer,
přodc k dofaženj odesstěUj postačUge. Bůh pa:
rřj na wůli člowěča, a chtjti, seč člowěka Uer,
p(ifobj zcirmUtčk srdce, uu a srdcč ljtostj zarmmxe
ceUé ljbj se Bol)U.mz Nessáliž wssak sebe fám w
této přjpadnosti, Ueboť ljtost twá mej se Ua wsse:
ckw troš hřjchy wžtať,)owati; Ua žádUšm , ani Ua
gedixxkémnesmjš che zaljbenj mjti, a žcidUý soe
dě prominanti.

Byl:li byš wssak rakdUessťastný, že byš po
tak silUém předfewžerj opšt klesl, powstaň opět, a
obnow přcxdsewšetj swé. Klesxteš:li po třetj, poa
wstaň; po čtwrre, po pátr, po ssoste, ba, bx)ťbyš
i srdmdesát : fedmkráte klesl, též tolikráte k Bo:
hU se obrať. u Žádný hřjch Uedrž za tak welřc
ký, žr by Uaděgc Uobylo , rozwázánj od Uěho dor
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sáhnaUti. BUdiž počet hřjchůw twých gakčoli
weliký; předc Uebude takowý, by přewýssil milo:
srdenstwj Božj.

Giž dřjwe sk w knize této prawilo, že to
BohU gedno, oswodoznge li Uáš od Umoha Ueb
mála hřjchu Milofrdenstwj geho Uenj k wywá:
ženj, gestiť ho piehogUost, a pro wssecky Čjm
wětssj gsaU Ueprawosti l)řjssnjka oprawdowě a
Upřjmně hřjchUw litngjcjho, a pokánj činjcjho,
tjm slawněgi stkwj se a zářj milofrdenstwj Božj
Uad hřjssnjkem Ua milost přigatým uu Štědrýmo
tě wždycky Bxch k Upřjmným Syna swého wd:
znawačům, a přigjmá Ua milost každého, geUž ho
srdcem skraUsseUýmo Ui prosi. Bůh widj Ua kaž:
dém k polepssenj odhodlaném hřjssUij křjž Ježj:
ssůw, žUamer lidského wykaUper a milosti, kte:
réž Bůhčlowěk wykanpeUcům swým wtisil. xxxxx

Posslo:li. předsewzetjtwé, polepssiti fe, žútro:
bh srdce twého, odkudž i ljtost twá pochážeti mU:
sj, warUg se geU Uowého swoler k hřjchn, a
Ubezpečen bUď, že byť tě ďábel i tělo pokaUsseli,
wždy Uad Uimi swjtězjš; Ueboť k hřjchU fwobod:
né wůle gest zapotřebj, co se tedy bez fwolenj
twého stane, UebUde ti ža hřjch počjtáno, a Ue:
může ti sskoditi. ou Kdy by ri fatcmáš i to Ua
mysl Uwedl, byš se BohU rmchal, genom Uedey
srdci swémU přifwědčowati, a UeposlaUchey Ua to,
co ti satanáš do Ucha ssepce. uu Kdy by ti chtěl
Uamlnwiti, žeš od Boha opUsstěn, c: že tě w bj:
dě twé Uechá hynaUti bez Ulewenj, že žádný gesstě
tolik Uetrpčl, co ty; prawjm ri: Uikoliw, erpu:
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stil tě Bůb, an gest tobě bljže ncžli se domnjwáš;
Ua očjch swých má tebe, a často, an se Ueyche
od tebe wzdálen býti zdá, práwě ti Ueybljše bý:
wá. Ačkoli tě wede cestaU trnowaU, bolestmi a
djdaU, předc cesta tato Učxypřjměgssj gest k nebi.
ouu Neboť gcho milému gednorozenémU S!)UU Ue:
wedlo se lépe , aledrž mUohem hůře; tx)ť Umjráš
Ua peřinách, w posteli; on pak Ua křjži,na dřewč
hanby byl Umučen. wu Setrwey toliko, Bůh š
rebau dodře smeysslj. Setrwey, až bude po bau:
ři, Uleweno bUde dussi twé. Tčntýž Bůh, chž
wxxšswobodil Jonásse ž břicha welryby, i rebe whe
siďobodj

Až ti konečUč poslede hodinka bUde zwěstoe
wána, po:xxeni, že gest to hodina milosti, w kte:
xděžroUebe, twá prawá otččna , se ti otewjrá. au
GednaU ntusjme smrti se podrobiti; bogowal ue
a setcxwal:li gsi we wjře až do skonánj, powznefe
se dUch twčig k Uebi a k BohU, ať bylo tělo twš
způfobem gakýmkoli zahyUUlo. BUdiž dobré na:
děge, a

Wžneš fe k Ucbi, k Hospodimx;

DobU tuto za hodinU

Neyssťastnčgssi sobě pokládey;

Staň se bodmšm blažcUosti,

Ktcrau Jcžjš tobč Ua wťčnosti
Pťiprawil, a za to mťg,
Žiwot miUUlý še gen
Býwal anl)ý sen.



72

Pokraťowcinj.

Bych Umjrcčnj srdcjm přeaUzkostliwým wsse:
možně Usnadnil, mUsjm, co dřjwe giž bylo dotče:
Uo, tUto gesstě opakowati: totiž, že gest gedna
bázeň smrti slUssUá, roZUmUá , a křesťanská; drU:
hčč pak přepčatá, UerošUmUá, a skoro pohanská.
Prwnj nalezárse U neywětssj částč lidstwa, ba i
Ue zřjdka U nábožných; drUhá pak gest Ueslussná,
a zhanobuǧe wer Uassi. u Smrti se báti, poně:
wadž gsme zhřessilč m fmxčti se dáti, poUšwadž
faudowé Božj Uezpytatelltj gsau u smrti se báti,
poxťšwadž rožhodxle osUd Uáš na wčky, totě rozxr
UUmá, sprawedliwá a fpasirelná bázeň. Pročež
takčxnapox:njná swatý Apossrol Pawel, bx)chom š
báZUj a třefcnjm fpasenj swšl)o wyhledáwali.
Báti se tedy smrti, bychom se k Uj zál)y připra:
wili, a bolesti gegj poswětili, a ge š bolestmi a
Urrpečljm Wkapitele swého fpogili, Ueroliko křex
sťaUská, Uýbrž i swará, a erxohnutelUě potřebná
B.ižeň gest. nu Kdoby tjm žpůsobem smrti se Uea
bál, bylby slepec, a zapomjnč:lby Ua swé neyhlawe
Ušgssj powinnosti.

Báti se wssak smrti z Uesmeré lásky k žia
wotue kteréhož ǧest Uám na čan toťiko zapůgčeu
no; bččtise smrti zhřjssného Ua statcjch aradostech
swětsteých lpěUj, bychom gich dšle gesstě jpožjwati,
anob, abych se gesstě lépe wygádřil, zle Užjwati
mohli; smrti tak se báti, že bychom i Upamato:
wati se Ua Ui, se sstjtili, ach! tak tuze smrti fe
báti, že bychom překroččlč meze odewždánj:fe do
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wůle Božj; to wsse hřjssná gest, jskodlčwá, rote
mU i wjře protiná bázeň, kteráž gest što smey:
sslenj wěrné w Uáš UdUsiti, milost a pomoc Bo:
žj od náš odwrátiti.

TaUto hřjssxmu bázUj před smrti stáwá fe, že
neUstále kratochwjlj hledjce spafenj swé zanedbáwá:
me, a wsse, coby Uáš kBohU wésti mohlo, od
sebe zapuzugeme, konečnč přjlissným fmrti fe strčz;a
chowánjm k blahoslawenémU skonánj neschopny see
be činjlne.

Ach! nemohto:kiž by se stári, žeby ža přiči:
naU twé náramné bázně, kteraUž gsi w Uemoci swé
progewil, Uebezpečný staw twůg před lxebaUse ta:
gil, a čaš prawý tobě neoznámil? Pak byš bez
pomoci dUchoij, a bež swatých swátoskj, aUeb
fUad nehodUě gich přxigaw zemřel. uu Ach zachoš
weyž Bůh mne i tebe, by náš smrt bez přjprae
wy nepřepadla! mu Ale gak gsem řekl, bogme
se smrti, bogme se gj wssač gakožto křesťané, ga:
kožto skraUsser a kagjcj křefťané.

Snad skUtečUčgiž ležjš Uemocen, a přemeyxr
ssljš:li, tak leže,gakž rm křesťana slUssj fám o sobě,
Uebude ti možná otcowskaU Božj láskU neuznáwati.
Wěř, že gest to Bošj péče o tebe, bhš rozmáhau
gjcj se mdlobaU těla gsa Upamatowán spasitelně
kodchodU se připrawil m Kdy byš byl zdráw o:
sixnf kifirmew urtpsndn nmirxodmch Uobulobu řů ťaǧ
mU naUčilo, čemU se nynj w nemoci wlastnj Ua:
Učiti mužeš. uuo Čjm podiněgia rychlegi sjla
twá mizj, tjm zřerelněgč take před;wjdáš ko:xec

Pane žůstaň 8 námt. ll. 4u
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eswůg, můžeš se připrawiti, a křjžem, wěrmxs a
důwěrnostj na cestU do wlasti wččně se ozbrogiti.

Netag tedy sám fobě nebezpečj, kteréž ti
Bůh tak zřeǧmě poznáwati dáwá, a předstaw so:
bě raděgi, že gest smrt na bljku, Uež we wždálj.
... PromlUw častěgi sám k sobě: Gak bych se
měl dalssjho gesstě žiwobytj nadjti, ue:n se mi smrt
še wssechstran zgenge? u Rozhognj:li se mdlo:
ba má o Uěco málo gen, přetrhne fe Uitka žiwota
mého, a srdce rychle a wolUě tlUčach che sebaU
anč nehne. Stoge giž na žebřjku, proč bych odá:
wal se powylézti až k oněm wýsostem, kdežto se
hez toho brzy, a snad dneš giž octnu?

Ach! přjteli nemocný , nebog fe; kdo za žie
woďyrj lfwěhs:dwssccko skládal na Boha, ten může
UrčsseUčzemřjti. Maǧe rmlcho swadebnj , ďudeš
tak do wečeřadla připUssrčn.uu Gdi cedy š rado:
stj„ ženich tč očekáwá.

Bychom wssak smrtč se strachowánj pofwětix
1i, a gjm sobě něčeho zaslaUžili, mUsjme Boha o
pomoc wzýwati. m Powažme, že lidé gsaUce,
zemřjti mUstne, a křefťané gsaUce swatě zrmřjti
máme. uw Castěgssjm tedy Ua swau smrtečuost sr
Upamatowánjm smrti přiwykeyme a gcgj bčzké
Zořjsstj od čan fobě připomjnoyme.

Ačkoliw mnoť)ým Upamatowánj se na smrt
Býwá trpké a smUtné, nicméně nemáme ge opo:
mjgeti; Ueboť poznenáhla Uám měUěrrpké a smUt:
Ué, a konečUěi Utěssené bUde se zdári.

Chcueme:li tedy prostřede fe chopiti, který bh
k čjskátú Zásluh bdl Ueyschopněšssd a kterýby spo:
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lU přirozený strach smrti w náš co neymocUěgi
přemáhal , a zmenssowal, giž nynj častěgč smrt
swaU BohU obštUgme, a w trogj úctU Božj gř
proměniri se snažme , ctjce Boha swým do geho
swaté wůle se odewzdárxrjm, kagicnostj , a spoge:
Ujm fmrtč swé še smrtj Krista Pána. xu ijto
aUmyslem křjž odhodlaný ke skonáwánj wezmi do
rUky, a pozdraij ho poljbenjm srdečným, rci d
Q ng Ježjssi! bogjm se sice smrtč, Ueboť gsem
hřjssnjk; gsemť ale take křesťan, a mám tobě žie
wot swůg obštowati, kdykolř ho požádáš. Při:
gmi tedy, Qtče Ueymilegssj! žiwot můg gakožto
poslednj dar můg. na wyznánj mé oddanosti, mé
poslUssnosti, a dštinné lásky.

Popřege:eli tč BUl) gesstě Uěco žiwobytj, a
prodlaUžj:li žčwota twého wečer, zUstaň smeysslee
nj swémU wěrný, a dškUg mU; neboť ssťastný a
přessťastný gsi, že tě bášeň smrti klepssjml: fmey:
sslenj přčwcdla. Nezmař ani hodinky, Ueboť wee
čer krátký grxst, a

Co fwětla paprslek, Ueb hla:š
Tak rychle prchei ťaš.

SaUd, wččnost máme před sebaUp

BUď dobraU, Uebo zlaU;

A pťedc ťaš maťjme

A na fmrt nepomnjme
Kdo wjry nema w Spasitele,
A lasky wrach k UčmU,

Kdo zneUctjwá Stwořitele,
4t
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Čest tworům wzdáwá slussnau GemU ;u
Z kalisstě pige š howady
Se w blátť hťjchů kálj,

.Kdo páchá zlčho hromady,

A cťčř hťjchy chwáli;

Kdo š lakotau, taU žrawaU potworaxa,
Se každau cestaU k statkům bčťe,

A pťed chudými dwčťe

Si Uzwjrá silnau záworau;
Kdo gakkoli gcst pťjčinau,
Žk sirotkowč hladem mrau,
Žc wdowy pláčj slzy wťelč,

A newssjmá si gegich žele;

Kdo bez pťjprawy, bez starosti
Zde kráťj ke wčťnosti:

Ten wrah gest, wraždj ťaď,
Genž nenawrátj mU fc zaš;
Tcn pekeltljkcm gest giž zdr.
B Pcme! napraw ho, sic z.ahyne!

Ach! celč Uebe še mnaU lká:
„Ž Pane! napraw l)o!“
Krew Kristowa se přimlaná:
„Ž Pane! nezachwacUgho.“
Otťeš fc, bjdný hťjssnjče!

Ať peklo nad tebaU cháfá,
Ncb každý ze dnů mtmxlých ti hta.sá:

Ach! pomni na fmrte Bjdnjťc!

KŽBože! zgcw swaU na m:!ť moc,
Až oťi moge žhasnaU,
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j Aš přigde hrozná smrti moc wu

chw dussi twáť swaU gasUaU.
,u u z u

u. Lůžko Uemorné, sskola pro č.lowěkňo

Z wsselikerébo žiwota wozdegssjho trápenej
Uet)odtjžňťgssj gest stonánj. Nic Uenj k přirow:
nánj k bjdě nemocňéť)o; dey mU wsseho, a wsse:
cko dá za to, by zdráxw byl. Polož ho do mškkéx
hedbáwné postele, a wzdychatť bUde Uad bolestmi
swými, an zatjm žebrák UeychUdssiwe zdrawj na
ll)olé zemi tisse fpj. SUeš mU Ua stůl gjdel Uey:
chutněgssjch, a nebUde fe mU gich chtjri; oblož hox
sláwaU králowskaU: a na trůn i na žezlo lhosteg:
Uč bUde patřiti, a nebUde giného přánj mjri, leč
by zdráw byť:

Snad i ty práwě nynj na lůžkU nexmo.ren
wzdycháš, a šnáš wsseckymUky choroby? uu Pak:
lř dokanlého zdrawj požjwáš, předc ono Ua krát:
ce geňom, gako i ten neydélssj žiwot, trwari bn:
de, a můžeš o ně i bez winy fwé přigjti, Uexboť
i neypewněgssjx zdrawj ǧest dobro porUssitelUš a
pomjgegjcj. Počjtey gen léta, kteráž gsi Ua tom:
to fwětě ǧiž přečkal, a wyzsmš, že se U te:
be giž welmi sseřj,aaže gest zapotřebj, o Uěgaký
bossinor fo uossn!ewřt nu nuUšossi uřibuťosi kmnnj. rd fr fuq ooooooo Urď“j fa jpyueo uxz
gest na zbořenj un Wssecko ti připomjná wčlikaU
zmčxnU, která rě očSkáwá. Twé sesslé, swadlé tčx:
to ti Ukange, že twé žiwotnj moci a sjlyx giž strá:
weny gfaU, a běh swčig že dokonaly. DčkUg tedy
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BohU nexylepssjumUa lásky neyhodněgssjmu, želě
před skonánjm gesstě nemocj téměř obesjlá, a Ua:x
bjzj, byš zaprawil dth swůg. Bolestná a dlaU:
hotrwagjcj nemoc přiwedla giž mnohého twrdossig:
ného hřjssnjka do Uebe. nu Nemoc gest sskola, w
kteréž ineyzatwrzelegssj hřjssnjk maudrosti nebeské
UaUčiti se může.

Ach přjteli nemocný, bUdjž Ubezpečen, že gest
Uemoc hlaš Božj, wolagjcj Ua člowěka: „„Prozři
ž opogenj swého , a procjtni ze sUa hřjssného, ob:
starey dům swčig, neboť mUsjš Umřjti.“ u Ach!x
mnohokráte lomcUge nemoc hřjssnjkem celé týdny a
mčsjce, a on seUeprobUnge; neUstále spj, gako by
toto spanj fmrtelné nemělo žádného Uebezpečenstwj
do sek:de.j Nepochopitelná to ospalost, an wččné
lxlckahoslawonstwjstogj Ua wáhách.uo Třeba:liž la:
komce ne:pomjnati: probUď se, ochraň penjze swé„
bh ti Uebyli Ukradeny ;u použj této přjznjwé přjležixň
tosti k roszoženj swého bohatstwj? uw Třeba:li
wilnij řjci: probUď se, čekagj Ua tě rozkosse nor
wé, požjwey, dřjwe ncž mine čaš kwětU? uo

Ach! přjteli Uemocný, wssecky twé žádosti a
péče bděgj, tauženj toliko po spasenj spj , a nechce
se probUditi. nu Newjš:liž, že Uepřjtel twůg ozbro:
gen stogj proti toběe! Zdá se, gako byš ho spanjm
swým chtěl wybjžeri k bogi? A gak před njm Ute:
češ, přepadne:li tě, an fpjš, bez sstth a zbraně?
mxo NebUde:liž nepřjtel wjtězstwj swého Užjwati?auu

O tobš platj, co řekl Bůh k. lidu swémU skr:
že Jeremiásse proroka: „Bych slyssán byl od nich,
ncpozůstáwá mi žádného ngého prostťedku: i po:
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ssli na ně protiwenstwj. Těchto pak poUžigi pro:u
to, pončwadž mne k tomU gegich twrdá ssjge nUtj.
K wyUčowánj gich pak proroka giného nepossli, leč
bjdu. Škodau wlastnj ať nabUdaU maUdrosti.“

SUad gsi byl dofawad tak ssťastUý, žeš rožďyj
pewného zdrawj požjwal, a, bohUžel! kusil gsi,.
že welikánsiý silák brzy také welikánským hřjssUj:
kenx.se stáwá ; zwlásstě má:li bohatstwj, gjmž see
každé nchodě Ubrániti může. uu Snad to i U tebe
bylotak? u Pán tedy, by tě alespoň k weče.rU
žiwota gesstě pro ctnost zjskcxl,l wywolil nemoc,
genžby tělo troé Umrtwila, a k zdrženliwosti, a č
přemeysslenj o žiwobhrj twém tě přidržela.e uu
Bůh dobře wj , že nemocný chowage fe střjtx,měǧixu
pro Uzdrawenj, konečně i ctnosti k wůli střjdměg:
ssjm býwá. uuPowcižjš:li to redy UmUdře,Užnáš,
že zdrawj ti tolik neprospělo, co nynj nemoc, když
pro Boha trpěti, a gemU konečně žiwot swůg obé:
towari bUdeš. Gakožto nemocný negsi toliko di:
mákemg při té oběti, Uýbrž ty fám gsi občlj, kte:
raUž Bůh za wýplatU od tebe žádá.

Nic náš tak pogednau neodlUčUge od pOšexm:
sia, gako ncmoci. uu Z ewangeliUm wyswirá, že
sioro gen fami nemocnj, slepj, kUlhawj, malomoc:
nj Ježjsse za Syna Božjho Uznali, a za pomoc
ho žádali. eu Nemoc obžwlásstnj mocnost má, od
wěcj stwořených náš odlaUčiti, a š Bohem slaUčiti:
Nemoc, ge:li bolestná, nemocnémU brzýčko kmo:
dlitkě plné důwčry doprmáhá: „Pane! chceš:lj,
můžeš mne Uzdrawiti.“

Poznáwage na sobě křesťan, že se nemoc gcho
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stáwá nebezpečnaU,hnedle wolá: Pane! zůstaň še
mUaU, Ued. se mi připozdjwá! Aneb wezma křjž
swůg do rUky potdtaguwzdychá:

Bošc! wiz gak 8 frdcem okxtjženým,.
Bolestmi a strachem obkljčcným.

Pťed twým kťjšem stogjm;
W hťjss:ch zemťjti fe bogjm!

Wyslyš Učmých slš mých lkánňe

A gi.ch tagnč Tobč žalowánj.
Wošc!d Otče! slyš mé modlenj,
Podey mi fwč mocně ruky,

WytrhUir mne z této mUky,

Z bolestnéhotrápenj;
Wyswoboď maU dussi z bolných aUzk:ostj,.

Genš gi naplňUgj fmrti hoťkostj.
Bože! dey ať fmrt mUe gesstě mine,

A má dUsse hťjssná UezahyUe.

Někdh nemoci Ubýwá, a přčdesslé zdrawj
opět žponenáhla se nawracUge; tenkráte wssak ne:
mocný bedliwě pozorUg, by se i dusseij Ued,xǧ:
dowé gcho wynagjri ncdali, a byx opčr lo?t)kowaž,ǧl
ně nezapomenUl, čemU ho Uemoc wyUčila, nebot
bhťh by poslednj wěci horssj prwnjch. o

Deyme tedy tomu, že by we welkém stáFť
lwém gesstě nčkolik kapek olcge Ua kahánek žl:
wota twého bylo přilito, na konci předc wsse
gedno; Učboť gak wetký gest rozdjl, o nčkolik mčx
nUt, ol Učkolik dnj, o několik let che, nebo méu
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Uě? w Až pominaU. bUde to tak, gako by byly
nebýwaly. Tak gest to i šc smrtj; kdo gi plxe:
stál, ať bhxl mlad Uebo stár,wssegedUo. Djtě ne:
bo kmer, ležili gednaU w hrobě, gsaU sobč row:
ný prach u Nenjť redy toliko zpozdilost, Uemy:
sliti na smrt, nýbrž i rra neyweyš nebezpečno,
Ucdoati o ni Ba měli bychom radčgi k onomU
obáwanémn okamženj wždy přihotoweni býti, a
fami sebe častčxgi tázati: Což kdyby přjsstj noci
seU byl mým poslednjmx? uoo Kdyby mě hofpo.:
dář za Uěkolikhodin giž dal zawolatj?md Mohl:
liž bychhlawu fwaU položiti na podhlawnjk š tjm
wčdomjm, že UmrU:li, nižádného nebUde, genž dy
se radowal, že gsšm byl zawolán? ú Ner ni:
žádného, genž by Upamatowán gsa na mno,
zardjti se musel? euu Nenj žádného, grnž by
mi rřjci směl, že gfem ho z aUmyslU Urazil,
nebo mU Ubljžil? uu PřifwědčUge:li ti fwč!:
ďomj twé, že Boha nadewssecko, a také bližnjho
gako sebe milUgeš, wjra twá ti okážo smrr šcx
strany přjgemné; spatiiw gi UebUdeš fe hroziti,
byť i dneš giž k loži twémn přestaUpila. w Go:
Uom auzkostné swědomj rrUe před smrtj, poněwadž
obyčegně zárowcň še smrtj weyčjtky swědomj pxxw
Ukrýwané k lůžku nemocněho se dostangj , c.xpo:
zdnj ljtost zalealstwj za rUkU wodjwá xuxw Ach
kdo tenkrát, když se bljžj k smrrř, nomUže š myslj
dětinnaU se modliti: Qtče! do rUkaU twých po:
raUčjm ducha swého! w ten ať se owsscm třese
před smrtj , on trne pro swé podlosti, a pro swé
zawrženj z bogj se Boha, ale UemilUgeřo.

(4)
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Docela gčnáč smeyfslj křesťan Umjrcrgjcj. Zná:
motě mU, že žiwot, který dokonáwá, darem byl;
známo mU těž, že žiwot nowý, nastáwagjoj, také
gest dar od Qrce nebeského mnohexm wssak krá:
sněgssj a prabněgssj u Třeseliž se djtč před
darem swých rodičů, byť řnewědělo, co daremx
obdržj2

Uč fe, o fmrti a bUdaUcnostj křesiansky smey:
ssleri. Uč se w Boha se důwčřowari Wčř w
Boha, daney od nčho wssecko, a milUg ho, pakx
se budeš moci še swatým Pawlem modliri :

Eyhle, Qtče! w prachU djtč twé„

Wyslyš prošby geho slžxawč;
Dcyž mi wer, gakau Pawcl mčl,.
Abych plčfage š njm zwolat smčl;

Za zisk dršjm, swčtU odemťjti,
S .skristem, žiwotem mým, wččUť šjti..

Pokračowein.
S přemeysslenjm o smrtč mčlby fe každý mx:

mocUý seznámiti, akdy se Uelekal takowé mysslénky,
když mU drUhdy nenxadále na m.ysl přigde. A
nepřicházj:li sama, mei gi w sobě wzbuditi; a
má také wšdčti, čeho se od nj může Uadjti, aneb
mUoť,)o:lj sč gj UU!:hǧ!!; Rťofmoš musssonsia o,Zč,iblliss

wěčťwstiměla by náš wssudydoprowázeti,anáš ča:
stěgl na to pamatowati, co Uáď někdy newyhnU:
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telně Bpotká; na smrt totiž, k njžto každým kro:
kcm, každaU hodinau, o krok a o hodinU bljže máme.

Smrt UebUdiž čloločkU neznámaU a cizj, ne:
boť wssickni se š nj seznámiti mUsjme, ať se zná:
mosti té obáwáme, anebo nic. u Ani při wssem
snažcnj nenj lze, tomU hroznémU přemeysslenj U:
gjti, gelikož fe š Ujm nchstále potkáwáme. Hrob,
hřbitow, swadlý kwjtek, ocháblé žilky Uasse, a U:
prchlá sjla, ba i každodennj na odpočinUtj ljháUj
smrt Uám na paměr Uwádj. Dům, w němž by:
dljme, a w němž mnozj giž před nálm zem(řeli;
Upamatowánj fe na rodiče, manžela neb manžel:
kU, na djtky, Ua bratry asesiry, přijzUé a přá:
tely, kteřj rossickni před námi giž zemřeli, Upa:
matUgj náš n.asmrt. Gelikožpak připomjnánjsmrti
k ctnosti wede, hleď gi Ua mysli podržeti; neboc
to připomjnánj smrti gest dobrý angexl, který rč
po dobrých cestách, a k Bohun powedr. u

Achš eoš lepssjho mohl by člowčk letitý leže
nemocen, mysliti, gako:

Stáťj š nemocj mi prawj,
Žc giž nenabUdU zdrawj.
Poslednj gest tato ncmoc má;

.Búh mč brzy k sobě powolá.
Brzy bUde doskaráno,
7 , k:fa wlxpmtxnuo
a Uur rrua žuyruouuu
Lěta má gcn odletčla,

Gako sswižným lUkem

PrUdce hnaná stťelad
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Wichťicj co hnanj oblakowč

Rychlc prchli mogi dnowě.

Gako djtě, gchž tťeba pomocč,
Ležjm qblrze wlády wc swč Ucmoci;
A mč zbkedlě ljce

Spadagj se den ode dne che.
Ach gak bjdnč Ua podUssce

Hlawa ssediwá

Gako Ua kameni spočjwá.u

Slitownjče! Uskyš mčho hlafu..
Ukrať Utrpenj časUe

Neboť 8 fw.ětem kašdč chwjlek

Rozlauťjm se rád a miltx.d

Žaláť ttnto siarý strosiotcwe

A mě dUsst wolný wýstUp ďel)

BUdešňi myslj nxábožnaU o fwěm brškém
skonánj pčxomehsiťeti, zagisté prawý fljč k tagemu
stwj wěčnosti gsi Ualezl, a rozgjmánj twá o smr:
tť powýssj tě Uč:i:dpkaždaU bázcxň. Poslede Žťwo:
ta hodinka bUde ti žádachm zawznčnjm zwonu
wolagjcjho na wěčné odpočinUtj, a pozwánjm k
oné společnosti š twými, giž blahoslawenýmč mi:
láčky, kteřj tě byli přede,ssli, a gichžto odcho.d srde
ce twé tak poranil, že se snad dosawad Uezota:
wilo. uu Ach gsaUť rány, které fe w žčwoté tom:
to nikdy nezacelj, leč že do Uich Ježjssowo swaté
nábožemstwj balsámU hogjcjho nalege. au
Nábošonstwj Zamjtá wssecken strach smrti, a U:
mřenj nazúwá odc!xodemk thi. uu Otec Pána
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Ježjsse gest i nassim Otcem, a kněmUpůgdeme; a
dusse nasse w ča.š smrti swlěká toliko nčslUssný o:
děw, by se nčkdy w pěkněgssj, a neerssitelný o:
pět oblékla. nu

Předstawlxg si t.edy smrt, domněle hroznau,
raděgi gakožto přjwěl:iwé djtko, poslané ktobč od
the, by ri wyřjdilo, že gsi giž dostč sč nastaral
a napraconxal, abysi w překrásném nebe přj:
bytkU msz swaU p?xčgal. uu .a.xřásl byš se snad
před djcětem takowým, zowachm tčxk odpoččnUtj?
xuo Gfallce pro wččnost zrozeni, proč bychom se
strachowali, wolá:li náš Bůh k témUž wěčnémU
cjli? uu Změna, která se š námi při odchodu z
tohoto swéta děge, náležitě:li gsme se připrawili,
Uemůže pro náš ginák wypadUauti, lčč prospěssně,
gelikoš se děge dle wůle swrchowané a wěčné lá:
sky. uo Těla nasseho w hrobč se wynacházenj,
nenj Uasse !Sohnacházcnj:se,j nýbrž Uassj toliko na
čaš poodložené schránn. uo Když bogownjk nohy
w bjrwě mu odstřelené widj do země zabrabáwa:
ti,„ držj:liž nohy fwé za sebe famédo? ao Qny
w zemi práchniwěgj. a on ge necjtj. Gesstě žige,
a cjtje že nenj audem sobě odňatým.

Gestiť pončkUd prawda, že se Uám fmrt tjm
býti zda, zač gi držjme. ZkUssenost wj o lidech,
kteřj Umjránj fwého zaUplna sobě powčdomj byw:
ssex, změmx, kteráž se š njmi Udáwala, sami na
sodě pozowwali, a i okamženj swého skonánj sko:
ro na wlaš předpowěděli. uo

Zanechme tedy wsscho hrozného smrti fobě
wpobrazowánj, k čemUž Uám na wěrssjm djle slaU:
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žjwá raUcho dUsse,kteréž se swléká, a w l)rob k
zprachinšUj klade. uu Že raUcho to negsme my,
romU náš Učil Pán Ježjš, gchožposlal Otec, a který
nám roxoeň zemřel, a smrtj nawrátil se k thi.
u Ježjš Uáš Ubezpečil, že se tam Ua wěčnosti
opět Uwidjme, a Uazwal smrt odchodem toliko k
thi; spogerm se š Bohem, kteréž pochopiti Uee
lze gest w tomto smrtelném těle.

Kdo gest přjtelem Božjm, a Boha Upřjmně
milUge, chleká se poslednj fwé hodinky; š důwěr:
Uostj Spasiteli w nárUčj se wrhUe, apokogně UsUe.
uu Neboť Umjragjcj smrti newidj, žiwj toliko
spatřugj změnU téla mrachho, kteréž dUsse zpone:
náhla opaussrj. u Sraloli se konečnč to wystě:
howánj, dUsse swobodnč se wznássj k BohU, a
zanUbUge se tam w domě Otce Uebeského nowým
spolkčim; gegj překrásné powolánj gest blahoslae
wenstwj nebeské, na Učmž časem swým i tělo o:
slawené podjl wezme, blahoslawenstwj bez konce.

.Wsseckopak, čjm my lidé smrtelnj blahosla:
wený staw dUssj sobě předstawl:geme, gsaU wčci,
kteréž ktomU, což neyswěrěgssjho gest, tak málo
mohaU býti přirownány, gako krůpěg rosy čmoři.
Gako by swěrU slepými od narožer UaplněnémU
Uedostáwalo se wýznamů .pro barwylla způsoby,
pro lesk slUnečUj, a pro rozmanité pozemské krásy,
tak se nám Uedostáwá slow, gimiž bychom city dU:
sse na twář Božj parřjcj wygádřili. Což wčdaU:
ce nemělibychom frdečně se radowati, kdykoli nčkdo
z náš se tam powoláwá? uu a nemčli bychom to:
ho pokládati za ssťasiného, gemUž se toho ssťastné:
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ho losU dřiwe Uáš dostane? u Š! giž pixiprwx:
njm poljbenj, gjmžto otec a matka UemlUwňátko
na wčtwjtaǧj, mčli by se ža ssťastUypowažowati,
že angela zplodili, ktrrýž gim snad Ua nčkolik de,
měsjců, aneb na Uěkolik roků swěřen gest k oparro:
wánj, dokawadž by se BohU nrljbilo powokari ho
k wččným angelskýzm kůrům.

Tak Umj křefťan každaU smUtnau Událost ná:
bošným fwým smeysslenjm přjwětiwěgssj barwaU
přiozdobiti; a tak i to wjraU swaU we wsseckořj:
djcj prozřetelnost BožskaU nebezpečrnstwjmi žiwcta
wezdrgssjtyo ssťastllě se prowineš , gsa wždy Uásle:
dUgjcjho smeysslenj:

Kdo se, Božc! důwťťUgc wTelxe,

Gcnš pomoci chceš a mčlžeš, tomU blaze;

Pročeš po drsně ač kráčjm dráze

Tisse trpě, TebaU těssjm febe.

W baUťč pokogcm se sluadkým kogjm,

Gako skála w moťč pewUě stogjame

Tak gfem, Bošc! k to!xěplný důwěry,
Gak bych Ua swětě byl chom gá a Ty !e

10. Zribawa nemorUěho.

ZhUsta se nacházj nemocnj, o nichž.to š gisto:
taU se řjci mčiže: Nepřidá:li se ktéto nemoci Ue:
dUh giný, celý gesstě rok fobě na loži poležj, než
Umře. Takowý Uemocný, geUž giž celá léta Ua
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fmrt čeká, lchce můžc se š nj sežnámiti , a ze zná:
mosti té mnohéma: se nančiti, coby mU na cestu do
wěčnosti wrlmi dobře poslaužilo. Zwlásstě w no:
ci, když nemocný gako opusstěn od celého swěta,
sám gediný ležj na loži, ano wssr wůkol něho,
co gen žiwého gest, mlčj a spj. W takowých hor
dinách snadno zapřádagj se rozpráwkch še smrtj.
uu Má:li nemocný gen giskrU nábožnéť)o cčrU w
frdci, rád se od fmrti wynčowati dá, a tato tak
obáwaná spolexčnice tjm Z,působem w neywěrněgssj
přjtelkyni a raditelkyni fe proměnj. Ponančj ho
totiž, gak dobře Bůl) k prospčchu hřjssnjka to zřj:
dil, že od nemocj fpanj odlaUčil , by nemocný časU
nabylz na spasendesse swé pamatowati, a posled:
nj gesstě frdce hřjssne?ho oprawu ssťastně UskUtečUiti.
uu Ano, hodiny spanj prázdné gsaU práwě aUčin:
né hodiny nemocnéhoejnz n.ichž bywssak také ani ge:
diné nemél zmařiti.

Milý přjtrlinemocný! přiwedl:liš to tak da:
leko, že smrti fegiž nebogjš,Ukrátjtobč dlaUhé a brz: ee
senně noci, a bnde tě zaměstnáwati co neyUžitečně:
gi. Ano, zabawowánj fe š nj bUde ti tak Užitečné,
milé a drat)xě,Qjže bUdeš taužiti po oně hodině, w
kteraUž domácj twogi zesnaU a tobě cwičenj wážné
Uastane.m Předstang sobčtcdy fmrt gakožto přj:
trlčyni U lože twěho siogjcj , a rUkaU swaU twaU
hlawU přjwětiwě podkládagjcj. Slyš gi deUně, a
porěssj a Upokogj tě, gakož giž na tifjce lidj.potě:
sslla a Upokogila. uu Gako Upřjmná sestra bUde
ti přimlanati: „Nebog se, neboťnekagjcij to:
liko hřjssnjk:x gfem hrůzaU, tobě wssak poselkynj
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Božj, wyslanaxlpřihotowit tě k přechodU z wjry k
patřenj; byš twářj w twář na Boha patřil. xxxx
Křesťan gsi, a wěřjš w Boha, a kdo wěřj neUmře,
pro toho Uenj žádné fmrtč. oxxuKdo w JesU Krista
wěřj, má žiwot wěčný w sobě; známost totižto 8
Bohem a láskU Božj. A tato láska, Božský žie
wot tento wěčný gest, a newymře Ua wčky. uo
Dobrý bog gsi bogowal a wer fwaU wěrně zaa
chowal pročež obdržjš korUnU un Čaš smrti giž
bljzký gest,; tčlo, kteréž po sobě zaUecháš, gest
poslednj občť twé wěrnosti; bez tohoto wssak dor
browolného těla odewzdánj nemůže dUsse swého
nebeskék)o dčdčctwj se ugmaUti. Dey tedy BohU,
co Božjho gest, a hrobU, co gest k zpráchniwěnj:
až tranby szk i tělo twé opět wszdj, a ty ga:
kožro člowěk celý we wěčném dUsse š těťem spo:
genj, blaženosti bUdeš požjwati.

Smrt, genž nemocného 8 očj nesansstj,
tebe po celý dlauhý čaš stonánj twého neUstále
pozorowala , a wj , žeš poblauzenj a prowiněnj
mládj swého ď sebe složil a oželel, a že Utrpe:
njm trpčliwč snásseným denně zadosti činjš. Wi:
dj tč, aU cele do wůle Božj odcwzdán prázdnjš
kalich bolestný, a zlůž,ka sxdého sskolU ctnosti pro
sčbe i twé činjš. xxxxQ, gak často w trápenj do:
dáwá ti frdcex,přimlauwňgjc robč: „Dobré ďudiž
mysli, přjteli nemocný! brzy giž přestogjš!“ Tak
balssámU naléwá do srdce twého trápeného ; a
čjm prUdčegi nemoc zUřj, tjm kǧlasitěgi Ua tebe
wolá: „Potěš se, snássčg trpěliwě; brzy bUde do:
bogowáno, a nebe wybogowáno; giž gsaU angclé



90

přihotoweni, dnssi twaU gako Lazara odnésti; bU:
daUcně bUdeš w městč Božjm přebýwati, a bo:
hatstwj twého nebUde k sčjtánj, a radostj twých
bUde bez mjry, a welikost blahoslawenstwj twého
k neoceněnj.“

Tak a tjm způsobem, milý přjteli nemocný,
zabang a zaměstnáwey se w dobách nočnjch še
smrtj, a zamilUgeš gi gako wyswoboditelkyni, kte:
ráž tě koncčně z dlauhorrwagjcjch rrápenj whtr:
hne. u Genom fobě také připomjneh, že každaU
Utrpenj hodinaU k wlasti nebeské fe dljžjš; a
chUtnagj:li léky tobě podáwané hořce, pomysslenj
na krásné nebe ge osladj. uu Ach totě blahoděga
Ué pomysslenj: nebe gest mým domorpem, w Uěmž:
to brzy Ua wěky bUdUpřebýwati. Q! bUdU Bou
ha twářj w twář widěti, uu š njm přebýwati,
uu geho milowati, a na wěky wěků miloroati.uu
Tato mysslénka kwjtjm pofege lůžko twé bolestné,
a oďčerstwj twé práhnach frdce. uu Ach! za
přessťastUého bUdeš se pokládati, když bljzřk cjle
w nedalekaU bUdaUcnost hledě pomnjš:

Ach, můg Ješjssi! aš UmrU,
A až ztUhne oko mé,

A až bnde dobogowáno,
Tělo mrtwě w hrob fchowánoe

Na pťjsstj tU bUde čekať twě; ma

Qd tčla dUch oddčlenú,

Až se bUde w fwčtě Božskčm wznásseť

Na wčky gsa fpokogcslú;
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Až můg angel, radostj fe rdjcj,

„Totě Ježjš“ gme se, ťjci; uu
Nebe, zemi, dUchowč wy blažj,
.Š! gak pak mi bude?
A až Ježjssowa boder
W Božskěm leskU bUdaU k uzťer,
Gak mi potom bUde?

A když libým ťekne Ježjš blafem:
„Wegdi dUsse fmrti odňatá
Ke mně, Ueb gsi má,

S them tebe smjřil gá gsem.“s
Nohy geho bUdU ljbati

A radostj wzlykati:
Lásko moge! Lásko Božská!
HťjssUč pťigjmáš;
Ježjssi! můg fmiloijče !uu
.Š gak pak mi bUde?
Na koleUa padm: pťed tebaU,
Qko moge tťpytiti fe bUde

GafnaU zářj twaU.
Ž mčxg Ježjssi! až UmrU,
Kterak pak mi bUde?
Chwaložpěwy š dUchy nebeský,mi

ijwať bUdU,š blahoslawenými
WěčUě blažen bUdU!

Milý Ořjteli Urmocný! mezi takowým roťgi:

mánjm bUde ti gako kmetu Simeonowi„ UebUdeš
chťjlla o čem giném promlUwiti, lnečo klldném st:
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odebránj, o odchodUthci, o patřer na Bo:
ha, o společnosti bladoslawené š wywoxlenými.

Těmi a podobnými myssténkamix byw začxa:
wenz a gimi noc stráwiw, bUdachho dnc nedáš
se ssáliti Uaděgj dlassjho gesstč žiwobytj, Uýbrž
milo ti bUde, když hodina swatwečernj odbige a
wččný swátek naskane.

Tento wěčný swátek U tebe giž skUtečUť ža:
čal. Otec hledj Ua twaU odewzdanost. Wj gak
mnoho bolcstj dUchem kagjcnostigsi giž snesl, gak
zrakem Ua Spasitele swč!ho Ua křjži obráceným,
léky neyprotiwněgssj gsi bral, a z lásky k němu
Uoci mUk plné gsiproplakal.uQ,rozmilý Qrec Uee
beský to dobťe wj, gak dlmcho giž Ua křjži wťe
fjš, gak pražmo žjzně, a aUzkosti tčxla ochotně
snássjš, a gak po každém Uowém trápenj moo
dlith swaUobnowugeša woláš: „Otče ! gakty chceš.“

Dobře tak, milý, ncmocný přjteli! Učiň ze
swátkU nastáwagjcjho slawnost obětj, a přineš
Bohu občť še wsseho, co gsi bolestj od počátkU
Uemoci fwé přetrpěl, a co bUdeš gesstč m:lfeti až
do skonánj trpěri. eu A když konečnč poslcdnj
twé kagjcné slzy še stUdcným a fmrtrlným potexm
w gedno fe stekaU, Upři zřetel swůg na křjž k ue
mjránj swěmu od tebe zaswěcem,š, a Uslyssjš ho:
dinU, oznamugjcjslawnost, a křjž mjsio palmy w
rUkaU drže radostně zwoláš: Qtče! dokoUáUo gesk,
w rUce twé poraUčjm dUcha fwěho!

Milý přjreli Uemocný! wyprawjš:lť se Ua
cestu k wěčnosti tjm způfobem,přessťčstným můžeš
Uazwán býri; zemřeš we gménU Pánčx, a stamxš
se faUčastencem wččnosti. Ba
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Umťi gen, a pak gsi dobogowal,

SaUdce twňg fe ráčj smilowati;
AU gsi wer peanU w Pána w stdci chowal,
Smrti, hrobU, pekla nemáš se co báti.

:Ž! geU Umťi w gměUU Páně,

GeUž gest ťlowěkem tč stwoťil z pracdtl,

Umťi w gmčm: Ježjssowč, hlan gekeo

PoslUsseU Zfa pastúťskěho,

Genom Umři, beze strachU
Táhni k ncbeš bráUť.
We gméml ta! Neywyšssiho
Proǧdeš smrti tmawé aUdokx

U swatosti zdroge neyčistssiho, ouo

Kde fc wěťnč AslelUja hlaholj,

chtUeš se, a Uzťjš Krista Páme
An se běťe k tobě, tobě kyne nu

Knjže pokoge, tě k swěmU bokU wřnc,

Řka: „TU do wěčnél,wpokoǧr gest brána,
Wegdi požel)nallý do králowstwj mčhoa

WywoleUňm Bošjm sljbeUčho.“

Ž! ch Umťi, KristUš gestiť žiwot rwňxg.

Qn twaU dUssi wykaUchaU milUgr,

Tělo, gež dUch w prachU požůstange,
Wrátj oslachč ti w ťaš swúg.
A tak wssjckrli mraUce w PáUU

Na wěky pťrdc bUdem žjwi,

Tam w Uebrskěm wččném siaUU

Shlrdáme se wssčckni zaš,
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Tam kde žádmš žalostťwý

Po wčky fe erzýneá hlaš,
Dodey fobě frdce, neklefey,

Twč gesk krásnč .Bošj Uebe!

W smrti KristU PánU odewzdáwey sebe,

GméUo geho w frřdcťs w mysli, w ústcch mťg.

11. S m r te

Wssickni Umřcme, a žádUý eri an dne ani
l)odiny smrtt swé. Tato negčstota měla by Uáš nž
UstawičUém přemeyfslertj držeti, by Uáš fmrt, geUz
se gako žloděg do domU wkrádáwá, beš přihoro:
wer nepřepadla, a newx)wlekla. ,

PomUčUj Ua fmrtelnost Uassc nedá se ,take
tak lchce z myslč wypUditi; neboť dem!ě slychci:,p
me, ten Ueb onen mUž šemřel, ta Ueb ona silwa
gesstě a zdrawá žeUa dUeš Uáhle Umřela. Ten
neb oUeU žiwot swůg Uesstěstjm skončil; ta,neb
ona koUečUětrápenj swé přestála. Geden bywá
zawražděn; drUhý mrtwčcj raněn, třetj Utopen,
aUeb w zřjceninách domU žbořiwsscho fe poť)ťbello

Takowých přjkladů podáwá Uám každý ť)č?Uaoa tžto!)
gsaUce giž stařj a chUrawj, aU se nám glž prž:
pošdjwáz !!ršy dOUUj špráwy o aUmrcj rošmnožz:
me odchodem swým wlastUjm. Gestťť to tedy
leť)kNUhsiUGst k Uepochoper, že tak zt)Usta o aU:
mrtj slýchagjce na mysl si Uepřiansstjme: Snařž
9si ch UhUj ten Ueybližssj hrobU.uu Ach! konečUe
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předc zemře ten, za Ujmž gá se odeberU.uu Zwlá:
sstě ssediwec, měl by kolikrát koli hodich Udeřj,
pomysliti: Torě má poslednj hodčna! uu Tenro
zwrck gest hlaš wolagjcj mě k saudU.

A wěrU, kdo ti Za to rUčjs že Ueybližssj ho:
dina nebude twá poslednj? uu Smrt wládne
wssemi stawy. Mládenec mej před sslpkaxr gegj
gist. uu Djtěti totéž okamženj, w kterémž žiwo:
tem obdařeno bylo, opět mu ho odemáwá. J
před ložUicj boháčowmx ljl)á fmrt. uu derá se
do paláců wznessených tak gako do chatrčj chU:
dých; a mocného klade do rakwe gako žebráka.
uu Srarý, sesslý člowěk podobá fe pixichystanš
oběti, kteráž tU stogj , by fnad w přjsstjm oka:
mženj, kofaU smrti padla.

Q Bože můq! w gaké žaslepenosti búwagj
lidé pádesáte i ssedefáte let žiwi, aniž widj fmrte
ana gtm předce hrozj w každém okamženj? au
WčxdaUce,že w UeUstálém smrri UebezpečeUstijš:
zjme, předc w gakési tiché bezpečnosti žiwot trá:
wjme, gako by Uám Uebolo nikdo Umřjti. uu U:
mře:li kdo, wždy nalczámč důwodů slibUgjcjch
Uám bežpečrxost: Umřel owssem, řjkáme, ale Uikdh
Uebýwal Zdráw gak Uáležj; dlaUho postoná!dal,
a nessrtřil se; často straUU tcxho býwal napomj:
UáU, Ueboť ho často nemoc geho napadáwala;
bylotě před,žwždari, že to S njm giUák Uebx.:de9

Tak mnohý důwodů hledá a Ualezá, pro kte:
rč se před smrtj gesstě bezpečným dýti domnjwá,
a dšláwá přjprawh k dlaUhému gessrě, a rozkoss:
nému žiwobytj; stawj domy, zakládá zahrady,
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ale dřjrde nežli se dům dostawj, Uežli kwětiny za:
hradnj zakwetaU, poUese se mrtwola geho k
hrobn.

Upamatowal:uli se smrtčlnjk reUto mezi stax
wenjm domU swého častčgi na domow swůg wěče
ný, a zásobil:li se prozřetelně wssjm tjm, cožby
ho do oněch wěčných přjbytků Uwésti, a po wsser
cku wěčnost ssťastUým Učiniti mohlo, rád dům poa
zemský dá za wěčnost; a rak gako on z domU
swého wynesm a pohřben bude, i po něm na sta
magitelů téhož domU bUde z Uěho wynecho a poa
hř:benoď

Mnohý wssak nemocný dlaxcho býwá na rozc
pacjch, a množstwjm a rjžj hřjchůw swých tak
skljčen., že se bogj Umřjti a před Upamatowánjm
se na fmrt gako před zmygj Utjká! o Gsi:li po:
dobUé nemoci dUssewnj podroben, ú! dey fobě rae
diti a pomoci. euo Aposstol Páně dáwá nám w
swém listU prostředek žádným gťUým gessrě Uepře:
wýssený: „Powoleyte foběkněze!“ praroj.mu Učia
njme:li tak, bx:demc moci anzkost fwědomj gačo
odčw něgaký še sebe swléci. nu PoFlechni geU ra:
dy apossrolské, a až Uáměstek Božj baUři swědo:
mj twého Ulošj, š úcěchch wkroč do lodťčky plaUe:
cj k nebi. Mjsto kompasU wezmi křjž do rUky,
a plaw se UtěsseUč konomU ssťastnémU pobřezj.
A plawě so, podtag rožmlaney še Spasitelem
swým, a Uslyssjš ho, an přjwěrťwě k tobč proe
mlij. „Synu můg! tho:li tobě, že gsi mč
Urazil, dl,i„wey U mého křjže, kdežto Ualezneš dů:
kaz mé lásky. Pozdwihni očj swých, wiz mne od
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hlawy až do paty zraněného z lásky k člowěkU,
hřjssnij, by k ljtosti a kagjcnosti byl wzbuzen a
zhogcn.“ Tak wolá Ježjš bez přestánj ke wssem
hřjssnjkčim, by ge wywedl zpropasti hřjchů. Pror
čež hřjssUjče! nechť gest staw, do něhož tě hřjcho:
wě twogj přiwrdli, sebe hoďněgssj politowánj;
nechť gsaU neprawosti, gež gsi spáchal„u sebe wětssj;
milosti, gichž gsi zle ponžil, sebe černěgss ; Utjkey
se gen k Ježjssi Ua křjži. un Přigdjž gako onen
marnotratný syn, wrhni se k nohaUm neylaskawěgssje
ho the, genž hotow gest srdce swé tobč otrwřjti,
a laskawě tě do UčxhopřigčnaUti. Nawrácenj twé
mU nynj práwě tolik zaljbenž způsobj, gak mnox:
ho zármUtťU troé od nšho se wzdálenj mU způsox:
bilo.

Spáchaw hřjchy welifé, máš takš welikého
smilowáUj zapotřebj. Pospěš tedy kJčžjssi Ukři:
žowanému š důwěrnostj Ueyw:eaU:něgssj ; a dUsse
twá pod geho křjžem dogde potěchy a smilowánj.
Hřjchy fwými znčUctil gsi krew JežjssowU, a přee,p
drahé ceny gegj mhodua gsi se Učinjl; wrhni se
tedy U křjže na kolenxa swá, a nechať ljtost srdce
twého k BohU wolá, a on ti odpowj. Hlaš smjš
lowánj geho Uslyssjš. Udělj ti, kagjcně:li před
nčho přrdstaUpjš, poljbenj na znamenj smjřenj, a
w srdci twém ljtost zmjrnj sladkostj milosti swé.
Pod gcho křjžem laskawě se obegmaU milosrdenč
stwj še sprawedlnostj, a Bůh weličé djlo, na mie
lost přigetž l,xřjssnjča, Ua todě wykoná.

„Swatj buďre,“ řčkt PáU Ježjš „swatj„
gako Otec můg w Un:!xifwatý gest!“ NemUsšlč:

Pane zůstňň S l!ax:šš:x!:xxšxš.Uu 5
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liž bychom zaufati, čdy bychom se wlastnj mocj
měli pofwětiti? nu Pročež o dUcha sjly profme,
krerýž by z Uáš giné, nowé stworenj Utwořil a
žádost hřjchU w Uáš Umořil uu ijto dUchem
Uadssen promlauwá kagjcj š dUwěrnostj synowskaU
ť BohU fwémU: Milý, nebeskýOtče! u ijro
dUchem wyUčen poznáwá, že trápenj časná Uic
negsaUproti sláwě bUdach, která fe zgeijnáš.
xm Tento dUch gest mU fpomocnjkčm we wssech
mdlobách ho zastUpUgjcjm a podporUgjcjm. .u..
Tento dUch wsznge w něm láskU k BohU, kre:
ráž gest mU Ueybešpečňěgssjm rukogmjm gcho spae
senj.

Měla:liby wssak welikost hřjchů twých wssem
tčxmto potěchám na wzdor bázeň fmrti w tobě
množiti, w malomyslnost neb dokonce w zanánj
Uwáděti; poslyš pctěchn neyaUčinliwěgssj wzataU z
ewangeliUm, kteraU ti Swatý Frantissek Salešský
podáwá řka neywětssj že gest radost nad hřjssUj:
kem obráceným; neboť bčdaU hřjssnjka, prý, mje
lofrdenstwj Božské neyche býwá oslaweno Ba,
práwě ml::wj terrto fwatý biskUp, Ueboť modlit:
da:x fwaU Ua křjži wykonanaU Bůhčlowěkkwyrož:
Uměnj Uám dal, žeby nám odesiil, byť bychom
l,xo byli i Ukřižowali. uw Bůh žádá od Uáš, by:
chom se od hřjchů aoeowrátili. Wyžnánj se zhřj:
chči, oželonj gich, zahladj w hřjssnij každaU gee
gich stopU, gako by nildy byly fpáchány nebyly.

Strach fmrri nenj sice hijch, a gest citelno:
sti lidské přirozen, genom nezmxpokogUg tato při:
rozená smrti bážeň srdce tné pťjlissxdě, a Uestaniž
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se nárUžiwostj. Seznam se š onm překrásným
přjkladem, který nám zanechal KristUš Pán. ue
Pán Ježjš se také smrti strachowal, a w zahradě
Getsemanské tak se rozžalostil, že fe pro aUzkosi
krwj potil; modlil se wssak, a opakowal modlitt.m
swaU do třetice, a konečně posilUěn, powstal še
země. qud Otce, do gchožto wůle se odewzdal,
posilněU, statečně snássel hořkost Umjránj. Pohřben
byl, ale opět z mrtwých wstal, a UeUmře che.
Genom se též modli, a sneseš hořkost Umřenž
wolně, a pohřbou, ale i také Uěkdy wškřjssesl bU:
deš, a potom che neUmřeš.

NepečUg o to, kreré, aneb gačé bUde twé
poslednj okamženj; mšbrž Uábožnč k smrti sc
přihotow a š důwěrnostj wJežjsse, Spasirele na:
sscxho zemři.

Pohledni častěgř, laskawě a wljdně Ua křjž,
gegž gsisobč wywolil za potěchU w hodince smrri,
a Ubezpečen buď, že pauhé Umjragjcjho na křjš
Ježjssům zřenj tak ljbeznaU BohU gcst modlirban,
že i nebesa prorážj, a do hlubiny wěčnosti blaho:
slawené člowěkU UahljdnaUti dáwá. u Tak dUch
twůg mezi zde a tam se fnássege prončkne swathx
ni swarých, a Uzřj angely, trčiny, panstwj a moc:
nosti; Uslyssj ono tisjcekráte tisjcero hlasů prozpé:
ngjcjch chwálUBožj. u Bx, na milost přčgat,
Uslyssjš přeradostné pozwánj: „Pogď wykaUpenčxx,
wegdi w přjbytek krásný, kterýž ti Ježjš přg:
prawil!“

Ach gen si sám Uerwoř smrt tak hrozUaU, a

gako angelzrichmxnka pcidljžj se Žtobě, a g.emx.lčx,t
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tak že ani nezpozorUgeš, přeřjzne nit žiwota
lwého.

Kdybychom wěděli,gak welice náš Bůh mi:
luge, zagčsté bychom pokaždé hotowi byti, slasti i
trpkosti, nemoci, i smrt samU erky geho přix
gmaUtťe dyť Wžgest to zhola neprawě a blUdně
předstawenj, kteréž sobě o smrti půsodjme, sic by:
chom se gj tak Uedčsili. xxx Gak mile nebUdeš
nesmyslnč smrti se báti, bUdeš sobč žádati, by tě
žiwobytj wezdegssjho zbawila, a zwoláš k BohU:
Qtče! ach! tráchj Utá se :Unožj, wezmi dUcha
Uxého k sobě. Dosti giž!

Dosti gestiť! DUssi wczmi k fobě,

Wezmi gi, giš celaU strápenan.
Wjš, gak taUžjm po poslede době,

Znáš maU mysl bolcm ztjžencm,

A mě frdcc, hogUé na aUzkosti;

Ach! giž dosti!

Chwála BohU ! ncwábj mť che
Sláwa zcmsiá; zlato za prach mám,

Drzé wilnosti pak swúdnč ljcc,
Tčž i pýchy žpUpnost dobťe znám;

Ncnáwidjm ťwasy, plnč gedU

W kažďčm wzř)ieeoU.

Bůh wj, dlaUho:li mi gesstč dljti
BUdc w aUdolj tom slšawěm,
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DlaUho:li, tak prahna, bUdU šjtc
Na zemi tč pťeplnčnč zlem.

Ncž, gak Bčch chce! ij, še bjdnčbymr
Za swaU wiUU.

MetťU na mne fpletly zlopássnosti
Wlastnj; nercptám wssak, úpjm gen :

Qtče! Brzy rci, že giž gest dosti,

Rozfudtk wsseektwůg bUď welectťn„

Dey mi kalich, gako fwěmU SynU,
A fmaz winu tr

ij,že kwččnostigfem zplozen,
Na zemi pak genom antnjkemx

Z milosti wssak pro nebe gsa zrozenp

Žádosiiw podle toho gfem
Taužjmť z tčto strasinč počafnostť,
Po wěčnostče

Ncž, giž brzy bUde wytrpeno;
Brzy rUkaU zbledlaU, wychťadlaU

Křjž fwúg obgaw, swaté „Ješjš“ gmčnox
WyťkUU, a dokonťjm bjdu fwau.

Ježjš š kťjže zwolá na mně.: Dosti!
Giž gest dosti !

b.

Smrt. Pokračow cinj.

Žiwot gest zapůgčené dobro, a mej ,! gak
mile ge Pán zpět požádá, nawráceno býti. Co
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tedy gednomU každémU se stáwá, to:UU by nemčl
žádný se protiwiti. A co také Uaplat zpěčo:
wati se„ kdxyžsmrt od Boha poslaná dobré za:
půgčené zpčt žádá? au Wyhýbeyme se gje a bog:
me se gj gak chceme, předc náš gistotnč nagde, a
fe:bere náš, ač bázliwé, tak gak náš nalešne.

Gak pak By se ale člowčk nábožný, starec
f:fslý w mdlobě swé ke koUci swé cesty drkotagj:
cj, genž w žiwobytj tomto každémU přál, powin:
nostem swým, co mU gen Uwžná bylo, žadost čia
nil a wěčlwst Uikdy š očj nespUstil gak a proč
BP se takow.ý smrti strachowal? euu Člowěk sice
dča:chým žiwobytjm žiwotUx přiwykne, a koUečně
se mU zdá, gako dy nikdy neměl zemřjti, a žige
takořka z anhého zwkaeu Konečně wssak smy:
slowé geho ztUpěgj, a bytj gcho pododá se bytj
starého siro:m: owocwšho, gchožto žiwornj moc ge:
sstě pozůstáwá, kwěty wssak a listy wadnaU, a
konečně wywjgeti fe přestanaU uu

Gsi:li též takowý, wčkem sesslý strom, o tak
zagisté mnoho známých a přdezUých tě giž pře:x
dessio, a ty samotinký tU stogjš, přečkaw wssecky,
kteřj š tebaU rostli. u BUde,„ a mUsj tě to Uč:
kdy erýslowně blažitoi, až swé mité, z Uichžto
wssickni ďrazj ti byli, tam na onom swěrě w dla:
hoslaweném fpogenj nalešneš

Ať gsme mladj Uebo stařj, wždy bychom měli
býti hotowi, směrriti počasnost š wěčnostj. Člo:
něk leritý gehož z těžka gen k fpořadánj wěcj
swých přiwésti lze,a ktorý sám na rozlaUčer: fe
eše fwětem nepomnj , gestiť k politowánj Bý:
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wá sice stářj prozřetelno; čd bUdiž i w této přj:
padnosti opatrný a spořádey dům swůg; spořá:
dey ho wssak š powáženjm, by přijznj twogi,
tebe ztratiwsse, ztrátU dwognásobnj Uetrpěli. Pře:
meyssleg , gfaU:li záťežitosti rodiny twé tak Uspo:
řádány, by nepowstalo půtek mezi twými.uu Ne:
daney, že snad w nxemoci swé gesstě tolčk časU
mjti bndeš, Uěco zřjditi, neb wyrownati, neboť
byš welmi žmeolen býti mohl. uu Stářj twé máo:
lo žiwobytj giž slibUge, a nepřřčinjšrli se k před:
sewzatémU dle, stráwj se ten drobet žiwotUj sje
ly, a zemřcš.

Nepředsjlá fmrt wždy dlaUhotrwagjcj nemoc
před sebaU, by se dala ohlásčti; na sta má po:
dobizen a twářnostj, gčmiž fe zgenge; než w
gaké pak se má tobě zgewiti, by tě nepřekwapčla
neb nepolekala? xxxxx Ach! qdť wyhljžj ǧakkolj,
obyčegUč býwá obáwána. uuo Clowěk byť řwlasy
geho ssediwé, a gako mléko byly bjlé, byť se U
Učť)o gjž walně byťo pťjpozdilo, přeť)c by se ne:
rád gessrč do hrobu na odpočimxtj položil, ačkoe
lřw to přirožený následek sta“rj gestz a newyhnU:.
telný.

Na welmť letidtých, a chUrawých lidech patr:
no býwá , gak welmi dlacchým žiwobytjm na ži:
wot si nawykli , a gak U sesslých starců magjcjch
konečně do žiwota giUého překročřti, žiwobhtj ge:
gich w netrpěliwost, nefpokogenost a newrlost se
zwrháwá, tak sice, že i lidě mysli n.eygemněgssj
takowého newrlého nemocného gen š aUzkostj a
báznj obslUhUgj, při čemž pozorowánj hodno bý:
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wá, že omrzelec takowý Uemoc z errlosti fwě
winjwá.

Q, protiwno gest widěti takowého zchwácene:
ho, polomrtwého člowěka,naU še swými, soďě pod:
robenými, tak nelidsky a UkrUtUč nakládá, a
mdlobaU toliko swaU od tělesného gich trýzněnj
zdržen býwá: psa wssak,w tomže famém szřiwosti swé
okamženj, w postcli podlé sebe ležjcjho boská,
a. gemU lahodj.

Tak gako chwalitebno a slUssno gest, howáe:
dek. bez potřeby Uemnčiti a Ueteyrati, tak hany
zaslUhUge.euba sUižUge člowěka , lépe Uakládati š
howadem nežli š člowěkem. ue NemUsj se mno:
hokr.áte nechati chUdý š drobtem fUchého chleba
o.dbyti, aneb UemUsiwá š prázdnem ode dwéřj bo:
háče odegjti, a widěti psjka obljsxeného, an la:
hůdky uu aneb ohaře, aU kUsy masa požjrá, gi:
miž by fxecelá chUdá rodina nasytiti mohla? uo
Ach! wěz to, že Boha i lidi Urážjš, když stůl
fwůg še psy sdjljš, chUdého wssak přede dweřmi
sobě erssjmáš. uu ZkUssenostj wssak UegedUaUdo:
kášáno gest, že kwasownjci pro peklo Uáramně
mnohoxpěněz wyhodj, gessto by sobč polowicj gich
nebe dyli zakaUpiti mohli.

Ty sám snad giž padcsáte neb ssedesáte let,
a fnad gesstěche staral gsi se oswé těloa o swčxt:
postarey se také Uynj o dUssi swau. Pečug o:
prade o hostinec, neboť se připozdjwá, a pšgdeša
a mUsjš gjti Ua odpočinUtj, a snad dřjwe gesstě
Uešli se setmj:
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Anebo fe domnjwáš, že tě Bůh wždy žin
býti nechá? un Hleď toliko wúkol febe; cokoliw
se očjm twým Uaskytuge, toho nebýwalo,a co gest,
přestane býtť, a Uebude toho chee Na tisjce let
před námi žili lidé, a náš tU gessté nebylo, wssl:
ckni wssak pomřeli, a ani stopy tU po nich Uenj.
Denně wjdámc lidi Ua swčt fe roditi, giné ale běh
fwůg dokonáwati ; a tak to i š tebaU bUde. Chwjl.:
kU gesstě, a bUde ř tobě podrobiti se tomU Uezměni:
telnémU zákonU, bUde ti Umřjti.

Mage tolič kussenosti a gjstoty, že se giž
připozdjwá, předc ani nepomn,iš na konec. Nepo:
zdwihUgeš očj swých wz.hůrU k prawě otčině nassj,
Uýbrž obracjš se toliko kzemi, kprachU, gsa po:
doben zwjřeti, zarýwáš se do žemě, gako by an
byla twým prawým obydljm a Určerm.

Ach! na Boha , a Ua fpogenj fe š Uťm ani
nepomnjce pohřižUgj fe mnozj w hlUbinU bláznow:
stwj, na kterých srdce gegich lpj, a zapomjxmgj při
tom, že gsau Bohu přijznj a nčsmrtelnj. uu O,
Uwažugme pak předc ssťasiné pieednosti a wýhody
Určenj fwého. uo Bytnost Uasse dUssewnj k nesmr:
tedlnostj zrozená nemůže nikdh pomčnamť, Uikdy
konexcwzjti. „Kde gá sem,“ řeklPánJežjš, tam ť
wy máte býti; gá gdU, bych wám připrawčl přje:
bytek.“ Po:xéwadž wssakwřjssl Neyswčtěgssjho fwa:
tj toliko bydletč mohaU, máme se ctnostmi hodny
Učiniti, bychom Učxkdy do počtU obywatelů řjsse
swatých přigati bylř.

Ach! Uedeyúxež kdy tome krátkémU časU, po
který Uám aesstě šin býti dřáUo bUde. beš do:
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Užitj ho, UplynaUti. anwé geU prchagj, gako
střela lUkem mrsstěná. Zádný Uepřekročj počer
dUč: sobě odměřeUých, a žádný hodinn marUč šma:
řeanU k lcpssij gj poUžitj zpět Uepowolá. uu
Může:liž nám tedy býti co důležirěgssjho Uad to,
gak bychom oťmnženj prchagjcjch pro wěčnost doe
břc poUžili? ux Wsse giné, cožkoli žtrátč podro:
ber, dá se opět wynahraditi, žtraccné wssak ge:
dUaU hodin, a dni žiwora gfaU na wždy a ne:
nabraditelně ztraceny. Práwě ti dnowé rychle
mřnach gsaU dnowé wýsewkU pro wčxčnost, a co
zde rozséwáme, bUdeme tam žjti.

A předc gsaU lidé každédo stawU, kteřj ob:
wyklým swýmx zpozdčlostem až do hrobu býwagj
oddáni. m Zwlásstě pak se txo šhledáwá práwě
U těch, kteřjby Ušyche dobrého půsodičč mohli a
měli, gichžto wssak žiwobř)tj býwá nepřetržené ča:
fu mrháUj; U Uichžto gedna wcdtrž:wst drUhš rU:
kU podciwá, a gimž Uenj Uic důležitčxgssjl)o Ua prci:
ci, lčč denně Ua Uowý a nowý způsob myslitť,
gakby co neypřjgemUěgi časU se zbawili, aneb ra:
degi uu ǧjchžto gedim)m powolánjm ždcč fe býci,
poščlstawiti wsseck!,dpo sobč pamárky swých hřj:
chú, a sřopy hřjssných swých krarochwjlj.

PoUčwadž ale člowčk mimo nesčjslné chyby,
i také tU a tam Uěco dobrého působžwá, a wssee
cko dobré od Boha milostiwě přigato a odmčněUo
býwá, Uecháwá Bůh takowél)o nékdy pocjtiri tre:
stagjcj fwau rUčU, by ho naprawil, a k pošnánj
chybrpřť::xedl. uu Bůh sesjlá Utrpcnj tělesUá a
nemocmi a bolcstmi rozlččnými gako Uěgakými
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prowazy hřjssnjka pewně k lůškU UwaZUge. uu
Nynj fe nemocnémU otowjragj oči; cjtj slabost
fwaU, a widj, gak Uagednch stwočmjm bjdným
a odwislým fe stal kteréž gako djtě cizjma rUka:
ma držáno, krmerw a chowálto býti mUj muČjm
che t)řjssnjk trestagjcj rUkU Páně pocitUge, tjm
che přjležitosii má fám š sebaU w faUd wegjti,
a bde poznati, do kteréž ho hřjch Uwrhl. xuu

Ledwa gest co ginél)o nad nemoc, co bd člo:
wčka che pokořilo; neboť rato řáwá mU gcho
Uičemnost pocjttti wýborUě a co neyl)lanběgi. Pře:
meysslj:li geU poněkUd, cjtj fwau nemohaUcnost,
a wjdž, že Uenj dneš ten, genž wčera byl, a trne
před tjx.n, kým se fnad zjtra skátč může. uu

Nemocj tedy a slabostmi tčla nawsstjweU
gfa děkUg BohU, že rš rjm způsobrm UpamatUge
na to, co tě očekáwá, na rwaU brškaU fmrt.

RozmohaUli se pozděgi Urrpenj twá, rozboq:
njli azwětssj li fe bolosti twé, a přioude:li řř
každého rána muky nowé, pomni, žeť to pťxdče
negsaU mUky pekelné, kterých gsi tifjceronásobně
zaslaUžil. Utrpenjm zplácjš dluhy fwé fprawcdl:
Uosti Božské, a wyměňUgeš mUky wěčUé zatrápe:
Uj čaná. uuo AUeb žádáš fnad do čista wssech
trápenj prost býti? xu Negsi:li hřjfaljš, a erř:
saUdil Bůh pro hřjch Uasse prwnj rodiče š čclýx.n
gegich potomstwem k práci w potU twáře, k bo:
lestem ak rrápcnj? Co gesl Zemč od času rágxč
ztraceUého, leč mjsto bjdn, aUdolj slšawé, a přj:
bytek zármUtij, kdožto Uáš fmrt oččkáwá, by se
UásledkoroéhřjchU na náš šgewili? u
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Trpěliwostj w trápenjch podoben bUdeš Kri:
stU PánU, rány snássege, pocjtjš rány geho, a
trpě, byš trpěl š njm, láskU odměnjš láskaU. uo
ij způsobem můžeš se nadjti, že ti Bůh hřjchy
odestj, slzy twé otře, a trápenj w radowánj ne:
pomjgegjcj se proměnj. uu Netrpěliwostj sobě po:
horssžšz a mUsjš, byť byš se errlostj gen zmjtal,
předc trpčtj, a strogjš na sebe gesstě wčxtssj tresty
na wččnosti.

Snássenj nemocč spogené š oddanostj do Uey:
fwětěgssj wůle Božj, očisťuge dUssřa zplácj dthd
BožskémU šhoijánj; a powažUge:li ncmocný
Utrpenj swá za prostiedky léččwé, z nebe mU po:
slané, tato ho š Bohem tak scxznámj,a tolik dů:
wěonsti w Boha mU dodagj, že po zemřenjche
tauži, nežli se ho obáwá. uu Ba, pokogně na
chatrč dUchem obýwanan patřj, ana se bořj, a z

xbth fwého swatého w Uebi se radUge.
Nemělby wssak čloxwěkaž na poslednj žiwo:

ta swého dny čekatř, by takowého ssčastného sta:
wU mysli swéxnabyl; měl by giž ša zdrawých let
na smrt pamatowati, a w saUkromj sám ksobě
častčgi řjci:

Smrti, hrúzo pťirožcnostřck
Kofa ostrá w rUce twč

Hřjss.njkům toliko aUzkostč

Půfobje genš drze činj zlé.

Wiž mč kagjcjbo, an fc nebogjm,erj er
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Zpráchniwčnj, ťerwi, rakew, hrob,

Polekáwagj U wjťe slabšho;

Zbožný pak, genž wssech gcst prázden zlob,
Do požeradla mU otewťeněho

Bez Užan, beze strachU zťj,
oe ee

juq

13. Nlmnšnm: zapmwngj fc dlnhhe

Křesťan pokogslého ze swčta wykročexxj žá:
dostiwý, Uečeká, až bo Uemoc k přeUx.chsslenj při:
wede, aneb až ho ssedinh na smrtelnost UpamatU:
gj, Uýbrž dřjwe giž o prostředky se stará, kte:
rýmiž by Umjráuj sobě Usnadrlil. xxe NUtkáli tě
wssak slabost, w stářj obyčegná, do žiwora minU:
lého oprawdu nahljdnaUti, Uexprodléwey; a nao
hljdmxw do nčl)o oprawdu, a Uedaw fe skbau sa:
mým klamati, nalezneš ledacoš, co byš mčl zlep:
ssťtť, a Uapruwiri. xu W stawU tomto, w Uěmž
se wynacházjš, nahraditi wssrcko, w čemkoli, a
kdykoli byš byl giným Ubljžil a Usskodii, gestli
gsi U přjkladU bližnij swěmU do gčho práwa
scčhal, aneb sobě, co gemU přináleželo, přiwlast:
ňowal, aueb Ugmu na gčho ctč způsobem gakým:
koliw gemU Učinil. nxo BUdiž, že až dosawad w
okoonstech takowých gsi byl, které ti překážely
gmenowané bezpráwj opět naprawiti, aneb že nč:
které z Uich za tak důlržité, gakož skutečně gest,
gsi nedržel; předc nynj swrchowaUý čaš gest, ge
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wyroanti. Brzy UasiaUaUposlede žťwota twé:
ho dUi, a nebUdeš fUad také potom chtjti fe wy:
mlanati, ancxbse wykraUtiti? u Kdy byš tak
mšl obmeyssleti, ach! pak by ljtost twá w kaž:
dém ohledU nedostatečňá a Uedokanlá byla, go:
likož by fe gj Uedostáwalo, což hlaijho gest
a podstatUél)o. thost, dosii čiUěnj, a pokáUj Ue:
magj býti od fekxeděleny; kdežro se wssak toto tré
pofpolu w frdci Ualrzá, tUť nčc stkwostnězssjho
ner Uad slzy, které pokáUj z očj wyťUžUge. u
AUeb byš fnad, člowěče letitý! Uij gesstč l)odlal
wyk)UaUti fe tomU, abyš nesprawedliwšdo statkU
zbawiti fe UxemUsel?uu Newjš:liž, že meč fmrti
Ua wlákUU eriditelUém, a přeslabém, kteréž i
taU nehmenssj ncihodch přetržer býti může, Uad
hlawaU twaU wisj? u Každého okamženj gest š
to meč ten wlcikUa se zdawiti, a tebe Ufmr:
tiri. uu

MožUá, že toho samého, gemUž gsi Usskodil,
nelze ti che se dopjditi, že tmď aUmrtjm, aUeb
okoonstmi do giUých fe odebral kragů, a že an
geho, an dědiců doptati fe, a gim sskodUUahra:
diri možná ner ; proto ale dostičiněUj se tř předc
nepromtňUge; a penjz nesprawedliwě nabytý nenj
proto gměUjmtwým,ana žádný žpčisob nemůže fe
gjm státč. Negfa š to, dth fwůg tomU, komU
wlastUě přináležj, oplatiti,dey almUžUU, tjm aU:
myslem, byš tak U faUdce swého se wykaUpil.
Modlř se takě za toho, gemUž gsi Usskodil, a o:
bětug ža něho BohU mťlému nynčgssj dobré skUt:
ky. Qdňatcč wssak čest mUsj Ua každý pád na:
wrácena býti.
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A byť byš i slatkU nefprawedliwého Uemčxs,
předc Uenj Boť)U ljbeszěgssj oběti nad milofrdcn:
stwj. xm Milofrdnj milofrdenstwj ťogdaU! xxxx
A poUčwadž fe. předc, a sice giž brzy statků
swých časných mUsjš zbawiti, můžeš wěrssjnU gich
sodč pogistiti, aU gi chUdým odewzdáš. Tito pře:
UefaU dary twé Ua oUen fwět dřjwe, než ty se
ram dostaneš; neboť řekl SUU Božj: „Co gste
chUdým Uččnčli,mlrě gste Učřraili.“suj Bůh také ti:
sjceronásob odměňuge dary takowé.

Křexsian gsi, crjš Boha, a dčkageš mU za
dary wezdegssj, krerých tt Usstčxdřtl, a Ucisledownč
ďobře činjš. Ale fncxd zdohatstwj stého Uexlldč:
lugeš chudým, a proto se rč táži: Zdňli Bňh
gest méně Bol)em nynj, aU w osobčx chUdého žeie
dá tč o almUžnU, Uežli byl tenkráte, aU ti twaU
welikaU mohowitost dal? uuu Málo té snad práce
stogj, Boha swého w chrámU ansstjwiri; přč:
máhánj wsscččnáramného tě stogj, Boi)a w chatr:
čjch chUdých hledati, a w osobě bralra UUngjcj:
ho se, almužmc mU podati? uoe

Tak:li romU, a djš:li, že Boha milUgcxš,Uxč:
lUgeš ho gako Petr, pokawad ho na hořc:Tábor
widjš oslawcxna; chUděho wssak Ježjsse w před:
iji wládařowě ncchceš znáti.un Kolikrátkoli nex
chcčxšUUžUého znárř, tolikrát Boha zapjráš. Ach!
deyž Bol)U, co Božjť)o, a alespoň Ušco z bohat:
stwj swšho, Umjrage, gemU Uděl. Pokladowé rwo:
gi bcxz rol)o z rUkaU Páně pochážja a bež toho
se bUdeš nsteri š Uimi bržy rožlaučiti. mo Po:
waž, že almnžUa gest wonné kadidlo wstUpUgjcj k
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trůnU Božij, a přjgemné BohU. Nasypme te:
dy tohoto dobroljberého kadidla hogně. Přio:
djweyme PáUa w osobč chudého, Uafchgmc a
Uapágexgme ho, a bUďme rak dobrodřnci dobrodin:
ce fwého neywěrssjho, kterýž Uám i Uebe sljebil!
Ach! potom fe lehaUnce Umjrá, když gfme si tjm
způsobem byli saUdce UakloUili; pak se přjsného
saudU Uch co obáwati.

O, zagisté, kdybychom wěřili, že Ježjš Kri:
stUš fám gest ten, geUž w osobš chudého rukU k
nám zdwihá, o dárek a o pomoc profe, zagisté
sUažili bychom fe Spasirele fwého i hlcdati, když
by se k nám fám Uebljžil. Ba, za Ueywětssj čest
bychom pokládali fo!ě, UaUzi trpjcjm kpomoci
pleispčti, a tak BohU samémU w ofobč ǧegich po:
slaužiti. S radostj bychom Uafytili lačného, po:d
hostili bychom w domě swém nemagjcjho bytn,
přioděli bychom ltahého, da erdwrátili bychom očj
fwých od toho, genž předstange KrřxstaPána. au
Snažiliť bychom se o tUto česk š bohatými o zá:
wod, a ansstjwili bychom wždy raděgi chatrč
chUdého, Uež přjbytek boháče wznesseného! ,u
„Cokoljw chUdýmčinte, mně činre.“ cheliž Uám
zxapotřebj, Uež tohoto pogisstěnj Božjho, bychom
se chUdého Ugali, a chléb fwůg š lačUým zdj:
lelč? uu

O wyboháčowé! wxěřtežpak slowům Spasir
tele fwšho, a bUďte Ugisstěni, že Ježjš Uetoliko
skrht gcst w lřdech chUdých, nýbrž že U Uich i Uey:
bohatssj skladh milosti Uschowáwá.uu Ba, Ježjš
boháčům Ua chUdé téměř ponange, by UxUich za:
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kaUpili fobč blaženost wččUaU. Zřegměťřekl Pán Je.e
žjš: „Blahoslawenj chUdj, neboť gegich gest krá:
lowstwj Uebcské.“

Powažme gen, uu Uebyl:liž by to osud Uey:
hrozněgssj, zrozem: býti w chUdobě, kdyby Uehro:
zil Bůh boháčům wčxčUým zatracenjm, nechaliť
by chUdého zde zcchyUc:Uti.nu Gakž by bohatý kwa:
sownjk žodpowjdal se z toho před Bohem, že odeu
přel chUdémU zdrobty, kteréž lpčellt)ciwalyše stolU
geho, an, by lal,dodil hubč swé , pamlsky z giných
swčta djiů přinássetř si dáwal? uu Ach! takowé
hřjchy wolagj do Uebe; a hnčw Božj konečně
wztahUge rámč swě, Uchwacuge zatwrzelcč, a wr:
hne ho gako dobytče Ua lože loolestné, koežto slyssj
faUd strassliwý nad sebau: „Blázne! dneš gesstě
zemřeš.“ xxux

NemUsjme:liž Boha welebiti, že takowého Ue:
milosidnšho tepe, by dUssi gcho od pekla ofwobo:
dil?un O, smilowánj božské gestiť nesmjrné! ouo
Z anhé lásky Uchwacnge Bůh takowého boháče
stkwostnostmi a penězi oplýwagjcjho, by ho očistil,
getikož mU prospčge che , Uemocj bolestnaU býti
wyfmobozeUU, Uežli zal)ynaUti bydlem.

Q lidech zawjragjcjch frdce sxoé před Unzným
prawj prorok: „Domy nad domy stawěgj, a bo:
hatstwj bohatstwjm nmožj; to ale wsse gest gako
sen, z Uěhož w čaš smrti procitnmlce odcházegj š
prázdnýma rUkama Ua onen swčt.“ Milosrdný
pak člowěk zdjlj poklady swé š Uuznými, a zdá se,
že Uičchož Uenořcháwápro febe: po smrti wssak al:
mUžnU tUto na wěčnostčUalezá stonafobnč Ucchraženau.
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Hřjssnjče! chUdý neb bohatý, UdělUg almUž:
UU, dáwey giž málo, giž mUoho, dle možnosti. uu
Deh wssak dar swůg dUchcm kagjcjm. J haljř
podaný dUchem kagjcjm dobře se ljbj BohU , geli:
kož oU che Ua srdce než Ua dar hledj. Dáweyte
a Uemmweně almUžUUfwaU roč;hogňrxgtee.ou Sprae
wedlnost Božsiá, magjc péči o chUdé, almUžUU žáe
dá chUdj gi gakožto milost wyprossUgj z Uabožen:
stwj Ukládá gi za powinnost; a BUh gi korUnUge
gakožto ctnost Uebe k sobě přitahUgjcj uu

Ach 7 bnďtež dobročůmj k chUdým, a BUh dor
bročinnostj wassj ňedá přowýssiti sstčdrotu swaU us
Nezůstane:li napogenj wodaU chUdémUpodané bez
odměny, gaké ceUy U Boha mUsj mjti teprw zlatý,
twářj wldeaU poskytmxtý chUdémU? Weselého dára
ce, dj fw. Pawel, milUge Bůh.

O šagisté, a Uemůž přjliš často opakowáno
býtč: ChUdj gfaU rozdawači rozličných milostj, ktea
réž od Boha žádáme. A tito Ubožj sami k Uám
přicházeng; kUdy chodjme tU sedáwagj, za Uchodny
se držjce přilezti k nohaUm Uassim, a sami erě:
daUce, gak mnoho U Boha platj , a co mohaU. ux
Ačkoliw chudj opUsstěni býti fe zdagj, ačkoliw gi,
mi lidé opowrhUgj, předc w očjch Božjch wzácnjo
gsaU. Na gegich modlitřxU a wolánj, kreréž wždy
býwá slyssáno, Uebe fe bUď otewjrá, bUď zan,jrá,
a hnčw Páně bUď býwá popUzeU, buď Ukogen. nxu
Q, UdčlUgtéž tedy chUdým, co můžete, Uedbagjce na
newděčnost některých; aniž tenkráte čcho ztratjte,
když Ua sstčxdrotUwassi zapomjnagj. u Netřeba al:
mUžně rrany, kterážby gi Uebi ožnamowala, fa:
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mať se wznássj k trům: Paně, a béře wždy zaslaU:
šenaU odmčnU.

Pokračowánj.

Hřjssnjk, genž mnohá léta, a snad celý žiwot
w hřjssjch se kochal, wida se konečně milostj a lá:
skaU Božj zpropasti záhUby wyswobozena, zagistě
hlUboce zcchanben, newděčnost fwaU Uzná, kteraU
tak dlaUhý čaš w srdci swém ke swémn božskémU
dobrodinci přechowáwal. thostj bolestnaU proni:
ant fnažj se wymazati a wyhladčti slzami kagjcje:
mi swé zlopássnosti, gimiž gest dusse celá posskwrněa
na, a radUge fe, že mU lze trpěti nemoc a bolesti,
a že Bůh Utrpenj geho widj. u Předc wssak cjtjep
že xUUnelze milémU BohU za milost obrácenj něgan
kým způfobem hodných djků wzdáti, amnselby zau:
fati, kdyby ho nedržela důwěrnost w milosrdenstwj
Božje uu W této aUzkosti dUsse fwé modlj se,
wzlyká, a wzdychá o sle aoschenj, by BohU fwéc
mU milémU poUčkUd aspoň dokážati mohl, gak mU
hřjchů ljto, a gak rád by newčxrnost swaU napra:
wil, a za prowinenj spáchaná zadost Učinil.u Ne:
Uadažle probleskne ssťastná mysslémka dnssi geho:
Mát fwěca Pán, Bůh aQtec dobrotiwý, máť chU:
dé djtky: a oU sám rtoma wlastnjma řekl: „Co
Učinjte gednomU z těchto mých neymrnssjch, toť gste
mnč Učinili.“ uu

Gak žádach přjležitost tato hřissnjku obráce:
némU, na gehožto srdce ljrostaa kagjcnost , wděk a
láska aUtokem se hrnau. u O! ta radost,.že mů:
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že Uěco .BohU milého wykonati, pUdj ho, co Uey:
rychlegi po chUdých fe ohljžeti; a kdekoliw tako:
wél)o Uagde, hnedle w osobě gcho chUdé djtě Božj
sparřUge, ba i bratra Ježjssowa; zdjlj š njm co
má, a bez čeho sám býti nemůže. xu Mnoť)o a
mcčloau pokrm, nápog, potěchU, a láskU; a dáwá
wsseho dwognásob, poněwadž wssccko srdečUě rád
dáwá. Ani té neymenssj obtjžnosti gemU nepůscx:
dj, to Ueb ono sobě odepřjti, a tak něco Uhospo:
dařiti, což by chUdémU Ježjssi do rUky wložil a
darowal. au

Ačkoliw hřjssnjť polepssený tUto swataU sstč:
drost koUá, předc gesstě tjži fpáchaUých k)řjchů cj:
tjwá, břemeno wssak gegich netiskne hoche k ze:
mi. quiž se osmělUge,frdečUě š nábožným a por
korUým okcm ek nebi powzhlednaUti, a spatřUge w
Ježjssi KrisiU onoho hladowého, gehož nasytil,
žjďnjcjhoa gchož.„č,mpošila naUši trpjcjboe gchoš š
bjdy wntchl. SrastUým a přessťastUým widj se
býti, pomysle, že Bůh itU Ueymmssj almUžnU
milostiwě přigjmá, a že se mU někdy toho sstěstj
dostaUe, stolowati š chUdým o hodech Božjch , a
slysseti z úst žeUichowých slcxwa blahoděgná: „Přj:
teli posedUi wýsse, bljže ke mně, mně po bokU!“

Gsi:li wssak, přjteli Uemocný! sám chudý, ne:
budeš owssem š to, UemocUice neb wychowatelny
zakládati, nahé odjwali, gsa nedost.tečný ke wsse:
mU, co penjze stogj. Proto se ale nermUť, neboť,
kdyby dobro ginák Uež penězi konáUo býri nemo:
hlo, málo dobrého by se ža nassich časů zdařilo.
xxu GsaUť pak gcxsstě ginj dobřj skUtkowé, geUž
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rowně U Boha welké ceny magj, a kteréžto geden
každý, bUď on chUdý Ueb bohatý, wykonáwari nxči:
že. Nemášll peněz, máš láskU; a láska wždy
něco nagde k obdarowánj giného. Můžeš afpoň
zarmaUcené těssiti, a gim řjci, že gsi sice sám nUzák,
a že nemůžeš ničehož Uděliti, ale že se w Boha
důwěřUgeš,kterýžto krkawce žiwjz a lilia ssatj. Mů:
žeš se také za bratra chUdého modliti, by mu Bčih
w naUzi geho spomocnjkem býti ráčťl, a když ko:
nečně přigde čaš kUmřenj, můžeš za důkaz slau:
žiri, gak se chUdý Bohn odewzdáwá, a gak pokog:
Uě Umjrá.

Což bych ti měl gesstě připomenaUtť, boháči!
bych šjskal frdce twé pro nUzně? uu Utrpenj Spa:
sirele fwěta znáš, a giž anhé geho wyprawowánj
tě pohne, a Ueměla by skUtečnosttoho wyprawowá:
nj tě pohnauri? uu Ach! Ježjš nemšl na zemi ni:
čehož, žádného gměnj, w chUdobě žjl, a w chUdobě
Umřel, a Utrpenj Ježjssowo trwá bez přestánj w
osobš chudých. W osobě gegich trpj nedůsiacky,
nauži a bde. W osoběchUdéhoprosj Pán Ježjš o
chléb, o pomoc, o přioděnj a o xč:řjbr)tečk.uundAch!
a ty zatwrzelče! opowažUgeš se před tak mnoho:
násobnými prošbamť zamknaUti srdce i Ussč?uw Běx:
da každémU, gemuž w den saudný zawzuj oneU
hrozný hlaš: „QdstUp ode mUe zlořečený! lačný
gsem byl, a Uenasytil gsi mne; nah gfčm byl,a ne:
přiodjl gsimne; ncxmocena zarmaUcexngsem byl, ale
nenawsstjwil gsi mch.“

Q, gak snadUo může boháč tomU hroZUěmU
sm:d:x Ugjri, a skrzš almUžnU aposstolem a kazm:e:
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lem kagjcnosti fe státi. BohatěmU lze dUssez ne:
sstěstj a ze zahynUrj newyhnUtelného almUžnaU
wytrhnaUti, a k nxebipřiwésti. m Ba bohatý
může co neyxcychlegi k pomoci přifpěti, když Ue:
wiUnost še stUdem, š nedůstatky a bjdaU zápasj,
kterážto by sice dosti mčla sjly odolati půwabům
neprawosti, gžžro se wssak nedostáwá statečUostiz
Utrpenj a tjhotU chUdoby děle snásseti. Ach! bo:
háč okamžirě múže pomoci, když marka opUsstč:
ná mezi bčdowánjm hladowých djrek, a mezi ne:
prawostj se wiklá, a zachowánj swémU a djtek
swých ctnost obětowatč má. uu Tyť gfaU ony dUex
sse, gimžro bohatj mohaU se státi aposstoly ctUosti,
gegich oswoboditely; a tototě oddčlenj winice,
kteréž boháči od Otce, hospodáře nebeskéhoszdče
láwánj wykážáno magj. u Pracowal:li wssak
boháč na té wiUici, Usl!)ssj na čonci žiwota od
saUdce oUo blahé pozwártj: „Pogď služebnjče wěr:
ný, wládni králowstwjm , kteréž ti připrawrno.“
au Tak sobě zmamony naděláš přátel, a almužu
nau zakaUpjš nebe. uu

p

14. Břemelw siářj.

thjžné břemeno stářj sobě o mnoho obleh:
člti, lze gest člowěkU, když gč genš frdnatm: a oda
hodlanaU myslj přigjmá a Uese. Statečnosti k fná:
ssenj nabýwá křesťan zwlásstě Uáboženstwjm. Pro:
čež prawá malichernost gest to, když sobě kmeto:
wé na břemeno wěku swého stěžUgj, kwjljce, gakr
by stářj bhlo neywětssj bjda lidstwa. uu Wsstckni
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žádáme sobě welkého wčkU dogjti, a dossedsse ho
nemčižeme dosti se wyUadědowati, žalngjce na čaš,
že tak záhd na náš stářj Uwalil. Ach! zhusta
nařjkagj lidé Ua břjmě ssedesáte neb sedmdesáte
roků, nepomnjce, že gim žiwobytj rok stý gesstě obr
tjžUěgssj bUde u a při wssem tom nářkU ničehož
sobč tak snažnč nežádáme, gako dlaUhého žiwobytj.

Stegm)m besz.xáwjm stěžuge sodě siařec na
mdlobu a chUrawost, gcnž gest dcera stářj, wěkem
zplozmá. uo Trpjme:lč UedUh, gchožto sami gsme
přjčinaU, žhola žádnch bychom nemšli sobč stjžUost
wésti, golikož wlastně wýčjtkaU gest, srdce zhanob::u
gjcj, a snjženjm odemagjcjm nám práwo k stjžno:
sti. Takowý Uemocný mjsto zbytečného bčxdowánj
měl by očem pátragjcjm do hlUbiny srdce swého a
odtUd do tagemstwj plUého temna wěčnosti Uahljd:
Uauti; při kterémžto wyssetřowánj brzo by žpozox
rowal, dUsse:li či tčlo U wšcssjm gest Uebezpečerčstwj.
Gsi:li sám takowý, bez odkladu to wyssecřowánj
podnikni. Wezmi wssak wer na pomoc, gsa bed:
liw, byš, gak drzy rě mráš probjt)ati počno, opatr:
ně UstaUanl, a dále se Uezabjral, než gak daleko
Uyněgssj dUcha twého sjly tobč to dowolugj. Kdo
chce přeš meze wjry, snadno zablaUdj, gelikož k
odwážnosti takoxoé satanáš se připogUge, hledage
powszditi záhUbUýchpochybnostj. Wezmi sobě w
réto přjpadnosti lěkaře duchownjho Ua pomoc, sic e
byšp se gesstě che pokaziti, a lékaři Uléčer i obtj:
žiri moř)l.

Gestli gsi hřjssně žil, Utwořil gsi fobě swaU
wlastrú bde, swaU Uemoc, a hryzeltj fwědomj, kte:
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réž nynj srdce twé zžjrá. ou Nelze ti zapřjti, že
gsi hrozně zablaUdil; š pomocj wssak milosti Bo:
žj můžeš raké gessrě zlepssjtelem swého žiwota, Upo:
kogitelem swě mysli, a konečnč způsobitelem swého
wěčného blaha se stári. Upřjmným anrácenjm:fe
k BohU zjskáš sobě ctnostnaU mysl, kreráž ti wj:
tězstwj nad trápenjm, Uemocj ism:xtj wydobude.
Dřjwe wssak wstUpiž w srdce twě mysl nádožná,
bez kteréžto tě š njc nebude.

Zaswčť fe tedy šuctiwostj wjře wPána Ježjsse.
Co Ježjš welel, to čiň, a čjm Ježjš byl, tjm dUď:
Poslussným, wěrným synem milého Otce nebeskél)o.
uo Nawykey sobě mysslénku, že ti že wsseho, což
máš, ničehož Učzůstmle, kromě nesmrtelnék)o dUcha
twého. Wsse ostatnj todě toliko šapůǧčeno. J
to, co gsi nčywčxtssj pilnostj zjskal, pomjgegjecj
gest. Prade tUto do mysli swé wtesknj: Ze
gsi od Otce nedeského na tUto zem geu proto po:
slcin byl, byš fpasenj swého dobýwal, Bohu slex.U:
žil, až by tč opčt ze swěta powolal, což se bcz
toho brzy giž stane. Nawyknř sobě powažowati
tělo swé za záwog, za oděw, kterýžro zde přebý:
wage nosjš, a Umjrage na tak dlmcho Se scbe
swlécj m:tfjš, dokawadž nepřigde den wzk:xjssenj.
Dáš:lj se taUto prawdiwau a wážnau mysslénkaU
proniknaUti, dokona gillák bUde se ti předstawo:
wati swět, než gak gsi ho dosawade powažowal.
Stydčti fe bUdeš, že gsi půwabům smyslnosti,
hřjssným žcčdostem že frdce twého posslým podro:
den býwal. Ba, hcmbitj fe bUdeš, že gsi důle:
žité wyslanstwj, an tě Bůh poslal na tento.fwčt,
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bez pořjzenj nexcháwage gako uUerošl:mně děcko š
prachem Ua ce.stč ležjcjm, a tobě, gelikož se třpý:
til, fe ljbjcjm pohráwal. Než běda, nynj k we:
čerU dnů twý.h, ano tobě bth wczdegssjho Ua
hodiUU toliko odměřeno, gasUě poznáš, že tě Ue:
poslal Bůh zlaro zbjrat, cestných mjst hledat,
aneb stkwostným oděwem se odjwat, Uýbrž spo:
lUpracoijkem w djle twšl)o fpasenj být. To
pak tak málo gsi se k tomu měl, gakoby se tě
slowa Spasirelowa wýznamná Uic Uerýkala:„Hle:
ceyte ncywrwé králowstwj Božjho, a ostatnj wssč
wám bude přidáno.“

Ty wssak, BohUžel! dnům swňm dal gsi
UplyUaUti nepoUžiw gich ani ža mák k spafenj
smémU wěčnšmU, a nyuj widjš se od sstčxstjpo:
šemského Uaprosto opusstěna. Newychášj:li to Ua
koUci Ua gedno, zdali mrtwola twá hrubým sU:
knem, cmeb hebaUUkým aksamirem obalena gsauc,
hnjti bude? uu Bůh Uehledj Ua ofobU lidskaU
na wznessertost neb sprostotu, nýbrž smrr, až že:
mřeš, předstawj tě Bol)n tak, gak gsi. Kdybyš
w tomto dkamženj před faUdnan stolict Božj mšl
fe postawiti, kdo wj, zdali bosi š třeserm a
trnUrjm nemusel k horám soolati: Zakryǧte mě!

Ach Uenech to přigjti až Ua ono hrozné okamšč:
nj, Uýbrž dneš gessrě počni polexpssenj fwé. K tomU
wssak pomoci weliké a silné gest žaporřebj. Uččň
gako pla:ďci, když se moře baUřxj zmjtá, a w ne:
bezpeččnstwj gsau zadynauti, tenkrát wesčl a wsse:
ho Uechawsse Ua wssechny strany kotwice metagje
by lodj zachowali. uo Neygisstěgssj a neypew:

Pane zůstaň š námi. 1l, 6
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Učgssj kotwice pro tebe gest pewná důwěra w
Boha. uo Bůh ti zagisté nedá Utonauti, neboť
tč miluge, a chce, bx.,dšk UěmU fe obrátil.

Rozuměg wssak dobře: Pán Ježjš gest sice
hřjssnjkůw přjtelem,a milUge břjssUjka;milUge ho
ale tak, gako milugeme nemocného, gchož obslUe
bugeme, wyhledáwagjce wssecko k geho zachowáUj,
nčmoc ale geho nšnáwťdjce, a sobě osskliwugjce.

Kde dlxsse i tělo stůně, tU fnad lékař tělesný
bolestj tělesUých zuřenj může Ukrotiti, dUssi pak
nc:x.wc!!au mufj widšti hynauti, nepřispěge:li gj
lškar Božský k pomoci, a UeUzdrawj:li gř.

UchwáceUa:li ge dUsse twá praUdem hřjchů,
aneb bljšká:li fnad utonUtj, woley o pomoc. uu
Gak dlaUho lze wolati, tak dlauho netřeba Utoe
nanti. we Newjšeliž, co řekl Pán: „Wolen ke
mně, a wyslyssjm tě!“ au Neřjkey wssak: erra
dxudu ť Botqu wolati; nýbrž dUeš, nynj hned poo
zdwihni hlaš swůg, a modli se. u Přisljt)il ri
sice Pán, že tě wyslyssj; ne ale ginák leč že
pokynUtj milosii geho následowati, a o pomoc gea
ho Božskch w;t)wati geǧ bUdeš.

Q nebudiž fobě sám nepřjtelem, neodkládey
wolánj, a nčwydáwey se w ncbezpečenstwj, nemou
ci wjče wolati. u Powaž gen,kolik roků se Bůh
na lchkomyslnost taoaU djwal, ani nemocj tč no:
nawsstjwiw.uNemejš:li sám wyznati, žc. Bůh k
tobě Uad mer mjlostiw grst, an ti tolikerými doe
brodinjmi lal)odil, by rě k sobě, k thi twémn,
na nčhož gsi docela zšpomenul, zpčt Uwedl. udA
Uechtěl byš UžUaxti,že nemoc twá gest hlaš Božj,
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oznangjcj ti Uebezpečenstwj, w němž wězjš, a
Ukangjcj ti onen strassný mrak nad hlawaU twaU,
tobě hrozjcj?

Uposlechni tedy hlasu Páně, a rcř š Jo:
bem: Přigjmal:li gsem dobré erkaU Páně, proč
dych nepřigal také rowně Uemoc, kteraUž mi wolně
seslalPán?qubdržew žiwot od Boha, proč byš
nesmyslně bědowal, a fobě nařjkal, an ho Bůh
opět žádá? Křesťan sobě tak nepočjná.

Prawý kťesťan Umťjti si žádá,

Smrt gest wjtanau mU přjtelkynj, w Uj
S potěssenjm naděgi fwaU skládá,
Že ho marnostj a titěr wyprostj.

Geho dUch giš k milým Božjm poletUge
Do otčiny, kteráž nebem slUge;
Z těch mU kragiU záťj oslawenj,

Tam naň za bog těžký čeká odměnčnj.
Ofamčlý, tcmný mrtwč tčlo

Pťigme hrob, co list še stromU šhozený,
By dle wúle Bošj práchniwčlo
Ke dni obecného lidstwa wzkťjssenj.

To wssak st.me fe gen tčla schránč

DUchU zpráchniwčnj Uenastane;

DUssi pastýť wččný powoláwá,

ngti do owčincesláwy wůle dáwá.
Wěčnosti! tyť mysl pozdwihUgeš,

Až se srdce w těle tčese radostj!

An Uám sláwy wěčnč pťislibugeš
Nežcidáme che fwčta sladkostj.
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Tačn ti wččnan wždáwať chw.ilcl, Pane!
Žádostj giž celč frdce plane.

Tam mi wččnacl bUde blašonstj,
Tw.m býť ožáťcml welebnostj.

Syn twňg fám Uám wěčnost oznamowal,
GcUšto od wěčnosti š Tebml, Otče! žil,

Gcnž bpl sesláu, swťt by spásaU obdarowal, uu
Smrtj kťjže, kleraUž wolnč podstmlpčli
Qn, genž krcw swau ža Uáš občtowal,

O wččnosti takto Ugissťowal:
Tebe, Bože! a gehož gsi scslal, poznáwati,
Že se gedčné smj blaženostj nazýwarč.

Až se že sna wezdegssjbo probcťeme,

A až k zdrogi blal)a, kťjži Jcžjssomr,
K dťčwU šiwota se dostchcme,

QZ pak djky, djky wěčnč gel)o slowcl!

Pak gest dosažen cjl stálč wjro,

Blaha pak a sstšstj bez koUce a wjry!
Ž kýž dneš lze wygjť z tčla chllrawčho,

By se wznesla dUsse do dčdictwj swého!
ru s jq

Bieemeno siáťj. Poťmčowánj.

Spogena:li š břčmmem stářj i nemoc bo:
lestná, snásscg trpexljwšx,byš Utrpenjm wezdegssjm
Ukrátjl sobě tráprenj na Užěčnosti, aneb od Učho
do čista oswobo;,eň byl. Cehož byš raké err:
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lostj a netrpěliwostj zjskal? un Gessrě che byš
Boha gen Urážel,a rak bysi se o wssecky záslUhy
Utrpenj přistrogil. xuo MrzUtost by dussi Uad trá:
.penjm gessrě udo wětssjho, než w gakém se na:
cházj, Uebezpečenstwj Uwedla. Mjsto co zaljbenj
Božjho dogjti,a giné š tobaU přebýwagjcj wzř!xU..s
diti můžeš, dal byš pohorssenj a přiwolal byš Ua
sebe hněw Božj. Pak, přjteli nemocný! zlé po:
slednj by horssj a wětssj bylo prwnjho.

Snad tř přicházj za těžko nemoc swau gakož:
to křjž zlásky k Bok)n rrpěliwě nésti, poněwaedž
gsi snad gakžjw žádné saužčnj Ueměl k snássonj, a
w samých dobrých časech, we zdrawj a sstěstj gsi
zssediwěl? uu Gcstli že gsi dobré z rUkaU Páně
přigjmal,proč ne i zlé? Ono tě mnohem snáze do
nebe dowede, Uešli dni weselostj, w nichžto gsi na
Boha a :oěčnost Uepomněl. uu Zagisté gsi gjž gje
Ué Uemocné těssjwal, q napomjnáwal, by trpěliwě
boleski fwé snásselč. Slo:li ti to tenkráre od srd:
ce, wrzmi i ty to fobč k srdci, a snásseg i ty š
odewzdánjm se do neyswětěgssj wůle Božj. Ba
děkUg raděgi Bohn, že se tebe Ugjmá, a že tě
bez pokánj nechce Uechari Umřjti.

DěkUgjce lékaři odňawssij aUd od těla Ua:
sseho, Ueměli bychom děkowati i BčchU, an náš na
wěky UzdrawUǧe a léčj? Nomoc twá gest lék od
lékaře nebeského ti přistrogený a nařjzený, a ne:
smyslnostj by sla:tlo,toho Božského lěku š protiw:
UaU myslj Užjwati. uuu Kdyby mxmoc twá mohla
mlUwiti,áwywadťla a pokárala by tě, a řeklaby
tobč: Clowčče proč gsi mým protiwnjkrm? Co
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hořkého nalezáš na mně, toť práwč má moc hogť:
telnaU, a mč:že zachowati dUssi twaU na smrt ne:
mocUaU.

Přemehsslel gsi giž o tom, nenj:li nemoc twá
následek twých hřjchů? uu Uznáwáš:li se winna,
blaze ti! eu Z bolesič trpěné pofaUditi tobě lze,
že byla d;:ssi zasazena rána, kteráž zhogena býti
má. ouo Q, děkUg BohU, že tě takowým, ač bolest
půfobjcjm náčinkem obdařil, dřjwe mxžli se stala
rána smrtelnaU, a nežli smrt dUssewnj na wčky od
nebe tě odlaUčila. Poněwadž wssak prawých a k
Uléčenj ran, dUsse twé schopných prostředků neznáš,
bUdiž modlitba tnxá Ueginá Uež: Pane! gak ty
chceš!

Až frdce twé od čaonsti oďtrženo, k bláznow:
stwjm swětským neschopným Učinčno, a nemocj
očisscěno bUde, pak bUde taUžitj po onom ssťastUěgr
ssšm žťwotě.xuNeyr:,chlegř býwá zrostlina od pra:
chU očisstěna wichřicj a ligawcem, a opět pociťUge
blahočinnost země i slUnce k zrůstU gegij při:
spjwagjcjhoe A tak ř ty po baUři trápenj bUdeš
požjwati dobrodinj slUncc wěčného.

Byla:liby wssak nemoc twá tak nakažliwá,
nebezpečná, a strassliwá, žeby se tě lidé sstjtili a
hágili;máš předcePána Ježjsse, onoho dobrotiwého
Samaritána, geUž nxždy U tebe žůstane, rány twé
olexgem,a srdce potěchau naplnj, a občerstwj. U:
zney také toliko geho lásku, dey se š njm častčgi
do rozpráwky, a nalezneš radost a potěssenj také
tu, kdežto se obdčegný člowěk hrozjwá. WarUg
se wssak ncmjrného nářlU, a ncdomnjwcy fe, žeš
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ten Ueynessťastněgssj nessťastnjk,gelikož fe widjš od
lidj opUsstěUa. Nebylaťby žalost tato hřjssná toa
ljko, alebrž isle twaU by zemdlila, a gako gee
dowatá zimnice dUssi twaU by zžjraťa. Hořekoe
wáUjm zdefateronásobnil byš dde swan, a cčlo
twé chnrawé, na kost wyschlé, gako w palečnij,
a polomrtwé, až do aUplného skonánj, swého tčžu
ce by oddychowalo.

Utec se k UassemU fwarěmU Uáboženstwj, ktar
rěž zbogj každaU ráUU, a Umořj každaU bočest,
do :kteréž Uáš hřjch byl přiwedl. Usskodil:li gsi
sobě žiwobyrjm nepořádmýme an ǧsi gedowarim:

lqřjchUgako wodU do sebe ljwal sUássjš trest zac
slanžený, a mělbyš ljbatj rUkU, která tě tresce,a
metlU, gjžto tč mrská uu

NábožeUstwj tomu chce, by se hřjssnjk skraer
sseně w prfy byl, řka: PaUe! připalUg a ieež
tUto, zachowey mne toliko tam Ua wěčnosti. oou
Aneb mělobd sUad Uáboženstwj gako matka :x:xzc
mazlenšho djtěte š hořekowánjm twým se fpolčiri,
a přirozenost z nkrntenstwj wťniti, že neUčinila ǧed
nesskodným? u Budešcliž fe š přiroerostj há?xati,
že w prostopássnostech twých obyčegný běh fwůg
Uezastawila, aneb oklikn Uezwolila, bh dýka, ktec
raUž žapUgčUge hřjchu, tebe fe Uetkla? au Ach!
pozdě býwá zbnzen hčjssnjk zc fna hřjssného,a
dlaUho bránjwá fe zbran dřewěnaUdomijage
se, že zemj wládne, gelikož nohama fwýl!:a po
nj sslape.

Q! gak chUdý gcst člowěk, který ssrěstj fwé
kromš Ježjsse a samospasirelné wjry geho hledá!
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Nekusil:li gsi to za padesáte neb sscdcxsáte let,
nij ležjcij w nemoci lze ti toho žkUsiti, aU tč
opaussrčgj přátelé twogi mxwěrni a křiwopřjsežnj.
WidaUce tě w Urrpenj postawčna, a Uemohauce ti
pomoci, mUsjiproti wůli fwé Uxocwyšssj Užnati;
což gťm welmi Uemilé gest, a překážj radosti gcx:
gich žiwobytj.

Co se t:šče t!xáper spogcných še stářjm, ta
se nedagj odstraniti; UowwleUtelnáť gsaU, by Uáš
na požjwánj radostj wyšssjch pošorna UčiUila,
a k Uastáwagjcj ZmčxUčxposilUila, bychom Ua cestě
kwščuosti erchábli, aneb w mdlobé ležeti ne:
zůstasi.

NeUařjkey na ofUd swůg, gokoby se ti bez:
práwj dčlo, že nemužexš che cestaU obwyklaU
kráčeti, a že tč nemoc hradbami nepřeskllpjtelltými
obkljčila. Nenabláznil gsi se dosti za celé půl:
stočetj, a nezmjtal gsi se w baUřUém wer tan:
ců, her,kwasů, pitek a nedowolem)ch rožkossj gae
ko w Uěgakšm kole? w Což gsi odnesl ze wssech
těch mmeostj, radowánek a zpozdilostj do komůr:
ky swé, kdežřo ležjš Uemocen? u Ach, Uičchož
kromě sxrědomj l)řjchem obtjženého! A weliké gest
ssrěstj, nrpokog:li swčxdomj, haslbčnj:se a ljtost se
tekxe galy. Nynj Uwidjš že wssecko, co k Bohn
UčfmčiUge,anhá gest maonst. Žjgeme:li pak w
BohU, a čerpámeli radost sme z něho, o pak
nčbe i zemč kráfněgi se předstangj očjm Uasslm;
kašřč saUsto chUtUá sladčegč, a každá radost náš
blažje uu A byť i přissla na Uáš tráper, pro:
tiwenstwj a pokUsscxnj, UepowažUgeme ǧe za nic
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giného, Uež za radU Páně, ,a přeswědčenj nabý:
wáme, že pokUd Bčch š Uámi, žádného nepřjtele
fe nemáme co bátie Bůb wpnabražclge každý
Uedůsiarek, Ulewj každěmU břemenU, osladj každaU
žiwota hořkost. Ba, we wědomj tom, že Bůh
gest š námi, grst sjly, kterciž přemáhá Uemoc i
fmrt. W Boha zamyssleU widj Umjragjcj nebe
otcwřené, a Umřjti ǧest mU žiskem swrchowaxlým.

NebUdiž tedy malé mysli, když hodinka tmá
odbjge, a pomni, že negsi sám gediný, genž se
smrti mUsjš podrobiti. Mnozj,ba mnozj na swětě
š tebaU Uastegně Umjragj, toť ofudem gest smr:
telnjkči.

Nenj chwjle, Uenj okamšcnj,
W němž by Učkdozbjdných náš

Smrtj Uebyl poražený,
Nenj úswitU Ui wečera,

W němžto opUsstěUýchkwjlenj

Ncbyloby k slysser.

Gedno frdce klcsá w bogiš smrtj,
DrUhč drahš ztráty bolest drtj.

15. Welkč siriřj gcsi Usstčdřenj Božj.

Pjsmo swaté Učj, že má welkě stářj za od:
měUU ctnostč a nábožnosti býti powažowáno. Tak
dj žalmista Páně: Nábožnébo naplnjm dlaUhosti
dnů. .Wj se wssak, že wlasy ssediwé tenkráte ge:
nom korunaU čestnaU slaUti mohaU, když Ua ccstě
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pobožnosti zssediwčly. Proběhni gen krátkaU ži:
wota swého dráhu, a wiz, zdali gsi za ctnostj a
nábožnostj k ssedinám swým přissel. Pomni na
dlaUhý řád swých minUlých let, před obljčegem
wssak Božjm, gehožto oko prožjrá miUUlost gako
dUdaUcUost, a genž mysslenj a ohledw lidské wážj
a faudj. Budeliž smjti neyweyš fprawedliwý
Bčch aUplnaU wáhu, gjžto se Upřjmná pobožnost
a ctnost zkaUssj, wložiti na wážkh swé, by neodo
tjrli gako pléwy skUtkowé twogi, a by nestaly
se sscdiny twé spjsse žalownjky, nežli čestným
šnamenjm ?

Zssediwěw a w létech daleko pokročiw, ani
gsi fnad gesstč na to nepomyslil, že welké twé
stářj milost š hůrh gest, a že ti Bůh dal dlauhý
žiwot proto, byš se k blahoslaweUémU žemřenj
připrawil. Rci fám, mohl:li Bůh milostiwěgi š
tcbaU naložiti ? xxouKdež gsaU drUzi mladosti twé,
neb wěkU mnžného, kteréž gsi znal, a kteréž gsi
pro gegich kwetach zdrawj obdiwowal a gim ge
tak řka záwiděl? uuo Kdež gfaU mnozj z těch,
kteréž gsi před třčmi, dwěma roky neb před ro:
kom znal, š nimiž gsi mluijal a w důwěrUé
přárelstwj wessel? uu NegsaU ž wčtssjho dle na
wčxčnosti? ow J UU, tak tedy zhola přirozená a
nediná wěc gcst, že koUečněi ty cestau wsscho
těla bUdeš mUseti gjti. Nenžjwey tedy zle dlaUho:
čekánj a šhowiwánž Páněe kteréž tě tak otcowskn
zachowalo, žeš nebyl za let lehkomyslných od smr:
ti polapen nu We welikém stářj twém podobáš
fe žiwokum, kteréž den toliko gediný žjti magj
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Uloženo, a še zápaďem slunce Umjragj. uu Den
mčiž býti twým poslednjm. uu Snaž se tedy hore
liwě, byš wykonal grsstě nčco dobrých skutků,
neboť známo ti giž z ewangrliUm, že na stromč
sikowém owoce hledal, aea.když žárnéť)o nenalezl,
welel, bh strom byl wyťat. uo Což mysljš, že
se tobě stane, an Pán gjž po mnohá léra U
tebe owoce hledá, a žádného nenalezá?euQnen
strom fjkowý hwzným gest wyobrazrnjm toho, co
tebe může potkati.

Přjteli nemocný! Dčkug PánU BohU, že tč
nemocj nawsstjwil; nynj lze šaUčtowati, co bhš
za celý žiwota swěho bčh Byl mohl pro dUssi swan
zjskati, a co si ztratil. uu Ach, ohljdneš:lj se ou
pět, gen na rok, na ona tři sta padesáte ssest dnj
minUlých, které se na wčky che nenawrátj. au
Rozwážjš:li swé konánj a opUsstčnj za tak dlm:e
hý čaš, pokládage dobré, co gsi wykonal na ge:
dnU,a zlé, které gsi zpáchal, na druhaU stranu wáe
hy, a hledjš:li při tom přjsnč sám na sebe, a
ohljžjš:li se po minUlosti, nehrozjš se přewahy
zlého, a nenaplňuge tě množstwj hřjchů aUžkostj
před tjm, genž roky gako den gediný prošjrci, q
který z gedné každé mysslénky,z gednoho každého
slowa nasseho aUčty od náš požádá. uuo Polož
konečně skUrky padesáte, ssedesáte let tak hřjssných
Ua wáhU saUdcowU, polož na Ui Uefčjslné swé
wássně, prostopássnosti, žádost cti, na cri Utrhánj,
žádost statků, wilnost, marnotratnost, newčrnost,
nesprawedliwost, a hřjchy cizj,kteréž gsi sobě přie
wlastnil, bera na nich podjl. NemUsjš:ližz tUto

e Tee
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tjži spatřiw,zanati na možUostiwyrownánj?áO!
a předce aUplné wdrownánj neto!iko gest možné,
nýbrž i xche a srdce k pomoci twé se ti občtUgj.
Powaž roliko,gak dobrotiwý gest sám twůg Bož:
ský saUdce, že ti tak dlmcho šhoijal, a náhlaU
smrtj tč Uetrestal. Ba, Bůh dobrotiwý čeká na
twé se nawrácenj. DopUstil na tebe Uemoc, a
žwolil k tomU gesstě neduh zdlmcha se plazjcj, by
tč Uepřekwapil, a tUdU gako oUcU fjkowý strom
xx.agcdnaUwwtjti, a do ohUě hoditi Uchsel.

Hleď,ať poUžigeš tot)o Božského dobrodčnj,
swé šimnice totiž mořiwé, gako kussenél)o lékU
:.šjwámr, a Ua konci nebudcš wědětj gak mťlémU
Bol)U se wyUaděkowati, že práwě teU prostřcdck
k zachránčnj dUsse twé před prklcm wywolil. Kdo
neUxocUéčastěgi ansstěnge, kusil mnohonásobUě,
že se U ložj nemocných téměř o Uičem giUém
nerozpráwi, nrž o prostieedcjcť) a lécjch, kteréž tě:
lo Uzdrangj, a že o dUssi UemocUé a Uzdrawenj
gcxǧjm málo kdo, aneb nižádné řeči Uebýwá, ačko:
liw U wětssjm Uedezpečenstwj se wynacházjwá než
tšlo. TělU nemocnémU kolikráte k spomožer nc:
býwá, ďyť i lékařowé z celého swěta byli swo:

ůláni; dUsse wssak Uaproti tomU Uexmocná, bUdiž
chdUť) gegj sebe wětssj a zastaralegssj; bUdiž ge:
dowatina až do neyhlUbssj hlUbin šažraná, a
bť naběl)lčn a ran sebe gedowatěgssich, a sebe
mjre mšla, dťedc k mrkxomáUi a nšomylnš k šé„::j,rr srúp nsixchUPU

chowánj býwá poněwadž Bnb sám gest lékařcm,
kterýžto wssak onU toliko dUssi ofwobožnge a
Ušdrange, kteráž Uždrawena a zachowána býti
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žádá. un Kde gest Bůh lékařem, tU gest Uléčer
Ue toliko pondrchnj, Ue toliko polowičnj, Uýbrž do:
konalé a okexmžité.qm Swátosti, které Bůh přcd:
pstge, Uikdy UrgfaU bez dobrého aUčjnkU, a pů:
sobj Uzdrawenj wččné, přigjmagj:li se š přjpra:
wau swataU.

Ach,milý přjteli Uemocný! Powázjš:li co Ježjš
pro Uáš Učjntl a trpčxl, mUsjš, byš i beze nxsseho
hřjchU byl, přcdce řjci: Málo Boha a Spasitele
fwéť)o milUgř! uu Láska má mělaby čistěgssj,roz:
cheněgssj, plamrnitěgssj a aUčiUliwěgssjbýti. Q:
wssem že milUgi Boha z celěho srdce, ale pozdě
gfem ť)o počal milowati, a zůstáwám tedy nehodr
Uým, U Boha wrlmi winným t)řjssnjkem,u..

Žaloby takowé magj dobrého důwodU, nefmj
tě wssak činiti malomyslným, nýbrž tě raděgi w
aUškosti potčssiti, neboť wnitřnj bog twůg gest
giž důkazem žrUstU lasky twé u Ježjš se nikdh
Uctáže: MilUgeš:li mne tak,gak toho zaslUhUgi?
QUť se toliko táže: MilUgešli mne? au a ra:
dUge se z Uassj slabé, fprosté, za sebe famU se
stydjcj lásky. xxu Počal:li gsi gednaU frdečně
Boha milowati, láska twá zroste, a KristUš
Pán sám postará fe o zrůst lásky wdččné. Kdo
Boha milUge, taUžj patřiti Ua twa“r milowa:
Uého. Tam w nebi toprw zgewj se láska Uáležitě,
co gest, a gak ljbezná .BohU.

Takowé rozgjmánj powede a pobjdne tě k
wjře, nadčgi a láfce kJežjssi wwkUpiteli swémU. Ba,
blaze ti bUde, a tak wolno srdci twémU, gakobyš
byl giž skUtečněPána Ježjsse widěl; gakobyš byl
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8 JaUem zároweň w kljně gebo odpočjwal; a
mysi twá oplýwagjc láskaU hlasirě zwolá šu To:
mássem: Pán můg a Bůh můg!

Tiché na loži leženj gest UemocnémU poťx,odle
naU přjležitostj k naležch toho, co gsme lehkomy:
slně ztratili. Wyhledáwey tedy, co wčxčnéhogest,
neboť brzy způfoba fwěta tohoto před očima twýa
ma zmizj, a nic tě nedoprowodj k saUdUš stolici
Božj, leč láska srdce twél)o,nú nedestšá,milUgeš:li
co wěčnšho gest; w pozemská, milUgeš:li co pon
mjgj. Nebeská láska bUde tě blažici.. pozemská ti
způsobj zlořečenj.mwPán Ježjš má býti twaU Ueye
milegssj mysslénkaU; neboť QU pomál)á, kde ničdo
pomoci nemůže. PáU Ježjš bUdiž twaU neymilegssj
mysslénkau, když rě trápenj obtčžowati bUde. Qn
tě může Učiniri trpěliwým, gako sám byt. Qn
může dári dUchUtwémU sily a poznánj prawdy té:
še ranami gcho Uzdraweni býwáme.

Tak gsa KristUJežjssi oddán, nemoc a bolesti, ba
i fmrt za cestu, kU kráčenj sice obtjžr:mx, ale k bráně
nebeské wedach powažowati bUdeš. Utrpenj tě
konečně zagisté Uwede do přjbytků mUčedlnjkůw;
rrápčnj wydobUdaU tř wjtězstwj nade wsscmi aUroťy
Uepřátelskými. Trápenj twá odjwagj dnssi twaU
raUchem ssarlatowým a spljtagj ti wěnecz růži,
kteréž na saUdU neblednaU. Trápenj podáwagj
ti wěčněxse zelenagjcj palmU, gegjžro wúne tě na
wěky bUde občerstwowatxi. no Wčz wssak že
Bůh tčmito stkwostnými dary dUssi Uetoliko or
zdobUge, nýbrž i odmčňUge.

Na tobě to bUde záležeti, bUde:li ti fmrt za
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záslUhU platiti. Přigmeš:li gč na loži bolestném z
rUkaUPánč dobrowolně, bnde tobě tak počjtáno,
gakobyš z lásky k Bohu w mUkách žiwot swňg
byl skončil. au Ať se hřjssnjci, w bezbožnosti zar
twrzelj, patřjce na fmrt třcxsaU,magjť přjčiny zbleen
dnaUti a trnautj; neboť smrrř se bári gest leič,
gako žádné wjry nemjti. Kdo w blať)oslč:wenstwj
wěčně oprade wěřj, neobáwá se opnstiti swět še
wssjm, což geho gest.

Wssickni twogi milj, které po sobě na swětě
pozůstawjš, bržy za tebaU přťgdau. Nčkta:řj za
Učkolik dnj, ginj za několtk týdnů, za Uěkollk roků
wssicknť. Powstaneš:li znemocř twé,mcčš na po:
drUt)é nowaU, a sUad gesstě bolestněgssj kobáwánj.
DůwěřUg se tedy w otcowskaU láskU Božj; pokor:
ně odewzdey se Bohu w ktoraUčoli hodiUU se mu
ljbiti bUde ze fwěta tě powolati.mu Nežádey sočxě
wssak ničchož che, nežli še znamenjm twého na
milost přigatj ze swěta wystaupiti; pročež porau:
čeg fwým, by tobě nedali bez twého zaswěceného
čřjže Umřjti. uu

Powažng za neywětssž čest, w nemoci swé
swatý křjž častčgi w rUkaU mjwati. Křjž gest twé
wyznánj wjry, a znamenj, še Bůh a člowčk, Ježjš
KristUš twým Pánem a Spasitelem gest; že ho
milUgeš, a že se an w fmrtč od něho odlaučiti
nechceš dáti. Dokaž weřegně, že se za křjž nestydjš,
a mlUw hlasitě, že sobě žádáš š křjžem w rUce
gakožto wčrný kagjcj do žiwota onoho wkročirť, a
gakožto křefťan zemřjtj.
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Strastiť zbawena
Gest fmrt kťrsťana.

Kráfné gak wečernj šáťe
Gcho Ufmjwawé twáťc.

Nebemť slazena

Gest fmrt kťefťaUa.

SqchUtj Umjrá,
Kdo fe k KristU znáe

chžjssemť mU obstaraný.

Stánek w Uebi wykázaUý!
AU tU wer má
S chUtj Umjrá!

Konec aUzkosti,

Heslo radosti,
Žiwobytj w Bol)U nowě,
Kťefťam: fmrt wlastnč slowe.

Chwátá do wlasti
Kťesťan ze strasti.

10. Mdloďa siářj gcst wássUjm U;daU.

Weliká gest důstogUost člowěka, wšUessené
geho powoláUj; stwořen gsa k obrazu Božij
dědicem gest Uebeš, a Uemá giUého aUčela, Uežli
Boha milowati, a w BohU wččně blažeUU býti.
UchysUge se wssak od fwého wznesseného cjle, gak
brzh hřessj; a gest:li hřjch spáchánp kráčj ša šlo:
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činem aUzkostný swčdomj Uepokog, a totě také to
gediné dobré, co hřjch meži slčdy fwými čjrá.
Tento wnitřnj cit ale germ tak dlmcho se gewj,
gak dlalcho hřjssUjk gessté Uěgakau giskru bášnč
Božj w sobě má; UdUssená:li tato, oněmj swédo:
mj, a zrraceno gest dědictwj přebohaté. Qbrátj:
li se ale hřjssnjk, a lituge:li, že zmařil na fobě
kráfný obraz Božš, a márli žádost, Učiněné zlé
dle sily swé opět Uaprawiti, a ztraceUaU láfku
the nebeského prosbami a lkáUjm, ljtostj a po:
kánjm opět fobě zjskali,rato pewná wůle giž we:
lšký gest kroč k polepssenj, gemužto Bčch wždycky
napomáhá. uu Napotom ale ncsmj sobě hřjssnjk
howětl, a fnad wětwe odlámari kallkolu, Uýbrž
celá zrostlina !UUsj z kořen wywrácena býti.

Nalezagj fe wssak lidé, ktcřj hřjchy swéi
nenáwidjmi milUgj. Nenáwidjce hřjch předc ho
pássj. W této nessťastné nawyklosti mnohý zestár:
ne,a mdloba toliko stářj býwá UzdaU náružčwosti
geho. Nynj nahljž?, žeby dřjwe giž pewná wůle
kdyla š to bl)wala, co Uynj teprw UzdaU wynUriri
se mUselo. Wede:li konečně Usz Uěgaká nemoc:
přiwoláwá časem i smrt, kteráž hřjssnjka hbitěgi
Ueb zdlaUhawěgi k hrobu wyprawj.

Dawičču tUto denně wjdáme, ana nowé a
nowé mrtwoly do hrobU wyprango; ba my sa:
mi gčž mezimrtwými téměř žigeme. Ale při wssem
tom Ua nictak málo nepamatUgrme,gako Ua smrt.
wuwNe!lze w skutkU pochopiti, gak člowěk celý čaš
swéť)o žiwobytj pro swět potřebuge, a až do ney:
wyšssjho stářj se wymsnažuge,šwěcmi pozemskými
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che a che se feznámřri, a w králowstwj nebee
ském, w neywyšssjm člowčka powolánť, gakžiw
zůstáwá cižincačm.lm Ach srdce lidské kráfami přjn
rody býwá tak zagjmáno, a předc zůstáwá bez
citU, studené a ztuhté kr stkwostnémU ochUtnánj
kráš a boharstwj, kteréž nám nede podáwá. au
Nenj:liž politowánj hodno, že lioé stářjm teprw
a nemocemi mUsegj na oUeU lepssj swět ďýtj Upae
matowáni? ww Ale při wssj této k žiwotU wee
zdegssij náklonUosti sle swaU tělxefnanpřjliš ma:
řjme, erěřjce, že Uestřjdmost a přebjránj gj sskodj.
anuZakládáme sobě Ua swé žiwomj sjke, nepomnja
ce,že gcxdiná krúpěg krwe w mozkl:,xmalé napmúj
srdce reka ďe wzdycháUjm do zimnice UwrhnaUti,
a domnělé geho welikosti nagednaU konec Učiniti
může. u Ach! na nedweyš nebezpečno gest, tělU
wžddcky po wůli býti,ana dUssi zhola Uic erdbax:
ti! Ale čw té přjpadnosti opčt nemoc býwá onaU
wěrnaU přjtelkynj, genž člowěka Učj, gak ničemná
gest i welřkánská sila těla, Ua kteréž fobě rak tuu
ze žakládá. Qna:tě trUchliwý mam wězně, genxž
dlmché okowy za swobodU držj.

Milý, nemocný přjteli! i ty gsi fnad býwal
geden z ončch silUých welikáltů,a nynj gsi stářjm
a nr!nocj wyschlý kostliwec. Kam se poděla prwu
něgssj sljčUost obljčcge, mrsstnost a sjla aUdů;
kam weselý rozmmx, a newywážitelná ostrowtipe
nost, ktcrciž půwabnost tčla rwého rak welice pou
wyssow.xla? xxo Wssecko to před teBaU giž se do
hrobU oďexbralo,a to, co ze wssech tčch wýborrrých
darů přirozenosti gesstš Ua sobč Uofjš, gest hodno
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politowánj. uu Kdyloyš wssak byl dlrssi tak obsta:
ráwal, gako tčlo, a kdybyš z wysokomhslltostj
wznesscné swé Určenj Uebyl prstjl š očj, byloby

UábožeUstwj zůstalo strážj twau, a gako matka
pečltwá byloby statků Uashromáždilo, pokladů a
žásob naskljzelo a zaopatřilo, gimiž byš Ua wěkd
ssťastUým UčiUěn, a zásobeU byl. Tak ale stogjš
U brány; aU se čaš končj, a Bůh:li ri nepomůže,
Ua wěky opusstěn, chud a Uessťasten zůstaneš.

Bůh wssak, gemUž wssecko možno, Bůh m:
skonale dobrotiwý může ti gesstě podlé samého
hrobU perlU dcčti naleznanti, gižbyš sobč Uebe zau
kaUpil. u NabUď mysli, Bůh ri bude Uápomocen,
bdš dědictwj ztracené dUsse opět nabyl. Aneb
gsi sobě za žiwobytj swého nezjskal té zkussersti,
že U p. nemocný otec neb Uemocná matka giž
tak bljzko hrobu byli, že wssecka naděge k Uzdra:
wenj gegich zmszela,a že práwč wtomže okamže:
nj, kdežro obljčeg gegich giž počjlml barwu sme.d:
telnau dostáwati, a giž fe zdálo, že se oči gegich
na wěky zawraU, UagednaU nebezpečenstwj zmizrlo
a ztuhlá těla gich UowaU žiwora giskraU obžiwla?
Zachowán byl otec, pozdrawila se matka, a oba
nawrácesli gsaU djrkám. uu A Bůh, kterýžto
w takowé přjpadnostj pomohl, pomůže i tobě; a
prospěssno:li dUssi twé, pomůže zagisté! Ba,
Bůh gesstš žiw gest.

Proč tč dčfj bolně lůže

K Uebi obrať oťi swč,

K thi, chž pomoclmňše,
K thi, genž pomoci takč chce.
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Gako ganý slUUcr paprslck

Tworům bez pťestánj

UdčlUgc zal)ťjwánj,
Tak i Otec w nrbi bcz Ustánj

! Dary obstaráwá fwěta okrslck.

Pročež UermUť fe a nežanfey;
Že Búh starý gesstč žiw,
Tworů swých wšdy pamčtliw,
S očj nrfanssrčg!

Wystťjbey se žanaťostťn

Byť i smrt tč obgalae
A twá mysl w pochybnosti
W tomto bogi klefala;
Žčwtč w nebi mocný Pomocnsk!
Sám on bránj tebe,
Za sstjt propůgťj ti sebe,

A dá po witťzstwj sláwU nebe ux
Lafkawý a dobrotiwý panownjk!
Protož nermuť fe a nezaney;
Že Bčch starý gesstě ščw,

Tworň swúch wždy pamčtlčw,
Na pamčri mčg!

P okračowánj.

Smrt šůstane až do skonánj poslednjbo smr:
telnjka konatrxlkynj saUdů, kteréž Welebnost Bož:
ská rmd člowěčenstwem pronássj. S pokoraU a
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poklonaU odewzdáwá se křesťan, když ho Pán woe
lá, aneb mU Uěčterého zwraucně milowam)ch od:
njmá. uu Wědomo mU, že se moc smrti, gako
swětlo slUnce na wssecky lidi, mladé i staré,dobré
i zlé wštať)nge. Smrt potne kosaU swaU, cokox
liw zatkne, a kdyby byla k Uplacenj, aneb kdyx
by se gj žiwot odkmxpiti mohl, giž dáwno by gj
wesskčxrá králowstwj přináležela; korUny a žezla
by Uosila, a panj swěta by l.:ylr:.uu Zcxměwssak
byla by tUZea:lzká,kdyby žiwoččchům giž při ge:
gich na swět z:eozenj nelxylo Usmlzrno Umťjti. xxu
Pročež nrfmjme také zexmiza wlastnj přebýwánj
swého mjsto powažowatť, nýbrž toliko za hostinec
na týdny, mčsjce, aneb roky nám wx,dkázaný. uu
Swatý Pawexl dj: Užjweyte swěta, gako ho ne:
Užjwagjce. To gest,máme bo Ušjwari gako hosté
nářadj ua UábyrkU w hostinci Užjwagj.

Ach! žiwor wexždegssjpráwě nestogj za práci,
kteraUž sobě lidé wzhledem gcť)o dáwagj; neboť
země, powážena okem náboženským, Uenj wlaste
ně nic ginél)o nržli mrawnj nemocnice; wssU:
dy potkáwáme se š bjdákp dUchem Uemocnými a
zmržačenými, pro prawdy náboženské slepými, k
dobrénm kUll)awými, wzhledrm Ua Boha my:
sli zbawemšmi, smwslnostj a těla rozkossemi wpsj:
lrnými, hněwcm, hrdostj, lakomstwjm a záwistj
poblá;něnými. W nemocnčci té ne.nj lékaře, genž:
by neďUj)ům těmřo moj)ť pomoci, kromě fmrti.
auu Ale i dobrotiwý Bůk) w této Uemocnici neU:
stále se prochážj, a milostj swaU wzbuzllgjcj Ua:
wsstěnge ony dUchem nemocné. Nagde:li koho
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pomoci žádostiwého, tomU sessle trápenj, bolest a
hoře, gakožto zpomáhagjcj léky. Také swých po:
mocnjků Užjwá k tomu oneU lékař Božský, kněžj
totiž, kteréž Ustanowil dobročinnými samaritány,
by dussj Uemocných wyhledáwalj, a kde kteraU
UalešnaU, rány gegj, třeba i welké a nebezpečné,
zawazowali a t)ogili.

Z toho w.děti, milý přjtcxli Uemocný! gak
dobře š Uámi Bůh fmeysslj. Poraněna:li dUsse
Uasse,wjme kde pomoci hledatj;netřeba nám che
než U lékařů duchownjch od Boť)a Uařjzených rá:
Uy swě okázati,a spomožer nám bUde. uu Než
ach! gak často tagjwáme, a nexpowjme Bohem
sponmocněnémU lékaři gak náležj Upřjmně, kde
náš neyche bolj; protož genom na polo Uzdra:
weni býmáme, aUeb dokonce nic. Nesskodjme:liž
tedy sami sobě,nedagjce ráUy fwé od lékaře pro:
hldeaUti, aneb zhola tagjce před njm?

Tčlefné rányi na UeyUkrytěgssjchtšla aUdech
neostýcháme se lékařč okázati, by wyléčeny byly;
nebezpečné wssak dUsseij UedUhy šakrýwxáme,
gakoby nám tagenjm gich spomoženo býti mohlo.
uu Gak dlaUho nedUh fwůg lékaři raǧjš, nemůže
tč Uzdrawiti. S Uzdraxďerm dUsse gestiť to tak
gako š Uzdrawenjm tčla. Nčdáš:li lékaři bjtj
pUlfownj žjly ohledati, Uemůže řjci, že máš zim:
nici, že se gistých pokrmů mUsjš chráUiti, wodU
pjti, a do postčiřx počožčtť. uu Podobňš, xnčidáš:čč
lékaři dUchoijmU do swčxdoxnjswél)o Ucchljdmntč,
neUZřj nrřdezpečenstwj, a tjm mšně ti bude onci
řžci, čeho tj zapo:řebj. uu choč pak ti ale wyge:
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wenj ran dUsse twé přicházj tak obtjžné, že smrt
toliko š to gest k wyznánj se znčch tě přinUtiti?
Zdali to tať hrozná pťjsnost, řekne:li ti lékař:
Tato rána gest smrrelná, a nožem toliko k Ulér
črnj; ona méně Uebezpečná, potřebUge wssak očiu
sstčnj, a toto chUrawé mjsto mUsj denně býti
skaUmáno a pozorowáno; a Uade wssecko třeba
Ueyche gest zdrželiwosti. uu o

Wyzney se Upřjmně, co w takowémto š duu
ssi twaU načládánj gest hrozného; čili w něm nar
lezáš che, nežli wjdá člowěk zpotwořený, w zre
cadle fobč předložen:šm se zt)ljdage? uu Swědomj
gest zrcadlo Ueklamné, zhledni se w něm, a co
w Uěm spatřjš nczdrawého a ohyzdného, to wre
hUi od sebe. uo Až bUdeš celý čistý, nebUdeš
mjti zapotřebj očissťowánj. Napotom i oči mysli
twé sc wygasni, a z lůžka smrtelné,ho Uzřjš nebe
otewřené, i angely, ani šstUpUgj dolů, by tě
Uwedli do řjsse nebeské, kdežto k dwořanům Božjm
připočren bUdeš, požjwati blaženostj, gichžto žádmše
UU: gazka nenj možná wyslowiri.

Může se člowčk tjrň způsobem očisstěný po:
slednj hodiny swé strachowati? uo BUde:liž se
třásti, až se dá znamenj k odchodu, a tčlo geho
počne tUhnaUti? uu Q kdo se od Pána Jcžjsse
naUčj žiw býti, tcn se od nscho také naUčj Uo
mřiri: tomUť smrt rozwáže doš,emská Uauta bU
se dUch powznesl k oné sláwě, kteráž gost Ua
swětě k nepochopenj,a bezc gména x

Kdo tedy Pána Ježjssejza prawého SyUa Božjk)o
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Užnáwá, w něho wčxřj, geho milUge: z wděčnosti
za sterá a sterá dobrodinj, kterýmiž ho Bčch zde
giž obdarowal, milerád zemře, a Ua kráfněgssj a
lepssj žiwot, který ho očekáwá, tčssiri se bude.

Co gsaU napotom, až oči zawře,trápenj těla,
a hodiny bolestné? uu Minulé stjUy, kterěž an
stoph po fobě nepozůstawily. W Uáruči smrti
zesne, gako když dřjmne djtko Uběhané w klje
ně matkh; a když se probUdj, pťebýwá giž w
přjbytku, ktorý mU Ježjš KristUš w domě the
swého připrawil.

Wččxsi:li tedy, přťteli nrmocný! w JesUKri:
sta, Spasircle nasscxho, klanjš:li se mu gakožto
SyUU Božij pokorně, milUgeš:li ho wraUcně,
bUdeš se Ua to těssiti, že se k němU dostančxš, a
zwoláš sám k sobě:

Ncnaťjkey fobč dussc má!

Za hrobcm se temnúm fwjtá ;
Toho, geUš co wjtčz dokoxlcč,

Gafnš noebešfwětlo wjtá.
Plesey! Po mrákotách fmrti fwš
Tťpytnč Uebeš slUUcefpatřjš;
Po rozlaUčch fe š twými zde
S angeli tam Ua wěky fe šbratťjš;
Mjsto trUdUč zemč obýwánj
ss)stwu n ue é: m::u: :! Mutxono lxut
aUUZlUUr lš jUrBUc 7 mUhiUl U ll
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17. Člowččc! pomni Ua sioaU fmrt.

Bdeá to a polirowánj ť,dodnápotěcha, gjžto
lidé geden druk)ého těssjwagj, prache: Wyrážeg
fe z mysslémk smrtelných, nežpomjney Ustawičně
Ua stářj swé, a Ua chUrawost; wždyť gsaU ginj
siarssj a gessrě chUrawěgssj Uež ty! xxu TaUto
nesmyslxlaU radaU chtěgj takowj lidé prozřetelnosti
božské cesiU téměř zastaUpjti, nepomnjce, že gich
má Ua tisjce, po ktcrýchž gj lze, aUzkost smrtel:
UaU wyprawiti k srdci l)řjssnij. Bšch chce,by
šádný z tčch, za ktaxré Jšžjš KristUš zemřel, ne:
dyl ztracen; pročež l)lrdj gednoho tjm,a drUhého
giným prostřcdčem zachowati. Tobě U p. sesjlá
Bčch starost, neť)ody, Uemoc, kteréžto gako wěrné
přjtelkyUš lesk požemského sstěstj před očima twc)x
ma wymašáwagj, naproti to:nU ale w mysli dtwé
fwětlo swatě rozžchagj.

Q, gak blahoslawen bUdeš,Faž Uemoc a saU:
ženj oči tobč otewraU, byš maonst swěta Uznal
za Umrnost, gi zawrhl, a w mysslénčách častégi
do hrobu šstaUpil, w kterém až do wsseobecnél)o
wzkřjssenj obýwati bUdeš. Uččnjš:li tak, Ušřjš,
ano swětlo blahodšgné zhrobU twého wychášj;
kteréž,Uchopjš:li se ho, onU mth, gjžto hřjchoxré
twogi zal)aleni gsaU, rozplássj, a wetikaU dUsse
ceUU ti očáže. uu Při tom swčtle zpozorUǧeš, že
wssccko, oč gsi se gak žjw snažil,nic ginxého Uenj,
než bjdm) prach, kterýž gediným smrti dechUutjm
odwán býwá. uu Ne;býwá ti wssač mnot)o časU
k blaUzenj, ncboť gest giž wečer; brzy padne hox

Pane zůstaň š námi ll. 7
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dina ofUdná, a Uosseckywýchody bUdaU šawťend,
wssecko woláUj a powykowállj bude UmrUé. Sč:
stup tedd do sebe samého, dey wssak i pomt)ssle:
nj na smrt přjstUpU do sebe. Bexz prodlch se
chyster,x; čaš odchodu neǧistý gest, a dncxssrk gest
wčeregssku rak podoben, že byš gedexn za drčchý
držeti mohl ;an si člowěk nepomyslj, že má opět
o gcxden den bljže k oUomU fmětU. uxu Ach! giž
sedmdefáre let plexul gsi po Uxoixi tohoto žiwota,
a nepowssimňnl gsi soťdš,gak hlUboko do wčxč:xostč
gsi se gťž zabral, a ani nynj ona dlauhá léta
;wého pUtowáUj Uebylbyš zpošorowal, kdyby nee
moc byla ti záraz Uedala, který tě protdeil, a
gjmž se stalo, že š hr:řzaU spatřUgrš se Ucdaleko
řjsse smrti.

Stařj mohau býti swými wlastnjmi prorokxx,
mohaUce osUd swúg budach předwjdati. OUiť
sa:ni Ueylépe wčdj, tak:li gsaU wx!praweUi, by,
gač mile fe dá znamenj k odgezdu, beze strachU
se mohli plawiti; čili břjmě hřjchů gegich tak
těžké gest, že tjž gegich lodi Utonutjm hrozj. uo
Nebyla:liž by to ta Ueywětssj opowážliwost, w
takowěm Uebezpečeňstwj na palubě lodnj spári, a
wydati fe w Uebezpečenstwj, býti za prwnjho
baUře aUtočU dolů swržcnu, a Uebo še w jm i š
lodj pol)lcexm:?md Nenj:liž to k úžasmltj, že člo:
wěk rozumcxm obdařeňý w záležitostaxch dUsse lho:
ťegUě očekáwá, co se stane, a gako hráč lehko:

wážuě kostkami hodj, ana grst wěčnost bUďk zjskáUj
buď k ztracenj.

O,.kdož by Uechtělmilofrdenstijožj z toho
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poznati, wida, že fex takowý člowěk rošnomobl?
Když prozřetelnost Božská k takowému hřjssuij
trápeuj a bde gako posla za poslrm posjlá, kre:
řjby ZpUrnij ozuámili, že ortel geho wyt)orowen,
fmx:ti xoydán, a dorUčeU gest? uu Letitý člowěk
nepotrebuge dlauho se rozmeyssleti, mohla:liby ne:
moc gebo státi fe s:nrtelnaU; přečkalrli kdo ssedo:
fáre neb sedmdesáre roků, sebe samého giž přečkal,
a dáwno giž fmrti přináležj.

Gak mile wlasy člowčxkuzbělogj, giž weřeg:
Uě baer smrti Uofj, a nezamykáxli očs fchwálně,
wssUdy, kam hljdne, spacřj smrtelnost. uu Což
ginék)o gcxst žiwot a zamšsknánj člowěka Ua tomto
sxočxtš,nešli slaweuj fmurků, au wssUdy mrtwolo
potkáwámes a každý w rUbássi fwém cťxodj, až fe
wssřcknč na hřbitowč segdeme? nuo Giž ža žiwa
častěgi lšřbitowy ansscěngeme, ačkotiw někdy
anze proto, Bychom tU neb tam něgakého wrip:
ného náhroka se dopjdili; také toho, neb giného,
gčnž tU odpočjwá, oplakáwáme,a an gesstě wžty:
káme, giž klesáme, a gfme sami lakowj, gako tie
gťchž željme. ew Nepomnjš:li, wida hrob, nx
fwch wlastnj fort: při wssčchssed.Uách twých gsi
děcko welmi lchkomyslné.

Čhowey fe, gak se slUssi Ua křesťana, a ne:
bUde zapotřebj přimlanati tobě, a nUrkati rě,
byš k smrti fe hotowil. Kdo gest křefťanem,
fám Ua to myslj, co Uaň čeká, a sterými wěcmi,
které wjdá, na fmrt býwá Upamarowán. Neuj
ho tagno, že wssecka pokolenj kořistj smrti se stá:

wagj. Zrozenj:fe na fwšt gesk giž P:očátek UxUj:7
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ránj; kolébča každým pohnutjm bljže ke hrobn
náš přikolébá, a žiwor náš sám febe rráwj, gako
rozžatá sche. Ba každé okamženj zawjrá minUe
lost do hrobu. Naxb:,xlo:liž b:,x tedy dčrské, báti
se toho, co wbkaždém okamženj i gťné potkáwá.

Oerozǧjmeymež tedy sobč smrt každé hodiny
a na každém mjstě; Uečrkagjce, ažby náhrobkowé
cizj nám řekli, že fmrtelni gsme. Podjweyme fe
roliko,my stařj, na fwaU šwadlaU kůži, powažme
si tělo šhrtdeUé a fexsslé, a Uzřjmc na sobě gen
pozůstatky gessrč Uěčdegssj lidské rowné postawy,
kteráž se šcwrkla. A dUdrme směti, spatřngjce to:
to, m:,dsliti, že gest konec gcssrě daleko?

.Zš.ď,stčarčč!derčekáwey hlasil z nebe, genžbo
ti prawil: Spořádoy dům fwůg, chboť mufjš
Umřjti! Hni sebaU toliko z mjsia, Ua krerém stoc
gjš, a bezsjlj rwé řekne todě: stár gsi, a dUowě
tmogi gsaU w konci; roleč fe š pomjgegjcnostj,
chop fe kotwice wjry, a hledey řjssi nepomigitel:
UaU, kdežro byš na wěky mohl bydlori! en Ach!
přigmč radU dobxra!l, a nrbudiž gako oni, kreřj
nefmyslně swěta se přjdržUgjcč, š njm a w něm
se kolotagj, až žáwratem zpitomněni k zemi pa:
dagje PomUi toliko, že od gakžiwa giž sjmč smrti
w fobě nosjš. Každé slunečnj hodiuy mčlboš
držeti za an zna:x.rčnj, kroráž krcil Asirský
widčl na stěně, a kršráž!dy tě na s:Urt pamato:
dmle:c. Ať se gen nemeyljš w hodině dennj, ne:

boť wečer gest. Srčti léta swá, a naležneš, že
fotrda Uěkolič gossrš hodin máš k danáUj. ouu
NepřipUsť wssak č sobě žádného zármUtkU, Ueboť
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teU drobet žiwota px:áwě mxstogj za to, by fe
člowěč tak tUzo rUmUtil; Ueboť deyme tomU, žeby
ho genom Ua krárce bylo, předc Uic giUého Uer,
Uež anhé stijdáslj: fe starosti, Uaděge a bázně, a
konečUě přigde smrt, a UčjUj komxc gak radosti
tač bjdě. au Člowěk a bjda dwogčata gsaU, kteo
ráž se gedUoť)o časU rodj, a zárowrň spolU Umj:
ragj. uu S pláčem počjUá člowěk žiwot, a š
bolostj ho dokoUáwá. Křťk a pláč gest prwnj
žiwota znameslj, a trUUtj gost poslrdnj hUUtj U:
mj!.xagjcjho těla. Udohý člowěče! přijžUj twogi
slyssjce twé prwnj wzkieikmltj radUgj se, a slyssjce
twé poslednj chroptěUj gsUU bez porčchy. A wsse:
mU tomUto kwjlenj Ua wzdor gsaU lidě do swé
bjdy tak zamilowáni, že fe rřesaU sirachem gsaUce
z Uj woláni.

Přigmi dobrau radU, chowey se gakožto kře:
sťan, a stářj a Urmoc, ony Uebezpečné předchůdče
fmrti, wljdně přiwjtey. A byť zadrala se také
chmoc do střew twých gako luňák, nedey okU
swěmU slžeti, Uýbčž tčxš fe raděgi onjm welikým

w s ne ůáred: éln lRU . ,reů:
dnejtt odp :řd), ZU B fclxPZU3!9: žžš M:dll žq fkrbl
swaU. Těš se žUj, aččoli tě kosa fmrti bolestně
ranj. Smrt proto geU ran, by Uzdrawila. uuo
A poněwadž gakožto křes.:čm sstěstj wěčwého oče:
káwáš UadoUom swětě, mělbyš ze smrti se rado:
watť, tak gako mnozj, maUdřj:li bylj,bez pochybw
činili. uo Sotwa nagdeš hrobU, w Uěmžto bh
erdpočjwali lidé mladssj trbo, a co by gim wssex:
cko zdráháltj bylo na plat býwalo? GemU !Fa
wzdor byliby předce, kdo gsaU. u Smrt gest
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wsastUě toliko okamžité nawsstjwenj; ledwa přř:
ssla, giž mi;j. Wssecko, co se před zčmřenjm i po
něm 8 nemocným děgex,Záležj w nassem o tom so:
bč Učiněném předstawenj. Smrt gest wlasině
wěrná přjtelkyně, krerá přissedssi kljč k wěčnosti

dao rnky nám dáwá, a w tom okamženj mizj.
Sťčestná:li wččnost, kterch nám orrwjrá, nemáme
čeho želrri, leč že giž dixjwe Ucpřissla. uu TUto
potěssitelnau naděgi má gedenkaždý křesťan, byl:li
Ua tomro swětě žiw w té xďxixe, nadčgi a lásce,
kteraxlšto Pán chžjš wšřiri, danfoti a mťlodrati
welel. uu A který křefťan, grnž dle Učenj Pána
Ježjsse w milosrdetdstwj Božj daufá a fe dňx
wťť!lge, U!ohlby odmrssťěn býti od blaženosti za:
sijbenš? xxxxxO, ťdož může pcxmysliri na nefmr:
telnost, by nemusčl na kolena padnanri, wěčnému
se klaněri, a spolU ale také smrti rUkU po.cnati?uuu

Pokračowcinj.

Clowěkem býti, nefmrtelným býri, a wěčnč U
Boť)a ťdýri! uu Kdož by mot)l roto ssrěstj powá:
žjtj, a nebyti gat citem deěčnosii, nepadnauti Ua
kolena před swým Stwořjtelem, nezaplakati rado:
stj? u Nefmrrelmšmbýti! nn Kdyby gediuý
totiko člowěk býl nefmrtolx!ú, čd gaktm fe wssickni
ostamj com!! gčd!xom:x podi!ršli a žáslxšdš!š; še!č:
kož pak wssickni nesmx:telnj gsmč, newážšme sobě
sstěstj obecného, a to práwě proto, že obecné gest.

Qmilý,mxmocmš přjteli! možUá:ki, bwš fmrti
fe hrožil, a kxyť i žjtra přissla, wčxda že gsi ne:
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fmrtelný? uo Možnárli, by fe pokládal otrok ša
nessťastUého, wěda o tom, že zjtra še smjtánjm
powýssm bUdena stolici králowskau? xu O, gak
předce gen malřchernj gsaU lidé, držjce Ua ton.xo
swčtě něco za weliké, kdežto wssecka, ba j ta Uey:
wznesseUěgssj welkost smrtj fe končj.

K Užasxmrj gcst,powcčžjmc:li, že mno;j tUxo:
rowé rozUmUi, wssem důwodům, dUssenesmrtelnost
žtwr;Ugjcjm na wzdor o tom Božském daru po:
chybowari, a gemu odpjrati fe opowažUgj. Ach
politowánj hodUo,a to newlmncbněgssj snjženj gcsk
to, spokogiri se š raU mnsslémkau, že člowčk roz:
Umem obdařený, slawný Uebeš spoonbčan, pU
tomto krárkém wezdeǧssjm žiwobytj pomanUti a
zpráchniwěri má. u Sám pohaU gest š to, Ue:
wěčxUzal)anbiti, a doká;ati, gak pokoǧně Umjrěe,
kdož š gistotaU Ua onom swětě giný žiwot očekánxá.
Tak zemřel Sokrateš. Get)o gedem naptněxný ko:
sljk, qfa m:l přinessesr, wssecky k pláči pohnuk, sám
kat tačé zplakas. Sočrateš sckm ǧcxdiný byl po:
kogný. mu Nezdálo se widěri člowška, an Umjrá,
nýbrž raděgi něčterého z Uesmrtelnýech, něgakél)o
přjtčle a důwšrxljka nebeš, obdařeného milostj,
genž fe wracj kdomowU kťidnémU,a Ua práhU prach
toliko střáfá, genž fč bdl Uaň ančxssel.

Takowé Upokogenj Uancházel giš pohcm we
wjře w chmrtctnšst dnsse a w ssťastUěgssj bUe
daucnost.uuAch! gak ale mUolýembtahoděgněǧssj
gest gistora, ktčraUž mi křesťané čerpáme ze zqer
wenj Božjkxo, a které cšsme z wlastnjch úst Páňč
nabyli. O, zčrgisté! swaté Krista Pcina nábo:



žensiwj gest wzácmý dar Božj. onť křefťam:
dáwá pokog, bezpečnosi, a požehnánj, kteréž Uáš
giž w tomto žiwotě erdslowitrlně ssťastmšmiči:
nj. Gakožto dar PáUě Sstanpilo nák.xoženstwj
Uasse š nebe, a darowalo nám lewicj tento swčxt:
prawicj wssak Uebe, do Uěhož náš co laskawá
matka plássrěm swým Uwádj. K tomrxto předra:
hémU pokladU gcdnoho každého křesťaUa přidáwá
grsstč, což neydražssjho gcxsť, křjž totiž, znamenj
seslánj swého; a pak i Božské ctnosti: wjrn, na:
děgi a láskU, gakožto podporn;bychom w baUřjch
žiwota wezdogssjho o Uč!pewné se opjragjce, wsse:
mU nebezpečenstwj wzdorowati a cxdolati mohli.

Kdo z lidj mohlby powažowati se ža .stwo:
řcnj, které Bkch z Uiček)o wywcdl, rožmnem ob:
dařil, Uesmrtelnostj Uadal, a dědiccm mxbeš Usta:
:eowil, kdoby,prawjm,mohl Ua wssccko ro mysliti,
a nedati na gewo chwáln,čest atU neypokorněgssj
pokloUU? Pomyssťenj takowé pro dncha lidského
oprawdu přjliš wywýssené gest, tak že mU Uelze
ginák, leč w tiché pobožUosii, srdccm láskaU zanj:
cem)m mlčečky před njm žásnaUti. Pomněme ale
také, gakaU láskU a wěrnosi dl:lžni gsme tomU,
kterýž oUU blakžoděgme ncsmrteonst nám w!)zj:
skal. uu J to že dčiwěrU a naděgi k Bolm má:
me, i to, že odesstěUj hřjchů daleáme; ž? se w
protimenstwjch žiwota wezdrgssjť)oš potěchaU k PáUU
Ježjssi, prosiřednij Uassch,ntjkáme; že od Učxho,
genž z wlúsinj kusscxnosti wj, gak Uám grsi, po:
siln, potěchU a občerstwenj očekáwáme; že fe ko:
nečně ani fmrti nelxogjn!e, nýbrž žiwot nrwý a
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Uefmrtolnost očekáwáme, wsse to smrci .Jržjssowě
máme kppodčkowánj; uu který, br) nám ssršstj
tohoto wx)dobyl, dal se Ukřižowatč„ a špůsodem
Ueybolestnšgssjm Usmrtiti.

Powážjš:li, milý nemocný přjreli! co Pá:t
Ježjš pro Uáš podnikl a trpěl, ǧsirli S to zpěčo:

watč fcx okUsiti několik krupěgj z k.xlťcha Utrpenj,
který wypil Syn Božj až do posledr!j kapky?uu
Mělibychom každau dolcxstkUhsledle přjliš obtjž:
UaU nalezati, a gj nexráwiděti, chtčli bychom snad
w UárUčj změkčilosti fobě howiti, wždy po Uowém
smyslném požjwánj bažiti a pocesteich rňžemi po:
syaných chodťti, aU Spasitel Uáš pro hřjchy Uasse
kráčel po trnj ? Ach! tak by dylPaU.Ježjš, zaUáš
tlxpě, Ua zmar řekl: Kdo chce přiǧjti ša Umau,
wezmi křjž fwůg Ua scxbe, a Uáslšdltg mne?

Ježjš Uáš chce wssecky fpasiti; gak pak aťe
to bUde možná, chškusj:li Uáš dřjwe we sskole
Utrpenj? m Gňkožto kixosťanéwjme, že PáU Jc:
žjš w modlitbč fwé řekl: „Qtče! chci, dy z těch,
kteréž gsi mi dal, žádný nebyl ztracen, Uýbrž by
i oni loyli, kdež gá gsem.“ uo O, gaký to wy:
wýssený cjl, gaké to blažmté obhdlj, které Uám
Bůh Ustanowil, bychom na wěkx,x wěkůw š Ujm
yli. uu A ty milý nemocl:ý přjceli, bál bysi

se smrti, kteráž ti brám: do mčxstaBožjho ote!oře?
um Bál bysi so změny ssťastné, přjbyrkU pozemo
ského Za Uebe? u Zdráhal bysi se, přestěhowa:
ti se do krcčfnél)o města Božjl)o, kdežto gakožto
občan nebeš na Boha bUdeš parťiti? Neměl byš
taužiti po smrti, kteraž tš žaswšrj tagslostel ne:
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beskúm a š Bohem a š angeli w přátelsiwj U.e.
wede? wx

Q, smrtelnjčc! gakého sstčstj přiUese Uám
smrt, gestlř Uáležitě připraweni gsaUce w Páml
zefneme. Ach!možná:liž ti pochopiti, co to obná:
ssj, z prachU žemě pozdwiženU býtč k UebeskémU
sjdlU lásky Božské. xxu Gak sslechetnaU, gak wel:
kaU gest dUsse lidská od Boba stwořena; gak
slawná bUdaUcUostočekáwá Uábožného! Ba,milU:
gešli Boba, můžeš sobě bUdaUcnost swaU giž Uy:
Uj sám prorokowati , a w dUchU předwjdati, což
lidsié sobě předstawenj daleko přewyssugo. Neza:
pomjney wssak, že gakkoli szesscUé a weliké gcst
Určenj twé, tak nčxpatrné a malé gsaU záslachy
twé přcd Bohem. To gedčné k očekáwánj máme,
co gfme od Ježjsse, wyknpťrele nasseho, zdědili,
když ša Uáš Ua křjži za.xmřel.Gcho Utrper, geho
rány, gcho krew a geho smrt gsch ona wywýx
ssená ccna, za kteremž nám nede lže žakaupiti.
Nelekey se tcdy, až hodiUka tn:rá poslrdnj odkxige;
a smrt Ua dwéře twé zatlxlčex. Poǧdwit)ni toliko
bčz messkánj slxdce swé kBohU, a oči swé k Pá:
UU Jessi na křjži, a pomni Ua to, co gstm dřjx:
loe řekl:

Ješjš Orawj: Chci, můg Otče milý!
Aby wččUťše mnau, kdr gfcm gá,

W ncbi totiž, ti, gež dalš mi, šili; uw

ij, žc gestto takčwůlr,twá,
By, an mne peanU wčraU ctili,
Takč tam w mč sláwč še mUaU byli!
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Nedbám Ua anmčssky Uesmyslnúch,

Srdcem genž i myslj fpogeU gsem;
Se Swatými bUdU, blaha plUýchll

Brzy takč Uebcš dědčcemi.

W Ježjssi zde tedy budU žjri,

Na geho chtč sláwč podjl mjti!

18. Ncibožný křeftdan přčro;rnan fmrt Uepo:
wašnge che za tresi.

Žiwot, milý nemocUý bratře! má ti býti
wždx,xckymilý a dral)ý, a máš wsscmožně hledčti
ř)o zachowati. Pixigde:li wssak smrt, .Uer che
trestem, gakýmž gčst wzhledem fwého pčiwodU; nec
předstang sobě tedy šemřeslj tak hrozně, by tě
to předstawenj k Umlomyslraostč Ueb šmlfalosti ne:
swedlo. Smrt býwá obyčrxgně pOwašowáUa za
Zlé; tjm wssak stáwá se toliko za přičiuačl aUz:
kostliwého cirU a bl!xdm,šch pogemů, které sol.!ě o
nj působjme. .W pixjrodě se sice nalezá mnohý
důwod bázcň smrti osprawexdlňc:gjcj; Uábože:!stwj
:ossak mlij o Zemřenj gakožto o odchodU ztok,)o
swěta kOtci nassame společnémU do Uebex.Srrach
náš tedy Uer nic giUého, Uež následek otďrjžUšho
swčdomj, aneb UedůstatkU syn9wské dňwěry. Djtě
fe smrři neťoogj, ťeč ančďčmď chxřřďáxrřjm:sčřodia
čů swých, wida ge, ani při odchodU člowěka Ue:
mjrně pláčj, anob přjprawy smurné dělagj, kteréž
na gcho aUtlé ččwy walně dorižčgj a do pax.nětř
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geho UežrUssitelUěse wtiskUgj. Takowé djtě nemů:
že sobč předstawiti smrt s.dez ossťliwosti. Kdyby
fe djtěti smrt hUedle poneyprw w postmdě přjwč:
tiwé okázala, a kdyby pogmům tcxkowým anyu
klo, Uebylo by Ua Ušm bázUě fUUxti k shledánj.

Smrt přirožená nchj trrst, kteréhožbychom
fe měli obáwari, Uýbrž daň fmrteonsii. Zpozdie
lost tedy gest to, strachrwati se toldo, čchož Uám
Uelše žmčUiti; zpošdiǧegi ale gesstě, když so starco:
wé smrti l)rr)žj.uu Sexdin gsaU pixirošeUý Umrlčj
wčnec; a o ostatnj mrtwoly ozdobčUj posiaragj
fe ti, kteřj tU po Uáš žčxstanm:; ex na koUci gest
wsse gedno, wakscxmitrli, či erbé kaUo tčxložao:
balené do rakwe se Uložj, obš i š tělem žpráchUi:
wj,a my žůstaUeme před Bohem ti, kteřj gsmr.uu
Bčch Uchledj na ofobU lidskan, Uýbrž Ua frdce, a
wážj smeysslenj žebrákowo, gako králowo. Qba,
král ižebrák,nagdaU konečně mežnjk žiwota swél,xo,
a těžko gest rožl)odUaUti, který znich dUchc:n klid:
Uěgssjm swé miUUlé dni pťxeť)ljdne; ale ani gcden,
ani drUť)ý Uenassel tUto, čchož sobě žcidal, a oba
taUže cesich , totiž fmrtj kráčegj k Uxčxčnosti.wu
Welmi tedy fpasitelné gcxst, neustále Ua fmrt pae
matowati. Každý hrob,a každý hrobowý kámen
posintUgč ti látky krošgjmánj; Ueboť kráčege
stogjš Uad zpráchiněl!)mi, o nťctxžtožádUý che
newj. uu Kdož pamatUge td, kteřj před sto, pa:
desáti, Ueb desjti léty do hroťxu wložchi byli? au
Ach sUad tehdččž wraUcUě milUgjcj wdičowé plaka:
li Uad hrobem Uxiláčka pro Uě pileiš časUě UfUU:
lébo, slzo wssak geǧich wyschly, a prach gegich
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smjchal se šprachem djtěte; a kdo medle! o Uich
co wj ?wPráwě zde, Ua tomto hřbitowě nařjka:
la sobě wraUsse wdowčjm manželča UepotěssitelUá,
aneb sirotek do fwěta wržený, aUčb přjtel pro
přjtele,festx:a pro bratra; un a wssickni,kteřj tUto
pro fwé zemřelé plakali, w krátkém Ua to časU
sami zemřčli, a od giných oplakrčwcčni gfaU, gak
oni předesslé oplalšcčwali.ouu Tak mimlla stoletj,a
přicházela gedna podobižna za dxthaU; a kdo ge
zná, Uebo kdo o nich čeť)o noj?uu

Ale bUď BohU čest, chwála, a poklona! ne:
boť k nčxčcmewyšssij gsme stwořenč.mWssickUř
ti Uebožtjci opčt powstanan,a z hrobů fwých wy:
gdaU. Ač swět zapomem:l Ua fwé mrtwé, Bůh
na Uě UezapomenUl: Sčjtal a miťowal go, a láo
sta gcho gest žiwot wčxčUýzefnUlých w ǧeho mie
lowánj.

Mnohý člowěk rmantj fe, že Uemůže ani poe
těssen býti, práwě tak, gakoby zemřčxljerynar
ť)raditelně byli štraceni.uuAch! hoden:li pak sen o
ssrčstj, krcrršžwám bUl překažen, boden:lj tolika slz ?am
Co pak gsto štratili, genžbd opěterykwetlo,a genže
by po kxxátkémod seťxeoddělenj opčt fe wásn nezgewilo?

Milý lotitý a Uemocný křesťane! gak dlaU:
ho ǧest tobč gcxsstě žjti do časU sk)lrkáxtj:se še swýa
mi milýmč? Destt, Urb che let? Až ge koUe:
čně prowšdrxcháš, budml feu ci zdáti, gako deset
neb che okamženj. uu Ačkoliw ale wssickni lidé
taUše cexstaU kráčeti meeǧj, pončwadž pranoý ži:
wot Uáš teprw Ua wččnosti fe počne, předce Ua
žádUé cčstě tolik slš se eryleona gcko Usi cčdstešť
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wěčnostč. A gedna z UeydůwodUěgssjch čpřjčin k
pláči Ua té dalssj neb kratssj cestč gest oddčlenj
dUsseod těla,škterýmžto tak dlmcho, a co Ueyau:
žegi spogena bdla. Qťodělenj toto rozličUě fobě
lidé předstawugj. Lépe by wssak bylo, kdydychom,
šhola Uic nehla:tbagjce, ččnilř, co dj pjsmo: .Bdče
te a modlte fe, byste UeUpadli w pokUssenj! uuo
Gakožto křefťané nemšlibychom chtjti 9iž kU pře:
dU wěděri, gak se Uám whodině poslednj powede.
Až odďšǧea bUde Uám, budeme:li se gen w Boha
důwšťowati, wssecko dáUo, čehož š srbaU na oUU
welkaU anť zapotřebj :thi bUdeme um Přidržme
fe ŽeUPUUUJežjsse gelxo Utrpon a sm:ti Nesan:
sstěgme Getsemarxy a Ǧolǧotu š mysli, a Uemota
slabost stářj, i samU sm:t statečně přctrpjme
Pamatugjce Ua ona m,ista utrpenj nexxlépefe mo:
dljme, Upřijě pláčeme, wěřjme, danfáme a mi:
lngcme; a cwičer takowá Ukazngj nám Ueykratssj
cestU k Uebi Kdo ty ctUosti má, tenť má něco
božskéť:o, coš frdck, mysl, a dUssi postlňUge; Ušcoe
co dUcha nasscho až do Ueskončenosti přenássj,kdežto
wsseho w přebognosti se nalezá,co gsme žde wčxřč:
li, daufali, milowali. Tam dUssestogj před Bo:
hem, stwořitelem fwým, čigic se krwj JržjssowaU
očistěUU, poswčceUU, bez hřjchU. Ba, čige fe š
.Bohem swým spogeUU, a nade wssecko lidské po:
chopenj blal)oslaweUU. deinge w pokoře we:
liké oUo sstčstj, býti domowem U Pána. u Na
twář QrcowU patřiti, gemU se klaUěti, Ježjsse sa.:
mého Utjrč, a lásky geho bež koUce požjwati! Q
té blažené rozkosse, na Ježjsse wlastUjma očima



159

patťčti, rány geho ohlédati, šnjm důwčrUč roz:
mlanati, a za .geho Utrpchj a smrt wdččným se
pčonazowati. O gaké eryslowitelné to dUcha
roznjcenj, smčti š Bohem, š angely a Swatými
obcowati, a š cherUbya serafy „Swacý,Swgšý!“
žpjwati!

Milý nemocný přjteli, potěš se; Bůh gest
láska, očekáwá tě wc swé sláwč, By rě korUUowal

slámaU nekonečnau. RadUg se, obrať zřetel swůg
k nebi, a rci z hlUbokosti srdce sadého:

Božc! dárce pťepodiwný!
Ty, genš král gsi sláwy, Uebeš PáU,

z Mně, mnč, gcnž gfem fmrti wčnowán,

Dáti mjnjš žiwot, šiwot wččnú?
Mne, gcnž podrobeU gsem zpreichniwčnje
thodlal gsi kU wzkťjssenj,
Abych ode fmrti ofwobozen byl

Na wčky, a wččnč šteťxaU žil?
pn

19. š)odčnn thťtřnjho zafwěcextj.

Dcxnně přibýwá Uám oné ZkUssersti, že člo:
wěk, rožnemůželi so, a přemehsslj:li o létech swých,
a wstaij:li mU Ua mysl černý zástUp prowiněnj
geho, hledáwá wýmlmo; kteréž wssak wssecky do
hromady Uebýwagj tak důkladné a důwodné, ť!y
Upokoǧiti mohlo smědomj geho. To wssak býwa:
gi dodiny wnitinjho zaswěcenj, w kterýchžto hřj:
ssxxjkswčdomjm swým obkljčen, nábožná činjpřed:
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sewzetj, a tak ssťastně polrpssenj žiwota počjná.
Gakčoliw pak předsewzetj silné gost, předce hřjx
ssnjku náramnč obtjžno býwá, winnij fwémU odu
pustiti, a gch na smjřenau rUkU podati. Weliu
kého také přemáhánj ho to stáwá, cizj, způfobem
Ucfprawedliwým od časU kčasU nasl)romázdšný
stareč nagednaU opět anrátiri, a wčtssim djlem
winU přrstaUpenj swých ť)ledj na swědomj swých
saniUných Uwaliti, a myslj, žeť rowně mnoho
dobrého gakžiw Učinil cožby tomU Ueb oUomU
prowiněnj swémU rownau wáhU wydrželo auo

Gsauť to wssak famj nebe;pečnj d:lwodowé,
potčchy magjcj bUď malo, bUď žádne ceny uun
Gak pak ti, gakožto křesčanu může napadnau:
ti, žedy l)řjch mot)l zpčisobem něgakým, buď oU.
gakýkoliw, dýri wnmlx:wen? uu Gacjpak gfaU
siutkowé twogi dodřj, kteřj prowiněnj rwá před
faUdcem magj wyrownati? umMilx:ǧcš Žť.šohc:?mp
bratra wssakswéhoUUáwidjš quobročinným byl
gsi zde a onde? Bohatstwžtwé wssak gest weliké one
SaUkroUmškonáwáš gisté modlitby?.uAle fau:
kromnč též žádosti nedowolené hledjš nafytiti.

Polož domUčlé swé ctnostč Ua wáhu, a wiz,
bUdau:li zárowoň š hťjchd twými. Zpthg powin:
Uosti wzhledem rodiny swé, a mezi těmi gednu
gedinm:, kteraUž gsi fnad ncyčastěgř žanedbal, u
wychowánj djtek, a ,qich kázoň.arDomnjwáš fe
fnad, žexš dostč Učinil nashromáždjw dětem swým
welikél)o gměnj, a obstaraw se o gegich wýžin
a šaopatřenj we swčtč ? uo To wsse bUdiž ti po:
Uěkud.toliko potěchaU; Uaproti tomu ale také pťi:
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pomeú sobě wssecky skUtky, kterýmiž gsi gim Ua
sstěstj dUssj gegich Usskodil. AUeb to ncxdržjš za
hřjch, že djtky twé mUsegj na tobě widěti,an ny:
nj gcsstě hněwanepřárelsťwj proti sanedU swémU
w srdci přechowáwáš, aned opčlstwj, hře, a co
zwlásstě stářj twé hanobj, chlipnosti oddán gsi!axn
Q, giž z todo ohlade mUsj ti do očj padati, gak
málo intřnj ceny má to dobré co předstjráš, a
prawjš, žeš ge w saUkromj činil! uu Upřijě:
li na to pomysljš, zahanben w prsy se bjti, a š
Dawidem wolati bUdeš: Q Bože! zakryg twář
twaU před hřjchy mýmt, a wyhlaď Ueprawosti
mé. Srdce nowé Utwoř we mně, a nezawrhUg
mne od twáři swé. u

Pocházj:li tato žalostná modlirba zútroby,a
modlj:li fe spolU isrdce twé Upřjmně: skUtečUč
započal gsi polepssexlj swé, a přestaneš hřessiti.
Přestati wssak zle činiti, gexsstěnepostc:čuge; mejš
také počjti pokáUj čiUiti;toho, co se stalo litowa:
ti, a to sice rak, žebyš raděgi žemřel, ncžli milé:
ho Boha na nowo Urazil. Také mUsj hřjchem
posslé bezpráwj, n. p. na cti UtrhUUtj, podwod a t. d.
zafe napracho býri. Bolesti nemoci trpěliwě
fnássrti, gcst gedno ztěch neyi)lawněgssjch cwičenj:
fe w čiUěnj pokártj. Lůžťo, Ua něnxž lexžjš nemo:
cen, gest žjrrtá pec, w njžto dxlsse od neřčsti hřj:
chu očistčrm, a k předrahé ceUě nebeš osslechtěna
býwá. Počjnage wsi:k Uij teprw š wečereem
kaUkol celél)o půlstoletj ze srdce fwého wytrháwa:
ti, bUdešumjti zaporšxebj wyšssj pomoci; an fe
wynacházjčš w nebezprčenstwj gako aposstolowé na
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moři, když hrožťla loď gegich UtonUtjm! Newě:
daUce sobě co počjti„ wolali Ježjsse Ua pomoc;
Pán Ježjš také skUtečUěspomohl,přimlUwiw baU:
ři, by Utčchla. xxo

Hledage tedy w nepokogi a pobm:řč!njjmysli
fwé pomoc gako aposstolowé, bUdeš mufeti také
wxirU mjti, gako aposstolowé. au Ježjš se gednar:
tázal UčedlUjkčřfwých: Za koho mne máte? nu
J odwece tUdjž Petr: Ty gsi Kristllš,syn Bo:
ha žiwél)o. u Wěřjš:li také přjteli nošrnocsxý!dže
Ježjš gest fyU Boha žiwého: také bUdeš zdwihati
ruco swé o pomoc k tomU, w Uěyož wěřjš že
syU Božj gest, a že pissel hřjssnjků zachowat a
spasit

Ježjš syn Boha žiwého takowé zaljbenj měl
nad wdznáujm Petrowým, že kněmU řekl: „Bla:
ť)oslawčný gsi Šimone, synU Jonássůw, neboť co
prawjš, anř tělo ani krew tobě Uezgewily, nýbrž
Qtrxc mčiq, genž gest w ncbcsjch. Pročež prawjm
tobě: Tyš Petr, to gest, skála, a na réto skále
wšdělám cjrkexw fwau; a tobě odcwzdám kijče
králowstwj Uebeského“

Možuá lis an nemocčU a opUsstěn gsi, atako:
řka w nobešpečeustwj UtoUUtj, mošuá lč ti co fpaa
sitelněgssjho činiti, gako Ježjsse, Sl,xna Boha žiwxěe
l)o š aUplnaU wěrau wzýwati? uo Takowau wy:
wýssenmrwer, krerauž Ježjš,žiwý Syn Božj, Pe:
trowi kljčemi nebeš odxněnčl, zagisié i tobě kljčem
k nčbi odměnj. u

Ačkoliw ti nelze ozářenanranaU beránka we:
gjtč do blaženosti wččné, kreraxužto dUssc newismé
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toliko, a gako angelé čisté wcházoǧj; ani brmmU
mUčedlnjků, kdežto se kornny a palmy rozdáwagj,
přcdc che gest braU a kljčči k nebi, neboť, řekl
Pán Ježjš: Dám ti kljče.uJežjš dobře weděl,že
wssčcknigjm wykaUpčnj, gednaU a taUže branaU do
nebe ngrj nemohaU. Cesta twá tedy wede kaUe
zké bráně kallgjcjch. Srot;ka trUy posypaná a slzax
mi hořké ljtosti smxáčená gest rwá cesta, a tak byš
Upřjmně š Petrem mohl wyznati: Ježjssč! Ty gsi
yn Boha žčwét)o! Tyš Wykupčrel swěta, w Uč:

l)ož pewně wčxřjm, od Uědož sle, posilU, a setr:
walost w kagicnosti očekáwám, a gehožto přehoř:
kým Umučenjm a wylitaU krwj odpnsstěnj hřjchů
dofáhnautidanám. u

Tak kagicně smeysslege budeš se lépe mjti
než prwé, když gsi wlastnj zásltchy wyhledláwal a
š nimi dostačiti mjnil. uu Ach na smrtelné po:
steli opausstj člowěka ljromčrnost, fundáwá sskrae
bosskU swaU, a wnitřnost frdce fč žgewuge: buď
pewná w BohU důwěra, bUď haUcbná malomysl:
nost, kteráž až w zanánj Upadáwá. uxu Ať ner
znaboh w tom p:xslexd!ajm w!)šo:w::, gakkolj fobě
l)rage Ua mdsl pokoguaU, přcdce pokUd ten toličo
ljčený gest, a promčxněn býwá w mukn waščsléuno
Pewná wjra,toliko w zcislUl)ySpasitelowd a:lčinná
láskan, člowěču Umjragjcjnm dodáxrá welexbnosti,
kterciž tjm zwěstUge se che, čjm smrr che se
btjžj; aU zatjm newěřjcj še fwrchowané žiwota
radosti do l)xčozněa nesmjrné hlUť)oké tcmn:xsti ná:
hle swržen padá.

Kagjcjmu, který wčnu swau po;náwá, a o:
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prade gj želj, gest lůžko smrtelUé wjtčzUaU sláe
wau,a oltářem, Ua kterémž BohU žiwot fwůg obč:
tUge. u Pořlčd, wznessemxgssjnad lirský, ohledán
býwá Ua twáři zemřelého, který we wjře,š křjžem
w rUkaU a š Bohem w srdci Ua wěčnost se odc:
bral!uuWssecky tahy zbledlého obljčege gcho mlU:
ijagj hlasně, že zesnnlý pln Uebeskš Uaděǧe w
sladkém pokogi tělo swé opnstil, a že Ue on, Uý:
brž okolostogjcj Ueyche trpj.

Křefťan dobrowolUě klade sexbč gakožto obět
knohaum Ukřižowamého, tisse očekáwage, až fe do
smrr dotkUe. Nechť se zmčUj předesslá způsoda
geho; gestiť to osUd wssech lidj. uu W krátkém
čase, gá i ty, zbarweni bUdeme barwaU Umrlčj.
Každý deU odemá Uám Uěco žiwotnj sjly, až náš
koUečně hrob pol)lrj. J slšy, kteréž přátelě pro
náš plačj, wyschnau, a po UedlaUhém čase bUdaU
i nad gegich hroby wyléwány.

AU deUUš tak důležité zkussenosti Uabýwáme,
gest k nepochopenj, kterak lctirému člowěku, když
se roznrmůže,nenapadá že to šnjm giž konec wez:
me, Uýbrž raděgi se klamex, mwsle: že ten UedUl)
brzy zase od Uěho může odegjti; wždyť gfem po:
dobUým Uexdl:žiwostem giž býwal podrobelt, a
wšdy od Uich opět osxxooboč;cm.wAch!milý Uemo:
cUý přjteli, práwě proto, že gsi gťž che podobm)ch
UedUhů přestál, mčxl bysi se odáwatč, že tento gcst
poslednj, a že tč snad tak ssťastně erdegde. Ne:
wjdáš dostř často lidi, gcnž mimo nadánj pou
woláni býwagj jUa wčxčnost, a mUsegj bez přje
p.xawy se odcbrat?
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Přišňey fr, že zpauhě bážnč smrti wsseš)o
se warugeš assrjtjš, coby tš Ua smrt pamatowati
mohlo. Pročež ti Uikdy nel;e bez aUzkosti o sa:
motš pobyti. uo Giž temno baUřliwé Uoci, spa:
třenj swěrnice, wkteré nedáwno Uěkdo zemřel, wye
prawowánj o častěgssj náhlé fmrti, procházka o:
kolo hřbitowa, wssecko toto wčci gsan plné hrůzy
pro rebe. uo chč mile ale budeš š Boť)em w
pořáde, wssecky hrozrxosti před tebaU zmizj. uu
Roz.oaž toliko, gak dljzek gsi hrobU, a gak mno:
ho gessrě na pra“ci máš, nežli si žaljbenj Božj zj:
skáš. xu Co ti Ueyobtjžnčxgssjl)o bUdo, gfm: ony
wazby, kreré mezi tebaU a gistým stwořenjm po:
zůstáwaǧj, a přestati musegj; kteréž wssak, budeš:li
chx.lrawěgssj, aneb mlmoy zbawerl, auzkost smrtel:
nau žtifjceronásobj.

Nachážjš:li se k nesstěstj swému w stawu tako:
wém, a bUdeš li odkládati očissrěnj swého fwčdomj
gesstč dšle,bUdeš podoben nessťastnjk:l,genž tenkráte
teprw drawě sselmě pazaury chce odsstjpati, když mU
giž části masa byla ztčla wytrhala.un Wssakanitene
kráte Uetřeba tř zanati, an patrněwidjš, gak š po:
mocj Božj Uemoc twá prostredkem k Uždraweni
dUsse twé státi se mčxže Giž dobýwánj pazaUrů
ssčlmy drawé dokazuge, žeby gsi rád zbyl nepřjtele
sroél)o.un Žádných dcxlssjchprostředků Uenj zapotře:
bj, dyš ž Uebežpečenstwjbyl probuzen ; gčž gsi pro:
bUzen, a ššachowánjm sebe zbawen, a bUdeš:
liBoť)a wšýwati, přispěge ti kpomoci,byš wywázl
ssťastnš znebrzpečenstwj umTaké fwaté náboženstwj
zapugčj tobě swého ramena;neďoťmoc fwaU zgewU:
ge neyche tam, kdežto od pomoci lidské ničeho
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nčlze fe nadjti. Odljbilotě fobě, zkljčenč znaU:
ze Ueywětssj wyrchowati; zwlásstě! Umjx:agjcjm bý:
wá sstjtem a odranaU.

Popatřme U p. na nábožslél)o, kterúž se ke
konci žiwota fwxéhobljžj, gak geho dětinná wjra
w Boha wssj aUškosti ho zbawuge. J bolesti
swě zawcxlikaUmilost powažuge, awynacházj se, ač
gesstě Ua lůžkU sxoém,přčdce giž U brány Ue!deské.

Každý ncxfw.xtýBUďpatřenj Ua takowého Bo:
hu oddaUšho tUpitcle newydržj, al před njm Utjka:
ti, bUde: bUďprori wůli wnitř mocnč hUUt,a na kolena
padage, Umjragjcjho za požchnánj prositi bUde.

Ach! w nádožeustwj gest ncxugistěgssj pomoc
pro hřjssnjka wolagjcjho o nj. Náťooženstwj spo:
máhá, a xoj radU, byť raněný byl sebe che rae
něU. Ba, ono mjrnj a hogj bolcxsi, a Umj i smrt
samu osladiti.

NemoceU gfa, wjš, že gsi bljzek smrti, a že
okamžirě zemřjti Ulůžeš. uu Gsa křefťan wjš, že
gest dUsse twá Uesmrteluá, a že gi na onomš swětě
bnď wěčná odměUa, bUď wěčUý trest očekawá? Uee

bUdeeš tedy čekati až Ua posledxxj žiwota deU, bi):
si se potom teprw do wůle Božj odewzdal, hřj:
chůw želcl, a pokánj činiti počal. uu Ach, chrae.d
Uiž Bůh! xxuTrápenj twá trpěliwě fnássenágsau
stkwostUj darowé, kteréž frdcem kagj:jmmilémU
Bok)U obětowati můžeš. Pozdwihni srdce swék
Uebťea duchu swémU wletu gcho nedey ničjm brá:
nici; a mčlo:li by se to předce přepadnUtjm ma:
lomyslnosti přihodiri: hledižhonábožrtýmť mysslěsl:
kami znowU powszditi, a rci k Učmu:
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Tčšcc wšdychciš w wazbácb Ut:epe!xj?

ZmUžiž sc, nrb Uch po wssem weta,

Nadťgiť Uxáš bUdňchlxo fwěta!

Bržd dogdeš želU wygasxxčnj,
W Kristlx, slUUcťfwčm uu
W Swčtle, dlaUho čckaněm.

Patť geU wžhňrU! Bůl) giž Ua tě ťcká,
Tam, koc scraf pťed Ujm kleká,

Aby kráfUěgi tě wyprawil;
A dlc Uefmjrně fwé láskh
Čela twšho wrcisiy
Wyhladťl, a wččnč osiawil.

Brzy wsseckobUdc pťetrpčno;

ZmUšiž fe, Č dUchU Unawrný!

Wazby, gimiž zdc gsi obtjšený,

Sam Bůh rozmetá; pak zwjtězcno!
Bog, ač Urwssednj,

BogUgeš giž poslednj,
xBrzy doběhnrš giž fwčť)o cjle,

KorUUp wssj zdegssi pjle.

Brzy Kristúw hlaš giš ozwe fe:
Utreichý slUšeijče!
Kťjže milownjčc!

Wegdi do wččněho pokogee
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20. anťost fmrtcťmi.

Nenj hrozněgssj aUzkostč Uad smrtelnňU; a
ta Ueminč žádnék)o. Nikdo náš od Uj nemčřže o:
sldododiti, kromě Ježjsse, přjtele w naUši a fmrti gedi:
Ušl)o.uuAch!gak nessťastnjbylibychom, kdyby se Uáš
PáUJežjš w smrti neUgal,a kdyby byl Uesljbil: „Wo:
lehre kemně w čaš naUže,a kpomoci přispšgiwám.“u

Milý trpjcj bratře! byť byla anzkost, bolest
a UaUze twá gesstě prUdčegssj, tak žebyš wolal:
Pane ! giž Zostpe.leiš! pomni toliko. co Pán Ježjš po:
pocjtil, když se w zahradě oliwetské modlil, a ho:
dina posily a potěchy byla gessrč nepřissla. uuTy
gsi hřjssný, a proto Uwalj se na dUssi twaU anzl
kost, že fe nebudeš moci ani modliti, aUeb se
aspoň budeš domnjwati, že negsi š to. Ale ani
tenkráte nezaney. Parř toliko slzawš na fwůg
křjž; neboť nádožné očj k Ježjssš pozdwiženj gest
tichá modlitba, ktčraUž Bůh zagisté neoslyssi. Ta:
kowě modlicby gfaU wlastně ona Uebem žchnaná
okax.Ušenj, ža kterýchžto DUch Swarý mysl klefa:
gjcj pozd:dihuǧe, a za kterých oU fám wzdechy
eryprawčtelný:ni w Uáš fe modlj. mJežjš djtky
swé w takowé aUzkosti dlaUho Uenecháwá, Uýbrž
zřegx.xxčbljžj sč k wolagjcij, ba i dopUstj, lby
kwjljcj, gako nčkdy Jan, ťxlawU swňU Ua ňádrá
gcho položil a na frdcegeho milUgjcjm fe wyplakal

Q Uábožný,nemocslý přjteli! budřž Ubezpečen,
še stezkaUtrpenj gest ta neygistčgssj. na kteréž š Pánem
JSžjssem, přjtelem hřjssnjků, fe seznámiti, a w dů:
wěrné přátelstwj wegjti můžeme. euo Nalezl:li gsi
gedenkráte na stezce swěho Spasitele, a žalowal:li
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gsi mU bde fwaU, gako ztato z obně, tak rcbe
z trápenj twého dobude, a twúg pláč proměnj w
radost. uu Hlawnj přjčina této radosti ǧest ona
swědomost: Ježjš mi hřjcht) odestil, wyslrchl
mé žalostné z hřjchů se wyznánj, a Uzřew slzo
mé přigal mě Ua milost. nuo Ježjš od Otce má
tU moc, přčgmaUti náš na milost, a wčxčněspax
siti. Pro tUto wer, ačkoliw hřjchowé bolestnč
tě rrápiti magj, nemagj rě předc důwěry zbawi:
ti. uu Gen si kPanU Ježjssl proklesti cestU, wy:
bogUg, whmodli, ba wyplač si přjstup k němU.
Tačowá oběť slzawá ljbj fe BohU, a gest mu
přjgemná gako ten Ueyljbezněgssj chwalozpěw. uu
ijeť dobře,že Bůh nepotřchge wygádřenj,Uebolč
progewenjnassich djků, kdo wssak ho miluge, před:
ce mu rád wyprawnge, co cjtj, a Bůh dáwá
fwé zaljbenj Uad tjm srdci Uassemn zUáti, ne gax
koby wwgádřenj djků nasslch tak wúborné bylo,
nýbrž pro rr.dost, která eš njm spogesla geste
Každé pocitčxnj zaljb:nj Božjho nad Uassjm djkůu
činéUjmgrst podstatná radost frdce Uasscho. „Kdo
mi djky obětUǧe, prawj Hospodin, tch mne wer
lebj; a torě p:xjčina, pro kteraUž mU dám widč:
ti spafenj Božjho.„

0.Ba, milý přjteli nemocný! čjm wdččUěgssj
bUdeš, tjm hognégssjho požot)náňj wsselikšho drur
hU dosář)neš, a Bůh ne tak na počet gako na
Upťjmnost djků twých hledj. Zůstančš:li synem
BohU wěrným, shledáš, že čjm důwšrněgč š Ujm
bUdeš obcowati, tjm srdnatšgč fwé bUdaUcnosti,
cagenstwjm zat)alené, wstřjc budeš kráčeri. Gae.p

Pane žůstaň š námi ll.
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košto djtě poslUssUéthe ncbčského neym.deřegssje
ho nebUdcxš se snažiti, odl)aliri šopowážliwé wssex

tečnostš oUu raUsskUUkteraUžto Bů!) Ua wččnost očjm
nassim žakrýwá. C:ked, až se bUde BohU ljbiti,
Uapotom smrt odhalj záx:loxm, a Uzřjš diwy wěču
nosti. Tam, kdcxwjtězné palmy Uxěčněse zelenau
gj, nenj počátku a nenj konce. Wsscxcko,wssrcko,
co tam nžřjš, gest pleš a radost a sláwa, a tr:
wá an wečky. A kdo by hrozil se takowého swě:
ta plného p!esu a radowánek? A tl) gsi této
blažené orčinh tak bljšek, a pocjtjš co neydšxjwe
siadťost 0 rošchenost shledánj:se opěrného, a Ua:
gdeš opět ty, které gsi na zemi wilowal, a ktčřj
před tebaU zeanli. Twogi wraUcUě milowanj
rodičowé, wssicknčpo.erewenstwjm a láskaU štebau
soogenj, a todš drazj.které ani twé slzy, ani twá boe
l:st m!i twé dšdowánj z hrobů gegichwywolati Uemo:
hly,tč wssickni čekagj na tebe. NermUtiž se tedy,
že se hodinka twá dljžj. NebědUg etrdy pro reU
drobet žiwom, bexš toho gest plU strastř a bjdy.
Ačr:či welikxá gest země, předce pomiue, a gest
řxýkx,gegjžro ostrj Uáš ranj, chceme:li Ua Uj sobě
pohowěri. Nemoha tedy sobě pohowčrč Ua téro
ze.ni, teráčexg š porěsse!xžm do fwěta lepssjho. Bue
de:li ti konečnč kráččnj obrjšUé, zeslábneš:li, a
BUdeš:li o!nkléwati,připomčň fobě Spasirele fwéa
l,xxoUá hoře oliwetské; tam podobně aUzkosti pla
ných hodin zakusis, tak žcxsárn wšdychal, a řekl:
„SmUtUá:tě dusse má až k smrti!“ Jexžjš Uám
alu: takě okážal, gakbychom w takowých aUzkosti
pkUý.h hodinách chowaři se měli. Ježjš obrátiw
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se k Bol)U, k thi fwémU nebeskémxx,delil se,
a „Uepřestal fe modliti, až mU byl Bůh angela
soslal , ukta.xrýž posilnil trpjcjho Bohačlowěka.
BUZ Ubezpečen, že i tockx.š,bUdeš:li fe tak důwěre
Uč a bez přestánj Bohd.c modlčri, Otec potěchU
nebeskan fefsle, a g.xko Ježjš důročrně do wůle
Božj seodewždáwagr, žwoláš: „Qrče! staň se wůle
twá!“nBUde:li se Bohu ljbiti, byš wýkročil
z tohoto žiwota, důrošinge se xo milosexchnstoj Bo:
žj š radostj tačé řekchš: Otce! milý Otče! do
rUkaU t:dých poraUčjm ducha mého. uw Nynj

dožčzmi křjž swůg do rUky, polid ho citčm Uábož:
Uym, a rcl:

.W rcmách twých, Č Pxnč chU Kriste!

Posily Uabyti danfám gčstě,
Smrtč bych, až kloši pťikročj,
Statnč hleděl do očj.
W oUU dobu mťlostčw r.xť bsxti

Mně, a l)ťjchy mogc odpustiti;
Spanilau pak twáť mť Ukaž tw.xu,

Dťjw Uež oči wyhafnml.
uú

21. Po fmrtč nastane fand.

Lidé se bogž smrti pro ry wěci toliko, krrré
po Uj nastanaU, faUd totižto, a wěčnost. WskUt:
kU dwé hrozných wěcj, ale geU pro hřjssujka zae

twrzelého, bezbožUého. Nábožný sešneleká fmrti,qa
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gelikož sobě žádá do nebe přigjti, a wj, že se tam
Uelze ginák dostati leč smrtj. exxxKpodiwenj gest,
že se gako křesťané denně modljme: přigď knám
králowstwj twé, a předce se strachem třeseme mae
gjce do králowstwj nebeského wkročiti, kdežto bU:
deme Boha widěti a milowati. au Stařičký are
ciotec Jakob radowal se, když mU bylo praweno,
že mU opět bude lze syna fwého Josefa fpalřiri.
NUže trdy, řekl, š radostj zemru, když gen bUdU
moci gesstě gednaU syna milého Jošefa obegmaue
ti. anakub chce špotčssexxjmUmřjti, bude:limo:
ci člowěka milowaxxého gessrš Ua několik okamže:
Uj widěti: a my trneme strachem, že náš fmrt
chce Ua ono mjsto dowésti, kdežto Ua Boha wěč:
ně bUdeme patřiti? au Neměli bychom raděgi
gako Jakob fe radowati, a zwolati: Ach Pano!
rád zemru,gelikož Uzš:jm obljčeg twúg. mnČ!)čožnáe:
li patčeenj na twář !!e)ožjroprawdu fobě žádati, a
přcdcc se fmrti bári? nu Ale gak gfem giž dřjx
we řekl, proto se smrri bogjš, že se před saUd:
Uau stolici Božj postawjš, awěděti nemůžeš, gak
obstogjš. Gá pak prawjm, že byš práwč pro
saud Božj neměl srnrri se báti; neboť čcho sobě
gakožto křesian milUgjcj Boť)a che můžeš žáu
dati, Uež to, by gedenkrát bylo zgewno, gak welč.i
gest twá wjra, gak pewnč se důwěřUgeš w záe
slUhy Pána Ježjsse a geho zasljř)enj. Ano, rado:
wati měl bpsi fe, že se ri dostalo tak wznesseného
Určenj, od Boha samél)o býti saužena. Gakožto
prach a popel, a črrwjk we weličém tworstwU,
předce gsi dčdic nobrš, a :Uáš dUcha nesmrtel:lého.
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Až gen gedUaU tam U milého Otce nebeského bUe
deš domowem, š aUterostj nebessťanůw dolů na
zcm hledě, zde pozůstalým bUdeš přáti, by tam š
tebaU bhlť.

Tak gako křesťamlkhanč slaUžj, báti fe: tak
sprawedliwá gest bázeň geho, obáwá:li se pro
hřjchy spáchané. Obáwánj toto wssak má ho
tjm che pohnaUri, by fe nowých warowal, pře:
desslých litowal, a Učiněné zlé, pokud možmá, opět
naprawil. Takowá bázeň gest swatá. Tak se swatý
Jaroljm obáwal faUdU Božjho. Sedě w anssťce
fwě bťl se w prso a denně želel swých hřjchů. Tato
bázeň Udržela ho, že neUpadl do nowých hřjchů.

Tobě seslal Bůh nemoc, kteráž ti oznange
brzkau smrt, txysi fe připrawťl k nastáwagjcij
saUdU. Do fwěta ti nynj giž málo, ale nemoc
twá zaslUbUge celé twé pozornosti, poUěwaďž přš:
telkyně gest, genž ti wědomo ččUj, že brzy zemřeo.;.

Nemoci gsaU tak gako smrt ofUdem smrtelnj:
ků. Zemřjti mUsime, poněwadž lidé gfme. m
Nemoci wssak býwagj Uásledky nassťch hřjchů, a
proto fe má nemocný k trpěliwosti wszzowatč;
ať pomnj toliko: Zhřessil gfem, a hřjch mi t:l
nemoc způsodil, trpjm winaU swaU! au Ba, gr:
sstě máš zač děkowati BohU, neboť bolesti twé
wysjlily nárUžiwosti twé, žádostčwost, a zlé náwy:
ky. Ano, Uemoc očissťuge dUssi twaU a wede tč
zpět k BohU. Gen fc Upřjmně wyzney, nenj:li,
co gsi Uemocen, počet ť,)řjchůtwých menss,ma Uc:
nj:li to welké potěssenj?m Gesstč che! Nemoc gest
žádach přjležitost k dostičiněnj za hřjchy; a rr:
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pjš:li, do wůle Božj se pox.xančege,a fpogx:gcš:li
trápcnj swá š lxořkým ntrpcnjm Ježjsse Krista,
mohaU ti knekxexsié nxčxčnéslciwč drprmoci. uo
Pofwčxtjš:li ncmoc swmx, posslxčtj ona též tebe, a
Učin tč olxětj BobU milaU a dobroljberaU.

Možná, že gsi nedal přjčiny k Ucmoci fwě,
a proro fe tážeš: Proč mUsš:n tak bolestně tr:
pěti; zdrawj swék)ončUžjwai gfem zle, krerak gfem
zaslaUšil tak tčxžkýchran?

Milý, Uemocný kixexsllane!gak mnoho giných
křrsianů gexst, krečejby Boť!U Podoldné otázky mo:
hli předložiti, Ud p. pxxoč gcxst texUto zdráw, ale
chUd a w bjtxě? Proč omxn při wssem bohat:
stwj swčm ncxspokugen a nrssťasicxn? a proč giný
při wssj fwé wztxessenosti křjžrm a protiwenstwjm
hognš nawsstčxwowásl? uo Proto, poněwadž tomU
PáU Bůi,) tak chce, a poněwadž to ta cesta gest,
xxo kteréž milosrřenstwj Božj djtky fwé wede k
s,oč:scxslj;loa prawjm tč, že práwě rrápenj twá k
wclkým žáslxchám ti dopomo!)mx, BohU:li se ode:
wzřcčš, a wůli swau nxůli gcho podrořxjš, cmi se
nčxtáže, proč tě taU cestaU wede. PoslUssenstn:j
twé bude patrné wyšU:čnj wjry w božskčxUmaU:
drost a dobrotn. Pak ale takě š Dawťdem bU:
drš moci zwolati: Hofpodťn wede nme; cesty
g.xi,xogsau fprarredliwé: plné gsaU dobroty a we:
dm: k blaženosti! Aneb zwolry š Héljm: Pán
gest Pán, ať ččnj šc mnaU, gak se mU zljbj.

Kmnkoli se obrátjme, widjme, že Bůlp wsse.e
cko řjdj; trhoto wrde kfobě chUdobaU, oUobo ča:
snými statky, giného opět křjžcm, a pronásledo:
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wánjm. Gednodo wolá z tohoro sxoětcrUx.ewdfokém
stářj teprw, druhého giž welmi zcihy. Qntě Pán,
a činj, gač se mU ljbj. u Pofho:o god.!Umliččo,
a fhrne se opona š očj twých fmrtexlnýcť,d, a bU:
deš obdiwowati costy pxxožřeteluosii wšxčné a djkxy
wždáwati BohU za nxgslěz;ssj Uxxmoc, gakožto za
Uexdwštssj dobrodin. uu Nedry fe tedo pcxgmeno:
w;č::jm s.:ueri mašomyslnýxxu UčiUiri, neboťproč by:
si fč gj strachowal, anaž rameUem Uesmjrně sil:u
Uým wjtě;Uě tě wzncxse Uadd slxmce a hweždy?

BUdiž přčprawčat na bržké zemřenj, a nckry
fobě od posllehowačů tagiti btjzké Uebezpečenstw,š.
Gdi po l)lnfu Uxilél)o Qtčee, a ozbrog se kiejžem
sxoým w hodince fmrti zaswěcenýme. Polib ťšeo
srdečně, a rci: š Ješjfsi můg! tjmto poslednjm
poljbenjm láskw, odewzdáwáxn dUcha sčoého w ru:
ce twě, a Umjrám Utěsseně.

BUdešuli w tačowém gedňánj častěgi se ctdiš
čiti, ani fe ti UebUde bolestněgssj zdátť, až skUteč:
Uě bUdeš Umjrati. uu Pox.lmi cedo, žč bljžko gest
Pán; těš se z gedo pdxiromxwsti, padni :UU k no:
haxlm, a rci zh:Us.xokosti frdce: Ježjssi, mčiez
milý Ježjssi! tobě obštUǧi žřuďot, trápenj, i smx:t,
AmeU.

z!

22. Čo fe časiěgi opaťnge, sieiwei fe zwhkcm.

Čo se často opakUge, stáwá fe druk)m: přť:
roženostj, a odtUd to počházj, že hřjssnďm náwy:a
kům, kteréž š febaU do l:xt sta?xdexrjs!,x1ppťšt:ássjme,
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tak těžce odwdkáme. Zhowadilý člowěk zůstáwá
howadem, ačkoliw mnoho roků čjrá! QU fwémU
wyšssij powolánj odemřel,a totě přesmUtnásmrt.

Drlchdy býwá pro hrUbé hřjchy aprostopássn
nosti mrtew, a smrt ta gest trUchliwěgssj, Ueboť
wssrcky průchody a chodby k srdci geho býwagj
gako zazděnd; takowý bjdnjk býwá tedy za žiwa
mrtew a pohřben. eu Ach! kdo takowémU zhoe
wadilémU žiwotU se oddal, gako Uěgáký strog dá:
le fe w něm motá, gelikož fe mU tak wclj, a
proplazj se tak tjmto žiwotem, až se konečně
roznemůže, a bolrsti ho o tom přrswědčUgj,ťxže
ten szstlý sen kU konci se be“re. xxx Ach! gaké
to hrůzy plné probUzenj:fe z padesáti i ssodesátin
letého motánj we swěrě bez cjle a konce. u Ta:
kowj lide podobagj se plawcům, kteřj wybnuwsse
špřjstawU w okamženj wichřicj polapeni, a po
klaudém křjžem a křjžem se plawenj nUceni býx
wagj kpředesslémn přjstawu přistati! Žádnau cex
ňU newykonali, ačkolčw sem a tmn po moři zmjn
táni byli.

Gsi:li těž takowý plawec, a stráwil:li gsi
léra swá w baUřt žiwota, a mrsstila:li tedaU kox
nečně Uemoc o pjsčinu, kteréž se ti nrxlže zprostiti,
Ueprey se teprw gako Pawčxl: Kdo gsi Pane?
nýbrž Uposlechnj hlan swé Uemoci řkach: Ncn
obrátjš:li fe, a nebudeš:lj čjUiri pcxkánj, zcchou
Ueš! uo Wěz tkdy, že prwnj krok k pokáuj gcst
přestati od zlého, a ždržcti se od každéť)o l,xřjrl)xx.

Warowati se hřjchů l)rubých, gest pro tolxo,
kdo Uemocen ležj, wěc snadná; tázalrliby se pak
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takowý, coby také gesstě činiti měl, by králowe
stwj Božjř)o dossel,mohlo by se mU řjci, co Ježjš
řčkl mládenci bohatémU: Cl)ceš:li do žiwota we:
gjti, zachowáwcy přikášanj. u A když sc byl
dále mlcidenec tázal: coby mU grssrč chybělo, po:
něwadž wždy wěrně ostřjhal přikázanj, doložčl
Ježjš: „Chceš:li býri dokolmlý, prodey wssecko,
co Uláš, a roždey perzč chUdým, a UásledUg mčx.“nm

Qwssrm že mi bUdeš namjrati: Gsem:liž
š to? Nemot)U starkd fwé roznndati dřjme než
zemrU; čjm pak by mogi žiwi byli! u Tohoť
ani zňporřebj nenj. Ani po smrrč twé nemagj
rwogi mjti sirácenj; powažng toliko chudé za fwé
bratry, a Uech ge po todě š twými spolUděditi,
Ueboť genom to, co z lásky křefťanské chUdým U:
děljš, Zůstane twé, a teprw stoUásobně se stane
twým, a zůstalw wěčUě twým.

Mnohým lidem slaUžj bohatstwj co ged,ano
ge činj ke wssj bjdě spolubratřj necitelUými. Sa:
mi sobč gfaU wssjm, a z pýchy Upadagj w tU:
post zhowadilaU, gako onen bohatý zpoždilec, o
nčx:nžgistý řjmský spisowarel wyprawuge, že wy:
ssed z kaUpele, a na fwé mškké howjdko fe Ubj:xa:
ge, otrokčiswýchfe tázáwal: Sedjm:li pak giž?wo
Tenro zhowadilec fnmslným požjwáUjm byl giž
tak opogon, že ani che newěděl, sedj:li, či stogj;
zda w kaUpeli, či na lenochU swém ležj.

Tak to býwá wětssjm djlem wzhledem sstčsij
tohoto swčta, a zůstane prawdaU, co gsem řckl:
Bol)arstwj dráždj k opakowanémU požjwánj rozr
kosse tělesné.e, a co se často opakuge, stáwci se
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drlchaU přirozenostj. Z té pijčinU wzdorUge člo:
wěk panše fmyslný tak mocnš smrti.

Nedržjš:lťž to za zpozdilost, chtjtj we weli:
kěm stářj swém Ua přirozenosti gesstě několik let
žiwobytj wyžebrati? Pozcxrng gen takowého sedm:
dčsátUjka žiwobytj žádostiwého, wždyť gest ledwa
stjn toho, co gindw býwal. Ba, onrě takořka
žiwá mrtwola, slabého a mdlédo zraku, dezzU:
bých úst, wráskowité pleti, a postawy politowánj
hodné. Tažme se ho, a pčxedce gesstě nebUde chtj:
ti Umřjti. A byť byl stářjm a wysjlenjm gako
UUUUie wyschl, a wssecky swé zmámé a přátely k
hrobU doprowodil, předce gesstč bUde fobč žádati,
déle žiw býtť. uu Čo mU ale konečUěplatné bur
daU žádosti, aU byl giž dozrál k stářj Ueywyšssj:
mu? OU znádla zmťzj, a žhasne gako lampa, gjž:
to so Uedostáwá olege.

SwržeU wssak také býwá mnohý, w auplné
fjch fwé, a 8 weťikým hlx:kem do hrobU; tak ga:
ko w čaš zemčtřeskUj wysoká wěž Ua hromadU
fesUta býwá, a zmizemj gegj daleko a ssiroko fe
znamená. Ale tento gako oneU wzdálili se od
Uáš tak daleko, že hlan nasseho neslyssj, a oko
nasse ge che stjbati nemčiže. Běda wssak kaž:
démU, kdo tUto hroznaU cestu bez přjprawy na:
staupil!

Zřxeáfe Uemožná, abd alespoň letčtj lidé o
swaU brzkaU smrt neměli mjti péči. a o fwš eestš
častěgi Ueporožpráwěli, cožby zagisté Uezanedbali
l)odlagjce so odčxBrati do něgakého grn dosti bljz:
kéššo mjsta. Nepochopitelrlá gcst to lehkowáže
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nost, z tohoto swěta widitclněho na onen newi:
ditelný fe odebjrati beze wssj přjprawx,d, ba i be:
ze wsseho pomyfsienj na tač dalekau a Uebezpeč:
naU cestU. uu Sč stegUaU lehkowážxwstj widj
také mnoť)ý fwého žslámého nesti č l)robřl, a co
řekne, gest naneyweyš to: Tomčl dylo lehce U:
mřjti, Uměl se fwěra warowarř, a byl Uáťxošnýo

Ale wiz starče! fcčm se přiznáwáš, že k ná:
božnému zcxmřenjZapotřebj gest, nádožnčxžin bý:
ti a swěra se warowari! u Ancb se domnjwáš,
žeby se nehodila nábožňost k twéxm: bol)ačstwj a
wznrssellémU stawu? uxo že gen sprostý čťoldšťe
řemesldtý, chUdý mělby tichý a nábožný žiwot
wéstj? uu Smeysslšš:li tak, welikš by bylo pro
tebe sstčx“stj,aby tě Bšch nynj gesstě fdo chudoby
Upadnačlti nechal, byš, mage statků časných, nčpřie
ssel o wčxčne. Toho wssak nenj zapotřebj, šústaň
bohatý, bUď totiko dčlchexmchUdý; odlaUpni srdce
swé od toho, co přináležj swětn, a bUď žcxšdostiw
genom tobo, co člowěka wčxčně ssťastUým činj.
Prawjť pjfmo: chčldých že gest králowstwj nebe:
skše a totéš ewangeli::m swaté náš Učj, že před
Boldcxm wssčckni chUdj a l)řjssxxj gsme.

W tom, ččl)o nám kspasenj zapotťebj, wssl:
ckni sobě rownj gsme; trestatelnj totiž hřjssnjci,
gčnž se mUsi před saxudcem dožským zodpowjdati.
au Nikodem, aUd wysoké rady židowské, byl muž
bohatý, a hledage toho, čcť)ož gest k spasenj za:
potřcbj, sscxlk Ježjssj do UččUj. Od nčho slyssel
powáženj hodnaU prawdxx: Co. se zrodilo z těla,
tšlo gest, co wssak z ducha, dUch gest. Tšlo a
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krrw nemohaU králowstwjm Božjm wláďnaUti, dj
swatý Pawel. nu Ježjš neřrkl, zak)oď bobatstwj
fwé; Uýbrž tenkrát, když k pohorssenj slm:žj, pra:
wj scx: Poť)orssUge:li tě oko twě, wlep ge, a wrš
cxdsede. m J Jošef z Arimatie bohatý byl, U:
žjwal wssak bohatsiwj fwého prawě, Udšlowgw
romU. kdo njc neměl; kaUpil tenřéplámo, by gim
obwiUUl tělo chnděho Ježjsse, a darowal mU l)rob,
kterýž byl pro sebe dal wyhotowiti. uu Kdo si
za žiwa dá zť)otowiti hrob , teU zagistě mysljwá
na smrt fwaU. A kdo přiodjwá nahého, nenj lao
komec, a Ueda“ také lačnému hladcxm mřjti.

Gsixli Uápodotxně obdašxen statťy wezdegssjmi,
odcmři swé smyslnosti, gakož boz toho wssemU a
wssemU odUmřeš což gest Ua zcxmi w beať se
kBohU,š poděkowánjm mU nawrať statčy we:
zdogssj, a děkUg mU také ša fwaU nemoc, za Utr.o.
penj a bolesti od Uěho tobš fcxslané gakožto lék,
bn nebyla zrrace!m dusse twá i š žiwoeem roc:
zdegssjm. Wšř, že pálčiwost w aUdech twých roz:
žžal milý Bšch, by dussi, wž.i)ledem láskn chlad:
naU, opět žal)řál. Bůh by tě Ua wččnosii rád
UchráUil, proto giž zde do žil twých ohUě, a do
kostj Ualil bolestj. Wčxř, že tě Bůh UxilUgč a zax
chowati chcr, proto naplnil srdce twé zármUtkem,
a trápenj gako sjť nad tebaU rošprostřel. Proto
také porUčil fmrti, by tč Uezachwátila Uáhlr. uu
Bůh nedal přjl)adU mezi žiwotem tjmto a onjm
stanaucj Uagedna:x strhUaUti, nýbrž, byš se mohl
zachrániti, a nebyt Uáhle zasypáU; zpoUenáhla geU
gč dáwá rozbjratie Rozwaž to Uxelikédobrodinj,
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že tě twá slabost qako wěZUě k fedadlU Ukowala.
Pomni že tě Bůh fám dal do wazby, byš w
temnostčch mysli s:Ué šxprawé cesty Uexzblandil.
Taž se ho fám, Uedoť gest we swětUččcetwé.

W pohowce fwě Uábožný když kmet

BrzkaU Ua Ueznámý onen swčt

PaUt fwaU oprade si rozgjmá,
Gistč Bol)a podlš scbe má.

Na tomže srdadle, na němž Uynj odpočjwa:
gj Umdlcně andy rwé, ža dnů zdraxtxých mUol)o
gsi asi zamcxnsslel, gak byš mohl we sxdětě bo:
hatstwj a sstěstj dogjri; Uech fobě Uynj také Ua
tom býti záleželxo, gak byš dUssj swaU oť.)ohatil,x
a ssťastml Učinil. n Wlep oko, které tč pohore
ssUge, a wrz ge od fclxe.

W Uenáwisti měg hřjch, který gsi milowal,
a proš Bol)a, by tě wyprostil ode wsscho, cožby
se nm Ua tobš Ucljbilo. no Až tč! konečUě kněz,
přjrel twůg Ueyx.oěrnšgssj a Urystálegssj ansstj:
wj, a srdcem laskawým k tobě promlnwj: Bra:
tře! hotUg fex, Pán se bljžj; uf rožžhni lampU
swaU, a welikého prowiněsxj fwého gsa fobě fwč:
dom, rci Upřjmně: Pane, Bože můg! Uegfem hox
den, byš přissel ke,mně, ale pomni toliko na mne,
Ueb gsem opUsstěn, a gako na křjži; č),dey mi
slysseti slowo milostUé: Gesstě dUeš bUdeš še mUaU
w krcčlowstwj otce mého. PoraUčjm tedy, Ježje
ssl můg! dUcha mého do rUkaU twých, a Umjrám
pokognš.
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23. Čjm wýsse šwon, tjm ssjieegčfc ro;ťc“ýei
gebo szke

Podiwjš se, ohljdneš:li se powážliwě do mia
UUlosti, kám fe děla lěra stráwelxá, kteráš ti nynj
gako dnowé přicházegj. Ach kratičký přjliš gest
žiwot lidský. Sedmdefáte roků, gest toljk co
sedmdesáte hodin, kteréž UplynUly, dřjwe Uež gsme
gich fobě powssiaanli. A co máš z twého dlaU:
hého zde přebýwánj? Ponmčxl gsi Uěkdy na ztrátU
čafu? ú a U!)Uj fobě pťťpomjnáš, že brzy bnde
po tobě weta? uo a že skUtkowé twogi, dobřj
izlj faUzrni bUdaU? uo Lze:li ti bez hrůzy a
třosenj patřiti Ua onen základ, na ktcrý gsi sta:
wěl fpasenj swé? uo Ach! stogjš tU gako onen
blázen, o Uěmž řekl Ježjš: Ua pjskU dům swůg
Ustawčxť,j spadl přjwal, a přissly řeky, a wáli
wětrowé, a obořili fe Ua dům ten: ipadl, a byl
pád geho weličý.

Tak lidj Ua tisjce stawj byt fwůg wěčný na
pjsek, kterýž odwčxǧe wichřice smrti. uu Zachraň
Bčch, byš patřil mezi ony blázny hlUboce padlé,
kteřj za dnů zdrawj Ua spaerj swé UopamatUgj.
Tito zesmyslnělj, rádi by žili Ua žemi bez přestá:
Uj, rádi by žádosti fwé nasycowali, a w tom
zwlásstnj gakési welikosti dosáhli. Djš:li gim
co o ctnosti, zdá fe gim to býti sprostáctwjm, o
němž ani slysseti nechtěgj. StkwostUě sc odjwatť,
na měkkých ložjch ljť)ari, w ozdobUých a Uádher:
Uých domjch přcdýwati, řxrahých gjdel a Uápogů
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požjwati, mUol)em wládUaUti, a dle žwůle gjm na:
kládati, totě to gediné, po čemž dychrj.

Takowj lidé gsaU z těžka Ua dobraU cestU k
Uwedenj, Ueboť přjliš wysoký o sobě magj pogem,
a zameysslčgj, gak by Wssemohachho ztworstwa
geho wlastnjho wylbali. J giné by rádi přeu
mťijli, že Bůh godnáadj Uasseho sobě erssjmá,
a že Ucibožnost a cudnost mrawů gest Uález mniu
chů, a přededkowé let dčtinských. au

xWšrU, Ueslýchaná to twrdossignost, kdwž člo:
wěk o stwořiteli wssemohancjm pochybowati chce,
an fcim, co do Uěho, Ua Ueyweyš bjdný gest, čx
zsxzol.čUičeť)ož Uemůže.Nežáwjfjwá:li šdrawj Uasse,
ba i žiwot fám drlchdy od Uepatrnělšo dosts wánj
wětérka? Mlha wňkol Uáš a Uad námi fe wznáo
ssegjcj, rofa Uočnj, mráz, kterýž střjbřjwá křowi:
Uy, mrak, kterýž zacloňUge slUnce, wedro i stU:
deno, to wsse gsaU Uástroǧe Božj, a wždy po
botowu, na panlxé božské pokyUUtj Uáš Usmrtiti.
Ach! kterakž my mdlá stwořenj wssemohmlcjmll
odoláme? uu

Bože! wčtčrck, weljš:lč mU, e

Nefe Uáš giž ke l)robU.

Člowčk, hřjchU,u smrtč ocrok,u prach, w
DUsse fwé, a wlastUč blažerstč wřah, e

Coby, Neskonče:lú! co by byl,

Kdyby k)o byl Ježjš š chaU :lefrnjťil?
SaUdce fprawedliwú! Bože wěčný!
Může:lč ti člowčk dost být wděčný?
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Člowěče! cjrjš, stářjm a bolestmi zhmoždčn,
swaU UicotU a szkost?uuKde pak ale gest úcra,
kteraU gsi dlužen BohU? onwážilbysi se w
ztočinstwj swěm gessrě déle trwati, newida, že Zi:
ma žiwota giž Uastala,a snjl) pop:ássilhlawlt twaU?
uu Tělo twé wysuchá, a sjly twé mizcxgjpatlne.
Ale až to, což gest na tobě k zpráchiněnj, zea
u.lře a spadm, budeš na to patřiri, pozůstaneš, a
bUdeš déle žjti.mu Qwssem, pozůstaneš, dUchtwůg
kmde žjti, w giném wssak swčxtě Z prachU, gjmž
gsi nynj oba!en, smrti se wywiUeš, a wkxočjš do
prawét)o swého žiwora, z Učl)ož pochážjš Znčišd
ale také misto ragcmstwj plUé, w ktcrémžto po
smrti bUdešpřebýwati? Znaš Boha? wno„chiš
Spasirele swého? Aneb gsi se za Krista, po nčxtnž
máš gméno, stydjwal; aneb gakožto boharý a
wžácný fnad dofawad se stydjš obraz Ukřižowané:
ho w swěr:lici swé wywěsiti, an se Učstydjš obra:
zy celémU fwětU žnámých neznabohů, a Boha odu
pjračů, a giUých hřjssnjků w rámjch pozlacených,
gakožto swětnjčnj ozdobu ncchati na stšnách wi:
seti? uxx

Ale práwě proto, že gsi člowěk stawU wdš
ssjl)o, množstwj očj lidských Ua tebe hledj, a hřjss
nost twá a poklésky twé gsaU gako neprawý
szk rozbitého zwonU Čjm wýsse wisj,rjm ssj:
řegi rozlchá se gcho nanicowatý l)laš. Čjm wj:
ce tedy powýssen gsi, tjm wětssj gest pohorssenj,
které dáwáš; a mnoho wýznanmé mjsto swatého
rwangelimn: Běda tomU, od koho pohorssenj po:
cházj! zdá se, gakoby fchwalUě tobě bylo řečeno.
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uu Hleď tedy UefanszčUost, kteraU gsi rozssjřil,
křefťaUským a přjkladným žčwotem Uaprawiti, ahy
š wýsosti twé ččstá , k BohU obráceUá Uchsl hláe
holila do Uižin, byš dobrým přjkladem wymazal
zlé, a moť!l se položiti do hrobu š raU potěchaU,
že gsi křefťanským fe chowánjm ginč! kpodobnému
žiworU wszdil. xuo Aneb byš dyl sUad tak slabý
a zmčkčilý, žebyš lepssij swšnm pčxcswědčenjgae
ko Ua wzdor, lidj se ostýchal, coby totižto Uáhlee
mU twému změnčnj se kekli? mu O gaká to bjde
Uá, wěčně chssťe:“.“nápečliwost! Nechceš, by se
řeklo o tobě, že gsi se obráril k BohU; že gsi
fe smjřil še fwým nepřjtelem; že gsi statek Uer
sprawedliwý anrátil; že gsi fe gisté podezřelé
žnámosti odřekl. an Ale opowážiti se chceš, posta:
witi se před saUdce božského posskwrněn takowýe
mi hřjchy, před saUdce, gehožto tresty nemagj
žádněho koUce? n

Ač za prjčťnaU aUřadU neb stawU fwého ob:
cowánj máš 8 lidmi, kteřj wssemu swatémU se
pofmjwagj , a Boha zapjragj, Uexnechfe nefmya
slem gegich od polepssrnj žiwota zdršeri. Raděgi
se wesel, Ueboť Ježjš za ťxtahoslawené wyhlassUge
ty, kceřj pro Uěho posměch trpj, a Ua ty, kteřj se BohU
raUl)agj, božpečného a ll)ostcǧného pokoge požjwaa
gj, nedčdagjce Ua to, co lidé pro gegich Uex
wěrU o Uťch smeyssleqi. ao A ty, ǧ;e:nUž swětlo
bčxxžskéa swařé žasixojřščo, řňčlbxyš se sUad ostýchae

ti za ,Ujm gjti, ano tě powrde kblažemostč wěčné?
O mčlý, Uemocný přjteli! gak Uebezpečno

g:st, stydčti se za gméno nábožného člowěka, a
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podobowati fe radčxgčdobytku, ktexxý Uakrmowáe
Ujm toljko žiw gcst. m Prmďjť swaté ewangeťex
Um, že Uenj žiw člowěk smným chlebem, Uýdrž t
dobrými skntky. ouo KřesťaUU má geho swaté Uciu
božeUstwj dýti prawidlem, podporaU a bcrlau;
gestiť také zxxakr:!x wyšssjlžo rodu gr!to, gcxbo deu
dictwj a wlastř Uadpozemsleé. uux Nábožcnstwjm
osslechtj se dusse až k swařosti, gjm nabýwá srřco
radostj neboských, a poklidU; gjm ť)odin stmxosiš
Ueytrpčegssjch býwagj oslazen!), a s)růzy smrti roz:
plásseny. au Náboželxstwj gakožto dar Uebcxskýpo::
zdwihuǧe srdce wěrné nad pomiguireťnosť, až k Ue:
pomigiteonstť, k Bohxx. uu A kdx,džgest tělo zemj
přikryto, dostawá dUsse odmčnU ša swaU UábožnaU
wer w Boha wssemohachho, a wsseckooblažU:
gjcjho. StěhUgeme se do slawnél)o Uebeš přj:
bytkU, kdežto š miliko kůrň dUchůw blažeUých
před trůnem Páně chwálU gcho zpjwati , a wěču
Učx,wěčUě, newyslowitelně ssťňstnj budeme.

Nemoch) lUělby fe wětssjm djlem š takowý:
mi mysslénkami zaměstUáwatj, a o Ujčemž tak rád
UemlUwiti, gako o brzkém do otčin wěčné k Boe
hU fe odebx.xánj, kdežto wlastnč wssicknj lidé magj
se šl)romážditi. Ale mjsto takowé zábawy pře:
meyfslj a mlij celé hoxdiny o bolesičch, které po
tolčk a tolik de, U!cěfjcči,neb rokči fUássel, a mě:
řj ge taU měraU, kteran přjtomné swé Utrpenj
měřj. Drui)ďy řaké spogltgo minUťost š přjřoiři:
nostj, a trpj to, čebož by brdl gen djl k přctrpě:
nj měl, desateroxtáfobně. xn Též i bUdaUcnostj fe
saUžjwá; gfa we dne pečliw o Uoc Uastáwagjcj,
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ktšrauž prý asi w bolcstech bUde mxlfeti stráwiti,
a fnad práwš w ončech ť)odixtách, přrd kterýmť se
we dUe strachem třásl, ne!)pokognčxgť fpáti bude.
uu Ztratil:li UemocUýminUtU, ztratil mnoho, gee
likož čaš žiwota swéť)o giž gčxn Ua dni a hodiny
čjrati smj. w chmůže tedy UrmocnčmUdosti po:
raUčcUo býti, by sc giž dneš aUzkosiUě nestracho:
wal strasti, kteranž den zegtřčgssj snad š febaU
přinrfe. Mělť by také na to neyhorssj přťpra:
wen býti, a mělby gednch nohaU na zemi státť,
drUť)aU wssak giž zdwihati, km na prwnj PáUa
swěho pokynUtj cestU mohl nastaUpiti. Tato ce:
sta dowede ho konečně šam, kdežto od wsseho trá:d
penj swého bUde oswobozen. BUdiž Ubezpečen,
mčlý přjteli nemocný! Ualil:li ti Bůh kalich trá:
penj plný, gestiť aUmysl gcho, l)ořkým tjm nápo:
gem tč očiskiti, a radostj nebeských hodUým tě U:
činťtj. uo Práwé tenkráte poZdwťhUgese důwěra
w Boha neywcyš, když Uaděge litxskáco neyhlan
klesá. Protož prawj fw. JgUáciUš: Wždh se
zaradUgi, wida hřjssnjka , an fe byl roznomohl;
Ueboť Uemoci wedaU k BohU. ou Nech tedy tjm
stkwosiným dUsseijm lékem na brzký odchod do
wěčnosti se UapomcUaUti, a obrať se za taU přje
čanU k BohU, a mlUw k němU srdcem synow:
skt)m:

ij.n to, Otčc! roďťe wjm,
Swčt žc tcnto nynj opUsijm;
Kofa smrti gest giž napťažcnae

Na hlawU maU pťjmo zamčťena.
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We wssech aUdech ml)ch zUj smrti hlaš:

„HotUg se, giž wyprssel twůg čaš;;
Dúm fwsig fmtteťsljťe Uspoťádey!“

Ačkoliw hlaš teUto smUtUě zUje

Twáť maU klidnau pťedce UeměUj;
throzjť mi saUde. fprawedliwým,
Ani Božj mstaU, ncb trestem tkliwým.

Swědomj mč těssj pokognč:
SaUdce fwého, Boha Uebog se,
Wjš, še gest ti them pťelaskaroým.

K tobě, Qtťc! důwčrnost swaU mám,
Tobč docela fe odewzdáwám.
DUcha odegmeš gen Uynj měho
Slowem mocným w tčlo wdechUUtěho.

Wezmi si gen wěrUaU dUssi maU,

Posilň sle gegj každičkm:,
By tě wěčně mohla milowatť.

Spasitcli, Kriste Ježjssč,
Potěssch w smrti neywyšssj!
Mrachm gazykem mým mocně gměno
Twogc bUdiž gesstě wyslowcno.

Aš se octne dUch můg U tebe,

Milostnč ho přigmi do Uebe,

Plo twč drahě rány, Slitownjčc!

Tobě, zemi! tčlo darUgi,
Wlastnč ale gen anracUgi;
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Gestiť z prachU twěho cclě,

Posslč z mocně rUky Stwoťitele.

Kryg ge rakew, aš pak aUgelě
Zwukem trauby opčt wzbudj ge
.sk obchčmU lidstwa š mrcwých wstáUj.

Spasiteli, fwčtlo dUssemč!
Srdce mč giž brzy Usiane.
Pťťgdiš, pťigdiž, wyfwoboditeli uu
Slowa wázUaUuu ý můg Spasiteli!
Přigmi dUcha mého, pofwiť mU
Skrze smrtedťnaU mrákotU uu

Umjrám giž uo Ješjssi mňg! w tobě.
ýr

24. .Pťpsk kťesieanskci.

Gestiť to owssem mwsl křefťaUská, když člo:
wěk, byw mnohá léra žiw, we weselj, radowánj
kách, a dobrém bydle, Uij sesslostj aneb nemoee
na lůžko, kteréš Uemá che op::stiti leč po smrti,
Uložena fe wťda, Upokogirř se Umj. TomU wssak
Uedostáwá se křefťanského fmeysslenj, kdo se nikter
rak Uechce odewzdari, když mU Bůh nemocj by.t
w cestU wkročil, a k fobě ho wolá. xxx Ach! kdo
se tak přjliš Uemoci bogj: gakž se mu powede w
če:eš UmjráUj? Gest:!š č!owešk ta::kowý stex.wU „pr.o.:

stého, kdož si ho powssjmne? PonecháU býwá při
swé errlosti, až přestane Ušwrlým br)ti , a také j
žjtj. Gčst:li wssak stawU szesscněho , býwá lše
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kař tak opatrnýe še i Ucyhrubssj zanru a wzdor
px:oti BohU ipřix.xoženoski přjgemněgssjm gménem:
hypochondrie čili kalokrewnj téžkomyslnostj Uašwe,
a mjsto coby měl ncxmocUémUřjci: Twůg wnštř:
Uj Uepokog, twči errlost, twá fwél)lawost čtnj
tč gexsstěǧedUaU tak Ušno:ným , gak skUtečně gsi;
mjsto této prawdy předepisuge léčy proti smrri,
kteráž š kosau napřažauml Určitau k)odinUgiž očc:
ká:oá, bxy přeťala nir žčwota nemocného.

Ach, mčlý Uemocný prjtcli! gesscě se Uezdáš
býti w nebezpečenstwj; Uxeénšstaw tn.:ůg takowý
gest , žrd.pš měl na časy lUiUUlé fe poohlédna:lti,
a spasirelUě ge sobč rozgjmati. mu Pomni toliko ,
že snad gak žiw nebylš tak bljzek sstěstj swého,
gako nynj. u Nařjkáš si na mdlobU, stářja chU:
rawost, kteráž tě od nawyklédo žiwobyrj způsobU
šdržUZe, aUepomUjš, že ze wssech zná:ných ty ney:
prwé pol)řben bUdeš. u Ach pomaž gen, gak ti
bUde, až lěkař Uad twým fe wynacházenjm ramena:
ma bUde krčiti, a za ztracena tč Uzná?uoO! Ua
xňc UžitcčUěgssjl)onemůžeš pomysliti, než Ua smrt;
Ua twé brzké do kragů cizjch fe odebránj, kamž
UUcen bUdeš xgjti, a to sice gjti sám gedřný bez
průwodčjch a fpolečnjků. uu

Bez pochyby wjdáwal gsi giž lidi Umjrati,
a snad gsi giž takě někdy U lože Umjragjcjt)o člo:
wěka sedčl, a přjteli odsUd se odeř)jragjcjmll, fám
pln aUškosti gsa, přimlanal. S gakaU bedliwo:
stj poďporowalš hlawU geho klesagjcj, Utjralš pot
B čela geho fmrtelUý, a nynj po každém na zwon
Uďeřenj gak sebaU trháš, a gak se děsjš, gako by
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ro giž byl hlaš smrti! A ťdyž Umjragjcj oči, giž
pokalené, mdlé pozdwřhl, a konečr:š ztlchlý do ná:
rUčj twšho člesl, Učfpomcnul gsi w okamžčnj onom
na swaU wlastrxj smrt, UeUčiUilš texckráte před:
scwzccj, wždy k odchodU pokognéxmt se hotowiti?
oue Newtistla tenťráte smrts obraz fwůg až do
hlubin srdce twého? uu Q zagisté! w podobx
Uých okamženjch činjwcč::xe ta nč:šoprawř:iwěgssj
předfewžetj; ale blezy Ua ně zapomjncimé; zmizegj
sioro dřjwe nežli slšy ž twqřj Uasslch. ou

Postaw se na mjsto onoho pixjrele, gemUž
gsi w čaš UmjráUj gcho Uápomocen byl, a zagi:
sté ti wstempj také una mysl, čcho bysi fe měl
pro spafenj dUsse fxoé chopiti, byš nexstal fe na
wěčy ,nessťastným.

Q Uedeyž, by zmařen byl ohled, který Bůh
béře na tebe. K prawé křesťanské mysli náložj,
bnchom U:Ujránjm giných wzbuzorči byli k pama:
towánj Ua smrt Uassi wlastnj. Na pozorU, a
wždy přčyotoweni býti, a smrt neUstále máme
očrkáwati, abycho!n, až skUtcxčněpčigde, giž Umělj
dobře U:UTjti. Ponmo:enstwj dané fmčti takto
zUj: Porážexg raeč, by žiwj mrtwýmč postrassenj
byli. uu My fmrte.xlchi mělčbychom wždy gcxdnjm
okem Ua smrt, a drUhým k nebi hledčtj, nrboť
obé maUdrost gest žiwora, a powčnnost křesťaUa.

Přizney se, že nenj k pockomnj , kteeak na
wěc tak hro;naU, gako gest fmxxt člowčkň, tak
brzy zapomenamri, a tak ťdexzstarosti žjti můšemee
gakoby zemřelý lxyl poslednjm fmrtelnjkem búwal
mezi námi? O! totě prawá dUcha zaertilost,
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kdnž člowěk, který giž zssediwěs, a stářj wclkébo
dossel, Ua každém giném obljčegi wrásky a znám:
ky kmetstwj widj, genom Ua swém wlastUjm Uic.
Na giných to hnedle widj, že gen Ua krárce giž
žiwi bUdaU, a myslj sobě: TcUť giž také brzy
dokoná, totě Ua Uěm patrno; sám wssak gessrš
dlauho žiw dýti daná. Tak se Uám zeleUá ne:
Ustále Uadčge, že bUdeme gessrě déle žjti, ačkoliw
wlasy Uassš bčxlcxgj,aUdy slábnaU a slaUžici che
nechtšgj; gsmeť práwě gako poraUchaUé l)odčny,
gichžto rUčička Uesrownáwá se š cimbálčem.

Tato dUcha zaslepenost pocházj wlastrrč od:
tUd, poněwadž se člowěk dlrak pofwštačj, že gest
Uesmyslrm tohoto swčta gako UěgakaU kůrch obc
rostlý, z Ujžro Uikterak wydobyri fe mU Uelze. ue
Wexlmč k politowánj gost člowěk takowý, genž bdě
ncUstcčle sUj; celý žiwot gedo podobá se mU kper
řestémU koberci, gegž obrazotwornost gcho tisjcee
rými Uowými a opět nowými barwami ozdobiti
Umj, až konečně zwonek kladiwem želržUým smrt
gcho ozUámj. Ale ach! fwčtU a radowáxckám
geho nawyklý hřjssnjk děfj se fmxxri, poněwadž
nezná Toho, genž za hřjsssljky zemřel, a smrtj
fwaU brány Uebeské sám otewřel.

Milý Uemocný přjteli! pUtUge tjmto žiwotem
mohl si častěgi Uabyti tě kusscnosti, že radostč
swětské Uakažliwé a také ňebczpečné gfaU. Upa..o
matUg fe toltčo, přinesl:liš pokexždéz radowánek
opogm)ch frdce Uepossťwrněné zpěc? uu Nebyla
dobrá, z rána Učiněná přcxdskwzcxtjk wečerU oby:
čegně ničjm, a Uenawrátily sewčci opčt, gichž gsi
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se bhl giž zbawil? xu Ach! mxlohé pozdrawenj,
mnohé pokynmj neb rUky stiskuUtj nakazj nččš
hřjchem, který nám dřjwe ani nenapadl. W roz:
tržitostech, gakých swět poskthge, dUch drUhdy zax:
Uedbá státi na stráži, a frdce neostixjhané býwá
kořistj Uepřjtele. uu Kdybychom časem Uchodamč
Uebyli Uef:ť)opnými k takowým dimr)m weselostem
Učiněni px.xosamý l)lUk přeslechli dychom poslednj
hodinkU, a přewedla by Uáš smrt do swého ch!a:
dnšho a tmawého obydlj šroan z pler tak, že:
bychom fe toho ani nenadáli Takowj wssak Ue:
powážliwci, gakoby giž byli zemřeli, za žiwa gfau
pohřbeni,a fwět gest hrobem gegich

Tak rozgjmaǧe, U welkém prowiněrtj před
Bohem býtč fe nalešneš, a fnad se před nemilo:
stj dáx.ono zapomenUtěho Boha třásti bUdeš, a z
bázně w malomyslnosta zanáni Upcxdnerš.mTax
kowá bážeň gest hřjssňá bázeň pohanská, erěť:jcj
w milosrdenstwj a nemagjcj naděge k BohU a k
whkaupenj geho. uu Cokoliw w této bázni otrocké
činjš, Uepocházj ze frdce fynowskšl)o, kteréž Ž důn
wěrnostj w dobrotU otcowsiaU danfá, Uýbrž zbáe
zně před mčxtlaU hUšwU geho. nn eyotě bázSň bez
lásky, kteráž sobě předsta!ďUZe Boha milofrdněho
UkrUtněǧssjm,a nemčlofrdněǧssjm nad člowěka iney:
Uecitelněgssjl)o. Kde wládne láska, tU Uenj bážně,
tU gest důwěra. u Owssem, že tě gakšsi tagné, a
tiché třesenj před fprawčdlnostj, wssewědmlcnostj,
welikostj a sláxďaU božskaU mUsj poǧmaUti; wšne:
ssenýwssak cir, žeš geho synem, aOU otcem th)m,

nemá tobě odegmaUti. Ba Žit teU má tě hlUbo:
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k:c:: Uctiwostj pro .Wssemohancjho naplnčti, kte:
rážto fpoqena š láskaU, ljtost w tobě wszdj š
tjm předsexďžeFjln,Boha, the mjlowánj neyhodněg:
ssjho, Uikk.xyche neUrazitť. Powaž sám, kterak
byš moš)l š láskaU synowskan před Boha před:
staUpiri, a ho důwěmě o něco žádati, kdhbyš od
něho wždy geel to neyhorssj očekáwal? uBezpeč
fe, že chzxřc:ectjš Bo„ha tjm, když bUdeš wěřiti, že

láska gcho a milofrdenstwj Uesiončenškráš wčxtssj
gest, než welikost a počext twých l,xřjchů.ij wj:
ce wssak weliťost lásky gcho poznáwána, tjmwět:
ssj naproti tomU mnsj býti lčiska nasse k něUUl, a
tjm hlaněgi musj Uáš to boleti, že gfme the
lásky Ueyčgodněgssjho Urazilj. dn Wěz wssak také,
že lásku fwan k BohU nesmjme tagiti, by nedyla
lžj, aby pohrůžka Ježjssowa nám neplatila:
„Kdo se stydj mne weřegnč před Bohrm wyzna:
li, za tol,xo i gá před swčte:n ftyděti se bUdU.“
au Zkuš fe tedy konečně, :!epřissel:li byš Ua rozx:
paky, kdyžbyš U přjtomnosti známých, nádožným,
bohabogným člo!oěkexnnažwáU byl. A nemeelo:
li bU to lďožskcm nedwyšssj welebnost přetěšce
Uraziti, ťdyž byš, Uel)odné a bjdné ǧsa tcxlikostwo:
řenj, za Bok?a weřegně se styděl; ano tj bez Ušho
ani okamženj žin dč)ri Uelže?

Swědomo:zli gčst sobě srdce twé podobwého
prowiněnj, ú pak gexst ofUd twůg ten neynessťast:
Učgssj na wčxky. Gaké Zanánj mUsj fe tě chopi:
ti, až Uslyssjš š ú!ť faUdce bcxžského ona k)rošná
slowa: „Zawrženče! ty gsi se za mUe stpděl;
odstUp ode mne, nežUám tebe.“
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Ach! nessťastnjče!dnegsi:li dosawad žádnau ne:
mocj ztjžon, proš Boha, by tě bx.xlx:stčUi,bjdau a
nauzj nawsstjxoil, neboť zřjdka stáx.oá se z toho,
který na Boha zapomjnal, člowčxkBoha milow:
Uý , nedoženau:lč ho k tox.nu trápenj, nemoci a
protiwenstwj. Nic méně k politowánj gsi, mU:r
sjš:li nemocj teprw Ua léra lehkomyslně protráu
wená Upam.:to:ďcč!t býti. Ach gaká to ožélenj
hodná ztráta! Mladistwý wék wčnowal gsi zžjx
ragjcjmn ohUi wássUjaUárUžiwostj, mčlžockýstarox
stčm a pracjm, a zbýwagjcjch gessrč Uškoljr de
wynakládáš pauzc Ua to, gačbyš gessrě na Uěgax
ký čaš žiwot swůg prodlaUžčl. u Zomřeš:lj dneš
Ueb zjtra, což bylo tedy tmé dlaUhé zde přebýe
wánj? Co gsi zjskal š hixiw:mU tobě swěřenau?
uu Nebyla léra, Bohemuri popřáná, welikým poe
kladem tobě stěřexlým, gjmž gsi mčl zakaUpiti soa
bě králowstwj Božj? wo Bůh, znaxǧe nedbalost
troaU, prodlel trestati, byš naByl časU k pokánj.
Chtěl:bxosi snad i toho milostiwého prodler zle
Užiti, byš rozmnožil počet k)řjchči, a tjži gegich
těžssj Uččnil? u Nechceš okusici pramčne spasenj,
který Uám Ježjš Kristuš w sxoatých swárostech
pokánj, a těla a krwo fwé připrařxoil? uuu Nee
chceš fe z bjdného, k z::hyxexutj tč wedachho stau
wu wywanUti a krwj Beránka se pozUamenati,
by tě angel smrti minul a zachowal? Měg se Ua
pozoru, byš dťaUť)očečeáUjPáně zle Užjwage, oněch
prostředků k spafenj, ktecěž ti milosrdenstwj Božj
podáwá, neproměnil w trápenj wěčné. Proš miu

léť)o Boha za odpusstěnj, že9g:č se až dofawad
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tak hřjssně chowal; a netoliko na předsewzetj do:
bré pomni, Uýbrž i skUtečně se polepssi, a polepssi
fe hnedle dneš, w tomto okamženj. uu

Dostamxš:li se gedUaU tak dalcxko ke přeř:U,
že hanbaU a ljtostj proničm:t hřjchy Uenáwidčxtj
a hleděti budeš, gich se zprostiri, pak bUdeš Ueda:

dleko brány k spafenj wedach, pak gazyk twůg
nenagde slow sladssjch nad tato: Pane! bUď mi:
lostiw mně hřjssUému! Pak pokaUaU z očj twých
wřelé slzw, gako slzy zkrallsseného chtra, pak bux
daU wzdechy twé modlitbami kagjcjmš kteréž Pá:
na smjřj, a on tě oswobodj ode wssechtwých hřj:
chů. um B!ldeš:li tak smehsslcti, š potěchaU poslcxd:
nj hodince wstřjc hleděti můžeš; a, ač pro hřjchy
swé wsselxo máš k obáwáUj, předc gakožto kagjcj
wsscho se mUžeš od Boha Uaidjti.md

Gak mile se obmygeš w swátosti pokánj,
hřjchy twé přestanau býci předmčtem spramedlx
Uost božskaU k trestánj pobjzegjcjm, a stanau se
předmětem erbmezené dobrotiwosti a milosrden:
stwj Páně. uo To ti musj dodati dšcwčrnosti, a
byť bylo Uebe hromowé blesky na tebe giž gen
spustiti chtělo, a byť se celé peklo proti tobě by:
lo ozbrogilo, předce božská swatých swátostj moc
zwjtčzila Uad erřárely twými, a zachráUila tě.

Wessel:li gsi skrze swaté pokánj a Neyswěe
těgssj Těla a Krwe Pánč přigjmánj š Bohem w
přářeťstřďj, a Učiřčšlšlčgsi pro spafšnj swé, seč msi
byl, a kdybyš snad gentě tU Ueb tam poklesl,
UermUť a Uesužug se proto: klesánjm Učjme fe
stálki,.ua přcmáhánjm dosahugeme hbitosti w pře.
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máhánj, bychom fe nad wssecky náhody powznesli,
a wždy zwjtězili. Kolikrátkoli bUdeš pokanssen,
toličrát Utec se k Spasiteli fwémU na křjži, a ža:
lUg mU swaU bde následUgjcjmi slowy:

Qtťe! z srdce hlnbokosti
K tobě wolám o pomoc.
Wyfwoboď mne od aužkosti;
Danámť we twaU božskan moc.
K tobč l)laš fwňg pozdwil)Ugi,
Wida, že chceš, abych žil :

Polepssenj pťislčbngť,

Dryž bych slib fwůg wyplnil.

Wyslyš Pane! mč wolánj,
K tobč přigď mé kwjlenj,

Prokaš mi fwč smilowánj,
Hťjchůw dey odesstěnř.
W faUd, ď Paslč! š slUžeijkem ru
Se mUaUhřjssnýmerstúpug;
Sprawcdliwúť gest wismjkem
Pťed tebaU uu Č Boše múg!

AUžkostj gsem obkljčenú,

Nepťxjtel můg hrozj mně;

Žiwot můg gcst rozdrolený,
DUsse željc bťdUZc;

Smrti strachem poraťená
Klesla wsscckasila má;
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DUch múǧ, nu an fe poražeUa
Giž giž widj u ancká.

Ncprodléwcyždlano, Pane!
Rde mau giž zmčniti;
Smrti dUch giž Ua mne wane,
Dcyž mi ssťastUě fkončiti!

Ukaš, Pane! Ukaš steku,
KteraUžto bych gjti mčl,
Abych w milosti twč lcsku

Přjmo k tobě odesscl.

Rač fe Panc! UskrnaUti.

Tyť mč můšeš z tchosij uu
Z moci ďábla wytrk)naUti,

A z mých wssrchslčch aUzkosij.

Pro twě fwatč drahě rány,
Kriste, Spasitrli můg!
Otewťi mi ncbcš brány,

A w ťaš smrti pťi mnč stůg !

bg .šř

25. Pťjch a bjda.

Hřjch Uwcdl na swět Uemocř, fmrt a bde.
Ach! kdož gest š to, wypočjsti wssecka saUženj,
gimiž pokolchj lidskéansstěwowáno býwá; a kdo
wssecka ona zblauzenj, kterých se i při neybedli:
wěgssj opat:.nosti winným činwá? nmuBa w zárx
mUtck neyhlubssj mUscli bychom UpadnaUti, kdyby
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naděqe, ona milá těssltelkyně, do krásněgssjho a
ssťaskněgssjl)o sx.oěra nám nahljžetč nedáwala. Bez
tšto Ustawičné průwodkyUě djtrk wěrných, bdlbd
žiwot wezdegssj geU mUkaU. Práwě se našýwá
žiwot wezdegssj slzawým aUdoljm; přs čemž předc
gedno Uenj k pochopenj , že se totiž lidé tak tUzč
zpěčugi, to aUdolj slšawéopxxstiti, počjnagjce sobě,
gakoby še ztráta:l žiwota wozdexgssjhowssrcko by:
lo ztraceno. AUi stad:ci Uechřěgj odtnd, tak že ge
smrt Uásilně musi ze swčta wzjti.

Rowněž i ry gcxsstěpewně swět obgjmáš, a
Uepráwě činš; Ueboť gestli že gfme dlačchým wčx
kem dozráli, tělo Uasse nic nenj Uež zbořrnisstčx,
rozmetaUé zřjceUin, poZůstalé po člowěkU, tak že
gesstě wětssj Uefmysl gest, z lásky k zemi, rUka:
ma zbledlýma, a Uwadlýma po Uj sáhatť, a Ue:
pomnjti, že gfme fem gen zapůgčerti, a že ko:čeč:
ně gdaUce na odpočiuurj, wssecko, co zemi přiUá:
ležj, še sebe složiti mUsjme, gakož skládáme oděw,
zUěbo se wyfwléčagjce. onu Zssediwěl gsi, tčlo
twé se žiwota Uabažilo do Umdlenj, a strogj se k
šdřj:n:řUřj. xxu Snad řnďsi se třási, že odbiča l)o:
dina k spaerj wolagjcj? u Nelekey se, že tč
Qtec wolá, a Uepřodstawug si oddělenj se od tčxla
giUák, neš gako kašdé giné žofnUtj. Wždyť pak
denně, gak dlaUho spjš,od těla gsi oddčlen, a nč:
můžeš gjm wládnauti. Wygmm:ce Uěco boleslj,
kteréž poslede zefnutj předcházjwagj, wsse gedno
gest , odpočjwá:li tělo w hrobě, aneb na loži:
gen když se opět probUdj, a to se Zagistš staUe!
Wěřjš:ti w těla zmrtwých wzkřjssenj, ať těko,
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nynj nemocné, ať w bolestech swých zefne, a w
hrobč si odpočine, zagisté opět se prokdUdj, dUchem
twým obr)wáno, a tobš Ua wěky přináležeti bUde,
tak gako ti nynj přináležj. Jržjš KristUš, křjsi:
tel mrtwých, wyssle angely swé zawolat mrtwých
tranaU, a šhromáždj ge wssčckyw andolj Joza:
fat. A pak přigde wkapitel gakožto faudce š
mocj a sláwau sedě na trůUU fwérn. Každé oko
ho Uzřj, kašdé koleno bUde fe mU klanětť, a kaž:
dé frdce strachem se třásti a trUaUtť. J bUdeme
wssickni před Ujm státi, a od Uěho faUzeni dle
siUrkůw naxssich. Q! pak, pak poznáme, že Ježjš
gest Mešsiáš a od Bol)a Ustaxtowený saUdce lidj.
K UěmU bUdaU wssickUi„k wččné radostř z mrt:
wých powstalj wolatt: Cest, sláwa a klaněnj to:
mu, genžto fedj na rrůnu! Beránk:l Božjmu bU:
diž čest, chwála a dobrořečenj na wěky wěkůw!
nua Ba tenkrát žádný nchde se tázati, zdaliž gest
on, který přigjti má, aneb zdalč gjný by fe oče:
kciwari lUěl? eu QfUd gednoldo každél)o člowěka
b::de na wčky rxřčhoddčUt. Kteřj zlč činilj, pů:
gdaU ko ohnč wěčného, a jprmredljwj do radosti
wěčné. P.xk bUde dokonánj wsscho. KristUš wěr:
Ué swé odewzdá thi, a Bůh zlmde wssecko weme.

ij, žeš giž mnohokrát za žiwobytj fwého
ssel mimo hřbitow, an nepomoslťw na to, že
tcto prostranné polc nčkdy bUde mjstcxm tuxého od:
počjwánj, kdožto Uslwssjš szk angelsklšch trub
wolagjcjch k zmrtwých Uostánj.nm Lze:li ti, před:
stawitč fořxěoUen den bez bážUě, w kterýžto lidé



201

wssickni od Ada.ma až do Ueyposledněgssjho smr:
telnjka faUšeUis a Ua wěky odfaUzeni bUdcm? wu
W prawdě, kdyby sc lidé chrcinili hřjssných my:
sslének tak, gak se chrárxj mysliti na smrt, faud,
a wěčnost: málo by bylo tc:gných hřjchů. u Ale
Ua mále gest lidj, kteřj by o smrti rádi slysseti
chtěli; a předc wssUdy w celé přirozersii žřjti
gest smrt a zničenj. Wssecko pomjgj. Dni, mě:
sjce a a léta zmižj gccko sen, a tar i žiwot člo:
wěka. Z djrěte býwá mťádenec, z mládence mUž,
z mUže kmet, z kmeta mrtwola, a z mrtwoly
prach a popčxl. Čeho gfme Užili, pomim:lo; co
gsme zjskali, dostalo se:giným, kteřjžto rowněž
giným to šaUechcxti mnsegť. luuTl:d wsse denně gest
k spatřenj, a předc fe zdá, gakoby š Umře::ťšm
obidčcxgslýteUto pořádek byl přcstal a gakoby na
žiwě pozčistalj wěčrlš amčli pospoln zůstati; každý
držj, co má, a zdá fe g:ckoby Ueměl giUé starosti,
Uež bohatst:ďj swé rozmnožowatč. uuu Kdyby ze
wssech Uynj žťgjcjch genom gech danati směl, že
sx:le.xtiUgde, dylaby lelǧkomyslnost lidská z ohledU
wěčnosti k wymlUwenj; Ueboť by nxohl gedeslšaž:
dý daufati, že on ten ssťastný gcst. uo Ach! UU::
feri Umřjrť, apředc Ua to anť Uepomyslitť, zdá fe
býti Uemožná. Molxt:liž bysi spáti, wida, že
dům twůg této noci od lchpežnjků BUdewypálen?
uu Qhrrč lže Uteci, ale smrtč Uikoli.x

Nežphtate.xlné gsaU rUdy božské straml náš,
žádnémU nonj žnámo, gak daleko Pcčn žiwota cjl
gemU postmril, cmťž to přináležj člowěkU, chtjti
wčděti, co Orec wěčný dlcx maUdrosti swé Uste:nc:
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wil. Tolik gen wjme z pssma swatěbo a kussc:
Uosti každodennj, že den Páně gako zloděg fe při:
krade Uenadále.

Q žiwobytj giUých se starámč, a náhle a
Uenadále dýwáme zbaweni wlastnjho.wTam má:
me na Uemocného čekatť: a Umjráme dřjwe než
oU. TUto poraUčjme, dy se ta Ueb an práce do
pořádea konce Uwedla:aUáhle počjUámekposle:
de hodince pracowati. Nemocný w tom okamže:
nj , w ktcxrémž dáwá wolati lékaře, býwá wolán
r.a wěčnost. O, Bože můg! gak Uezpytarélnj gsaU
sm:domé twcxgi! Kdož může Utysl twaU postjhnaUe.
ti? Žádný Uenj š to; toliko zwolatě š Aposstolem
Páně, sw.. Pawlem xnůžeme: O, nesmjrného bo:
hatstwj mmxdrcxsti božské! Ba, faUdowé Bo:
žj gfan Ueyhlxxbssjtčxgemstwj. Powaž tolikozgaká
milost se ti pteoxxkazxxge,že ti Bůh nemocj šdlaU:
l)awě Umjrati dáwá, aU giných mUoho Uenadále
a Uáť:le Ua wěčUost wolá. Co pak dobrého Uči:
Uil gsi na swětě, že Bůh tebe před tolika ginými
od náhlé smrti chrcin?

BešbožUj owssem řjkáwagj: Wssecko we swě:
tě děge se náť,xodaU; Uenj Boha. u To wssak
mlnwj proto, poněwadž cjtj, že pro haUeonsti
swé ze wssech simxtclUjťů UeyUessťastUěgssj býti mU:
segš, Uaáli fwět ndssewčdachho a sprawedliwého
ředitele. Přigdeť wssak ona hrošUá hodina,wkte:
raUžto wjra w Bolja, msiitele k)řjchů gegťch, neo:
dolatelnč až k žanfáUj Ua mysl gegich dotjrati
bUřxe. m Ach! takowý pochybowač gexst Ucwyslo:
witelnš nessťastný, pochybnosti gcho gsaU tagcxmstwj,
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k nimžto Uenj kljčo. Sám sobě odewzdá:d ležj w
posteli swé gako w ljtém praUdU, který fe wůkol
Učho werge. NaboǧUge fe do uanenj, txezcjle,
bez wjrn, bez Uaděge, a břeh, U Uěhož se zasta:
wj, gest hrod. Tam reprw se mU wyswětlegj geho
pochybnosti, ,kcoréž oplakáwati bude w mUkách
wččných.

Přjteli, milý, sremocUýpřjteli! gsi:li též tak
nessčastný, a praudem pochybUgicUosii popoháněn;
č: tedy Bohčm žiwým zařjkám teb:x,dey odpowěď:

Rci, kdo w mraťnech hťmj?
MlUw, kdo w banťjch rachotj

Gako hory anrsseué ? Rci,
Kdo pak walj praUdy, pochybowaťi!

Hromy, moťe, b.x:lťc w Ussi ťwaU.

A:lťinky še ::šocř kožsié gfaU.

Gak mnoť)á léta žil gsi w slawném tworu
stwu Božjm, wjdal gsi skutkywssemohancslosti, a po:
žjwal gsi blahočimwsti gegj, a ani gsi rol)o Uč:
milowal, an gemU nepoděkowal, od Uěhožta wsse:
cka kráfa, a wsse to dobré pocházj. A nij opUr
stil bysi swčc bez cřtU wdččnosti k prozřetelnosti
božské? domijáš se, že náhodaU fe to dčgo, žegsi
fe totiž tak zostaral, am)!xť Uemocen gsi? Zagistě
gestiť wyšssjmoc, která tebaU wládUe, a zesiábUaUt!
tě nechala, že gako oUdh za dčtilxstwj swého cizj
pomoci zapotřebj máš. O! což Uelze ti zponeUá:
hlého swšho odUmjráUj zpožorowati prst Božj,
ponašUgjcj tobě Ua mjsto h:xůšy pčUé, kdežto ne:
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znaboha wěčUý trest očekáwá? Nemocj twan oc
kUžUge ti Bůh, že tč š cesiy blUdné zwrátč!. Ach!
slyš pak hlan Božiho; obrať srřce fwš k Spasie
teli a žwolcy š djťůčinčrxjm a poklcxnau: Pane!
hlcisati bUdaU ústa mci chwálu twaU, a welebiti
milofrde:xsiwj twé, chch sobč toliFo hlaš čcxrwičj
ljbiti. Ty, čdPaUe! dobrotčwý gsi.

Eeako kagicjlšuo, siraUsseUěho,

Ncch Ume siáti podlč trňml swétxo,

chšto cl,deál:l kůry aUgelsič
Prožpčwngj Wclelxnostř twč!

Q! dnř Ucykráfslčgsije

Pof!pťš krokčm wclikúm,

Pťetrl)mnt pťiš,.ďwazby zdcgssj!
Byfwob:xditelem staň sc mxšm
Z těla bjdnčl)o,

Welmi dťjssnčho.

26. Eo prospěge, byk bhš i celý swět zjsiať,
Ua dnssi fwé pak sskodU trpčl? x

Neywčetssj žiwora swél,xočást gsi gjž šrráwil,
giž se sseřť, a oči twé brzy Ua wždd se žawraU,
tyže očť, které se tolik roků po wěcech pozemských
8 UeUstálaU taUžebnostj poohljžely; tyže oči, které
marným leskem oslepeny půwaby myťnými na po:
mjgegicnost obráceny gerUx to žhljžely, co smyslům
lqhodilo: co wssak wěčného gest, lčebetotťž, ani za
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ťossj lpj na bohatstwj twém, na tdré hodnosii
a qořeřonstcchs kteréž opUstilxi co neydřjn:c bUdeš
doUUcrn.

Co ti prospěge, by ti celý swět přináležel,
kdyby ztracena byla dUsse twá? oqu Může:liž
Bůh, genž ti k wrličémU bol)atstwj přčgjti dal,
š tcbau býti spokogesl, že gsi stath) še srdcrm tak
Uechal srůsti, že ti nche b:!š krwácenj od Uťch se
odtrhnaUti? no Může:lťž Bůb š tčball býti spou
kogen, že nemáš očj k !ďčdělxj chudého, č:U nah
a zimaU zkřehlý před domem tw:)m stogj? uu
Kd:„xžUssi twé zanánj potUpeUé a šprzx;xčnéerim
Uosii, a nářčy Utlačených wdow a siročků nčx.chtj
slyssetť: může Bůť) š tebaU býti spokoǧcxn, když
slzy šalostslé spolUbratřj trpjcjch, wida ge, Ue:
stjráš?

Ach, člowěče fmrtelný! přifslo:li to š tebaU
tak daleko, že statky wezdegssj mjti, za cjl a koe
nec swůg powažUgrš, pak to smUtně wyhljžj š
tnxým wččným blal)em; nešďoť boháčům zawřeno
gcst králowstwj Božj. GesstěUwětssjm nebezpečrmstwj
gsi; gestli i nUUj,mago do hrobU gjti, modlu swaU
oběma rUkama obgjmáš, a mamony fwé sr sproe
stiti nechceš. ouu Ach! a qesstě wčxtssj Uebežpečenu
stwj ti hrozj, bwl:li mcUUoUtwůg nabyt lichwaU,
a zkropen:li gest slzami wdow a sirotků. uu

Nessťastnjče! Uehrozjš se ofUdU boháčowa, o
Učmš se čte w pjsmě,eže gest pohřbcn w pčkle?
uxd Ach! :Uťlá:li tobč dUssc twá, trk)nj fe nrfpra:
wedliwých statkůš Ueboť lepé gest, bpš chUd wessel
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do nebe, nčžlř bobar do pekla. un A byť tě zba:
wenj se statků takowých sebe che jpřemcihánj stáe
lo, pohleď na křjž swůg a wiz chUdého Ježjsse,
Pána swěta. Ježjš wisel na křjži nah, aneza.a.r
nechal po sobě ničchož, praničehož, wygmaUce ne:
wyhUUtclně potixebUého oděwn, o něgž se rozdělili,
a raUcho, o kteréž byl merán loš. w Q, gak fr
mej hanbicč boháč taUžjcj po statcjch, wida Sy:
na Božjho, an wisj na křjži nah! ux Co gest
na plat boháčigeho zlato wonU aUzkosti a strachU
plnaU hodinU, w kreranžto wypUstj dUcha swého?
KomU pak bUdZ přináležeti bohatstwj, kdhž se Uy:
něgssj geho magitel bUde w pekle ncxcházeti ?
Stkwostné čalaUUy geho se napotom naň che ne:
Usmjwagj: geho ozdodný nábytek se mU che ne:
ljbj; geho měkké lože neslaUžj che gcho tělU,
kteréž px.xáchniwj w hrobě; ale wssecky poklady
geho, památnjekowé geho pýchy za zemřelým na
wěčnost gesstč wolati bUdaU: Co platno žcš Ua
fwětě mnoho zjskal, aU dUssc twá Ua wěky gest
ztracena ? wu

Přjteli nemocný! gsi:li lakomý, nedomnjwey
se, že nenj možná, dle ewangeliUm zdrženliwě žř:
wU býti , a co přebýwá, chUdým Uděliti. Wh:
kroč geU ze společnosti ssťastných, a wsseho hog:
Uost magjcjch a hodUgjcjch, a w dUchU aspoň we:
gdi do tichého přjbytkU oně , kteřj wděčně to
denně ztráwj, čeho gim Bůh Usstědřj. Kde fe
práce a modlitba koná, ta:n nalezagj fe také li:
dé, kteixj Uetoliko nedowolčných rozkossj eryhle:
dáwagj, nýbrž gimi, podáwagj:li se giml i poťr:
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dagj; wážjre sobě žiwot Uemchonný Uade wssecky
radosti wilné. ou Slowem, lidé, kteřj fwěta sire
Užjwagj, š Ujm wssak Uikterak tak se Uespljtagj,
by snad fmrt toliko takowá anta mohla rozmetati.

Křesťancm gsa měl l)ysi se powažowati ša
pmltnjta; neboť od toho okamženj, w kterémžco
gsi do swěta nškročil, wynacházjš se nrnstále na
cestč z Učxho. Ziwot pozcxmský gest toliko hostinec.
Peněz a zbožj, cti a zdrawj máš genom tak Užj:
watě, gako pocesiný Užjwá stolU, židličky a poste:
le, Ue by to podržel, Uýbrž opět opUstil. Mnoe
ho gest sice we swětě pokUsser poňaUkagjcjch k
dobýwáUj sobě bohatstwj, cti, radostj a dobxčého
bydla; ten wssak, gexnž stwořil swět, wětssj gest
Uade wssecko, což swět má. uu Ačkoliw ale pokU:
ssoni Ua Uáš dotjrá, ten předce se gim Uepodá, kdo
se důwěřuge w Boha, genž gest pln moci a wj:
těšstwje

Také Uežádá od Uáš Bčiť), bychom se pro Uě:
ho wssech statků odřeklix: ale Uemáme gc podwodem
a Uefprawedliwým způfobem sobě dobýwati, aneb
ge lchkowážně promrhati. Statky swé máme š
tjm, který ničeho Uemá, zděliti, U gimi chUdýchžaa
lostné slzy stjrati, a gich Ueyhlawněgi kšakaUper
blaženosti wččné Užiwati. u MUohémU se wssak
zdci nebe za takowaU ceUU pijliš drcché; ačkoliw
gest š to, za kratičké smyslné požjwáUj mUožstwj
mmš. musxrxdxisu:
prjlrů ZUPMUUlšle

Náboženstwj nežádá od náš, bychom se na:
prosto fwěta zbawili a do tiché sexmoty zalezli;
UeUčjtaké, bychom žádné radostlsobčnedowolowae
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li; ale to žádá nasse náčxoženstwj,to žádá i roz:
Um Uáš, bychs.xm Uehlepssj a k plnčxnj powolánj
fwého neyscho;xněǧssj hodiny leniwým spánkem ne:
stráwili, aned takowých wyražerxj k poobččrstwemj
swémUerolilř, čteráž gsaUbližnij k pohorsseslj,
a netoliko gměnj nasse pot)lcUgj, nýbrž drUl)dy i
sle, zdrawj, nábožeUstwj a ctnost w náš Umořngj.
u Křesťan Užjwá obweselenj gako pracownjk po:
krmU, gako Urmocný lékn: a tak mU Uegsch Ua
ssťodu, Uýbrž k UžitkU wččnémU.

A gak ťiwně ti UUUj kwečerU žčwota mUsj
býrť, aU hrob fwčig widjš giž otewřený, a magc ze
fwěta wykročiti, Učmáš čcho š febaU wzjti, leč
bláznowstwj. prosiopá:njiwstij a hřjchr,n, činjcj předx
hůzky, a obtěžngjcj fwčdomj!

A gaké muky mUsj trpšti člowěk Uemocj na:
wsstjweslý, ktcrýšto nrroliko léta lchkowášně pro:
mrhal, nýdrž cclé žiwobďtj smé bežsmoslným hrač:
kám, Zapowězčným weystUpkůčU, a hm:sným hamb:
nostom wšnowal!

Bylrliš též tako:oýb Uesmyslný mrbač časU, UU:
nj k wečerU žiwota gedna z Ueywčtssjch twých dů:
ležťtostj bUdiž, š krůpčgj časU tobě zbýwagjcjť)o roz:
Umně hospořxařiti, by UrUplymll bcxz UžťtkU. au
Předstaw fobš w dUchU bržkaU hodim: smúti, a
rci sá:U k fobě, že fnad giž geU Uěkolik týdnů máš
k důležitémU na cestU k wěčnosti se přichhstánj.

Nťage saUdU bljzkého se co báti, Uenagdeš
wgyfwobozeslj od trestU wččněho, leč U Ježjsse Ukřť:
žowa:řého. uou Ačkoli gsi byl Gidáš, prodaw a
čradiw Spasire.le fwéť,xoža hřjssné požjwánj : přcdc
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nenásledUg onoho zrádce w geho zanalosti , nýbrž
pomni na lotra na milost přigatél)o , kterýž rowně
germ nčkolik hodin gesstč měl, by léta w hřjssjch
stráwená oželel, a Boha ša odpxxsstěnjprosil.
NásledUg gcho přjkladxx, wygádři bolestnaU swaU
ljtost: a šagisté, blxdeš:li tak litowati, gako onen
wrah a laUpežřxškneprawostj snxých litowal, uuu
pocjtjš:li w srdci gako oU ljtost a bolest Upřjm:
naU, žrxš Boha Urazil, bUde:li konečnč po Upřjm:
ném z hřjchůw se wyznánj srdco twé k PánU Ježjssi
o milost a odesstěnj wolati, zaǧisté prawjm, ob:
držjš odpowčď: „Gesstě dneš bUdešše mnaU w rá:
gi!“ ux A mage takowě šasljbčnj, moť)lbysi se báti
smrti, a byť i w tUto hodinU giž přissla?

Wůbec se řjká: Hroznátč smrt! uu Qwssem,
fmrt gest hrožná, ale nikoliw rozwázáUj wa„zebfpo:
gUgjcjch dUssi š tělem, nikoliw oddšlenj se dUcha
od tčla, a pohřbenj tohoto; neboť každémU známo
gest, že gfme sezrodili, bychom šemřeli. Cjtjme to,
a neyche w stářj, ana sjla UchabUge, že strog
tčla poznenáhla Ustáwá, a konečnč dokonce UstaUe.
Toť wssickni dobře cjrjme. Ale toto žiwota Ustánxj
Uer to, co činj smrt hroznaU; ncboť Umřjti dlUž:
ni gfme přdjrodě: ale to, co po smrti nastane, saud
totiž, gest tak brůzoplodný, že hřjssnjku Umjragjcj:
mU zandů stUdených pot w!chánj. no O! kdyby:
chom mxměliwssewědachho sandce po smrti k obá:
wánj, Umjd:albyi tcxnueydrxzegssj hřjssnjk beze stra:
chU, a kU konci přextrženého wezdegssjho žiwobytj
opět by wěčnost připčdedl.

Dokonce wssak giné city má křesťan nábožný,
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kdhš Umjrá. Onť se owssem také sťrachUgesaUdce,
genžto widěl wsseckyskUrkygeho, azaznamenal ge,ue
neboť i sprawedliwý častěgi za deU klesá; po kaž:
dém wssak pádU zdwihá se š žalostj obnowenaU, a
žádá Boha opětowaně o posilnčnj. Qplakáwá ch:
wěrnost swaU, a wěda, gak často ho giž hřjch š
Bohem swým rozdwogil, wzdychá, a přege sobě
Umřjti, by bez přestánj a odlaUčenj mohl býti U
Boha.uA žádá:li soběgesstědéle žiwu býti, stá:
wá se to gediné proto, by w kagjcnosti swé po:
kračowati, a sebe gakožto oběť za dostillčiněnj za
hřjchh fwě BohU přinásseti mohlz Poslednj ho:
diny žiwota geho gsaU poslcdnj gcho zde š Bo:
hem rozmlanánj, před Uj!ečžtoposlednjkráte srdce
geho wzdechy swé želU plné wyléwá, a tak, drže
křjž w rUce, a mage Ueyswětěgssj gméno Ježjš Ua
gazyku. dUcha wypaussrj.

Q! přeblaženého okamžer, w UěmžtodUssepoe
neyprw widj Boha w sláwě geho! u Q, blaže:
ného, přeblašeUěho wytržchj, když se Bčch dUssi
žǧšnge, a ,qj drahš Uebeš poklady pro nj zacho:
waUé Ukaznge! u Giž naťézá oďssťastněná de.:sse
korUnU za přestálá swá Utrpenj, a stonásobnaU od:
měnU za swé nábožné modlitby, posty a athžny.
Giž slyssj z úst Ježjssowých: Pogď, blahoslawe:
Uý! přigmi odmčnU, Ueboť coš chUdým činil, mnč
gsi činil! auu chgdi do swého wěčněhopřjbytkU, a
přigmidjky chUdých,které gsi žiwil; zdarmaUcených,
které gsi těssil;nemocných,které gsi ansstěwowal;
hřjssUjčů, které gsi polepssil; slabých amdlých,kte:
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ré gsi pijkladem Urwrdčl; nessťastných, gimžto gsi
přispěl kU pomoci u

Q dUUeerxxslowitelně ssťastUá! Wkročila:li
gsi gedenkráte do swého kdlaženého bth, pak do:
břj skutkowé twogi, kteréž Bůh sbjral a střádal.
Ua zlatý stolek Beránka noposskwrněrtého sestaweni,
bUdaU wěčným památnjkem Božjho smilowánj, a
twého Ua milost přigatj.

Přjteli ncxmocný! Utěssená gest wyhljdka do
nebe, že ti Umřenj nemčiže hrozné se zdáti: awy:
kročer z aUdolj slzawébo do země wěčně ssťňstné
bez toho UepotřebUge žádUého pracUcho rozmeysslenj.
ZUáš i Uebezpečenstwj, gimž Ugdeš; pročež přjteli
milý!

Ncrmuť fe a netrap; žiwot zdcgfsi
Gestiť wclké, temnč blUdisstě

DUssim Uassim neynebezpečněgssj,

Kdešto bolUé slžy rodj se.

Zapuď mysl těžkau, klidU twěbo

Russitelkyni! Neb Uetrpěliwost
K Utrpenj přidá mUobo zlčho,

Množjc genom bolestj twých zuťiwost.

Trp ge š Utěchau, a snásseg tisse;
Tamu tč do radostj sljbených

PťigmaUti fe chystá cclá ťjsse

Duchůw nrwúslowně blažených.
Ježjš na twůg bog zřj neodwratUě,
Palmu š korUUaUgiž podáwá;

Snásseg, trp a bogug statnť,
Bržy, brzy bude wččnč twá.



27. Peklo.

U swatého MataUsse 13, 49. čteme: „Wy:
gdaU angelé, a oddělj zlé zprostředkn fprawedliwých,
a UwrhaU ge do peci o!)iné: tamť bUde pláč a
skřjpenj zUbe.“ By wssak slowa tato Ježjssowa
Uemol)la býti gináč wykládána, tázal fe gesstě U:
čednjků: „SrozUměli:li gstč tomUto wssch?“ uuu
Ach! to neybrozněgssj, co do febe má tato ohni:
wá pec, gčst ǧegj wěčné trwánj. Z pcxkla Uenj
wykaUpčUj, poněwadž ram nenj an polepssenj,ani
spasitelné litosti. u Wynacházj se wssak w pekle
sami dobrowolni sl:chowéa otroci ďabťowi: a snad
Umozj z těch, š kterými gsi obcowal, a kteřj mUe

če!UfjtgfaU za hřjchy,gichžto i th gsi fc častěgi doupU il.
Tdť bysi se owssem každémn postawil Ua

oďpor, kdoby ti řekl, že gsi w slUžběsata!lássowč,
gcho sl:cha, a š Ujm spiklý k roztrussowánj zlé:
ho; ku přjkladlc: Uchowáwánjm bešbošných be Zfo:
řečenj zasltchl:gjcjch knih. Qtewři srdce fwé přcd
wssewěda:xcjm, genž tě brzy k saUdU powolá, a
rci: Nesepfal gsi, aned UeroztraUsil ǧsi fpisy Ueb
knčhy náboženstwj rwému sskodné? Nozanccháš :xo
sobě žádných takowých knih, gichžto obsad gcxstged
Učyhrozněgssj, gjmžto wjra Umrtwena, náboženstwj
pofmjwáno, a newjnnost wraždě:m býwá, a ge:
gichžto spisowatelé w pekletě očckáwagj?nuGed.
takowými kniť)ami roztrmlssený přecházj z rUky do
rUky, Uakazi crlá pokolenj, a gest aUčiUliwý, po:
kUd gest,k spatčxenj. Wssecky giné gedy Užjwánjm
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sle tratj; ged wssak jaw kUihách fchowaný gest
tjm ančiUliwěgssj, čjm che býwá okanssen. xxxu
Wždyť pak to sám Ua fobé shledáwáš, gak za
tčžko ti přčchášj, teU přessťodný ged zxxičiti. Ach!
bUdiž aspoň tjm poslednjm, který podobným otrá:
wčxnjxn ssšodU trpčl! Aueb sUad máš tolik drzosťi
do sebe, že wssecky dUchomUj wraždy, kterých twé
knihy i bUdaUcUěUatropj, před přstaUstolicj Božj
chceš zodpowjdati? Ach, nessťastrxjče!Uehledey žá:
knýgh :oýmlUw, Učxboťj pozlacexxý ged gest ged
a jskodj. .uc Gestližc gsi za zdrawj swého zto:
ho sskodliwél)o a gedem UapUsstčUého bláta nčco
Učenosti načerpal, stal gsi se snad Učeněgssjm, ale
z.xgisté také pokaženěgssjm. Žádný neokUsj gedU,
aby i geho sskodnél)o aUčiUkU Uepocjtil.

Do:nnjwáš se snad, ze trestagjcj rnce Páně
Ugdeš, když bUdeš odpjrati prawdě Učenj o pekle
a gxšho wěčnostč? u Rožwaž, Uenj:li to blášUow:
stwj Uey!dětssj, wěčnš rxadosti připmlsstěti, a wěč:
Uým tčestům odpjrati? u che rozUmU prozra:
dilby hřjssujk, kdyžby .fe wččných pekla trestů bál,
než když wčxčUýchUebe radostj očekáwá. Z bázně
má hřjssný ten Užitek, že se polepss:cǧe, by pekla
Ussel; opowážliwý wssak, nebe očekáwaǧe, w l)řj:
ssjch wčzeti zčřstáwá, a Ualezne konečně odměUU
fwaU w pekle. Kdožby se snažil, hledati Uebe,a za:
slaUžiti ho fobč skUtkydobrými, kdyžbychom Uedowo:
lených fwětských rozkossj Užjwatišfmčli, a trestů k obá:
wánj nebylo? uu Gaký aUčelby měl Pán Ježjš
řka: „Nebxcdete:lipokánjčiUiri wssčcknizahynete ?“

Kdo má o pckle té neymenssj pochybnosti,
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přestáwá býtikřefťanem Kdo newěřj, giž gest od:
saUzen Qheň wěčný, kterémU odpjrá, gest mu giž
přisaUon.

Ty pak, bratře nemocný! wěřjš w peklo,
wěřjš, že hřjch smrtelný, i geden gčdiný, trestů
wččných zasllchuge? eun Newěřjš ale, že ged, w
kUčhowně twé. chowaný,gest ged Usmrcugjcj, kterýš
wraždj, a gakožto wraha dussj do pekla tč Uwr:
hne? auuoNemeoliž se taU bjdnml mysslénkm:, že
dUsse twá gakožto dUch w pekle trpšti nemůže;
totě porěcha politowánj hodna; podobně nesmělbyš
wěřiti, že se dUsse gako dU:h w nebi může ra:
dowatj.

Nessťastný, nemocUý čťowěče! kdybyš UzUá:
wal nebezpečenstwj fwě, odewzdal bysi se tak
Uazdařbůh?uChraniž Bože!uPočUi raděgi dneš
fwůg kagjcj čaš, a Uech ho trwati, až tismrt oči
zawře. uqua giš stár, přčxdceUebUdeš moci chyb
swých dlalcho oplakáwati, a Boha za odesstěnj
prositi. Qbrať se tedy skrausseně k Ježjssi Ukřj:
žowanému, a bolestj bj se w prsy, a rci: Bože
Uxůg! slz dey očjm mýme abych l)řjchh swé oželel,
a tak žiwota swého dni poznamonal. uu BUdiž
ale také toho bedliw, bo knihy twé do ohnč wr:
ženy byly, by dusse twcč nesstčstj zbawena byla.

Mimo to gessrč goden weliký bog ti nastáwá,
gsi:li gedoU z těch, kteťj fe wzdělanými nazýwagj,
a gichžto se wměstech mnoho Ualezá, a kteřj, max
gjce Umřjti, newědj, gak křesťan Umjrá; kteřj
tenkráte teprw chtěgj křefťcmy býti, kdyžziwi bý:
ti přcstáwagj. uu Což může dUchownj pastýř po:
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těssirelUéhotakowému k smrti pracUgjcij řjci, w
gehožto mdsli poslednj giskra wjry byla wyha:
sla? uw Gak tomUto bdeémU spomoženo, gak mU
sjla a spaerj má býri wsstjpeno, an wsseckenk
srdci gcho přjstUp pochybr:ostmi a newěraU gest
žňťjcčsl?

Tento Uessťastnjk mjsto coby měl na sebe ža:
lowati, bUde winiti okolnosti swé, a řekUe: Kde:
bych w mém stawU, w mém aUřadU a U prostřed
točikerých pracj byl wzal časU k čtenj duchownj
knihy, achb k přemeysslerxj o wěcech wjry? eu
Tak žalowáwagj lidé tak nazwaného wybraUsse:
ného zwedenj; ale ačkoliw pracemi tak tUze obtja
ženi býwagj, že gim Uežbýwá okamžer, o spase:
Uj swé fe postarati, předcr mjwagj dosti časU k
přečtcnj sterých románů Walrera Škottowých, a
giných, a domnjwagj se i také, žeby se proti dow
brémU UwedenémU mrawU prol)řessilť, kdyby nee
wypili do dna orxo moře smyfslených powjdek. uo
Nenj tedy din, když w srdcjch takowých lidj
wssčcken Uábožný smysl še wssjm nábožným citem
wymjrá. ou A gakě práce tU zapotřebj, takoe
wého swětáka přiwésti k pozrxánj Bol)a a k wj:
ře! xue Gak mU UčiUiti Ulilým swatě eUábožen:
stwj, ano mU hrozj pcxklem? Nábožonstwj whe
kange člowěkU dwé mjst k wěčnšmU přebýwánj;
bUď wččně š Bohem, aneb wěčně š angeli za:
wržeUými; bUď oheň lásky w nebi, aneb oheň
trestu w pčkle.

NUše, dUsse politowánj hodUá! Uynj stogjš
Ua Uebešpečném rošcestj, kteréž bUď twé sstěstj neb
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nesstěstj na wěky rozhodne. wxuBůh z lásky k to:
bě wolá tě do Uede; peklo ze záwisti chce tě po:
hltiti. Co zwoljš? au Ach béda! wěčnč bčda! zU
staneš: li zatwrzelý, a Upadueš lč w žlořečenj wěč.e
né. uu Mraz mne pobjhá: neb

Tam uu ach! diwadlo wssj bjdy máš
W ťeťawčm tom ok)nč gezerU;

Tamť gen l)ťjch a fmrt, a sataUáš

W gednU fwrženi gsaU mezeru.

W propasti, genš prklem nazwaná,
Kde msta Božj gesti kanná,
ZatraceUců zástUpy a heyna
W moťi oť)niwém

HlUčnč rcydj tam, a reydj sem.

Nápiš: TUto peklo! stogj zde
Na branách wssech ohnčm wp.ilenú.

Bťda„ braUami kdo tčmi gdee

Na wěky ten wčků ztracený.

W tčto temnč ťjssi nadčge

Ani giskra Uezččblesknese.

Kmšdý zawrže:nec powkage:
„Hrozná wččnosti !

Plná mUk, a plná aUzkosti!“

Strassrté, hrozUě mjsto! Ueboť z“oe

AUhrnek gest wssel)o tráper;
W gašycich wssech ošýwagj se

chtba, zanalost U úpťUjo
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thč iewánj, rukaU lomenj
W dýmU žhawěm stcile k slyssenj!

Hlaš, gjmž brůšnť wolá zanalost,
Z blanky wstUpUge,
Běocm hUstý wszch naplňuge.

Bolest neyprUďssj zde fjdlo má,

HUťtach totiž fwědomj;
Genž co had fe w srdci žažjrá
Pňsobjcj mUky w faUkromj.

thosk zpozděná co plamen žl)ne;
Wlastnj rozfápáwá tělo fwč
ZUťčwost, w njš zloťeťený dj:

Kúšbych žničen byl!
thaš šege: kýžbychzniččUbyl!

Než giž žmiziž peklo pťebrozUč

Pťed zrakem l)růzaU polekaUým,

Zmťziž dťjwe, nčžli zalkne se

Sjrau twaU a parným dýmcm twým.
Syml Bošj ! wyfwobodťž mUe,

Auzkostj ať dUsse nezhync.

Chraň Uáš Pane! sirz tw.m hoťkaU smrte
Skrz twaU fwataU krew,
By náš minUl pekla trest a hněw.

28. Žxidost ctč a gměnj.
Žádost cti a gměnj gsaU litice, kteréž otroky

swé tak tuze po celý žiwota čaš trýznj, že w
. 10
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sstěstj a UadbytkU práwa swého k nrbi se odřjka:
gja a poťťadh wččné za zlato čafné dáwagj.
Domijagjce se wzhůrU se wznésti padagj Ua
drxché straně hlan a hlaub až k peklU. un Kdo
zlato Uččnj fobě Bohem, Urmůže fe modloslUžeb:
nosti swé anoljti; Ueboťtato modla bohatá cti.,
tely fwé k Uabdtj gesstě wěrssjho bohatstwj wždy
schopněgssjmi čin. J nemocnj býwagj drnddy
až do poslchj bodinky swé horliwj zlata ctiteloe
wé.uu DotažUg fc gen sexdefamého: Můžeš od:
olati žádosti po wěrssjm gesstě boharstwj? uu K
čemU ale máš rolik nadbyth:?um Gak mjle přec
stanaU bjri žjly twé, w Uichžto krew mdlá gedwa
se gesstč hýbá, otxljtnm:dupoklady twé; naleznaU
giného pána, a přrzdjwatibndm: tobě blá;nů, žegsi
se spolehal Ua stálost gegich. Ale wssj této gia
stotě nawzdor skrbljci tak pewUě lnaU k pcxnčzům
swým, že gakoby šim srdce z těla trhal, krwáce:
gj a umjragj, když se gim smrtj odnjmagj.

Bohatstwj,kteréž po sobě zaUecháš, dokaznge
zřegmě, gak málo lidé Užigj a potřebngj toho,
co Ue.njrně milUgj a Ua hromadU snássegj, gsaUť
ro Ua Ueyweyš děcké hřičky , po Uichž se pro ge:
gich třpytnost oděma rUkama sáhá, a kteréž fe z
rUky pnstiti Uechtj. Smrt Uám nedá če„howzjri
ý sebaU; Uazj gfme se na swěr narodili, a nazj
še swěta půgdeme.

Máš:li gměnj, kUp si nebe. ChUdých gest
králowstwj Uebcské, řekl .Ježjš; gdi tcdy, a UakUp
ztata, kterého se nechhtá reš„ a které tj zůstane
:a wěky. Qtewři swé skřjnčx, a ťUpUg dUsse lčda
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ské. u Ježjš krwj fwaU ď!:sse Uasse wykaupil, l
ty pečxězi fwými wkapUg dUsse, které gfaU w Ue:
lx.ežpečenstwjštratiti swau erinnost i spachj,
UeUgmr:!i fe gich boháč w gegich Uauzi. Bndiž
gčgich angelem woswoboditelom, a wynalož na
to Uěco gen z UadbytkU swého, a wykalxpjš d:xsso
z rUkaU l)řjchlx. Gak mnoho gest asi chUdých w
saUstdstwU twém, ktčxřj nauzj omámeni k hřjchu
wráworagj; starostj o weyžin nuceni zapomjna:
gj na Boha, a dotýkaǧj se statků cizjch nedowo:
lenč! w Q wyfwoboď alefpoň něgakým Utálem
oUU ctnostnmx, ch::dau wssak rodinn, ktermxž nedo:
siatck oděwu zxwězňUge. au Ohljdrti se gch, tam
trUchlj nemocný orec Uad djtkami wolagjcjmi o
chléb, gchož on nemorj ztjžert wydobyti nemůže.
TrUchliwost gel,xo i :UatkU pogjmá, awyluzxxge gj
wzdechy, an trnancjm srdcem přikázanj fedmé
djtkám pormxčj a wykládá. uu O Boháči! TUto
pomoz, Udčxlněco gen z toho, co bobatým dědi:
cům erdččr:ým, gimž to snad i k zatracenj ge:
gich slaUžiri bUde, bčz toho co neydřjwe pozů:
stawjš. Uděl tedy chndým,a tjm způsobem tako:
řka Spasitele fwého dédicem bohatstwj fwěl)o Ustae:
nowjš. powaž ro nčfmjrné sstěsij, takowými
dobrodinjmi wěčnmx korUnU Uebeš zaslaUžiti,a
Ueďez neroliko gako darU, nýbrž i také gako od:
měny a Uásledowně droognáfobrtě požjwatř!mn Q,
š gakch důwšrnostj bUdeš Umjrage hleděti knebi!
auo S gakaU fpokogenostj hlawu swaU položjš
Ua postel smrtelnaU, a gčlikož chUdj tebaU wy:

swobozer hlasitě tobě djki) r?zdáwati , a za tebe0
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se modli:i kx:ňxa:s,sladce w PánU šesneš. Qnen
Uxeliký dexU žně, wsseolxccUého totiž z !Učxlw!)ch
wstánj, bude ti knem lxakosti a wěčnél)o ;xxlrsU.

Wěž wssak takě, že cledým naprmábari po:
winen gsi. Že gsi tak zbol,xatl, Urnj twýmj záe
sllchami, Ueboť bl) tě Bůh rowněž bUl mohl ne:
chati w chUdobě fe zrcxkjti,a opUsitčUého, ktéleý tě
o almUžUU prosj, w lxohatsiwj. Ačkoliw ale chu:
dý grst , snad předce ijce U Boha platj , nčxžli
ty. Slowcxm, ty gsi l)ixjssnjk, a mcčš zapotřebj
smilowánj Bošjho; a kterak byš !Uohl milosrden:
stmj danati, když br,ďsiš bližnjm žádnél)o neměl?
auo Udčxl dle možUostč. Mnohý, který by zlatý
dáti mohl, dá chudémU ǧroš. Giný měl by dáti
š nxčxřicižita, a Udělj toliko faUsto chleba. UdělUg
často a každodcxlmě,an každodermě od Boha přigjmáš.
m eeobťáš prawčl k fyňU fwémU: dey almUžnU, ale
mužn.a nčdopUstj, by dUsse pixčssla do pekla. uu
Zkamenčlé frdce, dj dUch snžatý, zlý konec wešme.

Bol)áče nenj možná dosti často Ua powinnost
almnžny Upamatowati; pročež sobě laskawý čte:
Uář tohoto spiskU častěgssj Uěktorých wěcj opakoe
wánj Uechá ljbitč, a pomnj, že i my, chtjce zdra:
wj těla opčxt Uabytč, téhože léku opět Užjwáme,
ažbychom zdrawj nabyli. on Lakomstwj gest Ue:
UstUpUý, a ne wždy sn.adný k poznáUj nedUh, gelikož
rád přetwářenj lale na fe béie, a tak až k Uepoznánj
býwá na Řjká li kdo, gfa o almUžnUpožádán:
„kdo wj, co gcst to ža tUláka; zdali se fám na
žebrotU nepřiwedl“ giž to Uxěg za znamenj nadře:
čeného UedUhU.b Ach rozmilý! tak:li smeyssljš,
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wěř mi, že perz, kterýž UdělUgeš, lchkowážnost
geho o mUoť)o Uexzwěrssj, Uýbrž že o tobě lidé do:
xnujwati se bUdaU, gako by ti penjz che ležel Ua
frdcť, Uožli Ubezpečowánj Spasitelo srkancjl)o: še to,
co gsme chUdémU Udělili, gemll gsme Udělili. uu
Qd kol)o pak boháči bol)atstwj swé máš? Při:
Uesl gsi ge š febau Ua swět, aUeeb wrzmeš ge 8
sebau, až budeš mjti wykročiti ze swěta? uu Měle
byš raděgi ťaplefati, še Spasitel twůg na d:ďéře
twé zatlaukl, a w ofobě chUdého o dárek tě žá:
dá. Někdy, a bršy giž i to U Uěť)o tlaUci a
prositi bUBrš, on wssať gistotltě wj, že ,qsi bjdau
fw.xU fám wineU, a že gsi se wlastUjmi hřjchy
tak bdeým Učinil.

Hančbněgssj wssak gessl:ě a hrUbssj gest hřjch,
když boháč na žebrákU per; wyskrblj, aU Ua gi:
Ué stranč šexfmjchem wrťičé frlmmy promrhá. Ta:
kOwé nUhánj býwá aUčimxklakomstwj, by Ua noe
wá wyraženj nowých Uákladů se dostáwalo; Ue:
boť takowj rožkossj chtiwj lidé wždo gako sselmy
magj ť)Uby otewřené, by každau rožkoš, kteráko:
li, a kdykolč fe wyskthe, pobltnmlti mohlť. Ale
přečasto kráčj smrt za roqkossj w žápěrj, a bý:
wá na pitkách i bálech přjtomna. .W přeť,)mlfslj
pohráwá kostkami smrrjcjmi, a Ua koho padUe
loš, před rjm sundawá krabUsskU; gatý trdxe, ble:
dne, a Umjrá. nuo Tak giž na tisjce gich pomře:
lo, kteřj w blažonosti tanUce na smrt a wěčnost
ani nepomUěli.

Kdo neUstále požjwatč chce, gehožto žádosti
nemaǧj mjry a konce, podobá se tomU, genž Ua
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střewnj záUět trpj; nepige che ze žjžUě, nýbrš ž
Uemoci. mu Gost:lř pak nemoceU, errlosij a Ue:
trpěliwosij newj sobě co počjti, a ceťý den žtěžU:
ge sobě Ua dlaUhau chwjli a obtjžnost nemoci.
Kdo by ho chtěl těssiti, rošnmošilby gen gcho
mršutost a erhodnost; až konečnš Uastane wečer,
w kterýžto bjdný slnžebnjk wydati bude mjti po:
čer z hřjwny, kterčm od Pána byl obdu.ežcl.uu
chčer rwůg se počjná, Pán na tcxbečckcč a w
nemoci twé obětUge ti fwaU milosi; čj bnde wi:
m, Ueponžigeš:li této podáwané ri milosti? ouo
Dčkug BohU za geho ansstiwcnj. Děkug Upřj:
mě ; Ueboť poděkowánj za obdržená dobrodinj
gost prosba o ǧiné. Snásseg bolesti trpěliwě.
Trpšliwost gest lékcm dUsse twě, a zachowá gi,
byť byš giž w poslednjm byl taženj. Trpěliwé,
Boč)U oddané trápenj ofwoboz,nge od hřjchů, a
dUsslmrtwaU opěr ožčnge. u

N.xžaslUhugc:!iž Bůh UeywraUcněgssjch djků,
že tě Utrpenjm odwádj od zlého, a kdobrémU we:
de? uo Nenařjkey alc sobě k)Uedle náramUě, když
tě bolest něgaká maličká Uapadne. Přichážj:li ti
těžko Uéstč prázdný pntel, lchčj:liž bUde, napl!tjš:
li bo.netrpěliwostj? ue Co profpěgex,že na kaž:
dém, i tom Ueymenssjm utrpenj žlUč swau sobě
wyléwáš, a reptage Ua ložč swém sem a tam se
zmjtáš? u ij způsobem staUeš se mučednjkem
swé swéblawosti. u Žádáš:li, by tobě ginj ncu:
stále dodáwali frdce, žcxbťeš U dweřj cizjch o Uč:
co, co fám máš, a co si sám dáti můžeš.

NUžtx, mťlý lpřjteli! Uomoc twá gest fnad to
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gedinké a prwnj zlé, kteréž tě coš židw potkalo;
gestčť wssak také poslede, kteréž k přetrpexUj máš.
u Bez wůle Božj, neb dopUssrěnjBožjho nic
se neděge. Proč byš nefnássel rád krátké Utrper,
byš Ussrl mUkám wěčrtým? au Kdyby Bůh chtěl
š tebau rcaložiri dle l)řjchůw rwých, Uemusela:liby
pokuta twá býti wěčnei? u Ježjš podrobin.xdse
wšlli the nrbeského,w!)pil hořký kalich smrtij. Pod:eob
seity wůli Božj, a rci š UpřimUaUoddanostj:Qtěe
staň fe wčile rwá, přiǧmi dUssi maU Ua milost!

29. Pťodlitba křeftřmská.
Málo gest křesčaUů, kceřjby, modljce se, 8

wěrau gak náležj pewnaU, kteréš KrisiUš Pán
wsseckopřisljbil, modčith swaU konalť. Modlj:
wáme se často a dlaccho; ale tisjcero myssléneex
Uwádj Uáš w Pomaterst a aUzkostlčwost. Dá:
wáme foďě také na prácč, bychom důkladně Boár
hU bde swaU předneslč, ale brzy mdloba, aUeb
raděgi malá xojra nasse zpět Uáš táhUe do sebe
samých. Ačkolřw wssemohaUcUost božská welká
a gistá gest, předc bychom w záležitostech časných
š wěrssjdůwěraUkboharémU se obrátili, nežli w zále:
žitostech dnsse k Bohe.:. xuoSraň se tobě gak gsi Uwěřil!
řeliežjškprosjcijho; a ztoho náslrdUge,že kde
fe wjrd nedostáwá, tam také pomoci se nedoskmle.

Modlirbě š aUplnaU důwěraU wykommé Kri:
stUš Pán wssecko slibugo; neobdržjme:li, gesk přj:
čina Ue giná, Uež že wjra nasse gest slabá, a že
modlitba nebyla 8 důwěonstj syUowskaU wwkon.ie
Ua.em Prodléwá:lť také Bůh š pomocj fnoaua
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neztrať proto srdce. ŽeUa Kananitická neUpUstila
od žádosti fwé, a byla konečUě wyslyssena. Ne:
může tobě, gessto za odesstěnj hřjchů prosjš, Uic
lepssjho se raditi, gako š Dawidem se modliti, a
k BohU wolati: Procckaž mimilosrd?nstwj,š Pax
Ue! dle mjry danáUj mého w tebe.

Modljš:li se srdcem tak Uábožmšm gako Da:
wid, bUdeš fe, gelikož prčet let twých giž zaUpl:
Uěn gest, ochotně k oběti swé poslede hotowiti, a
Uebudeš žádUých přjčin wyhledáwati, za kterýmiž
by občť smrtj twé gesstš odložena býti měla; leč
bhsi fš gessrě hodUěgi k fm.xti připrawiti chtěl.
no BUdiž tcdy Ua prwnj zaroolánj k)otow; ale
chraň se každé Uespasitelné bážUě, kteréž by obra:
zotwoonst twá ráda ti Uahnala,xpřed tjm totiž,
co Ua onom swětě trapliwého na tč čeká. Tato
bázeň podobá se tomn, gako byš Ueměl pewné
wjry w milosrdeUstwj Božj, a gako byš se do:
mnjwal, že fččmwsseckodokonati máš.mGak min
le počUeš pochybowati o pomoci Božj, rozUm
twůg brzy to, brzy něco ginébo ti bUde předklá:
dati, seč Uegsi. Tak U přjkladU, londe se tě roz:
Um dotazowati, zagisté:li hřjchowč twogi tobě
odesstěUi gsaU. nu Kdybyš o tom genom Ua o:
kamženj pochybowal, počne tč swědomj mUčiti, a
Uepřestane až do poslednjho tažer. Zagisté gesk
powinnost Uasse, w fmilowáUj Božj š celml dů:
wšrnostj danati, a w odesstěnj hřjchů wěřiti. uu
Neřjkáwal gsi mUoho tisjčekrár za žin:obytj swé:
l)o: Wěřjm u odpnsstěnj l)řjchů, tčxla zmrt:
wých wškřjssenj, a žiwot wěčný?
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Ostatnč bUdiž tokiko bedliw, by swědomj rwě
čisté a gemného citU zůstalo, tak gako oko, kteréž
i neymenssj prásseč a UeyaUtlegssj wlásek cjtj, a
UeUpokogj se, pokawad od Učho oswobozeno nenj.
Tento mysli poklid gest bezpečné znamenj milosti
Božj,xa předokxxscnj nebeš. Nepřjteť wssak zlý
začasté gasUý mysli saUhlaš kaljwá, a kdekoliw
může, srdci aUzkostj zmjtanému osidla klade. Na:
plňUge:li tě tedy nepřjtcl lstiwý te:mwraU, modli
sex,a oččkáwey oschenj, byš gasUš widčl, takš:li
půda pewná gest, dřjwe nežli d.ile hneš Uoť)aU.
Nepřjtel zlý mčiže š Uáin potUd toličo nakládatie
pokud tUU to doansstjme; ozdroǧjme:li sexwssak
proti němU, ztrácj srdce. Malomyslnostj nassj
Uabýwá srdce a sjly, silaU Uassj pak slád:ře. Kdo
se ho bogj, giž gest od nšho na polo přčmožen.
Qbořjš:li se wssak :mň we gménU Ježjssowě, w
kterémžto ti wssecko gest možuš, Ustaupsle; Ueboť
obáwcť se býti přemožeU, a radčxgi Upansstj od boe
gae, Uežby dopUstil wjtěziti Uad sebaU.

Gestli gsi š pomocj Božž nad hřjchy ijtě:
zil, Uemáš fe pekla co obáwati. uu NicméUě ne:
oncUý šdae a tam býwá pokaUssjU, by w dobrém
chladUUl; tak gako chladne zcihřew, nebýwá:!i or
l)Uěm zahřjwá:m. Kdybyš tedř) denně k dobrým
předsewzerjm swým olege nepřiléwal, fwětlo i plac
men Uhafne. MUfjme tedy dobrá předsewzetj,
ǧichžřď ǧsřřřč sš řď pťápSťU ť)ďrlixxďďsti chďpiči, dčxxrř:

Uš w srdci swém obnowowati a podpalowati, sa:
mi Ua se wolagjccx: BUdiž BohU wěrUým až do
smrti!
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Milý Uemocný přjteli! zůstaň toliko BohU
swémU wěrný, byť bysi se i w neywětssjch bole:
stech postawena, od wssech lidj opUssřěUa widěl,
a nikde pomoci nenalezal. euu W tom opusstěném
stawu dá se na tebe obrátiti , co Ježjš tak laskae
wě řekl: Pogďte ke mně wsslckni, kreřj gste opnx
sitčrci, a gá wáš odčerstwjm! euu Gdi tedy kJex
žjssi, aned ležjš:li Uemocen Ua loži, proš, by k
tobě přisstl Rci k UěmU pokorně gako onen
ewangelický fetnjk: PaUe, negfem hoden, byš wee
ssel ke mnč Uou Žiwě fobě předstaw, gakého sstěe
stj kočekáwánj máš: Buh twug, Pán nebe i ze:
mě, přicházj tě nawsstjwir a přjtomnostj rwaU
potěssit

Q milý chmocný přjteli! až konečně ona
požchnaná hodina přigde,a žiwý Bčih še zástnpd
angelů swých k tobč Ua cestU fe wydá, Uweď sobě
Ua m!,ďslnáslrdugjcj potěssitelnau myssléxx.klt: Ssxoxl:
tyně fč otewjrcč, Noyswětěgssj Swátost Qlkářnj.
Učřxč“ťý pokrm Ua dalekaU k wščnosti cřstU se Uxi
přinássj. Jčžjš slitownjk, můg milý Ježjš Ue:
cháwá se rUkama dnchownjho k loži měmU přinée
sii. Tisjcero angelů ho doprowázj, tisjcckráte ti:
fjc gest gich wUkol lože méh9 padagjcjch Ua twá:
ře fwé a klaněgjcjch se Neyswětěgssjnm w pokoťe
auu O mne přessťastného! Srdce m Wykupitele
dokona tnušj po mUě opUsstěném oJcžjš Bnde
mým pokrmcm, Ježjš nuo genž řekl: Kdo gi tě:
lo mé, žiw bnde Ua wčky: A dále ráčil řjci:
Tatoť gest wůle the mél,w, by gedenkaždý, kdo
we mne Uwěřj, měl žiwot wěčný. uu Kdo ke mnč
přigde, erdmrsstš!!! ho.
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BUdeš:li o těchto laskawých přjpowědjch Sye
na Božjho přemeyssleti, srdce twě láskau rozplae
menšné bUde fodč žádatť, rozdělenU a wččně š
Bohem býti. uu Wssecken smrti strach Zmizj ze
srdce twého, pomnjš:li, že saUdce twůg, st)olU gest
twým neylaskawěgssjm otcem, a že sám pro tebe
picházj, by tě Uwedl w řjssi fwaU UebeskaU.

Štěstj Umjragjcjť)o,gemUžto neyfwětěgssjSwáa
tost Oltářnj za pokrm Ua cestU k wěčnosti byla
podána, Uedá fe bez citU Ueywětssj radosti přede
stawiti. Ježjš bohatý nepřicházj š prázdnýma
rUkama, nýdrž přiUássj wssecky fwck zásluhy, ssoaU
krew, Utrpcnj a s!Urt Umjragjcjm!:. uo Ba, Je:
žjš k tobč řečne: AU! zlásky přissel gsem k tou
bě. uu Z lásky k tobě Uesl gfem křjž Ua horU
KalwársieaU. uu Z lásky krew a žiwot gsem za
tebe dal, Č byl:liž dych to Učinjl, kdydych tš byl
chtčl Uechati zať)ynaUti? uuw

Rošwážjš:li w hodiUách Utrpenj toto weliké
d:lsse swé sstěstj, pozdwidne se srdce twé, mosl
twá se wygafnj, a oči twé bUdaU až do nebe wzj:
rati, kdežto fe brzy gčž Ubytugeš. au Kdydyš
mdloBaU ani slowa promlUwiti nemohl, Učc nee
ssčodť, když toliko we wjře w Ježjsse Umť:eš. uuo
A to se zagisté stane. A když Ježjš bUde š tcx
baU, kdo ti Usskodj?

30. Blahofiaweltj, kteřj eriděli a Uwčťilč.
Newčděti, a předce wěřiri, gost od časU zmrte

wých wstáUj Uasseho božského Učitele Určitým pťed::
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piskm pro wssecky, kteřj ža Ujm do nebe přigjti,
a spafeni býti chtěgj. Swatoswatcm počctj toho:
to božského přetdpisndgest mocné Spasitele nasseho
slowo: Kdo Uwěřj, bUde pasen.

Mno“hým wssak z náš n.xeymjnka tato se nr:
chce ljbiti. Rádi by gako Tomáš Ježjsse w těle
widěli, rUkU swaU na bok geho a prsty w rány
wložili, mysljce, žeby nápotom gim fnadno bylo
wěřiti. euo TU wssak wjra přestáwá, kde se očima
tělcxsnýma zřj. Ničehož wssak při tom Uetratjme,
když newidaUce, gak náležj pewně wěřjme, a pro.ox
to toliko wčřjme, poUěwadž to neb ono prawda
božská zgewila. Učednjci PáUě nemohli mjti záx
slUhU wjry, pončwadž Pána a Misira fwého wie
dělť. Rošdjl mezi Aposstoly a námi gest práwě
ona záslnha a blal,xoslawenstwj těch, kteřj newiděli
a Uwěřili. uu Wěřjce, ač newidaUcex, che máme
radostj než Učcdnjci Jožjssowč smnj měli. Učednjci
mohli owssem, když se Ježjš podlé řčxlaod nich
wzdálil, na nčho mysliti, ale oné přesladké radox
sti wyplýwagjcj z fmlkromného š njm obcowánj
gosstě nežnali; žiwi byli w patřelxj; wčerch wssak
nassj gest Ježjš tak řka nassjm gměnjm. „Gáť
gsem š wámi,“ řekl; „gáť gfem š wámč až do sko:
nánj fwěta.“ au Ba, milý nemocný bratře! Je:
žjš gexst š tebaU a gest netoliko š tebaU a mnan,
nýbrž še wssemi a š gednjm každým wšřjcjm
žwlássť, a po wssecky dny.

Každý z náš a w kašdém okamženj nalreá
Ježjsse, hledá:li ho š wěraU; každé chwjle mčiže
š Ujm rozmlanari, gemU UaUži a bde swaU žaB
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lowati, aniž mei zapotřebj na pohodlněgssj přjlee
žitost čekatj. Geden každý z Uáš může k BohU
kdykoliw přistaUpiti, a ho, gako swé gmš!nj, a ceo
lého mjli a milowatč. u Totš ono welčkě, bezea
gmonné sstěstj wjry bez widěUj.

Stegslél)o sladkého ssrěstj poskthge láska Boe
ha nasscho, ťteráž fe wssak w faUkromj toljko zgč:
nge, a šwlásstě UemocUé:UU, na loži tčsse fe
chowagjcij trpit:xli, kterýšto gako Marja U noo
haU PáUě fedč poslaUchá, an gsný we zdrawj a
sstěstj postawellý podobnmt láskaU fe hoUofj, pro
welčké wssak od práce kepráci chwátánj š láskan
taU toličo na poskoku, přjliš hlasitě a wássniwš
rozmlamoá, erěda, gakby sstěsťjswé dosti wyo
nachwálil. Po romto powka wssač pozUáwá se
takowá lexšskagakožto oheň, který střechaU whrá:
žjp dlmcho Uetrwá, brzy wyhořj, a až do posled:
njho plamjnkU UdaUtUá. Tato obniwá táska mU:
sj opět Uowem podpalowána býti; an naproci
tomU nemocný Ua loži ležjcj gedině na Pean hle:
dj, geťxožmilUge, a germ geho fe drše celé no:
ci š njm rozmlauwá. oou Neddá Ua bolest w au:
dech gcho žUřjcj, poněwadž prowinčnj swé proti
PáUU zná a cjtj. NeyhlUdssj bolestj a ljtostj
proniant, wzljkage padá k UohaUm Ježjssowým,
a profj o milost. uo W tomto důwčrU:šmšJežj:
ssem obcowánj zgenge se Pán trpjchu: gakožto
smjřťtel, kterýž giž wssecko k wyčaUper porřebné
wykonal, a rozhogň::ge tak w srdci skraUsseném
plameU lásky, .kteráž ode dne ke dUi che šrůstá,
až konečnč milugjcj frdce gako hořjcj swǧce se
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ztráwj, gegižto poslednj giskra gesstě gednaU plax
men wyrazj uu a tak wstUpUge dUsse se oddělU:
gjcj do nebe.

MilUgeš:li, milý Ucmocný bratře! Spasitele
swého gak náležj wraucně, křjž twůg k Umjránj
zaswčcený, a patřenj naň bUde twým neywerssjm
potěssenjm, a bUdeš li srdcem synowsky milUgjcjm
wsseckorošwažowati, co Ježjš pro naš hřjU:xjky
Učinil, mile rád celé hodin U nohaU Ježjssowých
klečeti a slšeti bUdeš. Když geU pomysljš: Kdo
tak milowati může, gako Ježjš pokolenj lidské
milUge, kdo z pmché čisté láskh tolik trpěti může,
co pro náeš trpčl, tenť mej býti láska sama. u

Powážjš:li tUto welišaU lásku Bohač!owčka,
w srdci swém pUžeU bUdeš, Uctiti ho, padUauti
Ua twcčř fwaU,aaklančti se gemU! Mocně tažen
bUdeš k Ježjssi, prostťedekU fwšmU, a budoš ho
wzýwati xopomoc a wyswoboženj Ježjš wžal
na se slabmx a křel)kaU přirozenost nassi, by Uám
Ubohým hřjssnjkům srdce dodal, bychom š aUpl:
nau d:eiwěraU k němU přistaUpilč, a bjdú swaU mU
ža!ýwali, aUtrpnost a slitowánj od nědo očečá:
wč:gjce. Ježjš Krťstnš Ukřižowaný má nassj po:
těchchs nassim aUtočisstěm, a wyswoboditelem bý:
ti. W něm gediném Ualežáme nasseho milého,
smjřenél)o, nebeskél)o the. Otec milofrdný zge:
nge se toljčo Ježjssem Kristem Ukřižowaným;
giného Krista kromě UkřižowaUého Uenj. Ježjš
za Uáš smrt podstaUpil: možná:lř che milowati,
nežli náš Ježjš milUge? u Ontě ďokonalý Bo:
ha smjřitel, pewná, nepohnUtelná skála wssech,
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kteřj sobě na Učm žakládagj, a gel)o se přjdržegť.
Qntě wěčně nežměnčtelný půwodce a zakladatel
nasseho dfpc:fcčnj. K němU zřjzeny gfaU nasse ža:
lobn, Uasse žádosti a slžy, a ontč nasse důwčra
w žiwotě i sm:xti.nu PowažUgeš:li Spasitele nau
sseť)odle geho lásky, řekneš š Pawlem fwatým:
Nic mě, ý Jcžjssi můg, Uemčřž odděliti od lásky
twé.

Ach, miFý Uemocný přjteli! milUgeš:li Ježj:
sse, srdce twé pocitem wděčnosti, taUžeonsti a
nčxžnostioplýwati bUde, a budeš se radowati, že
pro milowáUj Ueyhodněgssjho nčco trpčti lnůžeš.
Což gfaU Uxsseckatwá Utrpenj proti ncwhcenitelným
darům milosti Sp.tsitcle Uasseho? uxo Zakryt gsi
relý krwj Ježjsse Krista. Nesmjrné ceny záslxch
geř)o aUčasteU bUdeš, bUdeš:li ze srdce hřjchů
fwých nenáwšdčtť, a fmilowánj Spasirele swého š
aUplnaU důwěrnostj danati. uu Rcč k Ježjssi bez
přestáUj, a mlUw tak dlmcho, dokud gažyk twůg
smrtj nežtUlďne: Ježjssi! Bože můg a Spasiteli
můg! w txcbedanám, a w naděgi twé setrwám
až do smrti; a byť i celé peklo proti mnč po:
wstalo, chtjc mě w předfewzetj mém zwiklati, ne:
zanám; Ueboť ty, Ježjssi! gsi láska a

W chorč šiwcbytj mčho lodj a

PotěchU mi zgeweUý nám pogem plodj,

Angelč nebesstj že náš chránčgj;

Ať se tedy stčny lodi zboťegj,

Z kalicha nadťge bUdU pjti,

A tak klidnč na zbauťené wlnd zťjti.
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ZanáUj byť Ua mě dotjralo,
Temno febe hUstssi Ua mne doťčhalo,

Byť fe smrt a pčklo kolrm točily,

A mě pohltna::ti l)rozily,
RUce scan, Uchopjm fe Boba fwčho,

Z Uebezpcťcrxstwjwywáan gistě wssel)o.

W bjdč, ba i w fmrti Uaděge fe wiUe

Ke mě š Ucbesiým fe UfmáUjm, a kyna

Kťjšem mi, a šchná nebessťaUka mne

ZafwěcUǧjc mě giž smrti bljzaUnké :

„Brzy Uebrš dědicem máš býti,
. Wččnč š Bohcm spoch w Ueťdižjti.“

b

Zl. Wětssim djťem čsowčlč nemocný gak poo
dlé těťa, tak i podlé dnsse nemocen býwci.

Málo kdy člowšk dle těla toliko, nýbrž ča:
sto, ba wětssjm djlem, dle tčla i dUsse nemoccn
býwá, a dUsse druhdy U wčtssjm Uebezpečenstwj
býwá postawena nežli tělo. Prozřetelnost dobro:
tiwá dáwá nám lékaře pro tčlo i pro dUssi: ale
bohrržrl! mezi Ui:Ui býwagj Uěkdy i Ucpowážliwj,
kteřj UedUh za UepatrUý powažUgjce, na bolenj
swčdomj, Ua nepoko srdce máťo dbagjll, čjmž sc
UedUhdcrchownj rožk)ogňUgo, a w nebezpečenstwj smrri
wěčné Uwodj; a widaUce, ano fwědomj Umjragj:
cj)o gako Ua skřčpci se sijá a swjgi, tuť fpěcha:
gj předepfaných prostředťů spěssUěpodati, a Udčlj
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na gcdnaU nomocnémll, co mU zponenáhla toliko
mělo býti podátráuo.

Tento truchliwý staw dUsscbýwá také Uezřjdx
ka Uzdrawenj rěla Ua přrkážku, a proto by ne:
měl Uikdy Uemocný tenkrát teprw po lékaři ducho:
wnjm se ohťjžeti, když giž smrř očečáwá.

Milý přjreli nemocný! stůUčx:li dUsse twá
spolU š těleln, dey powolati oběma, lékaře. K
Uzdrawenj wssak dUsse swé mUsjš š pomocj Božj
neyche sám aučinkowati. Učinšš:li co ti bUde
možného, bUdeš moci kU konci š gistotml řjci:
Uzdrawema gcst dUsse má, a Uerožmmůže sc che
š pomocj Božj, a očekáwati bUde přjsstj Páně.
Budiž Ubežpečon, že žádný z lékařči dUchoijch
nenj tak ne:cmělý, by neUměl spomoci, genom když
ho záhy o radU požádáš, a radaU gchouani tenn
kráte erpowrhneš, byť byš tisjcekráte maUdřegssj
byl nad Uěho. Uzeorawowánj geho ner založeno
na učeném wěděnj, nýbrž na swaté moci, ktoraUžn
to w něm Duch fwarý působj. Takeť wj grdem
každý dUchoij lškař, za gak welikaU cenU Spau
sitel božsky wykaUpenj Uasse wnpůfobil. Okaž
mu geU rány dUsse swé, i Umj pomoci i pomůže
zňgisté.

Ach, my lxjdnj hřjssuj lidéš ať Ua loži skUx
čjce Uemocnť lcšjme cmeb zdráwi sobě wykraču::
geme, přcdc se, co se dussj Uassich týká, wssčckni
w UemocUici wx)nacházjme, a kdo wnirřnjlšo Ue:
dUhU, fwého hřjchU, nowidj, bnď slepý gcst, bUď
ho, což gesstě horssj gcxst, Uechce wtděti. uu Ne:
chceš:li se tedy sám sseilitť, aneb pokrytcem fám na
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fobě býti, za zdrawého gesstě těla sám bUdeš cj:
titi, gak welmi dUsse twá lékaře a lékU zapotřebj
má. uu Ať fe ale má dUsse twá sebe hůře, Ueu
třeba ti Uad Uléčenjm gegjm zanati. Djky ra:
děgi BohU wzdey, že se roznemoci dal tělU twé:
mU, by se ti oči otewřely , a byš widěl nebezpe:
čenstwj dUsse, krerážto gest rakořka w poslednjm
tažcnj. Zemřelať by smrtj wěčnaU, kdybyš gř
děle š UedUhem gegjm bez pomoci lékarské zápa:
siti nechal.

Gakožto křefťanU nemá ti býti Ueznámo:
Gestli kdo z wáš stůně, powoleyž kUěžc a t. d.
xxuxKněz tedy gest prawý lékař, genž ti fwětlo
mbeské rozžehne, by neyhlUbssj srdce hlUbiny gjm
oswjtil, a zlé w němk fpatřenj nebdlo, ado čista wyu
wrženo bylo. uu Uzdrawenj dUssegest tagemstwjm,
kteréž nenjk patřenj, nýbržk wěřenj; neboč praw:
da božská djx w listU swateho Jakchx aposstola:
a gestli Uemocný postawen w hřjssjch, odesstěni
mU bUdaU. Má:li zde býtiřeč o pozůstatcjch to:
liko hřjchU, aneb o nepoznaných hřjssjch, tedy
wěz, že božský náš Spasitel dřjwe nežli na nebe
wstaUpil, kněžjm moc dal w spráwě Božj wssecky
hřjchy odpustitj. Kterýmž odestjťe hřjchy, odan:
sstěgj se gjme

Užjwal:li gsi dle napomenutj DUcha swatého
lékU od Ježjsse Krista předepfaněťx,o k Ušdrawenj
dUsse fwé nemocné náležitč a hodně,wyznal:li gsi se
skraUssenč z hřjchůw fwých, dosáhl:li gsi kněžského
rožl)řessenj, magj tě rány na dUssi twé zhogené k
pokoře wszzowatid, máš se ale také důwěřowati ,
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že dUsse twá Uynj zdráwa, ba posilněna gest, a
ačko!iw tělo twé žrmře, přrdc že bllde žjti dUsse,
a žjti w pokož;i a radosti wěčUé. uu A kdyby ti
drUhdy gesttě oua čerUá myssléUka Ua mysl wstau:
pila, šdaž dusse tn:xá Uzdrawena gest skutečněneb ch,
Uedť:diž malomysl:řý; neboť wěz, že při nemoci
duchownj Uryche Ua tom záležj, chče:li UcmocUý
Uzdrawen býti. moWždyť gsi se kUězi, co se týká
taUžebnosti po dnsse Uzdrawenj, fwěřil; dobře tak,
tedy i žádost twá fplUčna, a dnsse twá Uzdrawe:
Ua gest. Mimo to, máš také lékaře neylepssjho
U sebe we swětnťci fwé, Boha totčžto, gchož w
každém okamženj o pomoc wzýwati Uxůžcš.

Ačkoliw Uemoc od hrUbssjch wýstnpčů oswoe
bozuge, předce gj nelze gest, křchkost přirozenosti
lidské odstraniti, a býwagj i w Uemoci okamženj,
w kterýchž fe z weUkU j z wnirř aUtok Ua náš
ččnjwck, gemužbychom neodolali, kdyby nám Bťihz
nepomoť)l„ a Uáš na lodičkU tiché mysli erzal,
w Ujžto pomocj wesla wjry plugeme, až fe k zea
mi pewné pokoge wěčného doplawjme.

Z chmocj patrnč wyfwitá, gak Bůť) žmtmhx
slně k tomU směřUge,by sč člowěk bUď od nedUhU
těla ne!d drlsse U;drawi.l; často j od obéťšo. Ba
ne zřjdka se přiť)ázj, že čjm Uč.;hogirrlněgssj býwá
Uemoc těla, tjm che zdrawj dUssi přibýwá. Přee
fwčdčen:li gest Uemocný o této p:xawdě, wynachážj
se na prawé ccxstěk spasrUj. Pak Uedbá che na
ostrý lékařský nůš, aniž fe otřččfá Uad hořkostj
lékU, Uýbrž posilňuge dncha swého onjm mocným
heslčm: Pane, gen zde řežey a přťpalug, germ
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tam Ua wěčUosti mne žachowey. Tato wssak žá:
dost mej ri od srdcc gjti. UšUáwey aUmysl, ktex:
rý BUh má, an tč tak bolestnč ansstjmil BU:
diž gist, že trápenjm čtwrt hodiny tewagjcjm zde
sobč che wdstogjš než abyš w očistcihodně dlaU:
ho lkal PečUg tedď, byš milost tUto od Boba
ti pronázanaU obrátil k fwémU UžiršU a záslU:
hám. uu Poždraw toliko křjž fwčig častěgssjm poe
ljbenjm, a řjčeáwey: Pane, staň se wůle twá!
Chceš:li rráper má rožmnožčri, rožmUožiž i trpě:
liwost maU, a posilniž mě, bych sUesl břemer,
kteréž otcowská rUka troá Ua mne wložj. Budu
trpčti, poněwadž tomU tak chceš; wu bych wssak
trápenj swémU Uěgaké ceny dodal, a gjm dth
hřjchů mých wymazal, spogUgi trápenj fwá š Utr:
penjm Spasitele mého, kteréž w aUzkostřstrtelné,
tři hodin trwagjcj, Ua křjž přibir gsa, sUássel.uuo

Mčlý bratře Uemocný! Bůh sice chce, bysi
se odex.rzdal do wůle geho, Uezapowjdá ti wssak,
byš w bolestech twých sobě powzdychal, a gako
Kristuš PáU prosil: Možná:li, Očče! odstUp ka:
lich tčnto ode mne. wu Smjš wšljkati a bědowa:
ti, alč zustaň do wUleotcowy odčwzdán; tjm sz:
sobem mUžeš Utrpenj swč proměnťti w oběť BohU
milaU za hřjch) swé. Čjm ro;manitěgssj gsch twá
trápenj, čij pronikawěgssj twě bolesti, ačjm Uec
zhogirelněgssj twě UedUhy, tjm lhostegněgssj ti bU:
d.e žiwot weždedssj. Proš tedy Boha ža trpčli:
wost, a rozhogněnj twé wjry, bwš poznal, že tť
Bůš) čalich teU tjm aUmyslem Ualil, by hřjssnjka
w fwarého promšail.
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Měg geU oči k Bohu obrárenee, a modljnxey
fe w smlkromj wzdychage, aUeb řjkáwey tšchto Uč:
kolčk slow: Pane Uxilostčw bUď mně hřjssUšmU.ud
Tmlto krátkau modlirbaU whpůsobil oUen hťxjssUjk,
že odssel z chrámU cxfprawedlUčU.ijš že Bůh
gest otcem Uassjm, a že mU wssecky geho djrky
gfaU dral)é a milé tak, že Uám záslUhy Spasirc:
lcďwd darem dal, bychom gčmi dšdici byli králow:
stwj Uedeského. Genom ten se může w ořcowskaU
láskU Božj Uedůwěřowati, kdo Boha Uáležčtč Ue:
znás a erj, gcxkUeskonale milosrdUý, gak Uad
pochopenj lidské weliký, mocný a dobrotiwý gest.

Gak dlmcho fhoijá otcowské srdce Boha
Uasseho, toho důkazem gsi i th zssediwělý hřjssch
če. Hřessil gsi, a chyby swé tak časio opakowal
gsi, že anj k sečtenj Uegsau; a při wssj twé zpro:
newčťxilosti předce ti nedal w hřjssjch zemřjti; až
do wěkU siařecjho čekal Ua polepssenj twé, a gak
sám Uahljžjš, Uemoc twau gako poselkyni k tobě
wyslal, by tč ze sUa probudiwssi, k tobě ťxekla:
Qdstarey dům swůg, zemřeš.m Anedweyš dobroti:
wý Bůťy dal takš giž skrze proroka fwéldo ošUámitil
W kterýkoli čaš obrátj se bezdožný kejmně, Uepo:
mnjm na bešbožnost geho; hodjm hřjchy gcho za

záda swá, a pohřjžjm ge w hlU!)iUU mořskaU.

32. Zaopatřch fwcitosimi Umjragjrjch.

o Smrt tak aUZce drančj š wččnostj, že i mao
llčkost dosti Uepa:rná š to býwá, člowěka z časnosti
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na wěčUost wyprawiti. Gakž bržy fe nepřetchne
žťwota nit,na kreré gfme fe tolik lext drželi, a kte:
raU gsme za Uepřetržirelnm: powažowali? Ach!
Umohý ledwa že pocitUge fwaU chUrawost, a giž
stogj nad hrodem. ou Gčný Uemocen gsa domnj:
wá fe, že nomoc gcho nch k smrti, a Umře bcz
fwátostj Umjragjcjch. ou Gak dobrotiwě a laskac
wě napomjná náš Spasitel náš řka: „Bděte,
Ueboť n.ijte ani hodiny, ani dne, w kterýžto při:
gde Pán.“ nu Přihotowte fe, neboť fdn člowčxka
přigdč w hodinU, w kteranžto fe Uenaděgete. A
důrazněgi, spolU wssak i laskaměgijqcssrě dj: Wa:
rUgte fcx, by den hrůz!) na wáš nál)le ncpřipadl;
Ueboť gako osidlo obkljčj wáš. Modlte se tedy
a bděte, byste hodni Ualoženi byli, státi před syr
nem člowčka.

Ach! Uáhlá fmrt nxůže býti ť,)rozná fmrt!auo
Tak gako fmrt, tak také faUd náš nemine. W
gakém stawU fwědomj zemřeme, w rakowém přxrd
wsscwčdachm se octneme. Aposstol Páně Uám
proto radj , bychom opatrUj byli, poněwadž ani
den an hoecdinasmrti nassj známa nám Uenj, a
prawj : „Stůně,li kdo mei wámi, powolenž kně:
Zo.“ Dobře wssak pozorUgme; llneprawj : Stůně:
li kdo mezi wámi na Umřenj, aneb skoUáwá:li
kdo mezi wámi, nýbrž: StůUě:li kdo, powoley
kněze a t. d. uu chmáme tedy odkládati přiǧj:
mánj fwatých swátostj, až by wssockažiwota nac
děge zmizela, a až bychom počali smyslů fwých
Pošbýwatťe Uýbrž máme ge š prawaU wěraU a
horliwaU pobožnosti, a planach taUžeonstj žá:
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dceti, a ge, gfaUce gesstě při anpťUěm rošnmU,
přigmmlti.

chnj fnad přjběbU w pjfmě swatém, kterýž
by Uám wykročchj ž tohoto fwěta styslněgi wxǧx
obrazowall, gako taženj likU eraelsiého z Egy:xe
ta. Byliť gsaU totiž od zagetj a otroctwj ox
snxobožcni , a do šexmč zasljboňé Uwedmi, práwč
tak, gako fe š námi při smrti dčge, an rcaně
slUžeonsti těla a ncxpijrele dUsse nassj býwáme
zprossrčnť, Uepijtrle od něl)ož gak žiwi na neye
wčyš proUásledowáni býwáme, až Uáš BUh smrtj
k sobě powolá, a do Uebestého Jerusaléma, do
králowstwj Božjho Uáš Uwede. Jsraelitům, gae
kožto lčdU wywolenémUe táhnancjm z Egypta přia
sijbil Bůh k službě aUgela sxoého: Augel můg,
řekl PáU, bude wáš předcházetj. Toi)o dUcha
strážnjho widčxl celý narod, ch w zpúsobě oblakU
přcedchážel taženj. Nám wssak při wykročer š
tohoto fwěta Bůh fám chce přjtomeU, a Ua cestě
k wěčnosti Uassjm wůdcem a průwodčjm lxýti. uo
OU fám propůgčuge se nemocnému w Neysw.
Swátosti Qltářnj, a gest š Ujm w bolcstech smr:
ti co neyanžegi spogen, zůstáwá w Uěm, neodchy:
lUge se che od Učxdo,a žige š nim do poslednj:
ho okamženj, w Uěmžto ho hUedle do blaženosti
wččUézjUwádj.

Zaantj a potěchU neUrozkossněgssj Oůsobila
by w náš ponjšenosti a pokory plná láska Spa:
sitele nasscho, kddbďchom gebo dobroto tak hogUě
a UeUstále Ua fobě nezakaUsscxli, a dermě ho w

hostči swaté newjdali, w,kteréžto náš gako lásčaU
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zawězněn očekáwá, až ho nawsstjwjme, a bjďU a
záležitost fwaU UxU předneseme.

Když onen ewangelický setnjk byl slyssel o
zázracjch Kristowúád, an práwě služebnjk geho ge:
mu welmi milý tehdáž nemocen byl, rakowaU na:
byl důwěonst, že k Spasiteli nassemU ssel a ge:
l)o prosil, by slUžebnjka !UU Uzdrawil. deowěd
Spasitelowa zUěla: „PřigdU a Ušdrawjm ho.“
Tato dobrotiwost byla pro fetnjka tak erčeká:
waná, a Uaplnila l)o takowd.šmobdiwenjm,že zwo:
lal: Pane! negsrm toho hodčn, abyš sám w:ssel
do domU mého. wu Ach! rci toliko slowem, a U:
zdrawrn bUde služebnjk můg.

Co teUto sernjk pohanský činil, to i mo kře:
sťané činjwáme, beraUce w nebezpečenstwj mrci
aUtočisstě fwé k Páml Ježjssi; a slýcháme i slo:
wa potěssitelná: PčxigdU,a Uzdrawjm tě!uu Do:
brotiwý Pán a Spasitel přichážj skUtečuě; béře
se ze swatynč do přjbytkU Uasseho, ba do srdce
Uassel)o, by dUssi Uassj zdrawj Udč!lil, kterét)ož k
fpasenj UassemU gediné šapotřebj gest. uu Kdožby
rowně š omšm fetnjkem nezwolal: PaUe! gá bje:
dný hřjssUjč nrgsem hoden, byš wessel ke mně.
Ježjš wssak ,netoliko prawj: přigdu; Uýbrž při:
cházj také skUtečně, byť byl nemocný w sebe cha:
trněgssjm přjbyrku, a w té neywšrssj chUdobě;
byť byl i febe osskliwěšssj Uemocj raUěn, tak žcxby
žadný U Uěho býti Uechtěl, Ježjš předce k němU
pťťchášja ť)l) ho Uzdrawil. uu A bdť byl Uemoc:
ný před tjm ten Ueyzlomyslněgssj hřjssnjk býwal,
tUpitel swé wjry, nepřjrel a pronásledownjk swé:
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ho Pána uu Uicménědostáwá za odpowěd: Přie
gdU, a Uzdrawjm ho.

Což gest widěti z tohoto dobrotiwéhoklidem
se snjženj, Uežli tU neyněžněgssj taUžebnost Spasi:
tele Uasseť)opo Umjra,qjcjch?u Ba taUžer Spa:
sitelowo po UemocUých gest tak prUdké, že mU an
chUdoba Uemocného, an osskliwost Uemoci, an Uč:
kděqssj hřjssnjka zlomyslUostuUemůže zabráUiti, Ua:
wsstjwiti a Uzdrawiti ho.

Gak se ztwrnge, co Dawid Uadssený pro:
řekl: PaUe! kdo pak gest člowěk,že ho ansstěwU:
geš? uu Kdožby UežasUUl Uad takowm: Uáwsstě:
waU, od takowšho Pán.l tak UchodnémU stwořer
učinčnaU? u Powaž gen , milý Uemocný přjteli !
Bůl) twůǧ tě ansstěnge, tebe, prach, gemuž dal
žpůsobU. Twůg, od tebe tak často Uražený Bůh
tě ansstěwUǧe, genžby tč giž dáon od twáře
swé odmrsstiti, a do ohně wěčného byl UwrhUaUti
mol)l. u NawsstěwUǧetě Spasirel twůg,kterýžto
ž lásky krtobě š Uebe šstaUpil, a žiwor swůg Ua
křjži obětowal, byš k žiwotU wěčUémU, přiǧjti
mohl. u Nawsstěnge tě saUdce tmůg, před Uě:
hož co neydřjwe giž přčgdeš,. akterýžro mjsto za:
slaUšenš přjsnosti a fprawedlnostj, láskU fwau, ba
i febe famého tipodáwáe u NemUsjme:ližš Dawi:
dem se podiwiti a zwolati: Pane! kdo pak gest
člowěk, že ho nawsstěwngeš? aneb še fetnjkem řj:
ci: PaUe! Uegsem hodert, byš sám ke mně přissel,
rci toliko slowem, a bUde mi spomoženo. š

11
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Pokračowcin.
To Ueypotřebněgssj, a neydůlržjtěgssj, oč U:

mjragjcj křesťcmpřed skonánjm swým postarari se
má, gest hodUé přigcxrj swatých swátostj, kteréž
cjrkew swatá djtkám swým, odtUd se odebjragjcjm
Udělowati welj. Qd tčchto prostředků spaerjmůu
že se Umjragjcj wsseho Uadjti, čexhožmU k cjli romU
Zapotřelx,jgest; totižro: Odpusstěnj hřjchů, posily
w bogi Ž nepřjtelem dUsse a koUečUě pewné důo
wěry w zásllchy Spasitele nasscho, genž ráčil řjci:
Kdož gj tě!o mé a pige maU krew, žiw bUde na
wěky.

Eliáš prorok byl gednoho čcst w takowém
nebešpečenstwj, že Boha prosil, by ho nechal Ur
mřjtč. dewil se mU wssak angel, krerýž mU
prawil: Wstaň a gez, Ueboť máš cestn dalekau
před sebaU. J podal mu chleba, a nádobu won
dy. a Eliáš pogedl, aposilUěU pokrmem tjm, krá:
čel až Ua horn Horeb. nuw TU w!)obrazené máme
posilněnj smátostj OltářUj na cestU k wččnosti.

J ty,přjreli UcmocUý,zapotředj máš posilněa
nj , gsa w ncxbezpečerxstwj zbawenu býti žiwota
wezdegssjho, a mage se wydati Ua ccstU dalrkaU;
máš totiž Ua horU Božj, na wěčUost se odeb:xati.
nuo Daleká a nebezpečná to cesta. un. Spasitel
naš hlasem swé swaté cj:kwe ti přimlaná: Poe
Pssxon fuxnřust1 uoknn! š !Uetckul fmust n no: sfstallčU Ul PCzu,U ld77U“, uwUdo da,dú

ba sjlu, krerýž se ti Ua cestU podáwá
Mohl:li Eliáš drobtem chleba, a napirjm se

wody až Ua horU Horeb k rozmlanánj š Boe
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hem se dostati, čjm wětssj sjly a moci mufj chléb
nebeský, tělo a krew Bohačlowěka, dáti, by fe
člowěk bezpečnč dostal do neb k patčenj na Box
ha! uo Dawid řekl: Ner se mi Uičeho zlého
ob.iwati, gsili ty, o Pane! še mUaU Čjm smad:
něgi ty, gakožto Umjragjcj kiesťaU po přigjmánj
erchš Swátosti tože můžeš řjci, an š tebaU
Bsch gest na způsob o Umoho laskawěgssj Uožli š
Dawidem byl.

Ach, bUdiž dobrě naděǧe, dratře Uemocný! Uee
doť PáU Bůh náš tak se k Uám snižUge, a gest
k Uám tak dobrotiwý, že anř wýmluwy od tebe
nepřigťmá ; nýbrž Uedaǧé se nehodrxostj twml Zdr:
žeti, sám přicházj; přicházj, a zůstane U tebe, ne:
boť se giž připozdjwá.

erkew swatá, plna dUchaJežjssowa prawj,
že gedenkaždý křefťan, w nebezpečenstwj smrri po:
stawený, powinowán gest Neyfwětěgssj Swátost
přřgmaUri, a odčdoláwá se Ua slo:da Spasitele
samého: „Nebudetecli gjsti tělo mé, a pjti krew
mau, nebudete mjti žiwota wěčného w fobě.“
erkew tedy Umjragjcjm Ukládá za powinnost pod
ztrátau žiwota wččUého, Tělo a Krew PáUě při..
gjmati. Nenjť to redy pauh:č rada, nýbrž :ozkaz
Páně, a powinnost od něho nám Uťožená, bychom
ho nechali k sobě přigjti, a odedjragjce fe odtUd,
ho přigali, a tak š njm do Uede wessli.

Negsi:liž taUto weličaU láskaU Spasitele Ua.eu
sseho hnUt, a nemusjš:liž 8 Dawidem zwolati:
Kdo pak gest, PaUe! člowěk,že ho nawssrijgeš?
Ach! člowěč Ue:ná nic takowěho ddo febe, cožby

x 11 ee
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Boha k tak laskawé náwsstěwě mohlo pohUaUti;
wssecky pol,mútky w BohU samém se nalezagj, w
lcisce gcho k nám, swým wykaupencům. Tato
láska ho z nebe na zem, a ze žemě na křjž, ba i
w fwátost Qltářnj přiwedla. nu O din, genž
nemá fobě rowného; ta láska přiwádj Boha do
přjbytkU twého, až k lůžkU twému bolestnému, až
do srdce twého! Může:ljž se Bůh hlauběgi ponj:
žiti, možnárli, dh nakloněUjgeho ijám bylo Uěž:
něgssjea milost gek)o wětssj?

Ze tato eryslowitclná láska Spasitele k Umj:
ragjcjm k ničemnž giUémU UesměřUge, Uež ge po:
swětiti a š Bohem w blai)oslawenstwj wěčUém
fpogiti, U kceréhožto cjle ssťastUého Umjragjcj tak
bljzko se wnUachcizj: proti této prawdě nedá se
Uičehož chmjtati.mu Nnže, přjteli nemocný! lze:li
se domnjwati, žeby ti Bůh Uechrěl wsse.xckodáti,
an sebe samédo w swátosti ti podáwá? wo Swa:
tý Aposstol Pawel prawj: „Qtec UebeskýsyUa
fmešl)oe a š njm wssecko ša wykaUper nasse dal.“

O,teUto dobrotiwý Ježjš,teUto božský Spasi:
tel. kterýž tě přod twým wezdegssjm skončemjm
gesstě ofobně ansstěwuge, přinássj ti od Boha
milost a blahoslaweUstwj. u Zde spatřUgeš sám
Ua fobě onoho ztraceUšho sdna, gehož otec w stax:
wU bdeém wyhledáwá, a gemuž fám wstřjc spčchá,
gel)ož obgjmá, gemUž láskU swaU opčt darUge, a
gehož do blažeUého přjbytkU orcowského přjgjmá.

O, poklony hodného milosrdenstwj Boha na:
sseho, šenš patřj Ua hřjssnjka Umjragjcjho, aU po
spáchánj Umožstwj chyb kagjcně se k UěmU obracj,
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a š tagnaU aUžkostj k UěmU pohljšj. Bůh pře:
dobrotiwý nečeká, až smrt zblax:ženého zpět Uwe:
de, Uýbrž sám mU wycházj wstřjc, obgjmá ho,
radUǧe se z něho, a nowým rauchem ncwinnosti
odjwá hoe nu

Křesťane Umjragjcj! může:liž ti Bůh twůg
gistěgssjť)o rUkogmj swé lásky, a aUplného odee
ssrěnj dáti, Uežli gest oUo žiwé tělo, kteréž Ua křje
ži za tebe Umřelo; nežli gcxst ona krew, kteráž za
tebe, bdš Ua milost přigat bol, wylita byla?
Může:liž ti Bůh che dáti, Uežli sebe samého; a
eryswitá ti ztoho božská gcho Uepostjžitelná
láska?

BUdiž, že gsi dřjwe bněw gcho zaslanžil, a
trestů sprawedliwých od něl)o k obáwánj mčl; nxx:
Uj kagžcnostj swaU smjřil gsi se š njm, a dáwá
tobč gako někdy skrze proroky dceři Sionské
řjci: Nebog se, eyhle král twůg přicházj k tobě
tichý a wljdný; ani hněwiwý, ani strafsliwý, Uý:
brž orcowsiy dobrotiwý. Nebog se, přinássj ti
milost swaU, a pogisstěnj žiwota w Uebi, kdežto
wěčně bude š tebaU, a ty š njm.

Ach milý přjtoli nemocmš! nebog fe fmrti;
přigjmánj fwatš gest UčxogistěgssšrUkogmj nowé:
ho, nesmrtel:lédo, blaš:xnéldo žiwota. TUto potěchU
dáwagj ti slowa kněšš WolebnaU fwátost ti po:
dáwagjcjť)o a řkachho: Wčxšmi š sebaU na cestU
Těčo Páňň ňassči)o Jčxžjssš Krisťa, ǧěňžbxyřě chxrá:
nil od nepřjtele zlého a dowedl do žiwota wěčněu
l)o. fAme?n.

Q zagisté nelze ti potěchy sladssj a wětssjbo
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Upokoger w čem giUém šk)ledati, gako w onom
Ugissrěnj, kteréhož w poslednjm WclebUé Swátosti
přigjmáUj nabýwáš, a ktcxré Ježjš těmito slowy
Udělugr: Kdo gj chléd tento, žiw bude Ua wčky.
uu QUeU nččbožný stařec Simeon drže w chrámě
Spasitele Ua loktcch swých zwolal radostj: „Ny:
nj, Pane! propmlsstjš slUžeijka sxx:dél)oew pokogi,
aU oči mé widělw Spasirexle swěta.“ Čjm wčrssjm
práwem ty, křesťane Umjragjcj! po fwatém při:
gjmáUj k Boť)U Uxůžeš zwolati: Nij, 6 Pane!
dey slUžčtmij swémU w pokogi a bcxže strachU
Umřjti. SimeoU Spasitele fwěta toličo wčděl, tyš
ho wssak i přigal. uu SimeoU s:Učxltoliko Spasi:
tele na loktech držetť , ty wjčak ho Uosjš w srdci
swšm: xx

O! tyť mUohedU wěrssj přjčiUd máš Uežlč Si:
meon, potěsseně a pokogně Ua wěčUost se odebratť.
au wZčšmi, wczmi gon bez ersskáUj křjž swůg do
rukaU,arcs š srřcem sreselsxm: Pane! staň sewůle
twá; profjm tě toliko, erdřekUi mi té potěchy,
bych před mým skonáUjm, hodUým Neofwětěgssil)o
Těla twého přigetjm š TebaU Ua wčky spogen
byld Amen.

33. Potěcha dobrěho siďčdomj.

NcmocUémU Uemůže dosti porančrno lxýtť, by
fe zál)y swátostmi Umjragjcjch zaopatřiti dal, anž
mU mčxže býti dosti p!e.x.weno, že pokogUé swšdomj
gčst gak dnssi tak télU tjm Ueysladssjm občerstwe:
njm. xxx Necjtjš giž Uynj, aU na zťepssenj žiwota
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swého pracUgeš, že gčst ti odlehčeuo? Gak blaze
ti teprw bude, až zakusjš sxrědomj pokogného.
Nenjť pochybnosťj, že klidné fwčdomj gjž zde člo:
wěka činj pokogným a Uxese!ým, na onom swěrč
pak dokonale a wěčuě ssťastným.

Počni tedy swé š Boť)em fe fmjřenj š Upřj:
mnaU zpowčxdj. Wyžncčwey se š králem Ezechicč:
ssem ze wssčch let fwých š ť)ořkostj frdco. Přjfnč
suď febe sám, by tě mjrnč a milostdnč faxxdčt
Bůk). Qdfuď se za žiwa k pokánj, byš po sinrt:č
od Boha nebyl odsaUzon do pekla. Rcč Upřjmně
k Boť)U: Qtče smilowánj! Ay tU le“;jm U Uohcm
twých, gá bjdný hřjsssljk pln zabantchnj a ljtosti.
Před nebem au zemj wszáwám se, že gfexm proti
tobě, swěmU neydohrotiwčqssjmu otxcť,často a těše
ce fe prohřessil. mZcxtUǧ BohU chyby swě, a pcxe
stqw fe před Wssewědancjho k faUdU, dřjwe Uežli
tě smrt sandci dostawj. ux

Známo ti, že nám břjssným KristUš Pán
zde na zemi stolice saUdně Ustanowil, a že před
swým na nebe wstaupenjm aposstoly swé pofwětik.
a gim řčkl: „KomUž odestjte l)řjchh, odpausstěgj
se mU.“ J raké gcsstě w poslednj žiwota swého
wečer neydlahodarněgssj Ustanowenj za!ožil, a febe
samého nám darowal , bdchom skrze Uěl)o U Bo:
ha the wilm fwé zaprawowati, a od wščnčl)o
Zahynmj fe wykanpitč moť)li. uš Ne:mležáme:čiž
my bjdnj břjssnjci dosti Upokogenj w tom, co rá:
čil Ježjš přč posledňj wečeři řjci: „Totoť gest
krew,kteráž wnlita bUde Ua odessrěnj sxřjckxů?“u
A nenjllto dosti weliká mčlost, že tě B.ih položit
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na lůžko bolestné, kdežto fobě Uesčjslných záslUh
můžeš zjskati? Snássčxg toliko bolesti Ua zadosiiU:
čiUěnj za hřjchy fwé, a gediUý takowý kagjcj den
š náslchgjcjm skraUsseUýmz hřjchůw wdznánjm
bUde postačowati k smjřenj se š Bohem. uu

A byť byš hijssUjče i mladý gesstě bdl, což
z todo? že mladý gako starý fUUxtibljzek gest.
uu Žiwot náš podobá fe Uaplněné nádobě, kteráž
po kapkách teče, atak zponenáhla Umjráme, až
poslednj žiwota kapka wx)tcče. Bůh tomU chtěl,
by Uám poslednj žiwora den šůstal Uešnámý, byo
chom kašdičký za cen poslednj powažowatč mohli,
a wždy přihokoweni Ualezeni byli.

Žádage ssťc:stněnškdy anřjti, mUsjš se dřj:
we Učiri dobře a ssťastuě Umřjti. Šťastná smrt
nenj Umřenj bez bolčxsti, Uobtž odebránj se ze swě:
ta š Bohem a w pokogi. u J Ježjš w bolee
stech, ba w tčxchnewwětssjch bolestech na křjži ze:
mřel, gedinš proto, poUěwadž gakožso obět za hřj:
ssné lidstwo Umřel. uo

Ježjš Uepominnl padlé lidské pokolenj lhosteg:
Uě, wida ge, ano pohřbeno gest w zkáze. Pomohl
mU, obětowaw žiwor swůg za gcho wykanpenj.
Až podneš gest chžjš spomocnjkem a Utěssitelem,
až podneš wyhledáwá blaUdjcjch, aspomáhá pad:
lým.

Klesl:li gsi a přemoť)larli rě pokUssch, plač
gako Petr, a Utjkey se k tomU, genž nechce smrt
hřjssnjka. uo Powstaň Z bláta, a očissť posskwr:
Uw pádem způsobené slzami kagjcjmť. ou Neť)leď
wssak hixjchy swé wymlamdati, neboť osprawedl:
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ňowánj twě mohloby Uebezpečněgssjbýti Uad hřje
cho samy

Chowáš li hněw w srdci swém, Uemesskeyš
neprjtelem se smjřiti a gemU rUkU podati dřjwe,
nežli se před saUdce postawjš uČastěgř gsem giž
sice w knize těto o tom mlUwil UemUže wssak na
sskodU býti, opakugč li, že tj nebUde odesstěno,
pokUd neodestjš bratch swěmu ze frdcez .u.
W tom sodě Uedey ani peychaU, an popUdliwostj
brállitč, aniž sám se pře„mlaney, gakobyš ty byl
straUa dřjwe Urašená. ZádnaU zámjrckaU, žádUaU
weymlUwaU fepUedey zaslepiti. uuo Umjragjcjm se
rádo odansstj. Alc Uechťmá předsewzetj twé aue
čiUek gakýkoliw, Uepykey ho; Bůh wssewědach
zná frdce twé, žč hotowš gesk bez hUěwU a zásstj
fwět tento opUstiti, a proukáže ti milosrdč!tstwj
tať, gak ty fe proUťážeš :x!jlofrdným k fpokUbra:
trU fwémU. u A gsi:li od Boha tčckowau miloe
0sij obdařen, že přimlanánjm i gčUým k smjřenj
f.x š nepřátely swými náponocen býti můžeš, cZ!
pak swěriž swětlo twé, a wezmi žel)nánj š sebau
do hrobu. K čemU gest sklad zbožj UeyUžitečněg:
ssji)oa Uer:ll Ua pkodeg? u Nechať tcdy z darů
twdšch i ginj Ušitek :Uagj; Ueboť kdo dobré činil:i
mUže, a opomjgj, hřessj Uč se od Ježjsse nepřá:
telům swým odpausstěti; a nebo newjš co nám
ewaUgeliUm o Utrpenj PáUě wyprange? „.u.

W pťedolestné fmrti dobč auu

Aby Uežhym:li w zlobč

9,?cpťátelé gebo,
Usty fwými
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Ublcdlýmř

Px:osilza nč the fwěhou
KristUš PáU.

Ay, tUť tobč pťjklad dán!

Podoben bUď Spasileli;
Odesť swěmU ncpťjtclč
Gcbo prowinčnj;
NUť ho k fobě,

Podcy rUce obč
Gch kUsmjťch;
LáskU swaU

DarUg gch pťedcssťaU.
..skn

34. Bňb gcst Qtrem nassjm.

Křesšan powašUge Bol)a za swěho the, a
slaUžj mU gako djtě Upřjmně, a zcelěl,xo stdce.
Gako djtě w každé žáležitosti Utjká fe k BcchU,
gako djtě očekáwá wsseckodobré od Boha, a ne:
žná ani bášně, ani mxcenj, nýbrž toliko láskU, a
poslussen gest the toho z lásky. Djtě také wj,
co milémU thi d!UžUo gčst, žač mU má děko:
wati, a hledj wdčxčnostswaU thi UxždyckhposlUu
ssenstwjm dokazowati. Tak gedná Upřjmný přjtel
Božj, křesťan. Poměr, w kterémž k Bohu stogj,
gest geho swrchowanaU radostj. Gak mile na Bo:
ha pomyslj, tUdjž lasiawý Qtec gest před očima,
a to ho pamatnge na geho powinnost. Každý
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den, kažďá hodi:m, každé okamženj znowU mU pra:
wj, gakých dobrodinj z ruky wssemohachho, ncye
maUdřegssjho, Ueydobrorťwěgssjho the giž obdržel.
Obdinge gak swaU nehodUost, tak božskau otcow:
skaU lásku. J w čaš naUze, bolcstj, a rcemocjx:jl
pošdwih:lge křesťan s;dce swé děrinně k BohU, a
a obracj wssecky fwé žádosti a prosby k UěmU.
Cokoliw činj, a trpj. čin a rrpj pro Boha,
by l)o gakožto swého milého the rjm oslawil, a
gméUo geho žxoelebil. Bůh gest :nU počátkem a

ukoncečm. Celým srdcem gemu slaUžj uu z náktona
nosti, zxl.:isky a š raďostj. Djtě nchledá dlaUho
slow, gačý:ni by se otcř zaljldilo, Uýbrž magjc gea
mU prost přednésti, dáwá srdci swémU mlUwčri.
Tak ležjnemocný Bot)U Upřj:rmě oddaný, gako tr:
pjcj djtě Ua swém ložis a žalUge BohU še wšdy:
chánjm sice, ale takě še synowskch podrobenosij
bde s:ďaU. Citowé geho gsaU Uábožnj, a slaUš.j
mU za slowa. Nepřemčxysslj o tom, gak by mčl
řjci, Uýbrž poUecháwá to srdci, které wygádřenj
Ueylépe by mU poslaUžilo. W sprostotě srdce man
wf š Bohem gfa přeswědčen, že rakowý Orec ga:
ko Bůh nehledj Ua slowa, Uýbrž na srdce.

S takowaU synowskaU myslj wěřj křefťan
wssecko, co Bůh wěřitiporaUčj. Wšřj také, že ge:
ho Uemoc gest cesta, která ho co neyspěssněgi k
blaženostč wěčné dowede. u Měg za to, křesťane
Ucmocn.ý! žč beš cšto ččstš dšršnnš :Uyslš wjxxc!.t.šmč
nikdy Uáležicě a dokonale žiwá UebUde, tak aby gč
žádné pokUssenj, žádný aUsměssck dU:hů bczbož!lš
smeyfslegšcjch zwičlati mxmohl. xu
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Tato wssak nábožná dětinná wjra Uenj Učco
snadnét)o, nýbrž bog, a proto dj pjsmo: BogUg
bog wjry. uu Nedey se tedy od tupitelů wjry w
mysli fwé dětinné meyliti; neboť wjra w Boha
fe důwčřugjcj má mnoho nepřátel. Swětsky
smeyfslegjcjm za těžko přicházj w ginél)o Boha
wěřiti, nežliwtoho, gchož w rUkaU Ueb w poklad:
nicjch swých magj. Srdce gegich přjliš ztUha
lpj Ua časnosti, a Boha prawél)o nelze mU obe:
ǧmm:ti.umuMUsjť náš tedy Bůh dr:chdy gako ma:
lé děti bez pomoci Uechati, bychom pocjtili, že mi:
mo něg žád:řého Uenj, kdoby nám zpomoci mohl.
u Matka Uosj, ljbá a celUge, krmj a přikágj
djtč swé, a má š Ujm tU Ueywětssj trpěliwost, a
předce gak dlmchého čan býwá zapotřrbj, dřjwe
nežli se djtč matkU šnáti, gmenowati, milowati a
ctjti naUčj! xue Gesstč delssjho čaflt zapotřebj
gest, nežli se naUčjme Boha znáti, miťowatč, ctjx
ti, a w Uěl)o se důwšřowati. u Ner to tedy
otcowská pexčliwost, když Bůh djtš swé na lůžko
ncmocné položj, z Uěhož mU kromě Boha Uikdo
pomoci nemůže? uu Takowým opUsstěnjm a bez
pomoci poncxchánjm přiwádj Uáš Bůh k důwěře
w Uěho. Tenkráte fe Učjme modlitř fez důwčťo:
wati se, a wčřiti. Wťrq ta wssak gcst milost, a
bez té milosti nelže grst dostatť se k Bol,xU. xxxxx
Nenjliž to pro Uáš sstčstj wexliké dosii, že we wssc:
moť)achj)o wčřiři a oď Uěho wssecko očeťáwaři
smj!ne;exu a proč to weliké sstěstješanedbáwáme?
m Wčř, že tak gcxko smUtUj, a bez aUčelU tobě
se býri zdagj dnowé žiwota, když sobě samémxl
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poUecháU, bez wedenj zgeweně wjrh dnem a Uocj
kwjljš, tak wygasněný a wýborně zamyjslený při:
cházeti bUde tobě osUd twůg gak mike pohádky
fe wygewl:gj, přelUd pomjgegjcnosti miZj, a člo:
wěk fpatřuge febe gakožto djlo Welikého fwěta Řer
ditele nepochopitelného,Uryweyšdobrotiwého Boha.

Ach! swčt bez wjry, bez Boha gest peklo ,
gest hrůzy plný zmatek aesjdlo zanáUj. Swčt
wssak swětlem wjry ozářený, prohřátý a dcchem
Božstwj obžiwený uo takowý swět gest nebe, gest
gediný weliký sauszk, w némžto nic maUě chžio
ge, Uic bez aUčelU w;nesseného a aUmyslU Ueye
UmUdřegssjho se Učeděge.

Mi!ý Uemocný pixjtelš! pozdwil)ni toliko očj
swých k PáUU, k stwořitexli wsschomjra, k Otci
nrbeskšmU, a Uwidjš, že žiwobytj twé, gel)ož ti
Bůh až do stářj weltkého popřál, zagisié Uebylo
bexz szesseného cjle prodlaUženo. m Ani wssak
nemlUwUě, kteréž hned po porodU U prfU slzjcj
matkh Umjrá, Uežilo bez aUčelU. Tato zem byla
mU co pocestnému slaUp š Uápifem Ua cestě, oka:
ngjcj mU, kam by se Uchýlitř měl, bh cjle fwého
mxminšll.

Clowčče .leritý! dlaUho gsi giž žiw byt, a
kdybyš se zjtra odtud měl odebrati, bUdesotipřed:
ce ždáti, žrš gen gako djtě, chwjlčinkU toliko žiw
byl euu Nestáloby to ale také za žiwot,e kdyby:
chom pro zem toliko, kdežto wssecko pomjgj, stwo:
řeUi byli. xuxxwaěť geU žiwot fwug wezdegssj
fwčtlem wjry, a frdce twé bUde taUžiti tam kde
žiwobytj ner žádného konce. Ba při záři swětla
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wjry dUch twůg fám zesebezwolá: Božč! práwč
gsi U!lUwil; akde Bůh thǧ U:ltmxj, tU ať stwox
řenj, ať člowě.č mlčj; ať wěij a poklo:m činj
Ba, Bože Umg, stwořčreli mčiǧ!

PewUč wčťjm we twč zgechť,
Na wěky še bUde dUsse žjti!

Kostč moge w prach fe pčo:UčUj:

Tčloť mej opčt prachem býti;
Wlast wssak prawá dUsse ntě

Tam gest, kamž mUe Uwede

Na pokog twá rUka otcowosiá.

Než i zafrté w zem tUto tělo

Slawně kU powstánj z mrtwých wzegde;
A še zde š Uj podjl Ua wssem mčlo,

Také w sláwě grgj š Uj fe fegde.

Tamť, kde swčtko nebeš gafně zář“j,

Na Bol)a tam mčho patťiť twáťj
We twáť bUdU mocč Ua wěky.

Pokračowánj.
era od Boha Uám zgewená wede Ueybez:

pečněgssj cestaU k spasenj, neboť gest moc, čteráž
j to neytčžssj přemáhá, a wssemU gedUánj a koUáe
Uj UassemU přjgčmnosti a požchrxánj dáwá Lex
titémU gest wjra holj, o niž fe podpjrage gako
oslš Uý fmrti wstčjc k:áčj era člowčka Uč
osUdU a roztičných strastj žiwota přjliš se nestrao
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chowarť, a wsscho dobrého od prozťetelnosťi Bož:
ské fe Uadjtť. .ery fwé pewně se dx.xže,UemocUý
na lňžkU š potěssenjm patřj Ua wexčer žiwota, cm
se bljžj, a Uedbá o to, bUde:li to gcxssrědni, mě:
fjce Ueb léta trwati, Uežli ho Bůh k sobš powon
lá. S weseťau twářj a š Ueywětssj d:;cha ťlidno:
stj ležj na fmrtelUé posteli, a š tauže UpokogrUaU
Umslj položilby se i do račwe, a sámby wjšo ža
febaU zawřel, kdyby to UábožeUstwj od Učho žáa
dalo.

Nábožný člowěk, do gehožto srdce wjra wry:
ta gest, UepowažUge smrr za přestáwkU žiwota,
nýbrž za rukogmj, že w nowém a lepssjm stawn
wěčně trwati bUde. wu A což ti může sskoditi,
nawykneš:lř sobč, častěgi na rakew a hrob mysli:
ti, a časem w dUchU také do Uich se pokládati,
gessto bez toť,xo co Ueydřjwe přjbytkem twým bUa
dau? xxux W frdci twěm to mUsj sspatnš wyhlj:
ti, Uemůže:li sněsti pomyssler Ua fmrt a Uoěčnost.
w Geližto cosi tak Ueslýchaného, že lidé Uáhle,
okamžitě Umjragj? u Člowěk Uábožný warUǧe se
každé přjložčtoslxi, w kteréžto by se smrti che Uež
w každé giné obáwati meel, a chowá fe tak řj:
kage gako oUeU, kterýž se w bljzkém fmrti nebez:
pečeUstwj wyUachášj. Předewssjm gest toho bedu
liw, by Uěco stálého a stkwostného měl do febe,
cožby k potěsse swé mohl š febaU wzjti Ua onen
swěr. A to stkwost:!š, a gedčnš Ua oUU cestU

gest přátclstwj š Bohem. um Býti Š Bohem w
přátelstwj, a důwěrně fezncčmem:, tot bráUy Ue:
beš otewjrá. u Kdo láskau gest spogen š Bo:
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hem, nemá giUé taUžebnostť, lcč U Boha, a š
Bohem býti; obcowáUj geho gest w nebesjch.
Nelze wssak dřjwe do nebe přigjti, nežli kdo poe
wolán gest,což se stciwá smrtj, kterážto gako po.:
selkynč od Boha poslaná, w prawaU hodiUU ze
swčta náš woláe uu Kdo Boha miluge, dáwá
sobě tedy neyhlawněgi Ua tom záležeti, by hotow
byl, až ho Pcin žawolá, aby co Uehrychlegi hla:
sU geř)o poslUssen býti mol)l. Boha milUgjcj gest
také straUU toho zawolánj 8 Bol)em swým cete
dofrožUměU, a denUě, gak mile procitUe, pomnj:
SUad gest den dnessnj poslednjm žiwota měho, a
odetUgi k tomU, w Uěhož wčřjm. uu Lchage na
odpočiUUtč hotowj fe Ue:čpodobně, gakoby této Uoci
giž k saUdUBožij mčl býti zawoláU. Nábož:
ně ljbage křjž swůg laučj se téměř Se zemj a Ue
sne š tau taUžeonstj, by n Boba w nebi proo
citm:l. Geho milngjcj frdce zůstáwá tedy na
stráži, bh nrzafpalo pťjsstj ženichowa. W tomto
radoskném očekáwáUj dnsse Boha milUgjcj drUhdy
sice gesstě se zatesknj, ona se ořxáwá žafpati mi:
láčka, a býwá až k pláči starosiljwa; ba ona
by se tnk řjkage ráda w Ježjsse fwého wslzela,
a odwracj wssecko giUé od sebe, cožby spogenj
gegij Ze Spasitelem překážeti mohlo.

Kdo tak připraweU smrti klesne do nárUčj,
neprobUdj se ginák, Uež gak šesUUl, na srdci to:
tižto swého Spasitele; a možná:li, by dUsse tc:ur
kowá gesstč slzela, bUdaU to slžy djků toliko, slzy
poklony, slzy lásko, kteréž Bohu gsaU přemilé, a
radostj wččnan odměněny býwagj.



O, přjteli nemocný! wssrcko na tom záložj,
bychom se wždy k smrri hotowili; pak se ale ta:
ké UebUdeme temna smrti hroziti. Rozwaž, že
negsi sám gediný smrtť podrobený. uu Ze wssech
millionů lidstwa zemi obýwagjcjho po něgakém
čase ani gedinél)o člowjčča ncbude che na žiwě.
A což gest také konečně nasse wezdegssj přebý:
wánj? w

Žiwot lidsiý u gest:li dlaUhý au
Trwá ofmdefát let;
A byť byl i sstčstj kwčt,

Pťedc gest obfah bjdy anhý.
Na perUti časnosti
Lctjme gen k dlaUhč wťčnosti.

Stolctj, kdyš pominUlo,
Tolik gest co hodan.
Ach co dnj giž UpťynUlo!

GfaUť co stťela lčta má.

Žiwot mizj gako er,
A gest sijn a wodnj pčna gen.

Pane! w hrob giž dlčdč, prosim,
Dey, ať fmrt a břjchy fwč
NcUstále w mysli nosim, e

Ncboť faUd a pcklo dčsi mne.

Rožšbni ljtosi, pokáUj

We mnč, bych mčl Uebe k danéšnj.
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35. Trpčlčwost w trápenj.

Cjtjš na fobě, že ti těles!xého bezsilj den po
dUi přibýwá, a prawjš, že ti křjž twůg přjliš
obtjžrrým býti počjnei, tak že Uegsi što, délc ho
nésti.uoDeyme tomU, žč prade máš; proč pak
ale erzýwáš Boha, kterýžto gediný što gest, křjž
š tebe segmm:ci, aneb lchčjm ti ho UčiUiti, a geUž
těch, kteřj wzawsse křjž swůg Ua fe, ža Ujm gdaU,
gako djtě klopewtagjcj chránj, a za rUeŽUwexde?
uxu AU křjž twůg tak tšžčý gest, proč žiwot we:
zdegssj, kdežto anze k chssenj křjže gsme.x,rak rU:
ze fobě oblil.ngeš ? uo Ach! měl bysi se spjsse rcc:
dowati, že ti piáno křjž chsti, poněwadž tjm sz:
sobem Kristu PáUU podobnčxgssjmbuďeš ru Což:
by ti profpšlo, když byš g:ko ŠimoU Cirenegský
křjž sng nUceně wtekl, a Uetrpěliwým býti teU:
kráte teprw přestal, když byš zemřel? uu BUdiž
křesťanem, a gakožto křesťcm můžeš Utrpenj swé
š Utrpenjm Ježjssowým fpogeUé Za reU neywětssj
zisk powažowati, za korUUU wjtězUaU, za stUpUě,
po Uichžto fe k blaženosti wěčUé wstUpUge. au Ať
fe tedy š tebaU děge, gak fe Bohu kjbj, a tak
dosáhneš korUny. A měl:lidx)š také w posledech
gesstčžiwota dnech pofměcha pronásledowánj trpětii :
snássegtrpěliwě, a pomni, gak i chžjš bx)l pronásledo:
wáU a pofmjwán. Ježjš byl gakožto od Bol)a wya
slaný znám, a obx)watelé JerUsalémsstj, pofpjssiw:
sse břed bránu gemU wstřjc, wolali: HosanUa!uu
Palmy metali Ua ccxstUgcho, a xxaUchafwá po:
kládali mU pod Uohy, a w sláwč wjtězné wedli
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ho do městae uu Ale, boť)Užcxl! po Uěkolika dUech
ti sami lidé gali Ježjsse co něgakél:o wrať)a, a
Uakládali š Ujm gako š nedwětssjm zločincem.
Krew gcho Ua fčbewolagjcc, noUstáli,až newinný
Ježjš na křjž řďyl odfaUžen. J pod křjšem gcho,
srotiwsse se, postjwali sr, a Utchali gemU. uu

J ty snad straUU Bol)a fwého we swětě
tomto gsi hágil a zastáwal, a bylš Uxčera od
plesagicjch weleben, a dnrš gsi Ua ťeřjžpřibjgen?
unu Gčstliže fe ti w powoláUj tmém dostáwalo
horliwosti a dobré wčile, můžeš na křjši swém
wise dle přjklUdU Spasitčle se mcx.dlčti: Qtče:
odesl gim. uu

Měla:liby newděčnost těch, gimžto přegeš,
slzy ti wyUUtiti, pomni, že nám pťxjrozenostdalň
slzy, bychom gimj w tráHeUš sobě Ulewili; nee
gsaU wssak předce tak sladkým olxčcxrstwcnjm gako
trpěliwo.st. xxu Trpčxliwost gost dUch strážnj wssech
trpjcjch; Ue tak, by trcipenj odňal, gako by ge
snásseti pomál)al. Zwlásstě w Utrprnj od nemoci
posslém, gjmžto za l)řjč!ch swé zadosti činiti chcer
me, trpěliwost fnássj i to, coš neyobtjžltěgssjho
gest. uo A kdo mezi náms Uxssemigest tcn, genž
by fprawedlnosti bošské za winy swé dexnně ncxměl
co spla“ceti ? ou Nenj:liž t.:do lépe, Ulalým, a třeo
ba:li, i téžkým, krátk!šm wssak Utrpenjm zde, než:
li trápenjm očistcowým žadosti činiti ? un A byť
řdyš ǧako aňǧeč čist bš)l, xpřčdcě bxyš fořřě ždč Ua
žemi měl nčgaké trápenj žádati, poněwadž prawx
da wěčná řjci ráčjla, že Utrchj trpčliwě fUásseUá
odměny wěčné k očekáwánj magj. uu Nemocný,
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který Ježjsse swého milxxgcx,mělby se bo pokaždé,
kráte, kdykoliw Uowý nedlch ho trápiti počUc,
dotazowati: Ježjssi můg! chceš mi tjmto Uowým
pocjtěnjm Uěco obzwlásstnjho řjci? MlUw Pane,
poslyssjm, a UposlechUU.

Wjdáme lidi, které, pokUd zžiwota a gedná:
nj gegich saUditi lze, za wywolemé miláčky Božj
powažowati mUsjme, a předc doanssrj na Uě
Bůh těžké a bolestné nemoci, gťmiž welmi dlauť,xo
a newyslowitelUě trápeni býwagj. Gegich wssak
dlauhotrwagjcj Utrpenj Uetoliko spasitolnan ssko:
laU gest k zkaUssenj gegich wjry a trpěliwosti,
nýbrž i k tomU Uapomáhá, by w milosti poswču
cenj dusse fwé rychlegssj pokroky činili, nežli by
bez trápenj fe bylo státi mohlo. Qčisstěnj gegich
bUde tjm dokonalegssj,žiwot gegich swětě„qssj,před:
chUť radostj nebeských silUěgssj, čjm che z lásky
k BohU trpj.

Přjteli nemocný! Uemohl:lčš dosawad tak wyu
soko kBohU fe powznésti, nezaney, nýbrž modli
se, a modli se Uonstále. Qbrať srdce fwé k BohU
a rci: Wssemohaucj, wssewědach Bože! Kdybych
w zármUtkU fwém i zanari měl Uade wssjm, nad
řjzenjm twým a twau orcowskan láskch nezallfám.
Ty, geUž gsi tolikráte byl mým wyswoboditcxlmn,
ani w přjtonmé bjdě mě neopustjš. Bae Qtče
smilowánj! ktobě w aUzkostifwé šdůwěrnostj fe
Utjkám. Tyť spomáháš těm, kteřj se důwčřUgj w
tebee a proto UebudUopllsstěn. Tyť čjtáš slzy mé,
a slyssjš mé lkánj, znáš tcxgný srdce mél)o pláč,
a připrangeš hodjnu Uowýchradostj, kterěž magj
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odměnaU býti za nmU zkdormaUcerst. uu O můg
dolorotiwý Bože! tebe se UespUstjm, a neUtoUU w
želU swém. Tyš Bůh mčig, kterýž mi fjly, statné
mwsli a trpčxliwosii ksextrwánj popřegeš. Wždyť
pak i fyn rwůg dobrowolně še fmrtj žápasil, a Uic
mU nezbýwalo, Uež twé smilowánj a twá posila,
kteraUž mU angčl přinesl; a tak kráčel dle wůle
tweě costaU smrtč kU křj„ži.

Ay, přjteli Uemocmý! kdyš tak rozgjmage k
Bohu se pozdwihneš, byť zármurck twůg byl sebe
wětssj, a trápenj twé bylo sebe bolestněgssj, předce
po takowě modlitbě wždy Ued,dsladssjhodUsse pokoge
požiwň::tibudeš; Ueboť spasenj Uassepocházj šhůry.
Co Bůd pro spaser Uasse giž Učinil, che obnássj,
Uežli to, co gesstě Učinťti má. Kdyby anj gesstč
toho zap.orřebj bylo, by Bůh gednorochéť)o Syna
swého Ua zexm poslati, geg mUžem ldolestj Učiniti,
a gako š čerwem a opowrhelem 8 njm naložiti
nechati, a geg Ua Uowo Ua smrt křjže wydati
mUsil; kdož z Uáš osmělilby se danati, že takowé
diwů plUé wěci pro Uáš podnikne?uuBůh wssak
giž che Učinil. Uežby kdo, a kdy danarť, ba i
pomysliti byl se opowážil. Seslal gednorozeného
Syna swého Ua swět, by za Uáš trpěl, a w mUu
kách Uedť)roz!těgssjch ža Uáš Umřel. ux

Možná:li, přjteli Uemocný! domnjwati se,
že Bůh, genž tak mUoho giž pro fpasenj twé Uči::
nil„ že tentýž Bůh poslednj k spasenj twémU pol
třebUaU milost ti odepře, aU ho dětinně o ni pro:
sjš?uu Tolčkerých giž dobrodinj obdržew od Bo:
ha hrUbě Urazilbyš ho, an byš, byť i gen na oa
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kamženj také, o pomoci gcho pochybowal.uNey:
sladssj twaU potěchaU tedy mUsi býti to, že tč Jc:
Žjš KristUš od hřjchů oswobodil. uu Mčg toliko
peanU důwěrnost a modli se š srdcem dětinným:

W tebe, Qtťe! gen fe důwěrngi;
Zťmlssck ol)nč nic fe Uesstjtiti uu

Z pomoci twě wšdy se wefeliti uuo

Wžl)lědati gen k tobě uu pťislibllgi.
Scssli na mUe, co fe tobč žljbj;
ijť, še žiwot můg to genomtťjbj,
Co mi maUdrostj twaU UfaUženo,

A mnč k snássenj gest UlošcUo.

36. Smrt wede k nefmrtcťnosiť.

Nemocný, kterýž ležj Ua loži z pmchš stae
řecjmdtoby, mohlby kročegesmrti gak náležj pozoroe
wati, a co Ueyklidněgi sedjwati, gak zponenál)la čloo
wčk Umjrá. qule, bohUžel! týd:!y,měsjce, ba ce:
lé roky UBěhnaU, w Uichžto Uemocný o Uičem gia
ném Uemlij, Uež o Uzdrawenj, a opatrném dUr
dachm sebe Zachowánj. oxu PozorUgme ale gen
takowšho na kost wyschlého člowěka, gak c(xlédni
wzlyká,eja wždy gedno a tože žalUge: Kdt)bwch
Oak zase gednaU Ušco gen pokrmU zažjtimok)l,bwch
ksile opět přjssel. uu Moť)lť by rowněž řjci:
Kdybych gen byl mladý a zdrawý, lmělbych sle,
a mohlbych gjsti! uo Ach! a mohlo by !se mnoa
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hým takowým nemocUým za oďpowčxddáti. Ne:
moc swau sám gsisobě způsobil, fcimgsinedlch swůg
na seuwalil.uZpoZorowalo se, že nrywětssjnemo:
cj čcist z přegjdánj a přepjǧenj:se pocházj. Pře:
sycowánj:se požjwánjm smoslným přiwedlo giž wj:
ce lidj do hrobu, Uežli meč. u Ba, až osskliwo
býwá slýchati o skutcjch, gimiž Ulnohý !xekl)ltoň
se wychlaubá. Nomá:li takowý swých obljbených
pochautek, kteréž z giných až fwěta djlů si přiná:
sseti dáwal, býwá Ucssťastněǧssjm Uad zwjře Ueu
rozUmUé. Gediný kuš lesa wyžiwuge che slonů,
a zemč celá nebýwá druhdy bohatá dosti, by gex
diného mlfáka nafyrila. uo Býwá:li koUečnětax
kowý Epikuregnjk nUcenUa lože se položiti, tenkráa
te rcprw nemoc býwá geho učitelkynj w zdrželi:
wosti, a půsodjwá u něho tolik, že gmé.m lahůdck,
kteréž prw z rozkossj poi)lcowal, Uynj bez ofsklia
wosti an slysscxti nemůžr. ouu

Usskodil:li gsi nestřjdmostj swému zdrawj, ožel
toho, a dUď ubezpečon, že gak tělo twé přefyceno
gest„ tak dUsse twá lačnj. Tak gako tělU léky po
kapkách udčxlUgeš, tak skaUpě gsi mnohá léta dUa
ssi swaU krmil. Nechal gsi gi prášjnauti, a se
roznemoci, hleď nynj, ano tělo twé práhne a stů:
ně, by dUsse twá se občerstwila a Uzdrawila. ou
Tělo twé teď zemře, ale dUsse twá bUde žiwa
wěčně, a obstaráš:li gi křesťansky, netoliko žjti,
ale i wěčně, nad pochoprnj ssťastně bude žjti.

Mnol)ý gsa neduhem dlm:l)o giž držán Ua
loži, práhne po kratochwjljch, a stěžUge sobě trpce,
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že famoteU býti musj, a že mU w té gcho famotě
žádný Ueposkytne nčxgakéhowyraženj.

Q, milý bratře nemocný! Chceš:li, nebUdeš
Uikdy samoteU. Bůh gest wždy podlé tebe, i w
Uoci, když gest tma we twé swčtničce, můžeš přj:
tomnost BožskaU cjtiti, kteráž th fwětničnj měnj
w temno poswátné, w nčxmžto lze bez wýtržků
rozgjmati. Ba, práwě tam, kde člowěk famoten,
a od wssech tworů gest opusstšn, nenyáze Ualezá
Boha. W takowé samotě zřegmč!můžeš pocjtiti
gak ti bUde, až tě smrt od wssedo widitelného
oddělj, a relý fwět tě opUstj. uBo.xď toho tedh
pečliw, byš měl Ua BohU známél)o přjtčle, geUž
tě milUge; a předstaw sobč Spasitele swého, an
w UcyPětssj opUsstěnostina křjži pněl m a pro koho?

Zádný Uemůže siňrt božského Spasitele Uasseho
lépe před oči fobě předstawiti gcxko nemocný, ge:
ssro fe sám k smrti bljžj. uo Pohlédni Ua fwůg
k hodince smrti přichystaný křjš, a powaž, gak
Uǧnol)o Ježjš trpěl, nežli konečně Ua zatemUěné
Golǧotě mohl zwolati: Dokonáno gest. Tak sko:
Ual Ježjš, odňaw smrti wsseckUhořkost, abychom my
Umjragjcj ostml smrti nepocjtilť. u BUdiž tedy
přihorowen ke wssemu, cokoliw gessrě bolestného tě
potkati má. uo A byť byš i, an tak předzwjdáš,
řjci mol)l: boǧjm se Uoci přisstj, geličož bUde pře:
bolestná , žádný twé obáwánj UebUdeti za zlé mjti,
fám toliko bolesti sobč nepřidáwey, nýbrš pomni,
že ti mnoho gesstě dthU zbýwá, nežli bUdeš moci
ťjci: Dobrý bog gsem bogowal, bUď BohU chwá:
la, dokonánojgest!
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Co fe ochať)owállj fjly twě týká, bUdiš be;
starosti, když gen tak dlalcho postačj, až fe fčxtmj.
au A dyť žiwot twůg sebe déle trwal, přcdce byš
to an nepozorowal; Ueboť grdexn den plyne za
drUhým, a předce pixirownán k wčecegssij nezdá
se an o chlUp kratssj. Qčekáwey trdy přjsstj
Páně, nčmáš giž daleko kžiwotU lepssij. Wěř,
že člowěč w Boha fe důwšřtlgjcj, a gemU frdcem
dštirmým oddaný, zdč giž ssčastný gest. Ačkoliw
nahljžj, že, co mi!wlo,z:raceno gest, wj předce ta:
ké, že hospodář i onomU dělnij na winťci odmě:
UUdal, který hodiml toliko wěrně pracowal. au
To rozwášiw , za žádnaU ceUU we fwětě neblldeš
chtjri bčl) žiwota wezdegssjť)o gesstě gednau kona:
ti, byť ti to i Ua wůli dáno bylo. Ba zagisté
milugeš:li Boha w prawdě, a důwěřugeš:li fe
pewně w milosrdenstwj geť)o, tak posilněna se po:
cjtjš, že ti Uemoc twá ne che Uemocj, bolesi ne
che bolestj, nýbrž obé řebřjkem slauti bUde, po
nčxmžto od stupně k stupni se k nebi wstUpUge.uu
Léta UplynUla, za kterých gsi fe opogowal poe
wykem marných wefelostj, Uij Ua Uě hledjš
gakožto Ua minulá bláznowstwj, kteráž UegsaU
hodUa wzpomenUtj. Wstanpj:li ti kdy gesstě na
mysl, bj se skrausseně w prfy , a Bůh ti odestj.

Až bUde koUečně bjri twá poslednj hodina,
bUď dobré mysli, neboť dosáhl gsi , čel)ož mladjk
š nogistotau fobě geU přeǧš. u Dčnně wjdáme,
že žiwot gest UskawičUé toliko stťjdáUj fe wýhry
še ztrátaU. u Křesťcm, djlo swé dokonaw tělo

ej
od smrti požádané poůogně gj odcwzdáwá.

10i
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GfaU !i zálcxžitostitwé čané w porádkll, by
po smrtř twé mezi swogaty nepowstaly ruznice, a
pokogno:li twé lwědomj, pak zemřjri nenj nic giu
Uého, Uexžspat gjti. uu Blaze ti! Blaze Uám
wssem, že z tol)o spánku Učkdy opět bUdexme szu
zeni! uu TomU, kdo w Ježjsse Krista wěřj, nenj

jmrť Uťťjm Zjnlšťtl, Uež zeantim. au Ježjš sčťm
rekl: oLexšar spxa“ u „NeUmřela dčwččka, ale
spjo“ nxn

Kdo žesmls, tomU wsse gedno , mjsto:li od:
počinUrj gcst postel, či rakew. uo Také malý roz:
djl gest mezč skUtexčnaUsmrrj, a stálým smrri se
obáwánjm. W prwnj přjpadnosti Umřemegen ged:
naU, w drlchém pač umjráme denně. wu Odrgmi
smrter wssčcky ko wěci, š krerýmiž obrazotwornost
Uasse gi sobč předstange, a nedude ničjm giným,
nexžli strášj oznamllgjcj l)odinU přjsstj Páně. U
dětj hragjcjch to tak býwá , že žakrylodli gedno
fwm: twář, ostatnj se bogj a š powykem Utjka:
gj m Hrozjš li se smrti, nad djtě asi bázlčwěǧ:
ssj, a boqjš fe podobizny, kterauž newidjš xuu
Wexsměš zpoždilost gest, něčcho se řxáti, čemU ne:
lze gest Ugjti; aUeb té se tak tUže sstjtitj, genž
gest tak Umohým zwěstowatelkynj pokoge. uuu Tr:
pjcij, který gako Job wředd a bolestmi gesk
oserý, a na lůžkU bolestném hořeknge, smrt gest

gedčnau potěcha“U,po které taUšj
Gjl li jllčču suua :ččkť)loyJolú, u wžťř)cháš:!š

po smrti, byci řml trápenj swého žprosstěn, taž se
toliko křesťalm, krerý w Urrchj swém š oddano:
stj k BohU pohljžj, nenj:li sobě toho swědom, že
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w stawU swém útrpxaěm wý,fe stogj, nežli stál
kdo zdrw a ssťasten byl. uu Clpoxoage peanU
wer w se:dci llepodá:o.i sk, a zůstá.oá statUý w
přjpadUostech, w kterýchžto ctnost lidj wssednjch
klesáwá. Wěř, že člowčk Uemocný Ua loži neylée
pe fš Učj febe famšho poz!:áwari. Prawda gistá
gest, še do očj padagjcj gfaU přednosti, gťmiž se
lissj křefťan protiwenstwjmi skljčený a strastmi
skormaucený od bol)áče lenixoého, tečrýžto we
fwém anyklém ssrěstj se powalnge, a gchožro
UanUgjcj steǧUost žádnaU žádostj a tmchan Ue:
býwá přetržerm, a krerýžro w ssrěstj swém tak
řjkage se potopil. wa A.xh, úrrpná okamženj teU:
kráte teprw býwagj důležitými, když fe bljže hroe
bU giž wyskyrugi, kdežro ale tačé fe končj, a
kdežto přestálé strasti raUchem slawným Uáš odj:
wagj, my pak w žiworě nowém oUU poršchU na:
lozáme, kreraUž gsme za wefelých dnů darmo hle:
dali. au Takowé útrpné srdce ruka!l strti gemllč
gen býwá tkUUro, a geho aUzčostUé bitj přestáwá
zpoUeUál)la samo od sebe.

Milý UemocUý přjteli! wšř, že čřesťan Uee
smjrně weliký Užitek má z trápenj. Onoť ho
wede k poznánj gcho hřjchů, a k Bohu fpomoce
Ujku trpjcjch, mořj moc tělefnosti a žprossčuge
frdce geho fwěta, a obxracj ge k Bol)U. Ach,
cožby bylo Utrpenj twě, kdyby tě k Ježjssd , genž
račé trpěl a Umřel,eredlo? u Spog Utrper
Spasitele nasseho, a pozdraw w tom okamžer
křjž swůg žpoljdr:xj::: nábožným. Polož ho Ua
fwš srdce, a očekáwey š důwěrnostj a wěraU až

12 P
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fe ďen nyswobozenj přiť.)čšžj, pak bude ne
wěky twé.

Bogng gen a trp, a zadost čiň,
Dokawad si temnem swěta cestU

Ncproklestjšku Božij městu;
Bogug zdc a trp, tam odpoťiň;
Do kalichU hoťkých Utrpenj

MedU wjry pťidey k oslazcni.

Za Otcem giž fmjťcným gdi tisse
Do nebesié, pťeradostně ťžsse.

Nezťjš Uad hwězdami ze zlata
Stolec PáUč, neyweyš Ustawenú,

Swětlem sláwy Bošsiěeozáťený,
Wťlkol nťho nebeš knjšata?

W swětla prostoťe tě Uekoneťslé

Blechš gestiť sjdlo lásky wťťně.

Prawda gcst, a žádně anhč sněnj,
Tam twá odmčna še k Ualczenj.

Otcowa tam wěčná blaženost

Celč blccho wrsskerěho Urbe

Za odměm: oťckáwá tebe,

Za kusscnaU, trápenjm twaU ctnostp

Qč se zanalcowč sami strogj,
ij twaU taUdU Qtec Upokogi
DúwěrnaU, an tam twaU wer pewnau
Odměňowat bUde láskau zgchaU.

Y.ǧru pq
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37. Bez Utrpcnj Uer korUUU.

Nemoc a stfslost wěkem býwagj posledni
Uet)ody člowěka; srxássjme:li wssak toto žlé stacnš
a trpěliwě, stáwá se prostředkem k dosaženj žiwoe
ta wěčUého. A an tak tUze nedolchagj ony Ue:
hodw Ua Uáš , přimlanáme:li sobě častěgi: Co
fnesli ginj, může každý,a následowUč i my fnesti.
xxxdeybychom tak smeyssleli, ani bolestné nemocč,
an mdloba stářj mysl nassi by Uemjrslě nexzarmxn
cowaly, ancxb snad do konce w zaufánj bd neu:
wedly. Trpjšrli bolestj welké, obrať sé důwěrddě
k Ježjssi, žalug UlUfwml bde, a přemčysflog, ro
a gak mUol)o pčxo trbe trpěl. ou Nech fobč ox:a
swatá mjstcx, zahradu Getsomanskač: a Goťǧotll
mjsty obljbenými býtř. Naawsscěčd:lǧ ge denně w
dUchu, neboť na mjstech těch i ta neytěžssj Utrpae
nj trpěliwě se snássj, atU se dá také neylépe přer
meyssleci,modliri, plakati, a wjra, naděge a láska
wzbnzowati. Na Golgotě dUsse twá neybezc
pččUěgi uždrawem: bnde, a připrawena, by wegjr
ti nlol)la w zem wěčnét)o fpaser.uu Co gest noa
mocnémU wssecko we swětě nad ono sstěstj, býti
fpřjžuěnn š Bohem? Gaká to potěcha, fměti 8
Bohem mlmďicť, moci gemU famšmlx wsscxckořjci,
směti gemU samémU každaU bde žalowati, a moc
ci každau slšU před očťlxx:tgčho wyceditj! uo

K takowémU blažeslěml: feznámčslj:fe š Bo:
bem přicházj člowěk neysnadslěgi stálaU modlitbau.
Scč nábožwá modlitba býwá U Bok)a, widěti geost
na Eliássi prorokU, kterýžto begl člowčč ro.dný
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Uám, o němž ale pjfmo dj: Mrdlil se úsilUě k
Bol)U, aby Uedsstilo ; a ncxdsstťlo tři léta a sscst mě:
sjců, pak ale modlil se opčt , a nebesa wydala
wláhU, a zemč owoce opět a t. d. uu ModlitbaU
přemáháme pokUssenj, zapxxšllgememysl truchliwaU,
a přiwádjme srdce swé bljže k BohU. Modlitba
wyniká Bol)U rozl)UčxwanémU metlU z rka,x, kddž
Uáš trcfce, a čin Uáš Zpčifobny, bnchom ztracenm:
milost w fwárosti pokánj opět nafsli.

RowUý Užitek přinássj čtrxnj Uáťxožných kUib,
a gest sostra modlčtbd,nu frstra laskawá, ktcrauž:
to ctUosti w frdcixeUassem wžnikagj, gjžro opatro:
wáUy, a až k dokonalosti pěsiowány býwagj.
Máť také záfobU léků wsselikerých, gimiž raUěné
hogj, slabé posilňUge, a padlé zdwil)á, a wede
ccstaU Ucypřjměgssj a Ucybozpečneǧssj kwěčUé bla:
žčnosti. Tato dobře mjnjcj sestra modlťtby Umj
wssem we wssem dobře poraditi, a Učj Uáš Uey:
čjstssj lásce Božj. Gakož dj frd. Pawel: „zZUá:
most lcifkyu Božj přewyssUge wssecko giUé Uměnj.“
uu Giž tato knjžka, kterauž máš w rUkaU, gest
takowá sestra modlitby, kteráž ti prawj: Proměň
Utrpenj Uemoci swé w oběť kagicnosti, a.snásseg
trpšliwě, co bolestnéť)o Bůh Ua tě sesjlá. uu Giž
Uyslj Ua rozličná trápenj se připx:aw, byš, až
přigdaU, Uemerě nenaixjkal, a nereptal. Přihá:
zjwagj fe Uepředzwjdčxnčx, Uát)lé, bolestné pády,
přihá;j fe ale také dlaxchootrwagjcj trápenj, kte:
ráž dwog: i troqnásob Uagednau, anob gedno po
drUhém Ua člowřka se U:xtrclj.aAle práwě zde mj:
sto má, co gufem řekl dřjwe : Co ginj molyli pře:
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trpěti, i ty mUžeš ersll. ouo Eheošťj redy kagje,
nost fwaU dokášari sUássenjm Utrpmj, Uesmj žad:
Uá errlost, žádná omxželost, a nespokogenost
Ua tobě Žhledána býti. Trpěliwost a tichost gfaU
sestry, kteréž rády w gedUom a tomže srdci byd:
legj.

Obrátššeli srdce fwě kBobU wšhledem Ua
Utrpcnj s:dá, hned!e widjš oded přicházegi, a
kam wedau. A tážeš:li fe gťch, odpowj ti: Od
Bol)a přicházjme, a k BohU wedeme. Nopřicťxá:
zjme maně, a Bůl) wj, feč gsaU ramena twá.
Od Boha pocházťme, který z anbé lásky křjž
na tebe skládá; kterýž ale takě k sUássenj sjly i
potčxchy fesjlá, a w Urawý čaš břjmě š tebe ged:
UaU rUkaU segme, a drlchaU ti paleU wřtězstwj
wěčUě se zelenagjcj podá. uo Bůh sesjlá křjše, a
působj bolesti, řdy z Uich posslo blccho , tak gccko
lékař bolest působj, by posslo znj Uzdrawenj.
Za zdrawj a dobrébo bydla zapom?nUl gsi Ua
Boba a stal gsi se l)řjssnjkem; trápeňjm a faU:
ženjm býwáš Ua Boha Upamatowán , a stáwáš
se skraUsseně kagjcjm; což wlastně gest aUmysl
the laskawébo. uu Bůh tě chce fpasiti. Po cč:
stách nčbezpečnúch gsi kráčel, a bez Utrpenj , kte:
réž tě zase zpět přiwedlo, byl byš přissel w za:
hyUUtj. uo Nynj wssak, gsa Uemocj oddčlen od
swčta, můžeš mjti š Boť)em přeblašených roš:
!Ul!!w. Wš!, že č!RUck U“F)ťčj, fučissjšlei úa:xrl“ij
swé beze zanry a reptáUj, a odewždáwáli se
wždy do wůle Božj, UeyblažeUěgssjbo š Bobem
se zabawowánj schopen gest oo Cbo!uey se te!řy
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tisse U nohaU Pánš, a odrwzdry je mU bezo wssj
wcymjslry. U něho, gakožto zhaubcc l)řjchU, hle:
dey milost a odesstčnj hřjchůw fwých. uu QU
wssak ti tUdjž řekne: „Zapři sekxesám, swlec še
sebe člowěka starého, očisti se ode wssj těla po:
skwrny; ncboť do nole nemůže nic nečistél)o we:
gjti. Mtjmkni se nxssch časněmn, žkaw srdce
fwé wsseho pozemského , l)ych sám gediný w nčm
přobýwal, aby mUě grdčnémU celé twé srdce při:
náleželo.“

Až to konečně š rebaU tak daleko přigde, že
na loži bolestmj, co wčzeň řetězř.nkowán, dUdeš
wzdychati, můžeš se přiroxrncinxarř k swatému Pe:
trU, o nxšmžskutkowé aposstolsjtj ndyprangj ná:
sledowUš: Gsa Prtr do žaláře wsazen, a dwěma
řctězi swázáre , w ncxci lrže Uxezi kwěma žoldUěřj,
gimiž byl ostřjl)án, očekáxras, že bUde odfaUzen na
smrt. Qdewzdcisl Uxssakgsa cele do wůle Božj,
Upadl do l)lubokého fmrti podoťxného sna. AUiž
wčxděl, co se š Ujm děge, an nenadále w žaláři
Uošj zatemněUém se wygafnilo, a angel lřskem
fwčrla ožářený přistaUpiw k němn, okowů ho zba:
wil, a dwéřmi i strážj na fwobodU ho wy!dedl.

Tak a gesstě tisjrrkráte radrsinčgi a Utčsse:
něgi š tebch se djti lede, když se angel smrti k
to!:ě přibljžj, a okowy bolestj a tráper ti ode:
gme, a tě na swobodU, na oUen swčt dowede, do
domu thowa, kdežto nagdeš wssecky swé milé,
kteřj tě předessli. Q, zagisté, radost, kteraUž po:
cjtjš, spatřiw město Božj, nexnjk wyslowenj. Ba,
za wssecka swčra králowstwj nenanxrátil bhš se do
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těla fwšho. axx O blahoslawercého okamšertj, w
něm;to z bjdného smrtelnjča w ssťastného nosmre:?;
telUjča bUdeš přetwořen! uo Potěš se, a pomni,
žeť to giž nemUže dlmcho trwari, a gačé ssrěstj!
gaká milost!

W faukromj kdýš mobU slzeti,

Skrausseně fwx,šchhťjchů žeťeti,

S potčchau když dUch můg rožgjmá:
Hťjstjky že Jržjš pťigjmá;
O, gak frdce moge pookťege!

Bolesti, ať zaslaUženč, pocjtěnj
Nadčge a potčssch

S kagjcjmi slzami doň lege.

Šb .ua

38. Jcžjš KristUš, SUU Boha žiwěho.

Gest:li která prawda š to, aUzkostliwěfwě:
domj Upokogiti, a Uáš o bUdachm dUsse žiwotu
přefwčdčiti, gestiť to zagisté wjra w Božstwj Je:
žjssowo, gakožro prawda Ueydůležčtčgssj, Ueywzner
ssčněgssj, a neyžagjmawěgssj, kterážto náš tak sie
li, že nám lze č smrt š radostj obegmaUri. Bež
wjry w Božstwj Ježjssowo nenj křesťanstwj, a
bez tohoto nenj spasenj pro člowčča. uuo Dwogj
gestiť lidstwa druť); gcdni wěřj, a drUzj erěřj.
Gsi:li z tčch, kreřj chwěřj w Božstwj Ježjssowo,
gsi geden z těch Ueychndssjch, byť i celý swět to:
dě přiUáležel. chč; !xojry w Božstwj co ti pro:

KAB(,
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spěgj ctnosti, byš gich měl i Ua tifjce? uu Kdo
pak ti má horliwost twaU odměniti? uu Nenjli
Ježjš Ble kam se dostaUe dUsse twá, až zčxmřcš?
Gest:li pak Ježjš KrisiUš Bůh, třeš se pro Ue:
wěrU fwaU, anť tě Uwede w zcchynUtj. Ježjš
nebUde an twým Bohem, ani twým Spasitellxm,
ale přjfným sandcem. Nenj:li Ježjš Kristuš
Bůh, oplakáwey ofUd fwůg; gestli pak on Bňh,
Upewni, a Utwrď wer swaU w něho , a oU tě
spasj Ua wěky. au Uznáwáš:li Ježjssč ša Syna
Božjho, ctjš:li ho, a klanjš:li fe gemu, a pro:
sjš:li ho frdcem synowským za oschenj, cZ! wssrj:
pj tobě takowé wznčxssemémysslénky, gako onen
ewangelický fetUjk měl, geUž weřegně řekl: „TSU:
to Ješjš Ukřižowanýxgestpráwě Shn Božj.“ nu

Máš:li fnad gesitě Uěgaké pochybxxosii, cš!
Uetrweh déle w zatwrzelosti swé, Uýbrž poUži ge:
sstš těch Uěkolik žiwota weždegssxho dUů, ktcrúmiž
tě Bůh milosrdný gesstč!obdařje Proš za ofwj:
cer dUcha, a rci srdcem dětinným: Q Bože! by:
tosti swrchowaná! prameni wssj prawdy! gediné
od tebe fmjm fe Uadjri milosti oschch, abožského
darU wjry. Qtče! Deyž mi fwětko wjry, a ofwěť
temnost srdce mého.

Ach! gsaUť lidé, kreřj o BohU a Učenj, gjm
Uám zgeweném tak málo wědj, gakoby byl Jržjš
mezi Uámi Uikdy Uepřebýnxal aneb gakoby fe Uáš
zákon PáUě Uic netýkal Odo slowa prawda gest,
co rekl Ježjš Učednijm Janowým: „Chudým e:
wangeliUm fe zwěstUge.“ u Ner:liž to wssUdy
widěti, že genom takowj, kteřj šprotč!rčnstwjx:ti a
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crápenjmi maǧj co žápasiti, lepssj žiwot na onom
fwětě danagj? euu

Tito Utrápenj nalezagj potěchU w Učenj bož:
ském o lepssjm a wěčném žiwotU, a powažUgj
strt za wyswobodirelkylti z Uanze a bjdy.mx Ale
mezi bohatými lUálo gest Zacheů, kteřjby ssli za
Kristem, fwěta wykrlpitelem. Z řjdka gest Uěených
Nikodemů, boharých Josefů z Arimatie a setnjků
KorUeliUfů, kteřjžto skutcxčuja prawj byli ctitelo:
wé Ježjssowi, a wčřili w Božstwj gel)oe

Slmd gsi také boháč, ale eo ti profpjwagj
nynj twé starkx), an žalostnč na loži wzdycháš, a
žádnél)o mjstečča chladjcjho nenalešáš, Ua které
byš položil audy rožpáleUé horkostj zimničnj? xxxu
Co gfaU giUél)o poklady twé, Uež pára, giž smrr
gednjm grxdiným dechem rozplassj? Dostáwá:kč se
wssak frdci t:xoémn wjry fwaté, zgewené, w Boha
Ježjsse Krista, bol)at Uad mer gsi w čaš fmrti,
ačkoliw wsseckoztratjš; neboť wčra::býwáme Bo:
lm zafwěceni, a stáwáme se občany wlasti zázraků
Božjch, kteřj,i od aUgelů š Uctiwostj obdiwowáni
býnoagj.bm Q! gakaU radostj naplnj Uáš wssecko,
co tam U;řjme! Grcký přegafný den bUdetam swje
tiri, kdežto wýhrady wywoledxých, a sstědrě poklady,.
gimiž Uáš obdařj Bůh, š djky wěčnými přehlj:
dneme! uu

KřesťaU gsi, a Ušřew wečer žiwota fwého e
stogjš gedUaU nohaU w hrobě. Nezapomeň tedy
Ua den smrti, onen důležitý den, kterýž nad wsse:
mi minUlými celého žiwobytj twého rožhodne,
bUď budeš čist Ualešen, bUď odfaUšeU. uu Nex.tšř
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wssak tomue, žeby w okolnostexch twých šwlásstě
těžko lxylo, gesstš Učxco zncxeme!řitého Uxxo spachj
twé UčiUiti. Ncmáť Ucmocný nťc giného na prá:
ci, Ucž očisiiti swčxdrmj fwé, a stalorli sexro, gest
djlo z neywětssj čásii dokonáno, a nxůže rnce
zdwihnaUti a řjci: BolšU djky, kokoUáUo gcst!
Qtče! do rUkaU twých porančjm dUcha méř,xo.m
Po této krátké modkitbě ať zawťxeočipřede nxssjm,
což gcst čafnčho, a ťUch grho ať se zabawnge
mysslénkami nádožnými, asi Uáslcdngjcjmi:

Bože, půwodnj rařostj ždsogi,

ZUěhož brzy wyplynaU i Uowj dnowš mogi!
Djky tobě takč za trápenj,
Gjmš mé hťjssné frdce txossťopolrpsscnj.

Deyž, kych pošnal marnost pošcmského

Št“éstj, Urpatrnost fwaU, a žinxolxytj fwčkxo.

Pomoz mi fe š zemj rozlaUčiti,

Po nebi pak taUhU maU rač rožmnošiti.
Co mi zbýwá tUto k pobydlcnj uo

Gestiť chwjlka gcň uu a každč, každě okamž“ch

CestU gistaU kU hrobU mi klestj,

Wssak i k Tobě, gedinč mč dUsse sstčstj!

Qč Uřám dčle, Bože! prťowati?

Na tebc gen dňwěrnť se ledU fPolěhati.
Žáďosi Učbesčši)o gitrařaUžj

Srdce, genž gen po Tolxč a nclxi taUši.

Tam, Č :Bošc! rať mne pťčpogiti
Ktčm, genž lxťjmčzde se snažili mi oblel:čiti;
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Mnče, i milým mým dcy k potěss;Ui

Pokog, geUž geU U che gcst k Ualczrslť.

Pokračowánj.
Pro nemocneeho,který dlmcho postonáwá, a

bez welkých bolestj na loži čaš tráwčti mUsj, ne:
nj sladssj radosii, gako když ,pomyslj, že giž brzy
na Boha patřiti bUde. uu Q gaká to ťxlahodě.q:
nck gistota, bx.xzygiž spatřiti Boha zástUpčiw,twá:
řj w twář Boha žiwěho w sláwě gcho obdiwoa
wati, Ježjsse, gehož zde w obraze, an Ua křjži
wisj, widjme, w božské welebnosii gcho na trůUU
š plesem a zpěwexm pošdrawiti, a gemU poklom:
činiti moci. auu O milý přjteli neoncný! co pak
pocjtjš , až bUdčš moci osobně k UohaUm Spasitele
swého padnaUti, před gehožto obraščm Zdeljtosťj gatý
sl;awě za odesstěUjb řjchůwprosjš ?un Nozwážjšcli
sobč to weliké sstěstj, kteréž ti brzy bUde za podjl,
UrbUdeš chtjtč aUč gchu n.oc na lůžkl: sxoém strá:
wťti, byš newzal křjž do rUkaU, byš Spasitele
swéř,xo Ua k?jži S wraUcUostj Ueljbal, w dUchU š
Ujm na hoře Kalwárské Uetrwal a Uerošgjmal,
gak za Uáš Ježjš co obět smjřenj trpčl. Zwlast:
njch fwých trápenj bUdeš moci patrně saUditi,
co Bůh člowěk pro náš wystál, an Uad, a na
celém cčle zraněU, hřeby na křjž x,xřibšrbyl. Zá:
rmUrek a aUterost budeš mjti, wida w dUchU
Beránka Božjho , an krwácj a U:Ujrá za hřjchy.
Srdce twé bUde š Ujm krwáceti. au Uslyssjš ge,
ano nzdychá a bUdeš wzdychati š njm m U:xxj:
rage odansstjnZJržjš Uepčátelům a modlj se za po:
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koler lřdské. xxo deUfť tedy i ty Uexpřátelům
swým dřjwe nožli fe odtUad odebéřeš, a Umři z
lásky k tomU, genž dřjwe za tebe, hřjssnjčč! žemřel.

BUdeš:llž rak rozgjmage, obciwari fe smrti,
která tě přjmaU cestaU do nárUčj Spasitele twé:
ho, pro tčbe rošpiatého na onen swět wede? auo
Nikde ginde, člowěče trpjcj! nenagdčš tak silné
porěchy, gako U křjže Ježjssowa. mo K Ukřižo:
waněmU žřiď wssexckysroé žcidosti, celch swau nax:
děgi, a wesskeré wýlewy frdce, a Utěssitel božský
neopUstj tě ani w fmrtč. ou Zkuš to, a prodlix
častšgť Ua l)oře Kalwárské. Zagisté! gestli ǧsi se
gedenkráte seznámťl š Ježjssem, Bohemčlowčxkem,
a dostal:li gsi fe š Ujm až k wrmxcné důwěrno:
sti, wsseckn bázeň od tebe odegme, a láskU Upřjx
mnaU a dětiUnaU w srdce twá wsstjpj. Nenjť
on toliko Bůt), ale i prawý člowěk , a spomoc:
Ujk w každé bjdě. Gakožto poslchěgssj Uechce
náš od sebe odstrassiti, Uýbrž radčgi prawé dš:
wěry Uám dodaci. Ba, on chce, bychom mU kaž:
dau tagUaU péči wygewili, a geho za neylcxpssjho
přjtele swěk)o powažowali. uu Gak bychom ale
my bjdnj fmrtelnjci byli š to bljžťri fe k BodU
UepostižitelnémU, kdyby Ucbyl spolU člowěk? Nasser
z l)řjchůw fe w!)znánj, gest genom lidské wyzná:
Uj, modlitby nasse gfaU toliko lidské modlirby,
nasse kagjcj slzy toliko lidské slzy, a spogeny še
skUrky Bohačlowěka teprw stáwagj se skUtčy Bo:
hU ljbeznými. u Pročež wssjm práwem wszzo:
wal náš Spasitel řka: „NásledUgte mnc xu we
wssem konánj i opUsstěnj.“ un Kdyby Bohem to:
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lčko byl, a Ue spolU člowěščm, Uemožná byloby
žádost tUto splUiti. AU wssak Krťstnš Pán Uáš
piedessel a cesťU Uám proklcstxl, i Uw mysli srd..
naté Uabýwáme, a ti, genž se ho přidržxlgj, an
smrti se Uebogj z poněwadž č w tom Uaš Ježjš
předčssel zaUechawUám přjklad odrwzdánj:se do wů:
le Božj: „Otče! gak th chceš; stexňse wůlo twá!“
Kdo tak milngex, gako Ježjš milowal, kdo z an:
hé lásky gest 8 to, čiUčxti,cochžjš pro člon:čka či:
Uil, kdo 8 to gest, z anhé lásky trpěri a Umřjti
ǧako Ježjš trpčl a Umřel,Uchfj:liž on láska sa:
Uňa bt)ti? uu

Takowé myssiélcky bUdaU se ti patřjcjxm: Ua
křjš samoděk podáwari, a tebe UUrici, byš toho,
geUž láskU fwch slmxtj Uám dokážal, před celým
swětem wyšnal, wexlebjl, a gemU se klaněl. u
Ach! láska Božj dosáhá až do nestoUčersti, a k
Uj se připogUge tolike:o lásky, kolikero gčst lidj.
A žádný, kdo tUto swrchowmaaUláskU milUge, Ue:
zůstawá nemilowán od Uj. uu TeU wssak UomilU:
go Boť)a, kdo UemilUge to, co Bčih milUge. Ay
tak Bčih UUtj UáeZ wssecko , bychom wssecky ijlo:
walč. u Bůh gčž do srdce nasseho zárodek lásky
wsstjpil; kdo wssak tak zdiwočel, že ža každaU
Urážču gako peš kaUsse, gako kůň wyhažUge, gae
ko lew řwe, a gako býk rohami trká, nch člo:
wěk, a UemilUge Boha, ani člowěka

Milý přjteli nemocný! mčlugeš:li Boha z
celého srdce, mUsiš také hotow býrč, na prwnj
zawolánj odegjti ze swěca. BUď ale o to pečliw,
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byš, gakž to twé wznessrné powolánj od tebe žá:
dá, ochotně Uposlechl, třeba tě Bčih giž dncxšpo:
wolati měl. Až tčdy twá poslcdej hodina Udeřj,
ať neoansstjš tento swět š těžkým srdcem, aneb
dokonce še slžami malomyslnými nepředstallpj.š
před trůn Božj. uxxx Zemřcš:li š odewzdánjm:fe
do UeymaUdřegssjho řjzenj Božjho, zagisté wegdoš
do radosti, ktčraUž Bčih připrawil těm, genž ho
milUgj. uu Djtky twé, přátelé, přjbnznj a známj
bUdaU fe sice slžawě š tebaU lm:čiti, gegich mod:
litba wssak wyprowodj tě Ua onen swět, a twůg
přjklad odewzdáwánj se do wůlc Božj, až oni zeu
stárnaU, a čaš gegich přigde, by Ze swěta wykrou
čjli, ggsstě tenkráte bUdaU mjtč před očima.

Rjkáwey zwlásstš přátelům fwým, že toliko
we wjře w Božstwj Jržjssowo Upokogenj nalezáš.
Žádné slowo, které Umjragjcj z úst wypUstj, ne:
přigde k žapomeUUtjU podlé stogjcjch; proččxžhla:
sitě mlUw:

dewenč gcn prawdy fwětlo ?xUssimogi sjlj;
Byť i z starostj wywážna!lť rxigakerťdčla,
Byť i pomoc každičká gi bjdnarl pomjǧela,
Mysl přcdce ncrratj, ač tisse k BohU kwřlj.o

Silně danám w Boba; a ač frdce dobťe wj,
Že gesi k bogč mdlě, pťedc wěraU ijtězj,

Spomůšcť mUBčch, gonž slibuge mU pomoc swaU,
Wčrau, prawdaU zgewenaU.

W fwťtle wjry fmrti statně wstťjc chci gjtč,

Sipky gegi uu frdce proklňť Učažjcjl)o zbroge,
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Gchš osicn odňal KristUš Pán, fc Uic Ucbogeč
Protož š útěchaU giš hoďlám korUUUsi wzjti,

Giž pro wer bogugjcjm pťipowčdčl byl,
Gcnž sám Ua Ǧolǧotč l)oťe š fmrtj zápasil.
thťch fe, Bože! pťed poslednj hodilxaú
PosilnčU gfa prawdmx twaU.

39. Česta do ncbe.

Neygistěgssj cesta do nebe gest ta, na kteréš:
to w každém témčxřkroku o něgaký křjž zawadj:
me. Po takowých ccstách křjžowých kráčeliswatj,
králowna wssech fwathch, a fáln Ježjš,neyfwčtěg:
ssj ze wssech swatých. Potkáwámeť se wssak Ua rě
cestě také š laskawými posld znxččnostť. mmOhlj:
žegjce fe zpětaž k počexčtčufwěta, spatřUgeme hne:
dle, že cesta kťxjžowá powždy býwala dráť)au wy:
wolcmých. Gjž za prwnjch pokoler lidského čar
fů Ualezáme Bot)U milék)o Abela, a fauwěkého
Kaina, kterýž ho pronásledowal. Adraham mU:
sil sněsti těžkau zkaUsskU, mage občtowati fona.
nu Job byt opUsstěU,pofmjwán, trápen, saUžeU,
a i zdomU swého Ua smetisstě wyl)ošen. u Mogc
žjš byl U Faraona we sskole trápcnj. Dawid byl
saUžeU fyUom wlastnjm Absolonem, a Eliáš Jeza:
bčlaU. uwu Tobiáš ztratiw zrak, bnl zkaUssen sle:
potaU; tak gako Jan Křtřtel Herodefem, kterýžto
l)o stjti dal. Aposstolowé wsiickni nesli křjž, a
pUtowali cestaU křjžowaU až č mUčjrnám, kdežto
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trápenj gegich, wygjmage Jana, genž wěkčm se:
ssel, fmrtj se siončilo. nu Ach! mUsjm wyznati a
Ua tisjce giných to že wyžUáwá, že by mnozj bez
trápenj byli zahynuli; byliť by š prmoč cestwse:
sslč, kdyby se š bjdami byli Uepotkali , ktrréž ge
Ua cestU Utrper wedly. u Nemoci gfaU slaUpy
š rUčičkami na té dráze wystawené, a cestU k Ue:
bi Ukangjcj. uu PonázáUj wssak k ncxdi, a ne:
moc gesstě to erypůsodj, nýbrž poUžitj těch trá:
penj kdobrému gest hlaij wěc. uo Kniha o
Uásledowánj Krista Pána prawj: Málo lidj ne:
mocemi býwá polepsseno, poUčwadž gich k pro:
spěsseUstwj swémU noUžjwagj. Nemoc gestiť weli:
ká milost, poněwadž Bůh z tak krátkých tráper
očistec strogj, z Uěhož očistěUi přecházjme do x.ea:
dostj wěčných; gakož máme zUámost o mUohých
swatých, kteřj po celý žiwot sng Uemocni byli.

ŘcekUeš snad: Co pak gá nemocUý člowěk
na loži Ueb fedadln fwém dobrého čiUiti xnohU?
un Pomni co činili swatj, kteřj též crlá léta Ue::
mocUi Ua lůžkU leželi, aUeb w žaláři zawěznčni
dleli; anssrěwowali denně chUdých? ť,xlásaliewan:
geliUm? trýžnili tčxlo swé až do krwe, aUeb ho
kromě nemoci geho gesstč ginými mlckami trápi:
li? u Gaké bylo gcxgich cwičer:se w ctUostť,
což giného Uež stominj?un než trpčliwost w trá:
penj, a odewzdánj se do wUle Božj? uu Qtče
Uebšsiý! stmU so let: psxckdjostosso řmo Gak ty
chceš, Otče! u Takowá UábožUá, Upřijým a
syUowským srdcem k Bohu odeslaná modlirba po:
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swěcUge, gakož giž skUrečUě U!Uoho Uábožně trpj:
cjch Ua wěky posměrila.

Křiwě faUdili bychom o Boť)U, kdybychom,
a třeba gen na okamžrnj , pochx,dbowali, že Bůh
chce, abd wssichni lidé fwatě žiwi bx,nli. un BUďte
fwatj, gako Qtec wáš chbcxskýswatý gexst, prawj
pjsmo; a powažmc gemxm. co .Ježjš wssrcko pro
spasenj nasse Učinil. Roz!dažtxgme sobě toliko t)lU:
boké snjženj:fe Boha k nám, když se wtělil. Roz:
gjmeyme sobě gesle, chléw, a xďstUpme napotom
Ua horU KalwarskaU. Netekla tam krow geho za
hřjchy nasse, Uezemřel tam strtj UeybolestUěgssj,
by Uáš poswětil? Adá:li se co lasiawěgssjho myu
sliti, gako gest skUtrčná těla Pánč přjtomnost w
NryswětěgssjSwátosti olrářnj? uu ij způsobem
Bůh swůg Urkxeskýdwůr meži námi zarašil, by
stále mcxzi námi přobýwal, a aby přjstUp k němU
každšlyoxčasil Uám byl wolný; ba i trcxstem Uám
pohrozčl, kddbhchom ho gakožto pokrm dUsse přč:
gjmatč Uechtěli. ou Kdy co podobného UččUilBčťh
pro angely? uu A rexnžedobrotiwý Bůh měl:by
tě Uij w twé Ueywčxtssjnanzi opustiti? uu QpU:
siitč práwě té dobd, w kteréžro tmš o blaženost
wěčna.:x mok)l přigjri, kdyžby ti Bůh totiž k po:
moci nepřifpěl? wd Axch! člowěče w tráper po:
stawcmš, gakž bnš mohl o milosrdenstwj the tač
laskawěho pochwbowatš? xu Boť byš i hřjchů
celého swěta sám dwinen byl, předc by milostdeU:
stwj Božjho ernwášičp řo dna. Kdo o tom po:
chybugcx, hřjchU proti DUchU SwatémU fe dopml:
sstj, od nčhož rač Uá.ešPán Bčih zachráUiti. uu
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ZmUžiž se, a lďyť byš giž gen gedml gedanU ho:
dinkU měl žiw býti, wrz se k nol)aan Spasitelr,
genž řekl: „Nechci smrt hřjssnjka, nýbrž by fe
polepssil, a žiw byl.“ Třeba:liž k twémU Upoko:
genj fe che nežli wýrokU Božjho, UgissťUgjcjť)o
totiž: že gak mšle hřjssnjk z l)řjchůw swých fe
wyzná, a gich oželj, Bůh ge gako žeonw do morz
ře pohřjžj, a na ně che nezpomene?

Dá se wssak mdslitxi, že mnoho k tomu za:
potřebj, swatým Učiniti hřjssxljka zsscxdixďčlého.
Když wssak wssemodach rUka PáUě wládne, a
hřjssnjk nenj na oďporu, nýbrž š milostj Božj
spolU aučinkuge, zagisté dUsse oswobozena a poe
swěcena býwá, byť byly hřjchy geǧj sebe wětssj,
Ueboť dožská wssemohaucnost a dobrota daleko ge
přewyssuge. xuo BUdiž tedy Ubezpečen, že když tě
Bůh na twém lůžku bolestném wzdychati a běn
dowatč necháwá, zapotřebj toho gest, byš tjm
žpůsobem zadosti Učirlil za hřjchy, a tak kagjcno:
stj a frdečnaU ljrostj fe pofwětil.

Za přjklad poslaUžj ti otec weždegssj, kterýž
swémU w nrbezpečeUstwj.postawenému djtětč rámě
odnjti doanssti, by ge zachowal při žiwobytj.
thjžno a bolestno býwá otci, slysseti djtě úpěn:
ljwě křičeti, a poněwadž gesstš přjliš mladé a ne:
rozUmné gest, tasi že eryhmxtelnost bolcstného
odnčtj nahljdnaUti nemůže, pláče, a bránjc se,
Uářkem srdce otce dobrého proniká. NicméUě otec
zůstáwá při prostřede zwoleném, gakožto k ža:
chowánj gediUé platném, a bwloť by i Uáramně
chybeno, kdhby otec slzami djtěte pohnUt, gemu
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powolil, aUd odnjti nedal, a djtč ze swěta U:Ufe:
lo. uu Bůh Syna swého gcdnoroželxél)oche mč:
lowal, nržli se to whgádřiri dá, a přcdce l)o ne:
wixmého, a naneyweyš opusstěl:ého nechal na křj:
ži Umřjti, by spasena byla dUsse twá, kterážby
nynj bez kagjcnosti ze strany twe přissla k zaa
hynuq

Za hřjchem nemoc, smrt a wssecko zlě na
swěc se wlaUdilo; bez t)řjchU nrbyloby trápenj
ani smrti. ou Bůh gsa swrchowaná dobrora ne:
dalby bez přjčiny tworům swým sc trápiti. Z
palchého, eryslowitelnšho milosrdenstwj doansstj
n.x hřjssnjky trápenj,porčěwadž časná Utrpenj, Užže
wáme:ti gich náležitě, před wěčným šahynutjm
chránj , a nám až i k swatosti doxoomáhagj. nw
J swým neymilegssjm djtkcčm fesjlá Bůh trcipenj
a saUženj, a gest nám témčř lze obzwlásstuj lá.
skU Božj k nám dle křjže, který Ua náš klade,
měřiri. Žadný Uebyl od Boha che milowán ga:
ko Jcžjš,a žádný nemeel tolik trpčti gako Je:
žčš! u Blahoslawený tedy, kdož trpj! Blaho:
slaweněgssj wssak ten, kdo dle přjkladu Spasitelo:
wa agel)o matky žiwot sxrůg w rrciplxnjastráwj a
wnšm Umře.uBlahoslawenj lkagjcj, řekl Ježjše
neb oni potěssenč budaU. J tn, trUchljcj přjteli
nemocný! bUdeš porěssen. Neprotiwug se saU:
dům Pcinč:

Trp gen nemoci fwě trúzeňe
Stěstj bydla nehledey;

Dnj giž odkwctlých ti pťjzeň
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Takč Ua paměti mťg.
ZimUicj twau očistitt

Cbce tč Pán Bůh pálčiwm:,
Potom teprw občerstwiti
Krwj Syna dUssi twaU.

chď l)o wěraU silnaU cljti,
SyUowskaU též důwčraU;

PohromaU si šádUaU wzjrč

chey tUto perlU fwaU.
Ncpťjtel zlý polckati
Chce:li saUdcm frdce twče

K faUdci hleď se Utjkati,

K UčmU obrať frdce fwč.

Za berlU si k pUtowánj

Zwol a wczmi fwatý křjš;

Hrob uu cjl twěho cestowánj
Eydle, Uedaleko giž!

Nalezneše coš danal stále,
A co hledáš, bljže ge,

Ba fmrt nčkdy Urnadále
Dowede tč do Uebe.

Pokračowánj.
Gak dlaxcho Ua zemi žiǧeme, tak dlaUho gfme

na cestč k milé wlasti, k Uebi, a prostředky, Uám

neyhezpečněgi tam dopomál)agjcjz gsaU křjže, trá:
penj a saUže!čj. Kdo wssak prostředkům těmto po
cestách okolnjch fe wyhýbá, přicházj na bezcestj, a
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b.laudj. Tak gako do Řjma pUtUgjcj, wesnicjin,
městysiim a městům tam wedachm nefmj fe wy:
hnaUti, lečby sč chtěl chybiri aučeln swého ce.xsto:
wánj, tak také cesta žiwota wezdegssjho wede tě
silným trápenjm a saUženjm gemužto se podobně
Uesmjš wyhnauti, nechceš:li nebe se chybiti Či:
Uj:li tedy Ua twé cestě pokUssonj tčxžká,gakwnitř:
nj tak zewnirřnj, na tebe aUtoťe, Uepozbýwey pro:
to mysli, wjmeť, že stromowé, čjm che wětrem
sem a tam kláceni býwagja tjm hlaub čořenyan:
sstj, a že kadidlo toliko páleno gsauc,dobraU wů:
Ui wydáwá Ba, dobrá to rada, š trápenjm
fwým dobře hospodaiiti, a každého dořxřepoUžřti.
Čjnl che trápchj ti tedy přibýwá, tjm wětssjbu:
de gistina twá, ktelaužto před saUdcexUwyplatiš
dlčch swůg. Nezmař tedy ani gedinkma hodinU
Utrper, Uýerž opatrně š Uj Ualož gako ti, gichž:
to frřxce gcxst U peněz gegich; kdoby gim chtěl to:
lar wzjti, scchalby gim k srdci. u Co se ti zdá,
kdyby někdo peněz chtiwémU daxxowal poklad, z
Uělyož by celý den oběU!a rUkama zlata a střjbra
nabirati směl, zcchálel:lč by gen na okamženj ten
lakomec ? A newjš, že Uemoc tmá, a utrpenj twé
nesmjrného bohatstwj pro wěčnost w fobě obsahU:
gj ? uw Naléwá:li Bůh trápenj,nežádey, by tě
kalich minUl. Bůl) lěpe wj, než ty, co ti pro:
spčgax. Qn tě che UtilUge, Uež tr) febe. Nege:
dnalř mohlby trápenj twá skoUčiti, a přexdceUeči:
nj tak; bez pochyby tedd gest Uemocprostředkem,
tebe zdokonalitč, Ua milost přigmaUtč, a Uebe ho:
dným Učiniti. Djlo Uasseho Ua milost přigetj w
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gedňom a to!Uže okamženj i počato idokonáňo
dýwá. uo Toliko Upřjmně chtjti mejme, a gřž fc
Uám odanssrj. ux Prorok dj: W kterýkoliw dčn,
a w kteraUkoliw hodinuxk BohU fe obrátjtex, wzrci:
hUe rUce swék wám, a přjgmč wáš. Ncnť Uám
Ue:powčdomo, gak mnoho čan potřebowal Petr,
by dosál)l odessrěnj. W tomže okamženj, w kte:
ršmž se pohUUlo srdce geho, a w kterém počal
slzcti, byl ina milost přjgate Meši ljtostj a
odpussrčxnjm nenj prázdného čafu. uo Gak brzy
nebe slžU skrausseného frdce fpatřUge, giž gest ho:
towo,odp:lstiti. Orm ew:tngelická žena we swé
důwčrnosti k Ježjssj dotkla se toliko podolka raU:
cha gcho a byla Ušdrawena. uu Odrať se š taU:
že důwěraU k Jčžjssť; měg wjru, žalUg na sebe
kUězi a obdržjš odpowěd: Hřjchowé twogi se ti
odansstěgj, odegdi w pokogi.

Chraň se wssak nowých p:xowťněnj, neboť
člowčxk č w nemoci zůstánoá člowěkem; a náruži:x
wosti gesstš přj swětle hromničky, kteráž se podá:
wá Umjragjcjm, častěgi dokazngj, že gesstč Umrt:
weny negsaU. un Máš:lk Ua sobě gesstě nčco k
Uaprawenj, nemesskey š tjm až na konec, kdežto
padá opona.

O, milý nemocný přjteli! kýžbyš nebyl ge:
den z těch, kterým i w čaš fmrti se stáwá, co se
gťm po celý čaš žiwota skáwalo, poklony rotťš
od těch, kteřj se obáwagj, gim nčco nelibéř)o řj:
ci! auo Lékař zadalUge bljzké nebezpečenstwj; ob:
sludowači Ukrýwagj fwaU aUtrpnost; přjbuznj
mlij ljčenč o naděgi , a pastýř dUchownj Uefmj
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an pok:xčonjm rame:eaU nemocnémU dátť Ua sroz:
UmšnaU, že grst w Uel!čxzpečenstwj Smrt toliko
mjwá ré oddodlanosti a smčlosti , že k lůžkU při:
stUpUge, a po nemocnéU ťosaU fwch sáhá.

Bexz ljtostč wssač a slz kagjcjch, rošmilý bra:
rře Uemocný! negsaU kwymašánj poskwrny hřj:
chUwtwých Bň, bUde:li Pán žiwota skUtky Uae
sse dťe přsté swé sprawedlnosti chtjti skaumati,
kdež wezmeUe wýmlUw? Nemusjme:lťž š Jeremiá:
ssem z.ďolati: „Rdo dá wlhkosti očjm mým, bych
dnem i ncxcj oplakáwal hřjchy fwé ?“

Z hřjchůw swých Upřjnmě se wyznati a ge
opx:ade oplakáwati, totě blahoděgný člUn, Ua
kterémž hixjssnjčztonUtj gesstěwywáznaUti může. uu
Obrať srdce swé bez messkánj k.BohU, a modlř se:
Neyweyš dobrotťwý, wssudypřjtomný Bože! tdť
prošj:eáš hlUbiUU srdce mého: gakž bych mohl útro:
bU swaU před tebaU tagitč? Bože, Bože můg!
Před wrťebnostj twau wyznáwám se býti l)řjssnjn
kem, a nehwčtssim ktwé otcowské dobrotě newděč:
njkem; profjm wssak ša odesstčnj prowčněnj mých,
a žádám, byš mi dal ljtost prawaU a UpřjmnaU,
kterážby š žiwotrm mým toliko přestala.

Gestli že gsi„w;bx.ldil takowaU ljtost w frdci
fwém, posloš také potčssenj pocházegjcj zmilosr:
dčnstwj Božjť)o, slyš, co Bůh srozUmirelně a na:
čitě pjsmem fwatým .UgissčUge, totiž: „Tak gako
žiw gfčm, Uechci smrt hřjssnjka!“ mo PozorUg to
wygádřer: „Tar gako žiw gfem.“ Q, gaká to
dobrota! Wěčná prawda ztwrnge přjpoweď swaU
přjsahaU, bychom my hřjssnj nad :ǧilosrdeUstwjm
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geho Uezanali. To sljbiw žádnéhoerygmUlBůhš
cll fž hledj Ua osobU lidskaU Ueb množstwj hřjchů.
nu Upokog se milý trpčreli! neboť mimo žasljbenj
Božj mcčštakě gesstě troge rUkogmj: erU, Ua:
děgi, lásku. Tento trogj nebeský dar chowage w
srdci swém, popUtUgeš:li gesstě chwjli cčstaU žiwota
wezdegssjho, Uzřjš, ana

Hwčzda lcsklti stogj nad twm: dráhaU tmawaU,
Giž tam Božstwj Umjstilo laskawě,

Aby oščiřila cestU k Uebi prawaU,

Bczprčněǧfsi Učinila kroky twě.

Trápenjm kdyš, tmaU co noťnj, obcstťený
Oko sl,šawč tam k Bol)U obracjš,

,l, ,

eratč ta k)wěždagafná, kterau zťjš.

Na tč strasiUč7cestě noha twá když Uowým

Wšdy a nowým trUem býwá rančna,
Kdo ty rčiny ljl)cm hogj balssámowým?

Láskytč to stálě Ulka milená.

A když slunce žčwota, wždy possxnaurnčgssi,

W moťe wěčnosti koneťnč zapadá,

Ktxo ti UkažUge žiwot blažcnčgfsl?

J toť diwoplodUá Uaděge gčst twá.

Wstřjc tč wyǧde S palmaU trš cčch nebcssťamk

Skončiwssme bog fwňg pro Boha a ctnost;
Uwedau tč w pťeradostný Urbe stánck,

W blahau wywolených Božjch fpolečnost.
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40. Blažené š Bol)em fe ;abýwcinj.

Srarý, chUrawý člowčk nrmělloy sošě ztěžo:
wati, že Uemůže w Uoci fpáti; Ueboť kdo giž U sae
mé brány xďščUosti stogj, nemá mařiti čaš spanjnr,
nýbrž raděgi schodek spáUkU ža profpěch powažo:
watť, gjmžto šjská čan k důležitému hotowenj:fe
na cestU. Postawil:li tě Bůh, přjreli Uemocný!
Ua stráž Uočnj, dar gest ro Božj, kre::él)ož k fpase:
Uj swémU mččš poUžťri. chžjš Spasitel náš sám
poslednj žiwota swého Uoc stráwil beze sch. Proč
byš také ty UectxtčlUoc gedmx Ua modlčrbách trwa:
ti, gelikož gexdrm každá noc twaU poslednj býri
může? uu ijti máme, a modliri se, prawj Je:
žjš, bhchom neUpadli w pokUsser. uw Bc!, milý
přjteli nemocný, každá noc, kteu:aužbez sanj ztráu
wjš, podáwá ti k rozgjmárxj ona slowa: Uspořá:
dey dům fwůg, Ueboťmusjš Umřjti! u Noci bez
fpánj gsaU Uemocným k prospěchU; Ueboť tenkráte
sobě samým přináležrgj, a z žádrrého rozgjmáUj
wytrhowáni Uebýwagj. Počjtagj každé hodiU odc
bitj, každé ponocrréť)o wywoláwártj, a tak se Učj
čjtari čaš, krerýž gindx,x lehkomyslně promařili.
Noci podáwagj Uemocnénu: pěkUaU přjležirost, po:
kogně se modlťti aneb alespoň tisse trpětť. aw Tae
kowým ponocowár!jm táhne Búh Uemocného k sobě
swazkem lásky, a mťlerád poslauchá, co UtU mier
gjcj Ueb trpjcj předrrássj. Ba, milý přjteli nemoca
Uý! Uemoc twá gcxst gesstě to poslednj dobrodir!j,
krerěž w tom chUrawém rěle přigjmáš. Zwykey

trpěliwě dopUssrénj a řjzenj Bož1jlšclǧ?p Ueboť bez
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wůle geho nic se Učděge:u mUsjš tedy w maUdrost
božsiého řjzer fe důwčxřowati, žeť noylépe wj, co
ti prospěge.

Kolik d::ů z ončch zdrawj fwéť,xo naprčjtal
byš, w kterýchžto byš Boha,Otre Uepdobrotiwčg:
ssjř,xo ldyl neUražil? nu Gak mnoť)á přexstaUpenj
swčdčj proti tobč? uu Kdyby Bůh dle ijry hřj:
chůw twých š tebaU Ualožťti chtěl, Ucmcxk,ďl:ližby
tš co chypřjsněgi t.x:estati? am Nesčjsl!xých dodroa
dinj obdrželš od Bokna, a Uechtělbyš maličké xUtr::
penj z cxcho otcowskě rUky přigmauti?un Nyslěǧ:
ssj twá nemoc pcxtrně .swčxdčl o dimchočckánj a
lúsre Božj. Std:p tcdy bolest pomjgexgjrj a kráta
kau, ktcráž ti k dobrémU slaUžj, a wyprászi kar
lich, ktcxrýžti Bčch Ualil, a rci: Qtče dobrorčwý!
nc má, alebrž twá Uxůlč siaň sk. Tak mlUwil
také Ježjš w onU hrůzy panU noc.. w kteraUžco
naň čekala fmrt Ueybolčstněgssj; podrobiw fč wúa
li Orče fwěl)o, ačkoliw člowččelťstwj gčel)o před
mUkmUi nastáwagjcjmi se třáslo, nicmčUě trpěliwě
nepřátelům srx:ým sscxl Uxstřjc.

peeče!cxkonocirožgjmáUj milý přjroli UemocUý! gfaU
neypožchnaněgssj zábcmxy nočnj pro křesťmm trpj:
cjho. ij způsobčxmUeysUázew důwčrné š Boo
hcxm přátelstwj přicházjme. Kdo ge wssař Uábožo
Uým a synowskýřn frdcem Uchledá, mUsj konečně,
byť fe kxuylpadesáte i che let o to fx!ažil, předre
se obrátitť, a na wlaš tak wsseckočiniti, gak by
to giž dřjwe byl počjti sUčxlz Mnsjť sch!rálcnm:
Ježjssčxm mysl rčtiUnaU Ua se wzjri, a gjri za Kri:
stem Pánrm, t. g. mUsiBoha ze srdre, a nade
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wssaxckomilowati, mUsi miloroatť i bližnjho; Uetoli:
ko wssak milowati xty, kteřj ho milUgj, a gemrč
dobréš přegj, Uýďrš i Uepřácely s:ďé Umfj milowari.
Q! kdcxžby se opowážil w hnxěwu zxšswčra ǧjti , a
cak před saUdce božského předstmlpiri, chž lájťu k
nepřátelům Uám Uetoličo poral:čel, Uýbrž i přjklaš
dem swým Umjrage Ua křjži gj Uáš wyl:čil? u
TomUto wznessenémx: Umjrcxgjčjml: máme býti po:
dotxuť, tač gest wčile a rozkaz Páně.

chpřestáwcy Ua oné Uaděgi , že se po smrri
snad předce do očistce dostaneš, aneb gak množj
leinj křesťcméřjkagj: Gen když se do chbe do:
staml, nčžádám wečltkým, zxmmcmčtým swatým bý:
ti, i š tjm Ueyposlcdněgssj:n mjstem zawděk wežmlx.
Tito a takowj Boha Učxmil::gj, a kdo tak ofpale
po králowstwj Božjm taUžj, teU w něm ani prw:
Ujho ani posledeť)o mjsta UedofáhUe. onwážlir
wost gčst to, od Boha očekáwati, co sljsoil, a Ue:
činitť, co wclel.

NepečUg také přjlissnč o to, gaký konec ne:
moc twá wezme, wrhni se Bohu w UárUčj, a
pomni w frdci swém: Milý Bože! wčda Ueylépe,
co mi prospjwá, Uččň še mUaU, gak se či zljbj.
uu Abrahám měl zaslšbenj, že syn geho Jzáč bcn
de otcem mnohých Uárodů, a předce an okamže:
Uj Uebyl na rozpacjch, když mU Bůh welel, Jzá:
ka ;aďjri a občtowati, Uýbrž Uposlechl. Ačkoliw
fe zdálo, gakoby byl Bůh žasljbenj swé zpět wzal,
předce Uemesskal Abral)ám Učťniti, gak mU byl
Bůh rozkázal. Poslussnost gestiť BohU ljbezněgr
ssj nad oběti.
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Uposlechni, když tč Bxexh, Stwořitel a Pán
twůg, z žiwota tohoto k ginému wolá, chtě Učini:
ti co činjwá ssrěpař, genž stromcxk z gednodo mj:
sta přesašUge Ua gině, wssak lcpssj. ou Neměl:ljž
by ten wěděti, co ti n:xyprospěssněgssjho, genž wsse:
cko widj a wj, co se po wsseckU wěčnost děge?au
GeU nepochydug, že .Bůh mm:dťe a laskawě i
menssiny žiwota twého řjdj a stanowj; gak brzy
poslednj z nich wyprssj, žádná moc celého swěta
ani o gednU neprodlaUžj žiwot twůg. Nepowažug
trápenj swá za nic giněho než za požehnaUaU
stopU dobroty božské; gdeš:lč po Uj, přjmo ďo
nebe tě powede.

Učinila:li tč nomoč errlým a nrtrpěliwým,
negsi polepssen, nýbrž k t:xápenjm Uemoci nowé
zlé přidáwáš a trpjš dwognásob. Gsi:li trpěliwý,
Ukrátj Bůh čaš twé zkaussko; a čistá:li konečně
dUsse twá, š útěchau můžeš smrti do očj hledčtť.
PowažUg tedxo lůžko swé bolestné za ohniwaU pec,
w njžto očissťowán, a k wzňefenj:se do nebe přie
prawowán býwáš. Nemůžeť to bčz toho giž dlane
ho trwatť, a dosáhneš koruny a blaženosti wěčné
ža odměm:. Slzeno:li napotom bUdo zde pro tc7
be, neysladssj ze wssech pro tebe cezených slz bude
slza toho, genž řeknč: Nebožtjk ssťastně skonal.
Zemřel BohU oddán, pončxwadž tomU Bůh tak
chrčl.

Pokračowcinj.
Starý, postonáwagjcj člowěk, který leže na

lůžkU celé dni do stropU swětničky swé hledj,
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nemage giné zábawy, leč tělo swé wychřadlé š žie
dliččy na postel, a š postele na sedadlo sematam
přenásseti, dobře čin, když se dle rady aposstola
Ueustále modlj. Ačkolťw Uemůže gako Mogšjš rUe
ce wžhůru ďržeti, přcdce sodč může mnoť)o žásluh
Uasl)romáždčti, když gen mysslénky a oči fwěk
Ježjssi na křjži obracj a rozgjmá, že Bšch člowěk
pro náš Ua křjži smrt neyhanebnčgssj podstaupil,
pro Uáxš šťoťečeným fe stať, a tx:esty Ueywětssjwy:
stál, by přjsnémU saUdU Božij Za Uáš žadost
Učinil. xxu Ležjš:li bratře milý! bjdný a opUsstěný
Ua ložie a nutjš:li se Učxkdyz dlauhé chwjle Ua
sčdcčtkU k zdřjmmxtj, čd! Uech dřjmoty, ťteran dez
toho Ua darmo lákáš, Uech gi, a pogď m dUchUza
mUaU, powedu tš Ua mjsto, kdežto ti gak Uáležj
blaže bude.

NUže, přjreli Uemocný! chop se w dUchU rUc
ky mé, a kráčeg še mUaU Ua onU bolcxstUaUhorU,
kdožto Spasitel náš mcxzčdwěma wrahy na křjži
wisj. Eyhle! mUž bolestj; famá a grdna gest
rána; Uenj mjsta zdrawého na těle gcho. K!čcw
mU teče přeš ljce zblcxdlé, rUce a Uohy welikými
hřeby gsaU probity, aniž má gaké potčchy, gfa
opUsstčn od Boha i lidj. Neljtostinoost lidská se
na Uěm rozlila, a hňčw a saUd přsté sprawedl:
Uosti božské tiskne ho. Z přemnožstwj rrápexxj swé:
ho Uehwyšssjho wolá hlaskm: „Bože můg! Bože
můg! proč gsi mne opUstil?“ mu

Možná:li , přjreli nemocný! byš sobě ztěžoe
wal, wida Syna Bošjť)o, whkupitelex, opUsstěnana
křjži? uu Achl a wiz genom, pod křjžem stogi
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plačjcj matka geho š Janem, nemohance ho ani
potkssiti, ani pomoci goemn. W nčmé bolesti po:x
hřjžent stogj úpěnliwě pohljžegjce k šřěmU Nhn
nj wolá Bůh a čtowěkUlUjrage: „ijnjm!“ az
ý běda! podáwá se mU occt še žlUčj, gakožto po:
slednj občerstwenj. w Wrahowé geho Ueustáwagj
gemU fe posmjwati, i gesstě gcdnau otewřew ústa
fwá prawj Ješjš: „Qtče! odesť gim, neb ne:
wědj, co ččnj.“ mdTak pněl Ježjš po celé tři hou
din na křjži, a zápasil še smrtj, až wywážena
bylč: do poslednj wssecka geho žiwotnj fjlae iřokl
hlasitč: „Dokonáno gest; Qtče, w rUcetwé po:
raučjm dUcha swého..“

Tento na křjši skonawssj gest syn Boha ži:
wěho, genž z lásky k lidexn Uebe opUstiw, člowě:
kem Učinšn gest, a člowčka fmrtj noyhrozněgss,
fmrtj křjže od smrti wěčnš wysmobodil. Pročež,
skljčený přjteli nemocný! působj:li ti hřjchy twé
hrůzU, nedey důwěře fwš ktesUaUti. Ježjš krwj
fwaU zaprawil dth twůg. Utec sk k Ježjssi, on:
tě kmen winný žiwota wčxčného, spog fS š Ujm,
a ačkoliw gsi gen ratolest Ufchlá, milostj geho
poswěcugjcj znowU fe zazelenáš. Obegmi dřewo
křjže; krew swatá po Uěm tekach má moc dnssi
twaU oččstiti, a bělegssj nad snjh Uččniti. uo Nee
zaney, Spasitel twůg chce i ktobě přigjti, a po:
kog nrbeský a weselaa.: mxysl dUssi twé darowarť.
Zagčsté, odewzdáš:li fe cole Ježjssi, sstěstj twé bU:a
de tak weliké, že angelé w ncdi nad njm plcsati
budaU.

Poněwadž se Ježjš Ukřižowaný táskau š te:



297

baU spogil, zůstaniž takš srdce twé UJcžjsse; nex
boť Uepřetržené š njm spoǧačnjngest nepřemožitelná
pewnost prori nepřjteli dusse. Gak mile se dá srdce
nábožné w obcowánj še Spasitelem swým, nezná
blaženěgssjho zabawowánj:se nad modlith, djkůči:
nčnj a láskU.

Kdo n:ij, co to gest, důwěrně še Spasitee
lem w dUchu a we wjře obcowati, tomU to , co
gfem nynj práwě řekl, zdá fe býti mlUweno gae
zykem cizjm; kdo wssak Ježjsse, gakožto lékaťř
dUssj zná, a w něho pewně wěřj, ten mi poroznr
mj, gcxlikožwj, že co gfem řekl, nenj smysslenj
a aUčinek obraznosti, nýbrž ččstá prawda Čjm
che se hlaš Ježjuůw w srdci ozýwá a srozUmje
wán býwá, rjm che takowé frdce do domU Bou
žjť)o se hodj, a tjm chč lásku Božj poznáwá.
Kdo se gedenkráte naUčil dobrotu Spasitele nassea
t)o Znáti , ten se ho pewnč přidržUgč, bde frdre
fwél)o mu žalugex, odesstěnj hřjchůw od nčho přie
gjmá, očisscěna na milost pčigat býwá

Milý, Uemocný přjtolť! dostal:li gsi se gea
denkrátektak blaženému še Spasirelem swým olocoe
wánj, bude fe ti zdári, gako byš ho widěl, a slya
ssel, an k tobě tačro mlij:

Pogď, a wezmť požehnáUj
Od the, an wstťjcti gdr;
Sladkě š njm gcst obcowánj.
Pod stromy snad dljti swými
Nechccš zapowězenými?

Nedogdeš tu pokoge.
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Ž gen pak fe obrať pťedce,
Ay! gáť stogjm ša tcbaU;
Milostně mč:g gažyk wcce

K tobč: wrzmi odesstčnj
Za miUUlá prowixlěnž,

Pokog ti, š milostj maU!

Na mčm frdci pťrUaneU

Gsa, si pohow slaďaunce.
Bolcstj a strasij zbawen,
Blaženostj čistaU gatý,
Swatau láskaU še mUaU spčatý,
Odpočineš blaze zde!

41. Poslcdnj dnowé nemocněho.

Poslednj žiwota dUowě hřjssujka kagicjdo
gfaU wlastně čaš l)otowenj:sk, w nčmžto se stro:
gj k swadbě, by gakoo slaonsti odjn, mol)l we:
gjti w dům Prčně. O, milý přjteli nemocný! po:
waž tU radost; w okamšenj býti zprosstěm: wssech
bolestj, a býti přesazem: na fwčt giný, kdežto té
twogi milj přátelé, genž tš tam předessťi, š ra:
dostj a plesrm ijtagj. Ba, wssicknťangelé a
blahoslawenj BUchowé wjtčxgj kagjcjho hřjssUjka,
přjchozjho Ua onen swět. SwataU Uebeskm: lá:
skaU ho obgjmagj; Urboť si hoj wážj, gakožto na
milost přigatého, a ežásluhami Ježjssowými, nad kaž:
dau cenU xpowýssenými, ozdobeného.
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Ba, milý pťjteli nemocný! swátostmi nasseho
stoatéťǧo nábožrnstwj wypůfobeno gest, že gsi Uy:
nj raUchrm fwadebnjm ozdobeU, a hotow, zawo:
láxnj Pánč brz prodler UposlechnaUtť. Pastýř
twůg dUchoij chce tě fám ženichU twémU ode:
wzdatť, zatjm ale, až do pťxjsstjgeho mysslénka:
mi UtěsseUými sjliti a k trpěljwémU až do konce
setrwáUj wszzowarť. Qd.ewzdey se gcho wěmo:
sti, oUtě otec starostliwý, grmUž Umjragjcj djtě
gest to neymilegssj, kterémUž on přede wssemi po:
moci hledj.

U ložc člowěka Umjragjcjho, gest pastýť dU:
chownj na swém mjstě; tUtotě gcho winice, Ua
kteréž w gednom a tomže okamženj i sázj i šbj:
rá; tUtotč gcho xxolj, na Učmš w gedUom a lom:
že čan rozfémá a žne; Ueboť zde nepřicházj ani
gedčné potěssitelUé slowo k zmařrnj un Nemchý
také piedobře poznáwá, ze pčjlťš málo pro Bo:
ha žil, a qest pewně odhodlán, ostatek žiwobytj
fwého mysslénkami Uábožm,xmi Bol)U swémU za:
swětťti. wu Pastýř duchoij Uenechá též ani ge:
dinkého prostředčU k spafenj bez poUžitj, a hledj
na to š praUxaU radostj, ano grho Uapomjnánj
hlUboko proniká srdce kagjcjho. uu O, gaká to
rozkoš pro kněze, widčti žel srdce skranssenél)o, a
býti fwědkem kagjcjch slz, slč UeyUpřjnmčgssjch!
A gaké to Upokogenj, když kněz konečně Uxe gmé:
UU Jčžjssowě řjci může: „Odanssrěgj se tobě
hřjchowé twogi!“ xuu Měg za to, že to pastýři
dUchoijmU prawaU blaženostj gest, dlaUho blaUe
diwssij moci řjci: NUže, dUssekřefťanská! Qdea
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gdč w pokogi! W Swátostifwatěho pokánj gsi fe
očistila, chlebem žiwota a krwj Beránka gsi fe
posilnila, odebeř se w swatém pokogi!

Po takowé přjprawě dUsse twá odebjrá se z
rUky kněze w ruce the Uebeského, a gest wyswox
bozena a zachowána Ua wěty.

Stáwá se wssak také ne zřjdka, že Uemoc,
ačkoliw nemocný swátostmi Umjragjcjch zaopatřrn,
a k Umřenj hotow gest, nenadále fe zlomj, nebez:
pečenstwj zmizj, a člowěk Uem:cný bnď gesstč déle
žiw gest, bUď docela Uzdrawen býwá. uwByl:liš,
přjteli nčmocný! na oUU weličaU cestU giž docela
připrawčne a pozdrawil:li gsi se, nysli sobě, ga:
kobyš gesstě w tomže Uebežprčenstwj wězel; Uedoť
wčk thg malým pogisstěnjm ti mUže býti uuo
Co se ti Uepřihodilo dneš, může se přihodiri žjtra,
a konečně předce gednaU se přihodj. auByl:liden
smrti twé na něco dalssj čaš odložen, neohljžeg
se po starém hřjssném BabyloUU, kdežto gsi tak
dlmcho w zagetj byl; nýbrž zůstaň w aUzkém
přeitčlstwj š Bohem. w Byš wssak to blahé přá:
telstwj a nepřetržmé 8 Bohem obcowánj žacho:
wal, proš Ježjsse, genž w Neyswětčgssj swátosti
Qltářnj k tobč byl přissel, by tš častčgi nawsstj:
wil, a gelikož se připozdjwá, U tebe zůstal. uxx
K zjskánj této milosti, a k setrwánj w stálém š
Ježjssem obcowáUje Užjwey přigjmándechownjho,
poUčwadž tak často welebnau Swátost skUtečně
přišjmati Uemčižeš.r
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42. Pččgjmcinj dUchownj.

Nemoc twá tě od země téměř odlaUpla, a z
dětiUné lásky oddal gsi se Bohuš tělem i dUssj,
apřebýwáš gčž che na onom než na tomto swěe
tě m O! nebeř tedy dar, kterýž si BohU oběo
towal, dussl totiž a srdce swé, zase Ua zpět.Drž se
Boha celým srdcem. a proš ho, by ř on U tebe
zůstal. Proš ho, by tě thrápenj twém milostj
swaU sjliť, abyš, byť i sebe che Utrpenj gesstč
do kalicha twého přilil, předce z poslUssenstwj, a
gemU ke cti w:)pjti mohl. uxx Na ničemž nedey
sobě tolič záležeti, gako Ua tom, byš š Ježjsscm
co neyaUžegi spogeU zústal, což se Urysnáze častěg:
ssjm swatým přigjmánjm stanex. Poněwadž wssak
delmě z rUkaU k:těze swárost oltářnj přigjmati ne:
můžeš, dosaď nemožnost tUto pončkUd UpřijaU
žádostj a taUžebnostj po Ježjssř we Wčlebné swár
tosti, což přigjmánjm dUchownjm Uazýwáme. wx
Přigjmánj dUchownj gest swaté a snadné cwičer,
kteréž i při neywčrssj těles:xé mřxlobč prowozowaa
ti můžeš. Tak gaššo nemocnémU i w nethže
ssjch bolestech možno, ba porřebnostj gest, po
oblewě a Uzdrawenj taUži:i, tač mU také možUo
wraUcnč po Ježjssi we Welebné Swátosti taUžitť.
uw W tomto sladkém spogenj dnsse twá dechem
Božstwj gsaUc zahřjwána, zůstane w lásce, a roa
Wščném na wčkye uu Co gest žiwot pozemský, od
náš tač welmi miťowaný, nclmocnešmu,dkterý stogo
giž U hrobU, gesstč gednaU miUUlost prodjhá? ao
Tčžký sen, z něhož by se rád probUdil.
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Gsi:li siUtrčným Neyfwčtěgssj Snxátosti při:
gjmánjm š Ješjssem co UčyaUžegi spogen, Uenj
milostt k wdmyssťer , kteraUž ťoyš nemol)l obdxex:
žcxri od .Boha. W tom fpogrUj modljš:li se,
modlj se Ježjš sám š tebaU, trpj téměř š tebaU,
a přjtomnostj swaU pocitům twý:n dodároá swa:
tosti, kteráž se BohU ljbj. am Předstaw sobě tU
stkwostnaU oběť, když slzy twé še slzami Ježjsso:
wými, bolosti a trápenj twé š bolestmi a Utrpee
njm Ježjssowým spogené, od aUgelů před trůn
Božj se přinássegj. Co wětssjlšo, swětěgssjho, a
takořka Božstwj podobnčgssjl)o ti lze činitť, gako
Ze swým Spasirelem Ua lůžkU bolestněm co na
něgakem křjži wiseti, trpěti, a dle wůle ne!xeskěho
Otce i tccké na nčm zemřjti. au Přessťastný, ner
mocný člowčče! kterýžto še sw. Pawlem můžcš
řjci: „Ne gá žiw gsem che, ale Jcežjš žiw gSst
we mně.“

Pokračoweinj.
Nábožné, Boha milowné dUsse mohau žsice

každého dnč a čan zpčisobem dnchownjm přigjma:
ti; nic méně zdá se čaš msse swatš ncxypohodl:
něgssjm ktomuto swatému cwičenj býti. Člowěk,
kterýž nčmocj takořka na křjž přibit gest, nemůže
chrám Páně nawsstjwiti, mssi swatau slysseti a
dlaUho se modliti. Máť ale š them ljtostiwým
ro gednati, š Bohem láskw, kterýž má giž nad
dobrch wůlj takowé šaljbenj, gako nad skUtkem
samým.
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Slyss,iš:li tedy, přjteli nemocný, že fe Ua
mssi zwonj , dey domácjm k frošUměUj, že byš
přál sobě býti na čtwrt hodinťy o samotě. euo
ijeť, že Bčch wssUdo přjtomen gost, a netřeba
ho, an gest U tebe, daleko od tebe htedxati. Znáť
taUžeťmost twaU po něm, a proto také rád gest
U rebe. Poněwadž ale Ježjš při mssi swaté, gak
brzy pozdwihowánj fe děge, dle Božstwj ičlowěčene
stwj na oltciřjch nassich přjtomen gest, obrač mysl
fwau k oltářj, na kterém se oběť msse fwaté koná,
pozastaw fe U geho stllpúů, a modli se š knězem:

We gméml the, Syna, a Ducha swatého.
Amen.m Wssemohach Bože, milý Qtče neďcxský!
gá bjdný, tǧřjssný člowěk přčbližUgi fe w dUchU k
oltáři twémU,aprosjm 8 srdcem synowským,odest
mi wčnU maU, welikaU winu mm:, a odesť mi,
co gfem po celý čaš žiwota swého mysslenjm, slo:
wy a skUtky,iopUsstčnjm powinnostj fwých zhřessil.

Po této čaǧjcj modlittdě odpočiň, šhromáždi
UU)sl, zawři oči, a obrať mysslénky fwě k Spasi:
teli, kterýž š taUžebnostj ono očamženj očekáwá,
w němžto kněz slowa, gimiž KrjstUš Pán Weleb:
Uau Swátost Ustcxnowil, wyřkne, a w němšto Bůh:
člowčk S angeli, archangexli a zástUpy blahoslawe,
ných duchů na olráři přjromen gest,gak mile kněz
chléb w swaré tělo a wjno w xkrew gcho fxoataU
byl proměnil. u Rozgjmey sobě swatost a wzner
ssrnan důstognost takowého gedUáUj, při kcerčmžto
celé nebe k pokloně grst šhromážděno. PřistUp
nij w dUchU bljže k oltářť, a předstaw sobě,
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gako byš skUtrčně kněze slyssel, an prawj: Eye
hle! beráUeť PáUě, genž snjmá hřjchy fwěta!

Milý přjteli! předstawugeš:li fobě gak náx
ležj žiwě slowa ta, kčeráž w dUchU z úst kněze
wycházeti slyssjš, gest:li tobě, gakobyš beránka
Božjho w způfobě chleba widěl, a klanjš:li fe mU
w dUchU, nezaplesá:lčž srdce twé Uad tjm, že sa
Spasitel twůg opět thť wěčnémUza tebe obětU:

náli, abyš se gesstčsmrti obáwal? O, milý dra:
tře strápený! Bůh wzhledem tebe erešme slowo
fwé zpčt; tyš Ua milost přigat, Bůh gcstš te:
baU fmjřcn z a Ježjš ti dneš řekl , co před časy
onomU nemocUémU: „Qdegdi w pokogi, syUUng!
odanssrčgj se tobč hřjchowé twogi “ aeu

Tak rozgjmage pozdwihni frdce fmé k Spau
siteli, a rci zhlUbokosti srdce swél)o: Ježjssie
Bože a Spasiteli můg; w tebc wčřjm u Jcžjssi,
Wykupitcli můg! w rebe daUzeámnu Ježjssi, ney:
wyšssj a wssj lásky neyhodněgssj dobré! tebe na:
de wssccko milUgi, a po tobě taUžim; 6 přigď a
nawssciw mne. Zůstaň U mne, a zachor.:ey mne
w milosti fwé ý Ježjssi! Amen.

Gsirli mladý, přjteli nemocUý! a možná:lt
tobě, dalssjho gesstě žiwobytj fe Uadjti, wmyslř
se w přjtomnost Spasitele fwého, a rci š pewnaw
wěran, gako ewangelický secnjč:M„, Jcžjssi můg,
řči řoiiro zcčxwem a Užorawen oUdč UU:žeolxjk
twůg! uu

Zagisté, BUde:li prosba cwá pocházeti ze srdco
čistého a synowského, také Uslyssjš Ježjsse, an
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gako w ewangoliUm odpowj: „Přigdú a Uzdra:
wjm ť)o.“

Gsi li wssak giž stá:, a Uelzeli tobě, leč že
byš žášak od Boha očekáwal dalssjl)o žiwota se
Uadjti, UebUdiž proto malomyslný, a pomUi: Too
tě snad naposledy, že jUnř Jčxžjš Ua lůžkU mém
nawssrěnge; potom ale gáťpřigdU kr.UěmU. U
Uěho zůstanU, U Ušho, krerýžto dřjwe začasté mčžuu
nawsstjwil. m. Toho fpatřjm , gemUž přináležjm,
a kterýžro mš rak miluge, že za mne zemře(. nu
Toho že Boha Uzřjm we welebnosti gcho, tomUe
že nebeš PánU bUdU slaUžiti, a gemU gako djtě
přinálešeti; Orcem ho bUdU nazýwari, a wččUě,
ba wččUč a ssťastně U Uěho žjri

Kterak by fe bál smrti ten, kdo má po nj
Učbč!k očrkáwánj? au Komu po smrti wezdegzxj
žiwoc wččný gest sljben , bude se ten hroziti ho:
din laUčenj, až wdprssj? uu Kdybychom po
skončenj žiwota wezdegssjho nemčli žádné bUdaUc:
nosti, žádněho dalssjho žiwobytj k očekáwánj, š!
tenkrát by se owsscxm očjm Uasstm Uedostáwalo
slz k oželenj takowého Uesstěstj.

Rozgjmal:li gsi, přjteli nemocUý! tjmto způ:
fobem gčuom čtwrrhodinky, potčssj fe dUch twčxg,
a bUde posilněU, a občorstwen swatým stolowánjm.
Swčdomost Uesmrrelnosti swé osladj twé trápenj,
dUssc Uadčgjc fe wěčUých nebcxských radostj, po:
šdwihne se, a š důwěr:tostj a taUžebnostj wydáš
se Ua cestU dp wěčnosti, poněwadž Uetoličo aUgel
Ueb fnoatý některý, Uýbrž Spasirel twůg fám,
kteréhož gsi dUchownjm žp:ečsobem přigal, bUde
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twým průwodčjm a ochráncem. uuu Ach! pomni
geU, že Ježjš, :Uilosrdný a aUtrpnosti plUý Spa:
sitel, kterýž dosawade dewadefáte dewět sprawed:
ljwých zpět poUechal, by tebe hřjssnédo wyl)ledal,
nalezeného tč do domu QrcodW wede, aU se dlar
boslawenj radUgj a plesaǧj. uun

Budeš li o tčchto wznessených prawdách pře:
meyfsleti, bUdaU ti potěchaU w strastjch, kte:éž tr:
pjš, a trápenj twá , aš ohněm a mččem kussen
bUdeš wezmaU konec, a odměUa twá ldUde weli:
ká. Koruna, kteráž ti gest připrawena, giž se
szássj nad hlawaU twaU; pohledni toliko wzť)ů:

rU, ršesmrtelmost tč očekáwáč nawěky wěku blažeUbUde.

upururrz p

43. Otče Uciš.

Náboženstwj Uasse Uemá ctibodněgssj a gá:
dr:těgssj modlitby Uad „Qtče náš.“ Tato krátká,
gádrná modlitťoa gest BohU ne!)ljbezněgssj a člox
wěkU Ueyprospčssněgssj. A mUsjť tccké Učxyfměrěga
ssj a Ueydokonalegssj býti, poněnoadž sám Bůť) a
člowěk, Ježjš KUistUš Uáš gj Učil, a aposstolům
swým gi předřjkáwal, řka: Cl)rjce se modliti,tačx
to se modlete: Otče Uáš atd. ijmo fwaté swed:
čŽj, že gest Ježjš Učitelem této modlitby, pročež
Ubezpečiti se můžeme, že modljce fe gi, modlirbu
takowau konáme, gakaUž Bůh od náš koUánUmjtč
chce. Aniž gest o tomugaké pochybnosti, že mod:
tirba Bohem samým fnesena wssecko w fobč zawj:
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rá, což k aUčinné, swaté a hodné modťitbě přřxe
náležj. Kdo tedy modlith tU 8 prawaU a pew:
naU wěraU se modlj, Utůže se Uadjtč, že obdržj,
zač prosj. Ano zdá fe, gakoby Ježjš při tšto krátn
ké modlirbš na sté milé nemocné djtky bylzwláe
ssrnj ol)lod bral, totiž Ua takowé, kteřj pro mdlor
bu a bolesti Uedlmcho se modlčti mohaU, a předce
mezč wssemi žiwými UeyUuzUěgssj gsau. Což můe
že Ucmocrlěhosktčrý co mUčedlnjk we wnirřnostech
i powrchU tčla bolesti sUássj, che potěssiri nad to,
žc gako djtě k BohU wolati a Otcem bo nazýa
wari smj. uo Zdaliž Otec dobrotiwý djtě swé ne:
chá trpčti bez přjčiny, a o pomoc wotati na dar:
mo? u A Bůh, Qtec neylaskawěgssj, mětby tě
Uechatč nadarmo plakati, a měl by tě Uechati w
trápenj bez pomocč? u NebUdeliž Qtec, chž w
nebi gest, a gemuž Uebe přináležj, UebUde:liž bala
ssámu, ancb lékU mjri pro swé nemocné djtě, ktex
réž z lůže swého k němU wzdychá a Otčo, milý
Otče! wolá? m

Poswěť se gměno twě! Q, bratře nemocný!
žádUý člowěk Ua zemi Uenj š to,gméno PáUě slU:
ssněgi poswčtiti a hodněgi chwáliti, gako člowěk
nemocný na loži swšm. Zde každé chwjle gméno
Božj může poswčcowati brzy trpěliwostj, brzy dů:
wčrUým w bolestech fwých gméUa Ježjš wzýwáa
njm. Q, zagťsté mocné gest oUo gméUo Ukrotiri
lxolesti i Ueyprltdssj. rxu Požorllg gen sebe sám,
přjtelč Uemocný! UepociťUge:li srdce twé úlewy,
když aUzkostj a bjdaU stjsněn Uex)fwetěgssj gměno
Ježjš whslowjš? uu Nespusi tedy toto neyfwěc
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tzěgssjgméno Ježjš nikdy š mysli, nýbrž wsse, co
se š tedau děge, nechať se we gUtéUU tom děge.
Na Ježjssi Ualezáš přjklad, gchož mcišpw trápe:
Uj Uásledowati. u Hořký:li lék twůg, č Ježjš
pro rede hořký kalich pil. nu Boljrli tě hlawa,
pbbledUi na hlawu Ježjssowu trUjm korUnowa:
naU. Máš:li Ua tčle swém ráUy, pomni na
rUce a Uohy Ježjssowh hieby probité. mu Slowcm,
cokoli trpjš, gmšUem Ježj.š zUmUcney A až ko:
nečUě naplUěUa dUde mjra twél)o trápenj, UedUdeš
moci gméno PáUě hodněgi pofwětiti, gako odew:dá:
wage dUssl fwaU thi Učdcskému we gmxšnUJcžj:
ssowě. Pak xale z l)lubošosti srdce radostně budeš
moci zwolati: Poswěceno a welebčňo bUdiž gmé:
Uo Jčxžjš, gméUo PáUa a Spasirečš mého!

Potčš se, milý nčmocsrý přjtcli! Qrzy fe ona
dožska modlitba, „Qtče náxčš“Ua tobě w.)plčlj uu
Králowstwj Božj přigde k tobě; wůle PáUč sta:
ne fe š tebaU, xu Chléb angelský, chléb Uebeský
bUde pokrmem twým uu WčUy twě budau tobě
odpusstěny, tak gakoty odansstjš winnjkumfwým.
Q pak blažeUý, pieblažený bUdeš až ťoUččUě po:
kUsser a wsscho šlého bUdeš zdawen skrze Ježjsse
Krista PáUa Uasseho. Amen.

.U. Qtčc náš; rozgjmánj w ďezfenných
nocjch.

Qtče Uáš, genž gsi Ua nebesich! dusse má
tanšj k toběwzhůrU.uTamtě dědictwjdjtekcwých,
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tamtě hognost přjbytkůw Ježjssem připrawoných.
uw Qtče, milý Ořče! slyš žádosti frdce mého,sta
přigmi mě do fwého blaženého přjbytkll. ,

Poswšť fe gméno twé! Gměno Božj, gménox
Pána mého bUdiž weleber; bUdiž weleBcUPán,
když tlpjm, uuu bUdiž wclebčU, když lUdU Umjrati,
w bUdiž welebeU, když bUdU do wsčUosti wcházeti.
me Q, Bože můg! gak fe radUge srdcc mé, když.,
si pomysljm, že poslčdnj mé na lůžkU smrtclUém
wzdechUUtj prwnj UxaU gméUU twému w nrbe,llsjch
UčiněnaU poklanU ťoUde!

Přigď k nám Králowstwj twé! uu Oz dxxBože
nxůg a Qrče! Brzy wyprssj onen den, ona bla:
l)oslawčná hodina, w kteraUžto opUstjm tento swět,
a wrǧdU w črálowstwj sláwy, a wčxčUč,ba wěč:
ňč, bcxzkoUce blažený, a U tebe bUdU. m Mali:
čko grsstě gen mám pobogowati, a pak Uweden
bUdU w přijytrk pokoge, .kterýž nám Ježjš krwj
swaU zakaUp!l.

BUď wůle twá! uChceš:li Bože! bych gea
sstě déle trpěl a zadostčinil, staň fe wůle twá.ouud
Cť)ccš:li, dych zemřel, i w tom se děg dle wůle
twé. w Wůle twá, gest dobrodinj, a proto gsi
mne nechal se roznrmoci. Wůle twá, Otče! bUe
diž welebena, ctěUa a chwálcUa na wěky.

Chéb náš wezdegssj dey nám dneš! wu Qe
milý Otče! tak sem tisjcekráte woláwal, a wžďy
wyslyssel gsi mě, a netoliko chleda, nýbrž i Umoo
do giněho dal gsi mi, čchož gfem wssak nezaslaUa
žil, a často, sobě na sskodn, lee Užil. uu Deyž mi
také Uynj onoho nebeského chleba, kterýžťoy nemocc
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naU, hřjchy obtjženaU dussi maU Ušdrawil, očjstil
a poswětil; onoho Uebčskšhochleba, ǧjmžto žiw
bUdU na wčxky. m

Odpusť Uám nasse win, gakož č my odpauu
ssrjme Uassčmwinnjkům! u O, orče! při této prosu
bč zahaneU mUsjm fe w prsy bjti a š Dawin
dem zwolari: Pane Bože! zhřessll gsom, a zle

učiUil, odesť mi bdeémU, gako ze srdce odpausstjm
wssem, kteřj mne Urazili. u Umjrage wolám gau
ko Ježjš Ua křjži: Qtče! Ueymilegssj Qtče! od:
paussrjm wssem Uepřátelům mým, tak gako žáe
Oám, byš i ty mnč odestiti ráčil.

Neroď Uáš w pokUsson! uu Znáš křehkost
maU, čdBoše dobrotiwý! a nedopustjš, bhch 9iš
bljzek hrobU, a takořka w UárUčj smrtř w počU:
sser Uěgaká swolil. m WytrhUi dUsslmaU zbon
dU, a UeUechgi UpadnaUti w osidla Uepřjtelr. uu
Srdce mé ať Uic giného Uecjtj, a na nic giného
Uepomeysslj, Uežli žeš milosrdUý Bůh a Otec
můg.

Zbaw Uáš .od zlého! zbaw mě bolestj, kte:
réž trpjm, eu wssak, gak ty chceš ou a an neo
moc dUssi mé k spasenj přispjwá, přigjmám gi
gako lék z rUťy twé otcowské, a djky tobč za Ui
wzdáwám. Prosjm tě toliko , zbaw mě nemeré
aUzkosti, strachu smrci, a malé mysli, a nedey
důwěře mé we rwé Ueskončené milosrdenstwj kleu
sUaUti! Ježjš mě smrtj swaU Ua křjži od neywěto
ssjll)o zllšl)oe ť)ťjchUe a wččněho zcchyUUtj wyswobon
dil; wyswoboď mě ity, Qtče dobrotiwý! od box
lestj mých, kteréž trpjm, za ro prosjm skrze Jeu
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žjsse Kx:ista, syna twého, w Uěhož wčřjm, w née
hož danfám, gehož še srdce milUgie Amen.

u

45. Klekcinj.

U náš katolických křefťanů gest onen pěšaý
obyčeg třikráte za dcn, z rána , w polodUe a z
wečera zwonem znamenj dáti, čjmž se wěřjcj naa
pomjnagj, by matku PáUě nábožnaU modlitbaU
pozdrawili. uo Tuto opčt mUsj:U poznamenati, že
se zdá, gakoby cjrkew tonto chwalitebný obyčeg
še zwlásstnjm ohledem na Uemocné byla Uwedlaz
by gegich pozornost odwrátila od grgich trápenj,
a odrárila na matku Božj, genž gest Uzdrawenj
Uemocných, a potěssenj zarmaucelxých. auo Aniž
gest knalezenj nemocný, geUž by se neradowal
slyssee an po noci bolestnš probděUé za swjtánj na
klekánj se zonj Chwála BohU! wzdnchá, chwác

la BohU! opět gedUU trapliwaU Uoc gsem přea
stál m Toto potěssitelné zoněnj Uemůžena nex
mocné, kteřj swjránjm swědomj trápeUi gsaU, gd
nák než dobře aUčinkowari z nčboť šnamenj zwou
Uem daně na Uswitč tolik gest, gakoby wycházegju
cj slunce, podobné poslu nebeskému 8 radostnan
zpráwaU přicházegjcij,na nemocného oknem wo:
lalo: Potěš se, dUsse kagjcj! Otec nebeský smilow
wal se nad hřjssnjky, a poslal gim Wkapitele:
Maria, panna z NazarerU porodila Spasitele, a
gjm stala se raké marťau l!assj

Mcilo kdh býwá nemocný tak slabý, by při
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zwoněnj na klekánj alespoň pomysliti Uemokxl:
Čest bUdiž thi, genž nam sexslalSyna swého Ua
wykaUpenj! Čest bndiž neddlaženěgssjMalii Panď
ně, genž nám porodila Spasitele!

Q, bratře milý Uemocný! zázrak wtčlenj Boa
žjho gest tak weliký, žebyš celě hodiny klaUěnjmx
sezgemU ztráwiti mohl. uu Předstaw sobě onU
ncyblahoslaweněgssj z celého gcgjho pol)lawj, anaž
plná pokory k angelU wece: Djwka Páně gsem,
staniž mi se dpodlcšslowa twěho! Q, zázrakU, genž
nemá sobě podobného! w tomžč okamženj Slowo
se wtčlilo. Sx,m the wěčUého stat se otxčxtjna
fmjřenj náš š Bohem, a zemřel na hanebném
dřewč křjže, by zawržené pokolenj lšdské na miu
lost dylo přigato.

Může:li pro nr.mocněho, gehož by nepřjtel
Zťý rád k zanáUj přiwedl býti co potěsstelněgx
ssjho, Uež ono znamenj daUé zonem, kteréž nám
prawj: RadUgte sr Maria panna neyčistssjpo.ad
čala z Ducha swatét)oaaporodila Ježjsse, genžto
wyča!tpil lid sng ode wssech hřjchU! .n

Q bratře nemocUý! an se zwěstUgepozdrawo:
Uj archangela Gabriele, zaplesey w srdci a rci
nábožUě: Čest BohU a Marii! Zdráwaš matko
milosti plná! neypožehnaněgssj mezi ženami, bUdiž
pozdrawena! PožchnaUý gest Ježjš Kristuš, plod
žiwota twého, genž Uáš Utrpenjm a smrtj swan
whkaupil

Q poledni nápodobně zoněUj srdce twé k
djkůčiněnj pozdwihnauti může, UpamatUgeš:li se gak
mnohotisjcčkráte w žiwobytj twém stolU twého
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fpolečný Orec Uáš požchnal, tebe a twé Uasytil,
a že i bUdaucně, ačkolťw ze fwěta tohoto powo:
lán bUdeš, o to, které po sobě pozůstuwjš,se sta:
rati, a ge žiwiti bude. xu Zagisté ren, genž kre
kawce krmj, Ubohé sirotky twé Uemxcháhladexmmřjri

Z wččera zoněnj Ua klekáUj Uapoijá ge.e
ssrě gedUaU, byš lampU swan UaplUil, a hotow
byl k přjsstj žeUichowU. u Až koUečněš ženichom Uebe:
ským w polckogwěčm) wkročjš, tentýž zwon, ge:
hožto szk nij slyssjš, wydá szk žalostný,kte:
rýž přátely twé fwolá kpohřbU těla, ak modlit:
bě za dUsst twaU.

Hle! tak sstědře žthá matka Uasse, swatá
cjrkew katolická djtkám swým, že ge od křtitelUi:
ce až k l)robU požehnáxtjm fwým doprowázj. Ba
láska gegj zafáhá gčsstě do onoho swěta, k BohU,
k Uěmnž fe úpčnliwě modlj: PaUe dey zemřelým
pokog wěčný. u Možná:lč gest ti wčřiti, žeby Bčch
modlith swé cjrkwe kannaU za počog dUssetwé
nemyslyssel? ux AUeb, že Maria, swatá Božj
rořička, kteran gsi za žiwa tak často pozdrawe:
njm angelským crjwal, na tebe zapomelte, kťdyžu
oUssotwá před obljčegem Páně se octne, a že tě
co fwé wěrUé djtě pod ochranU swcmxmpřigr:m?mu

Byš ochrany a pomoci swaté rodičkh Božj
gistotr:ě obdržel nábožUě se modljwey od cjrkwe
předepsané: Zdrásoaš Maria atd. kteréž tUto ob:
sljrllčǧř rťUoU, Uyš gš střjd awš řičaši mrxhsp

rň
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:a. Zdráwae:Marča.

Zdrán:aš Maria, milosti plncč! uu Požehna:
ná a blahoslawená panno! gá slUžebnjk twčig
neynehodněgssj, newjm, gajbd)ň) tč slUssněgipozdra:
wil, leč š archangelem Gabrielem djm: Milosti
plUá panno, bUdiž pozdrawena. Tyš neyblaženěg:
ssj ze wssech panen, tyš wywolená matka gedno:
rozeného Syna Bošjho. Thš nalezla milost U
.Boha, a přjmlUwUU swaU i pro mne mčlost od
Boha dofáhnaUti můžeš. Q, matiččo milá, proš
za mnr.

Swatá Marja! PáU š tebaU! Tyš ney:
ssťastnčgssj matka Bošje k todě se Utjkám w nauzi
swé, přimlUw se, by i še mnaU byl Pán, a w
aUzkostech mých mě potěssčl, w bolestech občerstwil,
a w čaš fmrrj poslede mé wzdechy a modlitby
slossel.

Q, Maria, milosti plná, Ueyblažoněgssjmatko!
Pož:xhnancčš mezi ženami, porodiwssi Stwořitele
fwého Zůstalaš annaU neyčjstssj. Q, neyoslaweo
nčgssj mezi wssemi markami! budiž i maU markaU
zpomocnau, stůg při mnč, až bUdUUmjrati, a přigmi
mě gakožto wěrné djtě do lůna fwého mateřského.
Přjmlnwau fwaU odežeň nepřjtele zťébo ode Ume,
a nedopUsť, bh mč bášeň a malá mysl opanowa:
ld. Dokaž na mnč mocnaU a k pomoci hotowaU
rUkU swau, mocná zpomocnice křesianůw!

Q, swará Maria! požehnanáš, a požchnaný
plod žiwota twého Ježjš, uw genž z lásky pro náš
čkowěkem Učiněn gest ; genž z lásiy mUky neyhroz:
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něgssi pro náš trpěl, a z lásky i smrt křjže za náš
podstaupile au Q, matko Ueyswěrěgssj! wyproš mi
U Syna swého milost, bych we wjře, a w naděgi
w Uěho, a w lásce kUěmU zemřel.

O,swatá Maria matko Božj! proš za náš
bjdnč hřjssnjky, a zwlássrě z.x mě nehodného, kre:
rýž tak dlmcho w hřjssjch gfem trwal, aby mi
Bůh odestil. xu Přimlauwey se za mm nij, an
stogjm Ua bogissti, mage zápasitčď nepřjtelem dU:
sse. Proš Syna twého božského, U něhož wssecko
můžeš, by mě fwaU wjtěznaU moci sjlil, abych
pewnaU wjraU korUUy wjtězňé dofáhl.

Q, fwatá Maria! proš za mne Uynj i w hoe
diUU smrti. W ochraUU twaU matořskau poraUe
čjm dUssl maUe doweď gi do onšch ssťastných krae
gů wywoleUých. Předstaw mě gakožto wěrnéť)o
ctťrele twého SynU swémU; poraUčeg mě do mi:
lofrdenstwj geho, a přimlUw se U Uěho, by mi
saUdcem milostiwým býti ráčil.

ua ǧ

.U. Kiecsi.aU w sladkčm očckúwúnj wččnosič.

Křesťan na loži Uemocný o to gediUé pečU:
ge, by čjm dřjwe tjm lépe zbranj wjry gakožto bo:
gownjk kposlednij bogi byl ozbrogen, a stalo:li
se to: zaopatřila:li se dUssestkwostUými prostředky
pafčřřž, Uěďogj se žádného Ušpřjřelč chč, axšmx)slj

pokognau očekáwá okamžer, w němžto mU Bůh
dá znamenj k odchodU. uu Wždyť to fám dobře
wjš, n:ilý nemocný přjteli! že nikoliw země, ný:

14 e
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brž nebe otčinaU nassj gest. ao Sám Ježjš po
swém UmUčenja jmrti teprw na prawici the nc:
bcskéť)ose dostal. A tentýž Otec, který Ježjsse w
dcn smrti geho wyslhssel, tentýž gel)o, twůg a Uáš
Qter, kterýž mU angela š nebe feslal, když krwj fc
potě, a hořký kalich w rUce mage, kzemi klesl;
tentýž Qtec i tobě dáwá Udezpečenj, že tč w trá:
penj potčssj, a wssecko k twémU lepssij žřjdj. uxxe
A teUtýš Ježjš bratr náš, genž nynj Ua prawici
Božj sedj, aUtrpnost má še slabostj nass, Ueboť i
on dráhaU žiwota wezdegssjho ssel, a tentýž Ježjš
nhnj blaženost wěčnaU UdčlUge. uu O! čé blaženoe
sti, když stUdrnaU rUkaU fmrti chopeni zwoláme:
PaUe! nynj propUsť slUžcbnjka fwého w pokogi:
w p:achU gsem fe tobč klanwal a tebe ctjwal,
m,mj tě také w sláwě wěčné bUdU welebiti a mi:
lowati. nu A tenrýž Ježjš, bratr twůg, gest twým
saudcem. u A netoliko faUdcem twým, nýbrž i
twým Bohem, stwořitelem a wkapitelčm, a otcem
plným fmilowánj. w Poslyš gen modlith, kte:
raUž Ježjš thi fwšmU přednesl, dřjwe nržli za
Uáš ssel Ua smrt: „Otče! chci, kdež gá gsem,
bp i ti byli, kteréž gsi mi dal.“ uo W Uebi te:
dy máme wsslckUi býtť, a gemU podobni býti. xxxe
Gsa š Bohem smjřen, a krwj KristowaU zadost
Učiniw za wssecko, co bylo proti tobř, proč by:
si fe gesscěbál? uu Trp toliko, bogUg a pra:
cUg gakožro wčrný slUžeijk až do smrri. n Co
ti Bůh gesstč Uložj k sUásser, powažUg za fwaz:
ky lásky, gsmiž tě wždy gesstě pewněgi k fobě přir
tábnaUti, a k obcowánj š njm připrawiti chce.
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PozorUgeš:li, že fe slabost těla twého zmáu

há, znameney čelo swé častégi znamerm fwacého
křzže š následugjcj třchaUa nábožnaU myssléxxkau:

žš totiž sstjtem křjže hágen gfa, žádného pokUsse:
nǧ se co báti ncmáš. xxxxNeboť takowý přjtel Bo:
žz,.gakýž nij gsi, Uičjm fe Ucdá od Boha odlaUu
cčtlš a w poslednjm taženj gesstě řekne: Pokogně
Umjrám we gménu Boha Otce, Syna, a DUcha
fwz Amen.

Pokračrskowánj.
Milý bratře trpjcj! lš!ysli Ua přjčiml náhlé:

ho sjly Uchadowátžuj; nobot zemřrš gakožto katolie
cký křesťan, a máš w nassom katolickém nábožen:
stwj co neyprofpčssněgssich prosťředkč: k posilnčnj
ducha, k oslazenj mysslénky o smrri, rak sice, že
dUsse twá po brzkém od tčla fe oddčlenj taUžici
bUde.exuSwátostmi fwarýmj, kteréž nábožná mat.e
ka nasse cjrkew fwatá giž ti Udělila, ozbrogen, a
tedy holj i podporaU obdařen gsi, o nichžto beze
strachU přeš wsseckd Záwady a wssaxckaUcbešpččen:
stwj k ne.xbikráčeti můšeš.unA čehoby fe w ho:
dince fmrti měl obárpatř ten, gehožto dusse před
odchodcm milosťj w poslednjm pomazánj obdrže:
naU poswěcena, raUchcm swadebnjm oděna, aďěměř
giž oslawena na onen fwět fe odebjrá? ..p

GsaU:li, přjteli nemocjý! smyslowš rwoǧč
fwátostj posledniho pomazánj očisstěni, a kpožje
wáUj onéch welikých radostj w nobi fchopni Učje
něni, Č! wzdey djky Bohu, a radUg fe, že gdau
dni Utrpenj twěho kU koUci.
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Stáwá fe wssak ne zřjdka, že i ti, kteťj ne:
bezpečně Uemocni gsau, se domnjwagj, že přigaw:
sse fwátost posledeř)o pomazánj dřjwe, koaery:
hnUtelnč bUdaU mUseti Umřjti, protož hledj přige:
tj této swátosti až do poslednjho žťwota okamženj
odkládati, kdežto obyčegUěche ani mlUwiti , ani
widětť, ani slyssoti nemohaU: a snad ani newědj,
co fe š Uimi děge. uu PozorUgeš:lj Ua sobě tae
kowé nessťastné smeysslenj, postaw se mU gakožto
blUdUé domněUce wssj mocj na odpor, a pomni,
co dj fw JakUb: „Stůnč:li kdo zwáš, Uwe:
diž kněžj cjrkwe, a Urchť se modlj Uad njm, ma:
žjce gog olegem we gmeml Pánš: a modlitba wjo
ry Uzd!awj nemocného, a prlehčjť gemU Pán “

O gač pctěssitrlné pogisstěnj dáwá zde pjsino
swatél nm ijto fwatým pomašásljm kagjcjmn
na fmrtelně posteli odansstěgj fe hřjchy, a každ
gesstěpozůstáwagjcj i ta neymrnjsi poskera, po:
zůstarek hřjchů fe wymazáwá a Zhlangčx. uo Po:
Učwadž Ježjš Uxilowal swé, až do konce ge milo:
wal. w A práwě při wyhasjl:ánj žiwota Uassrlw,
kdežto každá pomoc lidská lnarná gest, poskthge
nám Ježjš pomoc swaU prostř:xdkomswátosti, čjmž
desi kU wkročenj do žiwota wěčnébo gesstč chr
přjprawx:ge, a milost swaU w nj rozhogňUge, a to
wsseckoproto, by odebjragjcjml: fe z tohoto fwčxra
aučinliwěgi kpomoci přispěl, až by on wywázl ze
wsseho nebezpečeUstwj, kteréž mU nepřjrol dUsse w
cestU klade

Nepřigal:liš gesstě přjteli nemocný, téhož po:
slednjho spasitelného darU, Uposlechni napomenutj
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cuoosslkolowexsa dey se od kněze balssámem, moc nede:
skan w sobč magjcjm,we gméml Ježjssowě pomaa
zati, byš byl Uzdrawen; končj:li se wssak giž dráe
da rwá, zázračUaU mocj milostiBožj dUsse twá w
stwořenj gesstě čistšgssj proměněUa bUde. m Kněz
tě, an wěťjš w Ježjssc Krista, k Uebi pozdwihUr
ge, modljtbaU důwčrnau tlUče Ua dwéře milosti,
a klade tč k nohaUm Ježjssowým U trůUU gcho;

wzýwá Boha o twé zbjdy whfwobozenj, o
:Uilost, a o nebe pro tebe.

Tento drahý poťladmilostiBožjcjrkew swatá
gakožto Umtka pcčliwá až k poslednij okamženj
djtek swých Uchowáwá, aniž dowolUge to swatě
pomazárrj kromě nebezpečenstwj smrri Udělowatť.
erke:o též opatrně o to pečnge, by šádné z ge:
gjch djtek, kteréž se bylo hřjchy posskerilo, bez
toho očissť:lgjcjho prostředkx: ze swčta Uesslo,protož
dowolUge zesláblým a chUrawým starcům, gichžto
stářj samo w sobě giž Uemocj gest, když o Uěžáda:

.gj, ho Udčliti.
Abyš wssak zbawrn k)yl wssj aUzkosti wžl,xle:

dem té Swátosti, Uwediž častěgi w dUchUkněze č
fobě, a předstaw fobě, gakoby smrt tak bljzko bo:
lcr, že Uenj an okamženj k zmařer. Také se š
wrach srdce ljtosti k poslednij pomazáUj přčc
prang, a předstaw sobě, gakobyš slysseldUchow:
njť,)o, an wcházege do přjbytkU twého prawj:
„Pokog domu tomUto.“

Poslednj swaté pomazánj gest Umjragjcij
křesťanU předůležitým gednánjm, gjxnžto smčyjslen
Uj swé o BohU swatoswatě ztwrnge, a gest po:
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slednj wýgew Uassj wjry, kteráž čelo Uasse zUámo
kaU ozdobUge, že gakožto djtky katolické cjrkwe U:
mjráme. Swaté, tagemstwj plné pomažánj gest
také dowrsser Uassi kagjcnosti, a poslede snaženj,
raUchem swadebnjm se přiodjti, bychom slUijč mon
hli wkročiti w božské wečeřadlo

Zagisté, přjteli nemocný! bUdeš:li častégi
způsobem dUchownjm poslednj pomazánj sám na
sobč wykonáwatť, žádné aUzkosti Uepocjtjš, když ti
ge koUečUě pkUěz skUtečně bude Udělowati.

Gsa stár a Uemocen, sám mufjš Uahljžeti,že
konec Uemoci twé budc fmrt; a předce byš sčsUad
welmi Ulekl, kdyby ti Uynj Učkdo řekl, byš gexsstě
dUeš Swátost poslednjho pomazánj přigal, a tak
odtUd se Ubjrage, wssemi Swátostmi zaopatřen
byl. au

Ach! ten, kdo se domnjwá, že poslednj poe
mazáUj býwá přjčanU smrti, a proto odkládá tU
Swátost přigmaUti, sskodj sobč welice.ou Raděgi
měg tmlžebnost po tě swátosti, kterážto i tU moc
má, UemocUého Uzdrawsti, gest:li to kspaseni gex
ho. Proš Boha za tU milost, bhš poslednj fwa:
té pomazánj l)odUč přigal, a cwič se w tom přir
gjmánj způsobem dUchoijm, k črxmužti Uásledu:
gjcj kapťtola wytažená z rthálU poslaUžj.

dUchownjUtpřgjmaai?t
Politowánj hodni gsaU takowjnemoch, kteřj

nesměgj Upa:x.mtowáni býti Ua swátost posledwjho
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pomazánj, b!) se neulekli, a nebyli naplněni auz:
kostj a strachem. Takowj, UetaUžjce .po té swá:
tosti, che se gj bogj, Uežli gi milUgj.uAčkoliw
zkussersk práwě Uaopak Učj, předce gsaU toho mj:
něnj, že člowšk, gak mile byl tU swátosi přigal,
l)nedle mufj Umřjti. Protož oUděler té swátosti
powažUgj tšměř za samý konec žiwota. uu K U:
pokogenj twémU, přjteli nemocm)! tUto kladU, co
DUch sw. ústy Aposstola prawj wěřjcjm: „Stůe
ně:li kdo z wáš, Uwediž kUěžj cžrkwr, a nechť se
modlj Uad njm, mažjce gexg olegčm we gměnu
Páně, a modlitba wjry Uzdrawj nemocného, a
polčlǧčjť gemU Pán, a grstli že gest w hřjssjch,
budaU gSmU odessršUi.“

Na rozcestj gi„ž gfa mezi čafnostj a wěčUo:
stj, nemáš seco obáwati swátostného konánj, kteréž
gest dussi twé čistcxmprůwodčjm, a pečetj twé wjry,
a kterýmž Uabýwáš moci, Umřjri gako djrč Božj.
u Ach! Uedexyse od pokUssitelexgpekelného Uwésti w
malonmslnosk, Uýť)rž proš milého Boha, by na
twml Upřxjnma:l fyt:owsiall ljtost, a Ua hřjchy twé
1Uitosti!ďěwžl)lédUaUriráčil. w ij aUmyslem po:
znamemy znamenjm fwatél)o křjže čelo, ústa a
prsh, a pieedstaw sobě, gakobyď skUtexčUěslyssel
kněze, cm řjčá modlith, kteraUž wssed do swětni:
ce, w které swátost pqslednjho pomazánj Udšlčti
má, se modljwá. xu Rjkey w dUchUza knězem
enkto :BUB Modlitba.

, Wyslhš náš PaUe! Otče wssčmohach, wěč:
ny Bože! a rač Uám poslatť angela swého fwaa
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cého ž nebe, kterýž by wssecky w tomto přjbytkl:
přebýwagjcj ostřjhal, chráslil a zachowal, skrzeJe:
žjsse Krista Pána nasscho. Amen.

Nynj š ljtostj, gakaUž byš stoge před Bo:
hem wszdil, modli fe: Gá bjdný hřjssnjkwyzUá:
wám se PánU Boř,xu wssemohal:cjmx:, Panně Ma:
rci, neyblaboslaweněgssj matce, a wssom swatým,
že gfem často mysslenjm, řečj i skUtkcxmzhřessil.
Má wina! Má wina! Má Ueywčtssjwina!
Protož prosjm blahoslawenal: matkU Božj, awsse:
cky fwaté, aby fe za mne U Boť)a přimlUwili,
bp mi odpnstil hřjchy mé. Amen.

Po skončcxnététo obché zpowědi modlj se kněz
následownč: SmilUg fe nad tcdau wssemohach
Bůh, a odpustiw ti hřjchy twé, přiwedťž tebe k ži:
wotU wečnémU. Amen. Wssemohach a milofrdUý
PáU deyž tobě p:xomčnUtja odesstěnj hřjchú twých.
Amen.

Milý přjteli nemocný! Uedáwá ti giž tato
krátká modlitda posily a potěchy? uu che wssak
gesstč dUde dUsse twá posilněUa a pozdwižeUa , až
knčz oči swé k Bol)n oďrárj, a wzktádage rUkU
swaU Ua hlawU twaU řekne: We gménU the uju,
iSyUa ujx,i DUcha Swatého xjo wyhlazena bUdťž
wssecka moc ďábelsiá nad tebaU wzkládánjm rUkaU
Uafsich a wzýwánjm wssech swatých, angelů, archa
angelů, arciotců, proroků, aposstolů, mUčedlnjků,
wyznawačů, anneU a wssechfwatých. AmeU.

Nynj mřlý brarře nemocUý! předstaw sobě,
gakoby tU přjrel hřjssnjků, Ježjš fcim byl přjto:
meU.uo Sám podkládá rUkU swaU pod podhlawa
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UičkUmaU, a ačkoliw danám, že čist gfem, předx:
ce chce, bych se swatým pomazánjm gesstč lépe
očisstřti dalx, bych ho mohl fpatřiti, a naň w
sláwě geho wččnč hleděri. xu Nhnj sobě před:
staw, gakobyš skUtečně cjtil, an dUchownj olegem
swatým očč twé znamená, a prawj: Skrze toto
smaté pomazánj, a newyslowitelné milosrdenstwj
swé odestiž tobě Pán wssecko, čehož gsi fe oči:
ma dopUstil.

Modlith tUto opakUge, pomazáwá kněz i
ostatnj smdslt) twé a dokonáwá fwé gednánj mo:
dlitbaU w následUgjcj smysl:

Modlitba.
Wssemohach, wěčný Bože! genž si nám ústy

sw. aposstola JakUba přikázati ráčil, tUto swáe
tost nemocným Udělowati, milostj DUcha sidatého
tohoto nemocného Uzdraw, Uleč geho rány, od:
pUsť mu hřjchy, a bolest každaU mysli i těla od
Učxhoodwrať, a anrať mU ždrawj wnitřnjho i
zewnčtřUjl,xo; skrze Pána nasscho Ježjsse Krista.
Amen.

thledni prosjme Pane! na slUžednjkaswé:
ho mdlobau těla swého hynachho, a občerstwi
dUssi gcho, kteraUž gsi siwořil, bh káráUjm cwým
polepssen, brzy lékem twým Uždrawena se pocjtil;
skrze Ježjsse Krista Pána nasscho. Amen.

Požehney tě Bůh Otec xjd,kterýž tě stwořil;
Bůh Syn xjd,kterýž tě na dřewě křjže wykaUpil;
DUch fwatý ujx,kterýž tě na křtU swatém poswěr
til. nu Zachoweyž Bůh tělo twě; a přigmiž Ua
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milost dUssi twaU; zůstáwehž w srdci twém, a
Uwediž tě do žiwota wěčného; skrze Ježjsse Kri:
sta Pána nasscho. AmeU.

Ach, přjteli nemocný! totš ono obáwané ko:
nánj. Zdaliž pak gest tak strassliwé, žebyš se Ulekl,
kdhby se ti dneš gesstě řeklo: Připraw se k pixj:
getj fwátosti poslednjho pomazánj? uu A snad
dyš se obáwal aUtoků pekla, gsa poswěconjm tjm:
to ozbrogen, a pomazaným Páně Učinčn? uuo Tak
málo, gač málo se bál Dawid sselem lesnjch obx
držew pomažánj. u B:eih, Qtec dobrotiwý, genž
wyslyssel Syna fwého w anzkosti gcho, a angela
mu feslal, když w zápasu še smrth na zem klosl,
ten Qtec dobrotiwý ix robě m hodinU fmrri twé
angela sessle, kterýžbh tě do sláwy wščné dopro:
wodil. uu A obdržew konečně od knšze oUo důle:
žité požthánj, můžeš fe powažowati ža oslawe:
ného, an gsi těměř giž mezi blahoslawenými, kte:
řj pauze w BohU žiwi gsaU. ae Wržmi gexn ča:
stěgi křjž swůg do ruky, ljbey rččny swého Spa:
sitelex, a Uslhssjš w srdri fwém hlaš gcho řkach:
Pewnč wěř, a synowsky se důwčřUg, a genom

UŽaličko gesstě za mnaU pogď, a budeme doma Utce.
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Chwála Božj w swčtničcc Uemocnšl)o,
obfahUgjcj modlitby a krátká rozgj:

mášnj.

Modlitba ruannj a rožǧjmánj Ua každý den.
skq

chčlc.
lfe

Pozne Nemjnj fe, by nemocný wsseckose po:
modlil, co tUro Ua každý den gest položeno, neboť
dy málo který š to byl; býwať wssak i na box:
lestném loži chwjlkami oblewa, an bolesti UtichUaU,
a tráper fpánkU požjwati se zdá. W takowých
l)odirčách odpočinutj taUžjwá Uemocný po dUchow:
njm obwefelenj , k čemUž žádné obweselenj fe ne:
l)odj lépe, než obweselenj w Bohn. Křcsťansky
fmeysstegjcj Uemocný Uebýwá také giné náwsstěwy
žádostiw kromě Božjz Protož přjgemno mU bu:
de moci fe denně š Bohčm wždy giným a giným
způsobem zabawowati; k čemUž mU poslaUžj Uáš
sledUšjci

Modlitba.
O, můg Bože! Otče nebeský! djčy tobč wzdá:

wám, žeš mi opět gednoho dne dočkari se dal , a
prosjm tebe, popřeg mi, by tento nowý den dnem
spasenj se mi stal. Deyž mi tU mjlost, bych ho:
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diny Utrpenj mého obráril w hodiny modlčtbw,
kteréžby se milUgicij srdci twému otcowskémU lj:
bily. uu Q, Bože můg! silUě fe mne dotkla rU:
ka twá; ale mreptám. Ať mč dneš přepadnmt
bolSsti gakkoli:x.x. pxxxx.dké,bUdU ti ge spolU š Urrpe:
Ujm Spasitele fwého obětowati , a řcknu š Ježj:
sscm: Qtče! Ue má, nýbrž twá wůle staň se. xxx
Každý wzdech, každé hnucj srdcez každý dech bU:
diž djkůčinčnjm, a platiž tolik, gako bych řekl:
Swatý, Swatý, S:x.:atý geskiťPán Bůh zástUpů!

O, Ježjssi neymilegssj! BožeaSpasiteli můg!
gak blaze bykoby mi Uynj , kdybych tě nikdy ani
gedčným l)řjchem byl UeUrazil, a kdybych še so:
straU LažarowaU nynj řjci mohl: Pane, gehož
milUgeš, stůnš , přigď a Uzdraw ho. ouo Ale litU:
gi zcelého srdce, a prosjm Pane! rresci mne zde,
genom tam mě zachowey.

Swatá Maria, marko Božj , pomocnicc kčee:
fťanůw! pomoziž mi; těssitelky:xě zarmaUcených!
potěš mě. ono AUtočisstč hřjssnjkůw! k tobě se Utj:
kám, š matko Ueymilegssj! proš za mne U Ježjsse,
Syna twého nynj i w hodinU fmrti.

Swatý Josefe! patrone Umjragjcjch, stůg při
mně w poslednj hodinU maU, bych zemřol potčssen,
aby byla poslednj mysslénka má: Ježjssi! Ma:
rča! Josefe! w rUce wasse poraUčjm dUcha mého.
Amen.

NábožUé mysslénky.

Bože a Qtče! taUžil gsem po gitrU, alex ach!
opčt gfem se octnUl na drcize Utrpenj uu bUdUmU:
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seti opět š mUčjcjmi bolestmi zápasiti. Bože po:
silň mě, bych nebyl malé nchsli, a abych Ueťlesl
w bogi.

Qtče nebeský! dnch nUeig siabý gcxst, a čťgi se
Umdlena, š! wedčž mě, djtš swé UemocUé, bych
se přjlissUé žalosti miUUl. uw KomU Ty gsi wůd:
cem, tomu stezka Utrchj gest cestaU požel)nanan,
a skončj so U Tebe w králowstmj twém. Q, Bo:
že! taU ccstau mě wediž, a do kráčowstwj twěho
wegjri mě dey.

Welebčno bUdiž gméno Pčina, Boha méť)o,
geť)ož milugi nado wssecko.u Bože! Qůče můg!
milosč:denstwj tmé mč mcč Ua očjch; anliččo gcxn
mč Uecháwáš potrpěti, dyš mi radostj wčxčnaUod:
platil.

Bože můg , erjm, kolikráte mi gesstč slU:
néčko rwé wzegde, zdali ne dneš, neb zjtra, neb po
málo dnech Ueb týdnech poslednj hodir:ka má
předceerdbige. nu Snad gest čaš přjprawy mé
toliko kratičký. uu Nefmjm tedy ani okamž;xnj
proUcedbati, dych byl hotow, až Pán zawolá.

Bože dobrotiwý! neoanssrěg mě nUznél)o,
chraň mě od malé mysli, a ljbj:li se gesstě Uěco hoř:
kosti do kalicha mého přiljtť, dodey mi také leU:
žilosti, bych ho dle wůle twé bez reptánj whpjti
mohl.

Bože! chraň mě, bych fobě nedowolil žádné
newrlé mysslénky, kterážby se tobě neljbila. uu O,
Bože neymilegssj ! rrápenj, kteréž mi dneš sessleš,
powažowati bUdU za nowé důkazy lásky rwé, kre:
réž kspasenj mému mi profpěgj. Sraniž se tedy
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wůle twá, Otče nexodob:eotiwěgssj!e prosjm toliko,
dey mi smrtj spmwtxdliwých zčmřjti.

Q, fwata Maria , matko milosrdcxnstwj, gee
dčnká po Bohu nadčge má a důwěro! bUdiž a
zůstaniž mi matkaU milosrdUaU. J tw swatý an:
gele st:xážcel ostšjhex,xš mě. Wssickni swatj prostc
za Ume nynj i w hodinu smrti. AUUU.

.uza..

Pondělek.
O, Bože můg! Otče Uebeský atd gako w

Ueděli.

Nábožné mysslénkyz

Opčt nowý dc,n, a š njm Uowš trápenj! Č
Qtče neylaskawěgssj! sessli mi gen také nowě sjly
š l)ůry, a uUl.děhnetakě toUto den Utrchj gako U:
běl)la žalostná noc.puw Tyť wjš, Bože můg! ro
gsem giž pčeetrpěl od počátkU mé Uemoci a bolesti
až dosawad. u Q, zpomoziž mi, Qtče Ueylaskau
wěgssj! a neprodléwey che!

Patřjm:li wssak Ua Spasitrle swého Ukřižo:
waněho, zahanbenwprfy fe bjtj, a za milost hřj:
chůw odpusstěnj prositi musjm. ou Ach, milý Je:
žjssi! což gsaU utrpenj má přiroanUá k twémn
bolestněmU bičowánj, korunowánej, a UkrutnémU na
křjž přibitž?uMogi wssšck!ú sn.a.žj srě mn.e !m
lůžkU mém potěssitjti a občerstwiti, a ty, Ježjssi
můg! byl gsi ztupen a zlořečen, a k občerstwenj
gazyka twého, a k Uhassenj žjzně byl ti podán oe
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cet še žlnčj, a při wssx této mUce hlasicě k BohU
zwolal: Qtče, odesť gim! uu

O, neydobrotiwčgssj Bože a Otče! odefť i
Umě UbohémU hřjssUij, a Učiň mč hodUa, Utrpe:
Ujm podolmn býti Jčžjssi trpjcij.

Co dlleš trpěti dUdU, bUdiž dťe Uehfwětěgssj
wůlex, a ke cti Božj trpenox, a tak pomčUaU trá:
penj dennj gako nočUj. nu Brzy, ý brzy giž
wzegde mi slUUce tam Ua wččnosti; jckodakgcst po
wssem kwjlenj. uu Netratšm Uaděge! Bůh zUá
maU bde, widj mě postaweného w trápcnj, a až
hodina odpočUUtj Udeřj, serře slzU žalosti 8 oka
mšho, a Uwede mě w pokog wěčný.

O, swatá Maria, Umtko UxilosrdeUstwj! ty
po Bohu gediná naděge má a důwěro, bUdiž a
žůstaniž mi matkaU milofrdUaU. Jty angole strážnj
můg! ostřjheyž mě. Wssčcklli lUilj fwatj! proste
za mne Uynj i w hodinu fmrti mé. Amen.

p.si pp ňq

Nnterek.
Q, Bože můg! Otče Uebeský atd. gako w

neděli.

Nábožlté myssléUky.
Oe Bože Uedmťlegssj! opěr mřm:la nocgedna,

plná trápenj, a gesstě gsčxmžťw, a mohU opětmé
bolesti, wzdechy a aUzkostUé frdce tlUčenj tobě oť!č:
towati. uo Ach! eUdiž mi i dnoš fpomochkem, a
Otccm o mne pečlčwým, gakož gscm se sice procit:
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mým Bohem a Otcem byl. uwNemoceU gsem sice
procthUl, ale předce tobě djky wzdáwám, neboť
wjm, že Pjtky nemocné gsaU twýmt Ueymilegssjmi
djtkami. uxmDawid prawj: „Pán gest sjla sla:
bých, tčssj w anzkosti a zpomáhá w čaš prawý.“
Protož, š Bože, anř mne Ueltecháš bčz pomoci,

Ba, Bože U:Ug! w tebe daná!U; gelikož
wjm,že mě genom tolťk tlápenj potkati mUže, gak
mnoho ho Uznawaš pro mč za plospěssno a Užče
tečno xn TUto důwěrU mage koťjm se řj;er twéx
mU otcowskémU a prosjm: Trefci mč zde, genom
tam na wččnosti mě zachowex).

Pane, Bože můg! stanž mi se,gať ty chceš Nee
reptám um.Tyť mě pozolUgeš a bčz wčxdomjtwého
ani sizazoka měho se ncwhpreyssrj, ani nolaš šhlau
wy mé nespadUe, tyť widjš a čjkáš ge, a ern:
dá srdce wzdechU, byš l)o Ueslyssel, agemU neroz:
Umčxl.uu Gakžbwch mohl o pomoci twč pochybox
wati, gessto slabost maU šnáš, a otcexmmým a
smilownjkam gsi? uu

Wuli twaU plUiti, tebe milowati, toť bUde
dneš ZamčstkUáUjm mým. umUtrťoch mé č:ť slaUžj
tobě1xke cti, bolesti mé ať :ebe chwčilj, a gak dlaUe
ho bUdU žjti a dýchati, bUdU tě welebiti ; Ueboť
gsi myslil Ua mě, dřjwe ncžli gsem byl , a pťč:
prawil gsi mi přjbytek, w nčmžto š tčbaU U wěč:
né láfce zůstamle a Blažen bUdU. Q, Maria, mat:
ko milosrdexxstwj! gediUká po Bol)U nadčge má a
ld:olwěro, bndiž a zůstanž mi matkUU milosxdlxaU.
J tp fwatý anǧelee strážce! ostřjhcy mč. Wssl:
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ckni milj swarj! proste ša mě Uynj i w hodim:
smrti mé. Amen.

R p.

Stťedao
O, Bože můg, a Qlte nebčský atd. gako w

nedčli.

Nábožné mysslénky.
Bože! Bože můg! procjtl gsem, žigi, a mo:

l)U ti děkowati, a tebe welebiti. u Wssak ach!
bylatě to opět zlá, bolestj plná Uoc; než giž gest
ta tam še wssm swým oks:ápchjm.lwnBože Ueďe
milrgssj! WeUkU wycházj slUUce, a we mUě gcst
possmUrno a ssero. m Ty wsscckBože ng po:
mohl gsi mi miUnlaU Uoc přcxrrwati,aatač fe taa
ké deU š tebaU počatý k prospěchU mémU sienťje
ouo Tak gako této noci každé hodin Ua zwonek U:
deřenj mč na tebe,Boha měho, Upamatowalo, tak
i tohoto dne každé zonkU zaUzněnj bUde ke msxě
mťmoiti: Milug Boha, geUž gest them twým,
a oka swého chodwracnge od tebe.

Q neydobrotiwčgssj Otčenebeský! wjm, še mk
mšlclgeš, wjm také, že kalsch šUtrpenj, kterýž mčx
podáwá rUka twá, gexnpotUd naplnčn gest, po:
kud ho wdpjtč mohU, a pokUd mi prospčssný a
llšit:čný gest. Brzy ť)o řdo ďxxa wyprážďnjm, a
čjm trpčj bUde dopjgeňj geho, čjm wětssj l)Ue
de má tdjda: tjm pewněgi danfati bUdU w rebe,
a tjm dětiUUěgi se k robě přiwimt. ijám rUkU
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twaU, neboť zkaussjš a čistjš mě ohněm trápčUja
byš mi na koUci tjm slaw:lčgssj odplary dáti
mohl.mu Ach žádný člowěk Uenj tak osprawedlněn,
by mU nebylo zapotřebj býti trestánU, bnď, by
byl polepssen, bUď, by byl kussen. nu Gá pak
geden z těch neywětssjch hřjssnjků gfem, a kterať
dych reptal, an mnethec trcsce, by mč SaUdce
mohl Zachowati? uu Bože! Ua tebe spoléhám,
tyš má spáfa, sjla i aUtočisstě.

Q, Maria, matko mčlosrdeUstwjl gšdinká po
BohU nadčge má a důwěro, bUdiž a zůstaniž ňxi
matkaU milosrdnall. J ty swarý angele strážco!
ostřjheyž mě. Wssickui milj swatj! proste za mne
nynj i w h:šdim: smrti mé. Amen.

uu.uueupupruur

Čtwrteljko

Q, Bože mčig, Qtče nebeský! a t. d. gako
w neděli.

Nábožné mysslénťy.
Bože, Bože můg! probudiw se pozdwihxlgi k

tobě mysl swaU, a srdce mé z ložc djdy dtanj
wzhůrx: k tobě přinássegjc ti oběť rannj, dobeěťUx
rrpšnj swých. on Neměl gsem práwa očekáwati
dnéssnjho dne, an smrt této noci na tisjce fpolu:
bratřj mých pobrala, a na wččnost odstěllhowala.
Wssickni ti okUsili smrti , gá pak, 5 Bože můg!
gá neynchodněgssj gesstč žigi, moha se káti atr:
pšllwýmu sUásserm trápenj swěho zaljbcnj twého
sobě zjskati.



333

O, Bože frdce mého! zpět fe ohljžjm Ua dnč
minUlého trápenj, w.ssak i na hřjchy fwé, a děkU:
gi tobě Upřjmně, že Uxětresceš, byš mne na wěč:
nosti Ussete.xitimohl. Bože dobrotiwý! wčrnaU a
fprawedliwax: rUkaU odwažUgeš trápenj, kteréž sesi:
láš Ua mě, a ge na krátký toliko čaš doansstěge,
odmšňUgeš ge sláwaU wččna.U. Proč bych Uaixjč
kal, že sláwy twé gskm bljzek ? Neměl:liž bych fe
radšgi z toho sstěstj radowati, a tobě děkowatť , že
snad gesstě dneš ke kůrúm blahoslawených připo:
čten bUdU?

Ba práwč, Č Bože můg! těssjm fe na spatře:
nj twél)o božsčého obljčege. oxu ModlitbaU, trpčx
liwostj, a odewzdáwánjm:se do wůle twé bUdU fa
připrawowati, bych před tebe přigda tobč se zalj:
bil. nu O, dne přessťastného! který mě tak bljzko
k BohU doprawj, že moci bUdU před trůn geho se
wrhnauti, gch se klanšti, djky wzdáwari, a wěč:
nč ho milowati.

O, Maria, matko milofrdenstwj, gedťnká po
BohU naděgř má a důwčro! bUdiž a zůstaniž mi
matkau milofrdrmU. J ty fwatý angele strážce
můg! ostřjhey mě. Wssickni swatj milj! prostc
za mč nynj i w hodiUU smrtj. Amen.

Pátek.
Q Bože můg! Qtče Uebeský! a t. d. gako

w neděli.



334

Nábožné mysslénky.
T Bože, dobroriwý a laskawý Otče! ď pomocj
twaU opět gedUU Uoc welmi trapliwaU dgfem přeu
stál, a nowé gitro Uwádj mi na mysl oUo nowé
wěčné gitro, kreréž mč se giž drzyčko zgewj. uux
Q, gak pak mi bUde, až fe tam probUdjm? uu
Tak gak tato Utrpenj plUá Uoc Uplynula, tak i
ta poslednj noc, noc Ueybolestněgssj zmizj, a dUsse
má žiworem nowým, radostj nowaU nekonečnau
obdařena bUde. Toto tělo porussitelné wezme na
fe neporUssltelnost, nefmrteonst, sstěstj mého UebUc
de konce. uu

Ach žádám sobě býti š Ježjssem. uu Nebe
gest maU milaU otčanU. Zde na žemi w slzách
gsem rozsiwal, tam w radosti bUdU žjti. uu Snad
ý Božc! snad giž brzy mi nastane fwjtánj wčča
nosti. SUad giž zde pro Ume žádně Uoci Uebude,
žádného kwjler, žádného Utrpenj. uu Ach Bože!
taUžjm po přjbytkU w králowstwj twém. un O,
Ježjssi! přigdťž, přigdčž bržhe wzdychám po tobč.
uuo Hosana SynU Dawidowu: požehnaný genž se
béře we gmém: Páně!

O, Maria, matko milosrdenstwj, gedinká po
BohU naděge má a důwčro! bUdiž a zůstaniž mi
mackau milosrdUaU. J ty swatý můg angele strážu
ce! ostřjhey mě. WssickUi milj s:ďatj! proste za
mě nynj i w hodinu fmrti mé. Amen.

Sobota.
Q, Bože můg, Otčc nebeský! atd. gako w

nedčli.
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Nábožné mysslěnky.
Qpčt mi den Uastal; bUď Pán Bůh za to po:

chwáleU. PochwálcU bUdiž Ježjssi, Bože a Spc:er
siteli můg! twé ,gest wjtězstwj Uad smrtj a peklem;
Tobě wolá tisjcero a tisjcero l)lasii:u S:ďatý, swa:
tý, swatý PáU Bčih ZástUpúw! uu Brzy i gá
tcnto chwalozpčw š oUěmi Uebeskými kUjšaty před
trůnem Božjm prozpčwowari, a wěčnč U Boha
trwati dUdU.

Q , Bože a Qtče! dlaUhaU opět a tráper
hognaU Uoc fem probděl a prowzdychal. Ach!
wssocko wůčol mě gako mrtwo w hlUbokém sUU
bylo pohřjženo. Ty wssak Peme! bdě a žiw bylš
U Ume. J Za tmy Uočnj widělš bde a UaUzj
maU. Q, Otče můg! zůstaň při mně až do sko7
nánj, a neoansstěg mě Udohého. Ba, práwě gsi
při mně PaUe! Tyš při mně! A wypráhm:lidlr:
sse i tělo„ předce šůstaneš při mnč, a bUdeš srdce
mého Ueysladssj potěchaU. m Tyš má sláwa; UU
lobě spolět)á spasenj mš, Uaděge má i blaženoske

O, Bože můg! gak dlauho gsem požjwáwal
fna, neysladssjho w celém žiwobytj občerstwerlj, a
ani gsem tobě, dárci ncděkowal, a Uij bych měl
reprati, že mě sen pomjgj ? ouu Ach, nikoliw! ra:
děgi se z Uocj bezseUných bUdU radowati, gelikož
š tebaU Bohem mým bez přjtrže rozmlanatiz a
tobč řjci mohU, co mě sUžuge, a čcho se obáwám. mx
Ach! kdo pak wj, dočkám:li dnessnjho wečešrc:?m
Než, staň mi se, Pane! co tp chceš. Tobě žigi,
tobť Umjrám, twůg gsem wěčUě.
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Q, Maria, matko milosrdenstwj! gedinká po
BohU naděge má a důwěro! bUdiž a zůstaniž mi
Umtkch milosrdUaU. J ty swatý můg angeli stráž:
ce! ostřjhey mě. Wssickni milj swatj! proste za
mne Uynj i w hodiUU smrti mé. Amen.

..u

Modlitby wčxčernja rošgjmcš!xj Ua každý den.

N e d č l e.

Q, Bože můg! š pomoci milosti twě stráwil
gsom opčxtgeden ch, a ačkoliw mnoho tráper š
sebaU přinesl, předce byl dobročixmý dárek z,rUkh
twé otcowské, bych se we sskole Utrpenj wždy che
a che Zdokonalowal, dokawadžby se čaš kagjcno:
sti mé kU konci Ueschýlil, a gá odesstěUj twého
hodUým se neUčiUil. Protož, Qtče Ueylaskawěgssj!
dčkUgi tobě, a prosjm tě, gako apossrolowé gdach
do EmaUsU prosili: Pane! zůstaň še mUaU; Ur:
neboť se připozdjwá; čaš žiwota mého se nachy:
lUge kU koUci. xxuAch! Bože Ueymilegssj! gak
dlmcho to gesstě asi bUde še mUaU trwati, nežli
wyprssj hodina laUčer, a Uežli ZawoláU bUdU ořd:d
tUd? wPosilniž mč slabého, a po skončer žiwo:
ta wezdegssjho přtgmi milostiwě dUssl maU. m

š Ježjssi Ueymilegssj, wkapiteli můg! z lásky
B tobš rád bUdU pjti kalich Utrpenj; neboť co po:
cházj z rUky twé, gest spasenj a požtháUj. auo
BUdiž welebeno gméno twé! uw DUsse máxspolé:
há na slowU twém, a w tebe se důwěrUge; Uc:
boť milosrdenstwj twého nenj koUce.
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Nynj přjtelinemocný! zpytllg swědomj swé,
adotazng fe sebe samého: Nečinil gsem dneš ni:
čchož, čehož bych pykal, kdyoy mě fmrt tšto Uoci
přenáhlila? xu A pak pokračUg:

O, Bože můg! š ljtostj trpkaU wyznáwám
winU swaU, ach! má wina, má wina, má neywět:
ssj wina! a protož prosjm neyblahoslaweněgssj
Marii PaUnU, swatého archangela Michaela, fwa:
tého Jana Křtitele, sw. apossroly Perra a Pawla,
a wssecky milé fwaté,by za mne prosili, abyš, ý
Bože! hřjchy mé mi odpustil skrze Ježjsse Krista
Pána Uassek)o. AmeU.

Nábožné mysslénky.

Wssemohach wěčný Bože! obrať twář swaU
kemnč Ubohému hřjssnjku, a wl)slyš prošbU maU ža:
lostnau. Ach Otče, Ueymilegssj Orče! k tobě po:
zdwihUgi rUce swé, spomoziž mi, neboť celaU dů:
wěrnost swaU skládám Ua twau dobrotU.

Bože Ueymilegssj! mnoho trpjm, a i tohoto
dUetrestagjcj ruka twá těžce na mUe doléhá. Z
rána, k poledUi, a na wečer žalowal gsem ti bjdn
swaU, kwjlel, a wolal gsem: Pane! fpomoziž mi,
ať UeUtonUw saUžer mém.

Pane! ne podlé hřjchůw mých tresci mě,
aniž mě kárey dle přjsnosti sroé; neboť pomnjš:li
Uxahřjchy, kdož obstogj před tebaU? uuo

Bože neymilegssj! Uepřipomjney fobě hijchy
mladostč mé, anj má nesmyslná přestaupenj, nýbrž
pomni Ua milosrdenstwj swé gehož gest bez konce.

Gméno twé budiž welebeno, Bože! genž mi:
15



338

losrdenstwj pro:xkazUZeš,a hřjchy nám odansstjš!
Gméno twé bUdiž chwáleno na wěky.

Swatá Pcmno Maria, matko mocná! Uxezmi
mč této Uoci pod cxchranuswaU. uu Swatý angele
strážce! lddi Uade mUaU, a chwal Boha mjsto mne,
když odpočjwc!ri bUdU. ru Wssickni milj Swatj!
prcxsie za U:č m,mj i w hodinu smrti, skrze Ježjsse
Krista Pána nasseho. Amen.

..upú j

PoUdělck.
Q, Bože můg! š pomocj milosti twé a t. d.

gako Ua Ueděli.

Nábožné mysslénky.
Ox Bože a Pmte můg! tak tedy i tcxxto den

minUi, a zde nespatřjm ho che; tam pak ho opět
Ur:gdn, kdežto z toho, gcxk dobře neb zle gfem ho
Užil, gakož i z celěho žiwobytj swého bUdU mUseti
aUčty klasti. uu Ql bych alespoň dni nrmoci swé
řxyl beš hřjchU žtráwčl! uu

Alr i nocč nastánoagjcj strachugř se, še za:
rmaUceUým f:xdcrmpřjsstj gegij hledjm w střjc.
Pomošiž mi Pane! a zastUp mě, až se počne ch:xr
ženj waliti na mne. uu Ty, čdwssrwědach, přcdx
zď:xjdáš, co lUč télo Uoci potká: Trápe!tj čilč po:
kog, slšy čjli sen. uou W mcxci t:Oé se wyncxcházjm,
kaž Pane! staniž mj se dle wůle twé.

Uznáwám Pane! žcxdobrý aUmysl še mUaU
máš. Nemoc má gest ča:š milosti, kteréhož gsi .mi
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popčxálk pokáUj. qu. Otče!deyž, bychréto miloe
stiwé lk)ůty k spaser swémU poUžil.

Djky tobě, Bože neydobrotiwěgssj! Za ten:o
deU plrtý Utrpercj, kterýž gfrxm přestál.oauO, swaré
hodiňy, kteréž gfem wzdychagč na lůžkll bolestném
co Ua křjžč žtráwil Ua mod!itbách! Wssecko, ba,
Božš můg! wssecko budiž k twé ctč rrpeno a fUáe
sseno. au BožskaU ochranaU twaU zasstjtěll očekáe
wám nastáwagjcj noc.

Snad bUde trUchliwá, bolestj plná ouo sUad
poslede žiwora mšho. Gak fe ti ljbj, Otče! staň
fe wůle twá.

Swatá PanUo Maria, matko mocná! wezmi
mč této noci pod ochranU fwaU. moSwatý ar:gele
strážce! bdřnade mUaU, a chwal Boha PáUa mého,
když BUdU odpočjwati. uu Wsslckslimilj Swatj!
prošte za mne nynj i w hodimx smrti mé, skrze
Ježjsse Krista Pána Uassek)o. AmeU.

pp u

NUterek.
O, Bože můg! š pomocj milosti twé, at.d.

gako na Ueděli.

Nádožné mysslénry.
Q, Bože můg! opěr geden den saUžermiUUl,

a děkugi tobě, že gsi mi dal tolik sjly k snesenj
břemeUa , kreréž bez pomoci twě byl bhch UeUUesio
xxxuNeymčlegssj Qčče! přifpěg mi dále gesstě pomo:
cj swan, až koncčně poslednj žiwota mého wečer fe

15 e
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wyskytne, genž wssemU saUženj měmu Učinj konec.
uo Mšleliby pak čaš mého Utrpenj déle trwati, i
w tom staň fe neyswčtěgssj wůle twá. u Tobě
žigi, tobč umjrám. u

Bože sprawedliwý! gako djtě š pláčem tč
profjm, budiž mi milostiw, a tresci mě tuto gako
otec, byš mě tam nemusel odsauditi gakožro saudce.

Bože, Bože můg! neopausstěg mě w bjdě
mě. w Newjm gaké, a gak welmi trapliwé noci
wstřjc wždochám ao snad bude ze wssechUeybolest:
nšgssj! A, Č Pane! kde bUdu zicra? u Ach! ljbám
rukU nawsstěwugjcj mě, gestiť rUkathe neylepssjho.
eu J dnessnj den byl dar nebeský milosti twé; ne:
boť mdloba má připamatowala mě Ua to, gak bj:
dné stwořenj gsem, a gak mnoho mi gesstě trpěti za:
potředj, Uežli bude očisstčna dusse má, a Bčih ney:
dobrotiwěgssj řekne: dosti giž.

Swatý, fprawedliwý Bože! gak newýslownč
nessťastný byl ťoych,kdybych bez pokánj, kteréž ne.e
moceU na lůžku swšm činjm, byl mUsel před saUdnaU
stolici twau se dostawiti. u Djky tedy tobě, ú Bo:
že! za každau hodinu Utrpenj, které na mne Ubohěho
hřjssnjča z anhého milosrdenstwj dopaussrjš. uo A
měl:lidy fnad den tento mým poslednjm býti, a wy:
léwám:li Pane! před trbaU naposledy wždechy swé,
dey, by mi fmrr nepřicházela hrozná, nýbrž bych na
křjž swůg k Umjránj mému odhodlaný pohljžege oči
zawřel, na srdci Jcžjssowě dussi fwau wypustil, aby
poslednj pomysslenj mé bylo: Ježjssx! z celého srdce
tebe milugi.

Swatá Palmo Maria, matko mocná! wezmi
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mě této Uoci pod ochraUU swaU. uuo Můg fwatý
angeli stražce! bdi nade mUaU a chwal Boba mjsto
mě, když bUdUodpočjwati. Wssickniswatj! proste za
mě nynj i w hodiUU fmrti mé, skrze Ježjsscx Krřsta
PáUa Uasseho. Amen.

Středa.
O, Bože můg! š pomocj milosti twé a t. d.

gako Ua chdčli.
Nábožné mysslénkyx.

Bože neymilegssj! ,wečer se přibljžil, a kdo
wj ue přečkám:li tUto Uoc? uu Q, byť byla giž
minUla! uuWssecko wůkol mne Ua spanj a cxdpo:
čiUUtj se odebjrá, ale gá? Wssak ach! iginých Ua
tisjce gako gá wzdychagj, a Ua loži swém aneka:
gjce wolagi: Q, PaUe! spomoziž Us:čm.uú Ty,ú
Ježjssi! Učsl gsi břjměbřjchůw UassichUa ramench
swých, a dobrowolně gsi se obětowal gakožto oběť
fmjřenj, protož woláme k tobě w čašobjdy: PaUe
přigď a wyswoboď Uáš! um

Ježjssi, Spasiteli můg! UepřestanUwolati a
prositi, dokawadž se Uade mnch Uesmilugeš, a
Uepožel)náš mě. au ň,Od tebe, Bože můg! pochážj
každá potěcha; a š pomocj twaU snesUtráper i
této noci, a trpěliwostž přčxmol,)Uge.

Bože! tyš wěrUý, a UebUdeš mě zkaUsseti
Uad sle maU. on Tobě se oddáwage Uebogjm se
an pekla samého. Ty, č) Pane! gsi še mUaU,
gsi mým spomocnjkem,. maU silaU, mým wyfwoe
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bodčrelem, na tebe fe bezpečjm.uu We ǧménu Pán
Uě dám se do boge, Ueřxoť se gedná o kormm
wťčUě sláwy, gedná se o Uebe. ,u Bůh mš za:
sláwá, kdož Uxi Ussiořj? nu

Bože můgl dlmxťxo giž trwá ceslčxowánjmé
po zmoři diwěm zkaUsschj a bogů; brzy se dráha
skončj, a w pošdálj giš widjm zem odplatyš dr:
zy se tam dostanu. Potom, ú P.xne! fetixeš slšh
mé, a UebUde an smrči an bolčsti che, m)brž
plno radosti Ua wěky.

Ach, Pane! gak welmi taužj dUssemá po
pokogi wěčném, po dpřjbytku nebcském! ProdlaU:
žjš:li cestU maU, ro;hogniž také UmU trpčliwost a
fjlu.

Swatá Panno Maria, matko mocná! we:
šmi mč této Uoci pod ochraUUswaU.uuMůg swa:
tý angele strážce! bdi Uade mUaUs a chwal Boha
Utjsto mne, když bUdU odpočjwati. .Wssickni swatj
mčljl proste za mmx Uynj i w hodinu fmrti mé
skrze Ježjsse Krista Pána nasseho. Amen.

7Etwntek.
O, Bože můg! š pomocj milosti cwé a t. d.

gako w Ueděli.

Nábožné mysslénky.
Otče nebeský! rUce i srdce swé zdwjk,xámk

činěnj djků, a wčlebjm dobrotn twaU otcowskml.
Dal gsi mi trpěliwost. i pomcčhal gsi mi sUásseri
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UtrpexUj dennj, a bUdeš mě i Uočnj de.ď!xypomocj
swau podporowati, bych se lxolesti nepoddal. uu
Q, gak blaženě auččnkxčge na xUč Ucmoc !Učč, ťdyž
gsi še UmaU, Bože můg!

Za dnů zdrawj swého lxrúmal gscm otročem
hřjchů, a zapomem:l gsem na Bok)a. Nynj wssač
gináče moxWzdychárxj a lkánj gest má rozpráwka,
a fmrt gest fpolečnicj maU, kteráž sč ani nehne
ode mm m Ale c.čkolčw xUUsextidUšxUt::a:rý:n
smrti aUdoljm kláččti, Uiče)ož žléčxo se neboǧjm,
an ty, o Bože! gsi šo mUeU

Pane Bože můg! krátkosk žiUx.oramého oká:
zal gsi mi, a widjm, že dni žiwota mého zmizrly
gako kaUř. Ach wzhledni na mne opUsstčnél)o, a
dey Uú srdnatosiť, boch wssecko zlé, což posleduj
hodince mé hrozj, starně přcmohl , a koruny blm
hoslawených dosáhl. č

Blaže nxi, š Bože můg! žeš mě pokořil. uu
Lůžko mé bolestné gest očistec, zněl)ož wdgdc dUssč
má Ušdrawená, by moť)la wegjti w radost wěč:
nau. ouu Q, !é blahé útěchy! žimota tohoto stra:
stj mám býti zbawen, a počjti žiwot nonoý. K
BohU mám piigjti, kdržto Spasitele swél,o rwáťj
w twciř spatřjm, a geg milowari, wěčnč milowati
bUdU xu

Bo;e a Otčel dal gsimi práwo, synčmtwým

býti; ta:xžjm po tobě, dcxymně podle otcowského
w ercsjch uu Žiwotem i fmrtj wťádneš,a po:
ko,qUě očekáwám hodinU, w kterč:U mě zawoláš. uu
Pane! brzy, ú brzy giš hodina woswobozenj na:
stane! Přigmi mě do králomstwj fwého.
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Swatá Panno Maria, matko mocná! We:
zmi mě noci této pod ochraUU swaU. uu Swatý
angele strážce můg! opatrUg mě, a chwal Pána
Boha mjsto mne, kddž bUdU odpočjwati. u Wssj:
ckni milj swatjč proste za mne nynj i w hodinU
fmrti mé,skrze Ježjsse Krista Pána nasseho Amen.

Páterd
O, Bože! š pomocj milostť twé a t. d.

gako w nedčli.
Nábožné mysslénky.

Pokorně pozdwihugi w tUto dobU wcčernj
blaš fwůg k tobě, ú Nože můg! přinássege bole:
sti a Utrpenj dnessnjho dne za oběť wečernj, pro:
sjm, byš milosťnč wzhledlna mne, a gfa slitownj:
kem mým, Uoci těto srdci .mému Ulewenj š wýso:
sti feslal.

Pane, Bože můg! Uedoansstěg,bych w boe
lestech nemoci swé proti prožřetelnosti twé reptal,
nýbrž dey, by památka UmUčch Jčžjssowa byla
maU zbranj proti hrůzám fmrti. Bože můg! dalť
gsi mi zbraň wjry do rUky, přidey toliko gessrš
toho, by mi se statnosti dostáwalo k přemáhánj
aUtoků nepřjtele zlého.

Bože! w tebe daná dUsse má, nedeyž, by
byla zahanbena w Uaděgi swé. uu Přislibugi toe
bě, že ostatek žiwota fwého ke cti twé wynčaložjmd
Uzawřel:li gsi pač fám U sebe smrt maU, pamae
tUg na milosrdenstwj fwě, anedey mč býti zahan:
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beUU. Nepřipomjney foďč hřjchů mladosti mé, ný:
brž pro gmčno twé swaté milostiw mi bUď.

Ježjssi! tyš mě wykaUpil, tyš Beránek Boe
žj, genž gsi k)řjchy swěta Ua dřewě kixjže shladil,
pročež z crlého frdce se důwěřUgi w tebe; wjm
wssak také, š Ježjssi můǧ! že tUro trpěti mUsjm,
chcieli aUčasten býti radosti wččné. Protož tě pro:
sim, posilň mč slabého, bych srdnarě snássel, a bla:
ženosti wčxčné hoden byl.

Ach Bože můg! brzy fe bUdUbráti kU skon:
čenj, a gelikož té doby nebUde mi lze k tobě wolati,
wzýwám tě giž Uynj w tomto okamženj, gakobych
giž skUtečUěžiwot opanssrčl: Qtče! přissla hodina
má. uudMilostiw mi bUď, a odpnsť mi hřjchy mé.

Swatá Panno Maria, matko mocná! při:
gmi mě této Uoci pod ochranu swaU. uuu Můg
swatý angeli strážce! opatrng !ně, a cl)wal Pána
Boha mjsto mne, když dUdU odpočjwati. Wssickni
milj swatj! proste za mě Uynj i w hodinU fmrti
mé. Amčn.

S o b o t a.

O, Bože můg! š pomocj milostitwé a t.d.
(gako w neděli.)

Nábožné mysslénky.
Q, Bože! Otče milosrdUý! ty gsi potčssenj

rrpjcjch, ty gsi wjry mé podpora, kteréž se UespU:
sijm. Bez mocUé pomoci twě giž dáwno byl bych
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w praUdU trápenj UtonUl; ale milost twá mš dr:
žj, a také mč tento celý týden zachowala w
stálosti; za to tobč wzdáwám djky, a radUgi se,
žeš mi gesstě žiwobytj popřál, bych miloscdcnstwj
twé, wzýwati, a trpčliwostj odesstčnj hřjchůw do:
gjti mohl.

Co trpjm, Bože neymllexgssj! těžké ǧexst, bolj
a pálj, ale welmi nepatrné gest U přjrownánj k
tomU,. čehož ǧsč:n za hřjchy swé zaslmxžil.

Ach! zawšzněn gsem na lůšku swém, gaťo
Zonáš w bixissewclx.xyby.Jonáš chtěl Bohu Uteci;
Bůl) ho wssak nalezl, a pokáral l)o. m Božo! i
mnč gsi Ualezl, a trrsceš xnne; wssak i :Uyswobo:
djš mě, gako gsi wx,ďswobodil Jonássc ztlamy
drawého mořského welikána. uo Bčči) obljbiw fo:
bě pokánj Niniwetských odňal od nčch mctlU; tak
i na maU kagjcnost Bůh wzledne, a odestj mi.

To daufage, Bože můg! děkUgi ti za dcn
ztráwený, a š potčxsscnjm očekásoám Uoc zowach
mě k odpočjnUtj. NagdU:li pak pokoge, ktcrého
mi slibUge? uu Ulewj:liž š wečerem boťestidcxnnj? u

Bože! tyš Pánem dnůinocj, a gsišč UmaU,
nřchť bdjm a trpjm, anebo spjm. ux Pročeoych fe.
bál a strachowal? Wždyť pak, pieigdč:li na to,
bUde to twá rUka, kteráž mč temnostj fmxčti do
swětla wěčné blažrnostč dowede. Na tobě zaklá:
dám důwěrU swau, ý Bože! a w té důwšře za:
man oči bez starosti, procitnU:lantomto, neb Ua
onom fwět5. BUď gak bUď, Qtče. w :oých lxn:
kaU gsem.

Tak gako fám ža fobe, tak Qtče! i za swé
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přjtu;ne plosjm, kteřj okolo mě plačj OchraúUg
g, Uboť i gxgich them gsi Uwcď ge po cestě
twých swatých přikázanj k ctnosti, byš ge Uěřdy
také do wěčUé blaženosti přigmaUti mohl.

Brzy přigde 6 Ješjssj! ono okamženj, wkte:
rémžto mě z tohoto swěta powoláš. Aniž se třee
sU, milerád fe odtUd odebjrage, bych k toďě sk
dostal, a U tebe zůstal. u Gak předobrotčwěše
ms:aU zameyssljš, 5 Ježjssi, Spasiteli můg! Nea
mocj napomjnáš mě, bych se přihotowil k přjsstj
twémU.u Přiǧdiž, ý PaUe Jržjssi! hotow gsem;
ba hotow.

Swatá Pmmo Maria, matko mocná! pťč:
gmi mě noci těto pod ochrama swaU. u Swatý
můg angele strážce! opatrng mě, a chwal Pána
Boha mjsto mUe, když bUdU odpočjnoarť.nm Wssče
cknč milj swatj! proste za mě nynj i w hodinU
smrti, skrze Ježjsse Krista Pána Uasseho. AUlen

Oďčč msse swatéŽ

Milý nemorňý přjte.li! za zdrawj swéť)o
chodjwal gsi snad rád a časlo do chrámu Páně
na mssi swataU, nxida tam Spasitele fwého, an
se thi ncbcskémlt Za občť přinássj, rowně že ne
gednan gsi sobš pomyslil: Bože nexxxmilexgssj! Č lxxxčx
fe mohl také Uči!!jti občxtj toťxě ljbezřmU; cZ bl)ch

mol)l z lásky k robě Umřjti gako Jexžjš zrmťxel a
todě se obětowal! uu Modljxoal:li gfš fe trnkráte
ze srdce, wyslysseua gest nynj modlťtba twá, Uex
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boť ti Bčih Uynj přjležitost posiytngo, bnš mohl
z lásky k Uěmu umřjti.uu Také sobě U:xclikýchzá:
sluh U ?Boda Uafhromáždjš, bndeš:li Ua lůžkU fwé
nemoci častěgi mssi swatčxpřjtomen, a obnowjš:lipře:
desslau swaU taUžebnosta žádost prw progewrnau. nu

Ne.!.že, milý nčmočný pxřjteli! slysse ž rána
na mssi swatch zxďoniti, předstaw sobě, gačoboš
hlafem angelským byl woláU na horUKalwárskau
k oné weliké oběti, ktečá na smjřenj člowččensiwa
8. Bohem má konána býti, abyš widěl, gak draše
Syn Božj wkapUǧe lidskš pokolenj. uu Přcxdstaw
sobě, gakobyš Ježjssxč widěl a slyssel, an dolů š
ečřjžemluwj: Kdo křjž frdůg š trpěliwostj a ode:
nozdanstj do wůle Božj Uenese, Učnj Ume hoden.
uxn Bychom se tedy miléť)o Pána Ježjssr ť)odUý:
mi Učinili, mUsjme š křjžem za njm gjri, a na
tom křjži BohU fe obětowati, gako oU se občtox:
wal za Uáš. au Bůh š Uámi tak Uaklcčdá, gako
še Synem fwým. Nám, gašo SynU fwému l)oř:
ký kalich Utrpenj podáwá oex Spasirel UáštomU
chce. bychom gako on krjž UesaUce, gel)o náslodoe
wali. Sama Maria Panna, swatá matka Ježjx
ssowa, by Uám láskU swaU k Uám dokázala, poe
wede Uáš Ua horU KalwárskaU, dychom ut:epenj
swč k nesmjrněmU Utrpenj syna gegjl)o Ucymileg:
ssjho přirownáwagjce, š Ujm ge i spogili. uu
Wzýwáme:li w bjdách a Uauzi fwaté o pcxmoc,
takš gen kťxjžUám pora::čegj, poUčazugjce námna
sroůg přjklad, bychom gako oUiUkřižowaného Je:
žjsse následowali. mdulpTčinmcxuli tak, wezmčxčl!e lakč
podjl Ua sláwš, kterauž sobč křjžem wydobyti.
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Bůh člowčkU smrtelnémU Uemůže Uděliti wět:
ssj milosti, gako když ho nechá še synem swým
wlastnjm Učřižowati, by š njm mohl Učlčdyikra:
lowati. Tototč pr.xwda, kteraUž nám nežgewilo
ani tčlo ani krew, nýbrž Otec wywoleným swým,
kteréž Za trpitšle Ustanowil. xu Pewnč můžeme
za to mjti, že čjm wětssj a těžssj křjž, tjm wěrssj
milost se nám UdčlUge. au Křjžc, které nám Bůh
Ukládá, na začátčeU toliko trpké býwagj, kU koUci
pak stanaU se wčxčnýxni radostxmi. uu NeUdčlUge
Bůh kornny, lcč po bogť.

Nšmoc, w kreréž gsi Uij postawen, gest bez
pochy:dy teU neyrčxžssj křjž ze wssech, kteréž gsi
dosawade Uesl; gestiť ale! také nex,xgistčxgssjmzUa:
merm, že Bůh cosi welikét)o š tebaU obmoysslj.
u Doneš gch čřjž swůg až Uahoru KalwárskaU,
Ua oUo pofwěcené poprawisstě, Ua kteréž Bůh
wždy Že žaljbeňjm hlčdj, poUěxoadž i geho wla:
stnj S:,m na Učxmtrpšxl, a se ol.dčtrxwal. w .pam
wssak nynj Uenj cesty kratssj Uad cšstu do ch!:á:
mU Pánč, k oltáčxi, kdežto žiwý Syn Božj až
do skonánj fwěta žůsiane, denuč při mssi swaté
Otci swémU nedesiémU ša Uáš fc obětUge, a febe
dáxeďagč za spafonj Uasse.

Gsa UemoceU nemťižeš do chrámU Páně gjti;
Bůh wssak rád to widj, když oné weliké oběti Uc!
Golǧotš, Ua fmjřer konané, w dUchUš pobožnostj
přjtomš!! gsiz r.oi se s:mů:mo !!Čskedd.:šjch!: žpúfoe770 7

bem státi může.
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TaUšeďnost nemocnčho, býtč přjtomml přč
mssi fwaté.

Wssewědaucj, dobrotiwý Bože! genž prozjráš
intřUost frdce měl)o, známo robě, gak Uynj taU:
žťm býti w chrámu twém při mssi fwaté, oné ta:
gcmstwj plné obšti, a smrri křjže Spasitelemél,xo;
poněwadž wssak Uemoc má milosti té mě zbmďuge,
přibljžUǧj fe k oltáři š tjmže cirem, gakokdych Ua
hoče Kalwárské byl přjtomcxn, a očima wlastnjma
wťděl chžjssr, an trpj, krwácj a Umjxeá.

(Nonj wozmi kixjž, a ljbage ho rcť:) . ,
Q, Ježjssi, Bože a Spasiteli Uxůg! gá b!tžUy

hřjssnjk litugi ze frdce, že gfem tcxbe ncywčtnjaa
lásiy Ueylpodněgssj dobré tak často a tčxžceU,ralel:
Hořkau ljtostj gatý obgjmám a ljbám fwaty kžešz
twůg, slawné zUamer mého wykaupenj, a klanlm
se totxč š Uctiwostj gakožto Umjraǧjcij BohU:
člowěkU. au Ach Ježjssi! gak bolestnč tUto wisjš!
u Hřčby probodány gsaU nohy a rUce twé, a
twá drahá krcw cedj se z rčm twých na zl:m. O,

Jčžjssi! nech ať ta drahá krew na Ume Ubohéhop
l)řjssnjka teče, bych od hřjchů očisstčn a twé fmrt:

křjže l)odeU byl. .
(Přčxdstaw fobě, gakobyš znamenj k pozdwcho:

wáUj slxyssel.)
Noymilegssi chžjssl! twš ?ecékl,žečlžukadeš po:

w!)ssen wssšcko k s:.dlošpšxta.š!,mi.xšue Wyplň zaslž:
kxcxnjswé, a táhni mě k sobě, bych na lxočnj rá:
UC td:xé, Ua srdci twém zemřcl.

Q, božský, pro. fpasenj mé Ukřižowa:lý Ježj:
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ssi! přř každé mssč swaté obětUgeš se thi fwému
Uebeskémxl za Uáš Udoř)é hřjssujky. Qbrať oči swé
mčlosrdné ke Umě, djtětč Uemocnémn, kteréš tě ča:
sto Urazilo. Wssecko, co trpjm, budu ša trcstánj
rUčey twé otcowské powažowati, a trpšlčeoě frlásse:
ti, bych odbcywal za prowčnčxUjswá. By fe wssak
pokánj mé tobě ljtdilo, připogUgi Utxčpenjfwák
Urrchjm chžjssowým, a š rUčama k tobě zdwižený:
ma wolám: Qtče! milý Qrče aBože! trestey mě
zde, genom Ua wěčltosti mě zachowey.

Djkt) tobě, ú Uc:)dobrotiwěgssj Jčxžjssi! žeš
mš nemocj gako na křjž přibil. uu Sám sobě ni:
ťdy bych byl křjš Ueuložil, a tak bych byl zemřčl
bez pokánj. uu Ach Jržjssč můg, za to tč žádám,
dey mi také z!tš:ežilch U:ysl a sle, bych gako křea
sicm trpčl, a přchořké UmUčenj twš wždy pťed
očima měl, by mi tx:ápenj má byla pramcnem
šásltcho

Q, Ježjssi můg! aučočisstěmé aUaděge má!
deyž mi se po přestálé strastiw slá:xoě twé widěti,
dych tě š kůry blahoslawmých chwálil, milowal,
a tobě fe na wčky wěkůw klanl. Amen.

Přjreli Uemocný! gsi:li snad gesstě w tako:
wém wškU, w kterémšto dalssjho gesstě žiwobytj
gest se n.:djti, a bylaliby sUUxttwá pro djtky t:oé,
Ueb pokrčwné a přijzUé gesstě přjlřš bxxzká, a
mčsledowrcě welkým Uess:ěstjm, smjš, neboli raděgi
máš modlitďU fwčm o Ušdrawenj š peanU dů:
wěrx:ostj častěgi opakowati, a gako Pán Ježiš na
bořč Qliwcxrské prosirč, ťoy odstaupil od tebe kalčch
smrrť. Px:oš wssak š pewnaU wěraU gako oUčU
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nemocný w ewangelimn: Pane, chcešx:limůžeš mě
Uzdrawiti. Byš žiwml důwěrU w sobč wzbudil,
čti, co prawer ť)ylow djlkUprwnjm o důwěr:
nosti w Pána Boha.

b

Modťitba ;a U;drawenj.

Wssndy přjtomný, wěčný Bože a Otče! k
dobrotiwémn a otcowskémn frdci twšmu wolám„
hlcdage pomoci w naUši. Sám sobě pomoci ne:
mohU, aniž z lidj kdo může mi pomoci, a krom
tebe Ueznám žádného, kdo by mč Uzdrawiri mohl.
xnxxO, Bože neylnilegssj, tyť mě tisjcerým způfo:
bem z bjdy mé můšeš wytrhnaUtš, a ačkoliw ne:
nahljžjm, kteraťbn mi sšxomoženo býti mohloe
předccxwčřjm, že mě od bjdy mé wyswobodjš, a
mč zachowáš, b:xde:li to tobě ke cti a nmě k fpa:
senj slaužiti. nu Posilň mě U wjře, bt)cha ťjm
che fe wůrol mě setmjwá, tjm důwčrnčgi fwč:
tla tweho očekáwal Deyž, by pokussenj, Utrpenj
a mdloba mne pokorněgssjm Učinily, nrdop:xfť wssak
by mš naděge zbawily.

Ty, Božo můg, kterýž gsi Jsraele z neyhlubr
ssjho otroctwj wytrť)l, i mne, Uznáš:li za dobré,
od fmrtč mně hrozjcj whswobodjš a Ušdrařewjš.uu
Tyš Dawida l)řjchůw geho zloawil, a také mnč
pčde wssjm giným poklšsky mé odestjš a pxo:
mincš ou Tyš po dncxš onen milosrdný Bůh,
chž gsi byl od wččnosti, a odestjš hřjssnij
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kagjcij dUeš, gako drUhdy Dawidowi králi pla:
čjcij gsi odpustil.

Dobrotiwý Bože! genž gsi wyslysselmodlit:
bU EzechťássowU, wyslyš i mne, an tě wzýwám z
hlUbokosti bjdy swé. UmrU, a wera dUde po mně,
nepřispěgeš:li mi kU pomoci.uqupUsť mi hřjchy,
a pomni na mne dle nefmjrného milosrdenstwj swé:
ho. uu Ach Qtče neymilegssj! aUzkost srdce mého
gest weliká, wyweď mš, a wytrhni mě z Uj.
Z hlubokosti wolám k tobě, Bože můg! ach deyž
přigjti wolánj mémU k Ussjm twým. Wyswoboď,
potěš, zachowey mě, bych i gá kusiw mocč rwé
welebil twé smilowánj Wssecka Uaděge má na
tobě se zakládá, nedopUsť, bych byl zahawben.
Deyž mi nalezti milost twaU, š Bože můg! a
wyslyš maU syUowskaU prosďu.

Swatá Maria, matko Spasitele mého! tyď
aUtočisstě hřjssnjků, pomocUice UemocUých; wzhle:
dUi Ua mne milosrdUě w nauzi mé, a pomoz mi
swaU mocUaUpřjmlUwaU, by nemocmá, pokUdž to
k dobrémn, Uléčena, a aUzkost dUsse mé w radost
proměněna byla.uQ, ty potěsser zarmaUcených!
k tobě wolám w Uemoci swé, napomáhey mi, ne:
boť gsi žádnél)o gčsstě ncxodmrssrila, geUž tě o přj:
mlqu twaU wzýwat. uu Q, fwatá Panno, genž
gsi porodila žiwot, skrze který wssickUilidé žiwot
magj, UedopUsť, bych tak záhy smrtj byl zachwá:
ceU, ginák:li dalssj žiwobyrj mnč a mým potřeb:,
no Ueb Užitečno gest, a zwlásstč gcslli ke cti Shna
twého božského slaUžiti může.

řq
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Modlitba před zpowčdj.

Wssemobach, dobrotiwý Božo! gařžbych gá
bjdný hřjssUjk dosii mol)l wychwá!črčmččof.xdenst:ďj
twé, že gsi mUě onUek)odUěgssij ǧcsstě toliř čae
sU popřál, bdch fe z l)řjchů swých wx:žnatča swá:
tost pokánj š přjprawau slUssnaUpřigmaxrti mohl.
uu Ach! Ucd,.::xilogssjBoše, a.Otče! Uegscxmš to
za tak welikau Uužač.ax:ščmn mtlost hodně tobě
poděkowati; Ucboť kdybyš Ume Ueřdyl s.o Uč:noci
postawil, bez přjprawy byl bych Ua wčxčawstode:
ssel. Ach! š gakau auzkostj a w gakém zmatku
bych byl ducha wypustčl, kdxyby mě by!a smrt bez
pcx.káUjUchwátila! uuu W tom se zgerge patrUč
twé božfké milosrdrnstwj, kteréž nechčč, byt)řjssnjč
zaht)UUl. uu NUže tedy, Bože můg! daufage w
milofrdenstwj twé a w zásl:chy Spasirelowy, chcř
se před stolici twau dostawiti, a kUěži, gemUž gsi
moc dal, we gméUU twém od hřjchůw mš rozwá:
zati, ze fwých chyb skraUssenč se wyznati.

Ach Bože můg, Qtče nčymčlegssj! gakožto
kagjrj hřjssnjk wzýwám tebe, a prosim š rukama
sepčatýma o twau láskU, gjžto gfčm se hřjchy swý:
mi Uchodným UčiUil. Nynj wssak željm l)řjchů
swých š UpřjmnaU, hořkaU bolestj, gediné proto,
že gsem třbe neywyšssj a lásky ondodlxěgssj dobcé
gimi Urazil. Q, Bych mol)l powolati zpčt léta !x:ři:
Uuťá, raděgi bych zčxmťeť, Uežliť)ych se geřinéť)o

totčko hixjchudopUstčl! Ba, až do poslednjho wzdechc
nutj prositč bUdU za odpusstčUj hřjchů. uuo Kaž:

apdýmslowem, každým skutkem wynasnažjm se doká:
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zati, že prowiUěUj swých litUgť, w milosrdenstwj wssak
Božj danám, a w záslUhy Ježjssowy se důwěřxlge,
Umjrám. qudesť mj Qtče UtilosrdUý!a nezpoe
mjney Ua ť)řjchy mladosti mé; Ueboť gexstgich bez
počtU. Bolj mě to z blUbokosti srdce mého, žegjem tak
mxtobo let w hřjssjch ztráwil; ale Uynj sil:té činjm
předscwzetj, wssecko,co trpjm, maU bolest a bjdu, bych
zadost činil za hřjchy, trpěťiwě snássetč. Deyž mi
ď Bože! milost twmx, bych UásexžitčpozUal, gak xďe:
lice před tebaU wlnen gsem, a přigmi mě, fyna
štraceného, a žalostně se opět nawrac:lgjcjho na
milost. u Ach, dodře welmi to zumUeUám, že Uenj
pro mě spasenj, kromě w Ježjssi, žádUé potčchy,
kromč w raUách u žádného Uzdrawenj, kromě w
krwi gel)o. Ta wjra Ulš sjlj, když auzkost srdce
mé serřjri chce, w té wjře chci serrwari až do smru
ti. TUto mocnaU wjru deyž mť, a zcxchoweyžUlě
w nj Č Bože! skrze Ježjže Krista syUa twého Pá:
na Uasseho. Amen.

jf Ř

.Pťodlitba po zpowčdč.

Q, Bože, š můg neydobrotiwěgssjQtče; gak
řjci mám, bych tobě za mčlost obdrženaU , za
odesstěUj hřjchůw mých , gak se parřj poděko:
wal? xu BUdťžgméUotwé weleber, ryš milostiw,
onUstil gsi mč, a Uléčťlgsi rány dusse mé. un Q,
mUe ssčastUéhol i opět gsom sonem swéť)o milého Ore
ce, krerýšto se nade mnaU smčlowal a hřjchy ode
lm!e odti.al.,MdQ, Bože můg! gak dobrotiwý gsi;
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Uetoliko láskU otcowskaU opěr gsi mi darowal, ný:
brž i záslUhy Utrpenj a smrti Syna twého Ježjsse
Krista, gehožto neyswětěgssj krwj očissrěnnynj před
tcbe předstaupjm. J angelé radugj se zdofažchj mš:
ho milosti twé, na wěky welebjce dobrotU rwaU.

Bože dobroriwý!kusilgsem,žr Ježjš mocným
gest prostřednjkem mezi tebau a hřjssnjkem kagjcjm.
Skrze něho, skrzePána Ježjsse gsem opět milost obdr:
želcxstalgscm sesynexmBožjm,a dědicem neďeď.u
Bůh, Pán neywyšssj, gest thcxm mým, gemUžse
w SynU a DUchU fwatém klanjm, a gehož Brzy gsž
w králowstwj geho widěti, wěčně mjlowati a chwá:
liti bUdU. uu Ježjš, přjtel hřjssnjků, fmilowal se
Uade mnaU, milUge mě opět, wede mč wlastnj rU:
kaU, u a aU mi Ježjš přege, koho bych se měl o:
báwati? ua Ježjš bUde mi w bodiUU smrti Utě:
ssřtelem a wyswoboditclem. u Ježjš mě smrtj křj:
že wykaUpil, gemU přřnáležjm, a swým on nedá
šahynauti. uu Ježjš sám fmst zkusil, a wj , co to
šest Umřj ti; a on, až Umjraci bUdU,fám wlastnš
rUkaU podhlawnjček mi podržj, by odchod můg k
otci byl sUadUýa gistý. Ba, Jčxžjš, kterýž k lotru
kagjcij slowa milostná promtmdil: „gesstě dncš
bUdeš še mnaU w rági, “ i mne přigme do krúlow:
stwj swého. Amen

Modťitba přcd sioatým přigjmcinjm.

Wssemohach milosrdný Bože! š Ucriwostj fe
k božskéWelebnosti twé přibližUgi, a prosjm w noy:
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blUdssj pokoře srdce swél)o, byš pomUěl Ua onen
slawný slib Ježjssem, Synem twým Uám Učiněný:
„Tělo mé práwě gcxstpokrm a krew má práwě
gest nápog, kdo gj tělo mé a pige krew maU,
ten zůstáwá we mně a gá w Uěm. Gáť gsem chléb
žiwý, kdo we mne wěřj, má žiwot wěčUý,“ a t.d.
Jan 6

Q Bože můg! gak potěssitelné a radostUé gest
roto UgisstčUj pro mUe bdeého hřjssrtjka, genž se
opowažUgi swárost Neyfwčtěgssj oltářnj, Ueyswěrěgssj
tělo a krem Boha člowěča Ua cestu k wěčUosti při:
gmauti. an, Bože! dehžmi peanU roer, synow:
skaU důwěrnost, a planach láskU, bychten dUchoij
pokrm š prawaU pobožnostj a hodně přigal.

O, Ježjssi můg! wěřjm w slowa twá. uu
Danám dofáhUaUti toho, co gsi sljbil. uu Tebe
nade wssecko milUgi, poněwadž Bůh můg, lásky
neyhodněgssj a Ueywyšssj dobré gsi. uo A poně:
wadž tě ze srdce milUgi, bolj mš to, že gsem tě
hřjchy swými tolikráte, a rak tuze Urazil. Ba
wyznáwám se srdcem kagjcjm a slraUsseUýmPá:
nU Bohu wssemohachmu, Marii Ueyblaženěgssj
PaUUě, a wssem swatým, že gfem geden. z Uey:
wětssjch hřjssUjků, a Uehoden Ueyfwětěgssj Tčlo
Pána a Spasitele fmédo přigmauti. Než ach,přj:
ljš toho pokrmu dUchoijho potixebUgi,ažádostiw
gfem chleba žiwota. an,Ježjssi můg! klanjm fe
tobč gačožto Pám: fwému, BohU swému, swémU
Wokupiteli a Spasiteli. Ale, negfem hoden, 5
Ježjssi! byš wessel pod střechu maU, pročež žá:
dalbych sobč, bych dosti čist byl, a tebe do srdce
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fwěho přigjti, a š tedaU se spogiti fmšl; nrboť
Uetoliko tělo mé, Uýbrž i dUsse má stůně; pročež
prosjm čdJežjssi! rci toliko slowem, a Uzdrawe:xa
bUde dUsse má. xu O, Ježjssi, beránkU Božj! ode:
gmi hřjchy mé ode mne, dych neyswěrěgssj tělo
cwé a krew twaU hodně požjwal. uo Přigdiž o
Ježjfsi můg! chlebe mocný! posilň dUssi maU k
bogi poslednij. xu Přigdiž č: Ježjssi můg! ty
posilo má na cestu do wěčnostč. uu O,Ueyswčtěg:
ssj tělo Pána Ježjsse Krčsta! pofwěť mne, a do:
weď mne k žiwotU wěčnémU. Amen.

B)ťodlitba po fwatém přigjmánj.

O, Ježjssi můg, můg Bože a Pane! tobě
chwála a djky, čest a klaněnj, žeš mne Ubohého
hřjssnjka ansstjwitť ráčil. O gak ssiastný gfem,
še tč mol)U w frdci swém pohostici, tebe, gchož
miluge dUssemá! uo Q,gaká to milost, mjti Bo:
ha swého U sebel au fwčho Stwořťrcle, Wkapřp
tele, Spasitele! m Čchož bych se Uynj ol)áwal,
mage U sebe Boha žiwého Pána Uebeš i země?
eu Blahoslawený gsem, gako fwatťwmšbi. B:ech,
wěčný král, Pán zástupůwz wywolil sobě U Ume
pťebýwati. Na třsjce blať)oslawených dUchů wzná:
ssj se okolo lůžka mého, klaněgjce se BohUwstdri
mém. au S poklonaU gegich spogUgi i swaU po:
klonU, a prawjm Uábožně: Swarý, swatý, swatý
g.si cy Bože, a Pane! O,neymitegssj Ježjssi.wy:
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kUpiteli a spasiteli můg! gať ssťastným činj mne
přjtomnost twá.

Po tobě tmxži!o sx:dcemé. O,slitownjče můg!
odegmiž ode mne wsse, což hřjsslxého gest, a dey,
by UmUčexUjrtwé, krcw a smrt lwá slaUžila ťpox
fwěcexUj dUsse mé. uun Ježjssi neymilegssj! wida
lǧde a UaUzi maU, pomoziž mt, chlebem Uebeskýms
kterýž gfcm požjwal, ztwrď mě U wjře, dey mi
prw.čau a důwěrnau Uaděgi, a Ua wěky trwagjcj
lásku. uu O, neymilegssj Ježjssi! přčspěg mi w
poslede bodince, a pomni Ua wlastnj šármUtek,
kterýž gsi mčl wise Ua křjži, a wida se opUsstčUa
od Otce. Pro Utrpenj twé eransstěg mě Uboo
hého; zůstáwcy mi pobljž š pomocj swaU, a deh,
bych cjtil potěssitelnau přjromnost twau. uo Ny:
nj mohn řjci š potčssenjm: Ježjssi, Bože můg.l
w tebe wťřjm. wu Ježjssi wkapiteli můg! w tex
be danám. uo Ježjssj, mé Ueywyšssj dobré! tebe
milUgi. uu Jexžjssi, milosrdenstwj twé zbawilo mě
hřjchů, a přiǧalo mě na milost; ale gesstě gedenu
kráte željm swých chyb, a prosim, byš wsse, co
trpjm, a gessrč trpěri bUdU, powažowal za pokáw
Uj, a dal mi zemřjti w kagjcnostř. W rUce twé
rď Ježjsst! poraučjm dUssi maU. Amcn.

Modťťtbú k Páml Ješjssť, w zpňsobě litanče.

Ježjssi, syUUBoha žiwěhol SmilUg se nade mnaU.
Ježjssi, synUMarie panny! Smilng senade mnaU.
Ježjssd,Pane můg, a Boše můgl Smil. fe Uadexmn.
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Ježjssi, wkapiteli můg!
Ježjssi, spasiteli můg!
Ježjssi, těfsiceli můg w trápenj!
Ježjssi, aUtočissrě mé w aUzkosti, strachU a

malš mysli!
Ježjssi, pomoci má w smrti!
Ježjssi, odměno má na wěčnosti!
Ježjssi, w nčhož bexzUstánj daufáml
Ježjssi, w Uěhož silně se důwěřUgi!
Ježjssi, gehož synowsky ze srdce milUgi!
Ježjssi, budiž mi milostiw!

Ježjssi, slitUg se nade mnaU! 1
Ježjssie odesť mně hřjchy!
Qde wsscho zlého wyswoboď mne 6 Ježjsst!

.Qde wsseho pochybowánj o milosrdenstwj twšm,
wyswoboď mne Ježjssi!

Qde wssech. aukladůw dábeťských, wyswoboď mne
Ješjssj!

Skrze twé hořké UmUčer, čdJežjssl! potčš mne
w Utrper mém.

Skrze přebolestnaU smrt twan, š Ježjssl! dey mť
pokogné a blahoslawené skonánj.

Skrze twé slawné z mrtwých wstánj, čdJežjfsi!
popřeg mi blaženého wzkřjssenj.

Skrzex twé na nebe wstaupenj, ý Ježjssl! upjšjgmj
dussi maU k sobč do Uebe.

Skrze zúsluhy a přjmlUwU twé Ueymilegssjmatkye
ý Ježjssi! wyslyš lkcinj mé, a smilug se nade
mnaU.

O, Ježjssi, beránkU Božj! genž snjmáš hřjchh swě:
ta, uu bUď milostiw mně hřjssnémU.

A

enUmUďqUUo,cBUUU:D
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O Ježjfsi, beránkU Božj! geUš snjmáš hřjchy swe:
ta, ua smilUg se nade UmaU

Q Ježjssi beránkU Božj! geUž sUjmáš hřjchyswš:
ta, uu odesť mi hřjchy mě.

Modlitba.
Q Božel genžto gsi neyslawr!ěgssj gměUo

Ježjš gméno S)Ua twého, Pána nasseho,erm
wčřjcjm přjgemné a ljdezné, zlým pak dUchUmhrozu
né a strassliwé Učiniti ráč:l, popřeg milostiwě
bych w nyněgssjm trápenj toréž neyswčtěgssj gmér
Uo š Uctiwostj wzýwal, a geho potěssčtelnaU moc
w hodirrce smrti pocjtil; deyž, bych to swaté gméu
no wzýwage konečně dUssi swaU wypUstil, tak,by
do sláwy wščné přigata bwla, skrze téhož Pána
aasseho Ježjsse Krista, který š tebau žiw gest, a
kralUge w gedrwtě DUcha swatého Bůh po wěky
wěkůw. Amen.

Ježjssj! ty gsi má sjla, a mě aUtočisstě, a
pro gmérw twé swaté zachowáš dUsst mau. ua
AUžčosti frdce mého rozhognily se, opusstěn gsm
na lůžkU swém, přťgdiž čd Ježjsst! anawsstiw mě.
Wšhledňi na bjdu maU a wyswoboď Ulč!

jzuj

Tři Qtčemisse za blaýosiawenan smrdt.

O Ježjssi ng! skrze rwaU wraUcnaU mode
lich na hoře oliwerské, twůg krwawý a aUzkost:
ný pot, kterýž gsi tenkrát ze sebe wydal, prosjm

tť byš orm auzkost, ono Utrpen1j thi swémr: na:6
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beskémU za mne ok)ětowal, bych smrtj blcchoslawe:
U!)chzemřel, a Umjragešútěchm: řjci mohl: „Or:
če! buď wůle twá.“

Qtče Uckš, a t. d.
Q Ježjssi! genž gsi za náš hřjssné na křjži

zemřel, prosjm rě, byš ony tři bolestj plné hodi:
m,x,po které gsi na křjži Umjrage wisel,thiswéa
mu UebeskémUza mne obětowati ráčil, bych l)řj:
chůw odesstčnj dofáhl, a w hodince smrti slowa
potěssitelná od tebe Uslyssel: „Gesscě dneš bUdeš še
mUaUw králowstwj the mého!“

Qtče Uáš, sl to d.
QJežjssi ! genž gsi ústy proxroka řekl : „Wěč:

naU láskaU milowal gsem tebe, a ze fmilowánj
přiták)l gsem tě k fobč“ uu prosjm tč pro láskU,
š ktčraužto gsi Ua smrt kťxjže fe wydal, byš mě
trestů za hřjchy mé zbawiti, a mně smrt ssixastnau
popřjti ráčil. Qtewři mi bránU nebeš, bh dUsse
má do sláwy wěčné wegjti, še wssemi swatými fe
radowati, a U wččněm milowánj tě welebiti a to:
bě fe klaUěti mohla; genž gsi žiw a kralngeš š
them a Duchem Swatým rowný Bůh po wěky
wěků. Amen.

Otče náš a t. d.
puu

Odewzdánj:se do wňťe Božj.

z . Wěčný, neskončenš dobrotiwý Bože! čaš se
bljžj, bych odssel k tobě, k tobě Otci mému milé:
mu, genž gsi mi hřjchy odestil, a mě gakožto
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litUgjcj djtě přigjmáš. Hotow gsem, a swčtš po:
tčssenjm oanssrjm, neboť i na wěčnosti gest Bůh
mým opatrowlxjkem, a on mš neopUstje Ochotně
tedy z božskě ruky otcowské pixigjmám smrt,a wy:
znáwám před tcbaU wssemot)ach Bože! Marij
neyblaženěgssj pannaU, wssemi anǧely a swatýmip
že gakožto syn swaté cjrkwe katolické Umjrám. u
Nesmjrných zásluh Umučenj a fmrci wkapitele
mého Ježjsse Krista aUčastexn,wěraU dosáhnU o:
noho wznesseného cjle, který dancčm, a k nčmUža
to gsi mě, čxBožr! stwořil. Wčrch oschen mi:
lugi tě, č)Božr můg! gakožto swrchowané dobré,
a taužjm po nebi, bych tě tam wěčně, a z celě
dUsse milowari mohl.

O. Boše neomilegssj! nynj ncchljšjme šehřjch
gest Ueywětssj zlé, a žebych bylna wěky zař)ynm:ti
mUsek,kdyby Pán Ježjš byl za mne netrpčl, a drcchch
krew fwau, ba žiwot swůg byl za mne ncxdal. Je:
žjš gest základ mél)o spafenj, smrt gcho wyzjska:
la mi žiwot wěčný, a we gménU Ježjssowč Umje
rám, pln w,iry, naděge a lcisky. Amen.

Tobě, ú Bože a Otče! zanechciwám wssecky,
kteřj mi drahocennj gsaU, a Ua srdci mi ležj, a
kleré gsi mi swěřčl; č! Qtče! mo Zachowey wsse:
cky we wjře w tede, Boha prawého. Weď, řiď,
fprang a ostřjhey ge ode wsseho zlého; neboť
odcházjm k tobě, a nebUdU moci dále starati se o
ně. Qbstaráwey ty ge gakožto otec, a dey, by
nškdy w králowstwj twém še mnaU fpogeni byli,
kdežto bychom tě weťebili, a tobě se klaněli. Amen.

16m
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Modlitba k Uctčnjsmrtelné anzkosiiKrisiowh.

Člowčk w nemoci postawený wida smrt, ana
se bljžj, lehce soběmůže předstawiti, co asi PáU Ježjš,
Bůh a člowěk trpčl, když poslede žiwota swého
wečer w žahradě oliwčtské na kolenaU kleče sč mo:
dlil, a wssecky ony hrozné mUky před sebaU widěl,
které měl drUhého dne trpěti. u Toto hlUboké
tagemstwj nábožnč chtě ctjti, předstaw sobč Bol)ae
člowěka, an fe krwj potj, a modlise třikráte„Qt:
če náš“ a „Zdráwaš Maria“ následUgjcjm způx
fobem:

Jcžjš padl Ua hoře oliwetské Ua kolena swá,
sklonil twář swaU k zemi, ařekl: Olče můg! može
náali, odstUp kalich tento ode mUe; wssak Ue gak
gá chci, nýbrž gak ty chceš.

Qtče náš. Zdráwaš.
Modlitba.

Ježjssi neymilegssj! prosjm tě pro twaU o:
chotnost, š kteraUžto gsi kalich Utrpenč přigal, byš
mi dal Umřjti š odewzdanostj synowsiaU do wůle
Božj. Amen.

Jčžjš se modlil a zápasil 8e smrtj; i přissel
angel z nebe a posilnil ho.

Qtče Uáš. Zdráwaš.
Modlitba.

Jcžjssi neymilcgssj! prosim tě pro twaU opax
kowanaU modlith, a přetrpenaU aUzkostna hoře
oliwetské, byš w hodinU smrti mé wer maU po:
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silniti, a mě wssj aUškosti a báznč zbawitř ráčil.
Amen.

Ježjš se modlil po třetj, a pot geho kapa!
nazem, gako krew

Otče Uáš Zdráwaš.
Modlitba.

Ježjssi neymilegssj! prosim tebe,Učiň, by twá
opakowaná delitba, a twůg krwawý pot w
hodince smrtč mé bhly mi posilaU a potěchaU.
Amen.

Modlitba na kašdý páte!
pťed kťjžem, který gsi k Umjránj swčmu sobč

odhodlale

Ježjssi nehmilegssj! Bože a Spasiteli můg!
gá bdeý hřjssnjk pozdwihUgi rUce, srdce, a mysl
swaU ktobě, žádage o promim:tj mých ť)řjchů. Ach
od koho bych w djdě fwé aUzkostné očekáwal pou
tčchy, než od tčxbe laskawého wkapitele swého,
ť:cxrýžto pro mUe smrt Ueybolestněgssj , smrt křjže
trpěl? Slowa twá Ua křjži mlUweUá, naplňUgj
mUe důwěonstj z a gestiť mi, gakoby zwlássť mně
praweno bylo, coš Umjrage hlasem ochabUgjcjm
aáčil řjci: „Qtče! odesi gim, Ueboťnewědj, co
ččUj“ Q neymilegssj Ježjssi! žádost wyplUila se
na Umě, Qtec odestil Umě hřjssnjku UbohémU, a
přigal mč na milost; pro twaU smrt, pro twaU
krew bylo mi odesstěUo, wina má smazána, a
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danám, že Umjrage Uslyssjm od tebe slowa po:
těssitclná: Pogď požchnaný do přjbytkU blaženého,
který gsem ti připrawil.

Ježjssi Ueymilegssj! erjm gak bych wděčnost
swaU č tobě lépč na gewo dal, leč že ochotnč z
kalicha smrti pjti, a tebe w hodince smrti Ua za:
wolánj twé ochotně následowati bUdU, ato proto,
že ty tomu tak chceš.uuBa Spasitrli můg! po:
slUsseU gsem, dey mi toliko milost, bych we wjře
stálý, a w důwěře newrrkawý šláskaU synowskaU
dUssi swaU tobě odewzdal. Amen.

Swatá Maria! matko Spasitele mého, a
Uzdrawer nemocných! čdwyslyš mě zarmaUccUé:
ho! prosjm tě, až Uastcmau smrtelUé aUzkosti,
sjly mé bUdaU mizeti, a až smyslowé mogi mUe
opUstj, byš mě teUkráte neoansstšla,nýbrž od sye
na twého skoUánj ssťastné mi wyprosila. Připou
meň sobě, kolik tisjcekráte za žiwobytj swého mo:
dlil gsem se tobě: Swatá Maria, matko Božj!
proš za Uáš hřjssné Uynj j w hodinU smrti. Amen.

Třčkrát Qtčemiš a Zdrciwaš š připamatowáš
Ujm oUěch třj bodťn, po kterč Pán Jcžjš

Ua křjži wifel.

Ježjš pUěl Ua kťjžs, hřeby přibit, a zápasil
še smrtj. J stalo se zatměnj po celé zemi.

Qtče náš uu Zdráwaš Maria uu plod žir
wotatwéť)o Ježjš, kterýž mě gakožto swětlo pra wé
račiž ochrániti od wěčného zatměUjpeklcx.uu Swax
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tá Maria, matko Božj! proš za mne hřjssného
Uynj i w hodinU smrti mé. Amen.

Ježjš wolal hlasšm welikým: Bože můg!
Bože můg! proč gsi mě opUslčl? Otčc náš at.
d. au Zdráwaš Maria m plod žiwota rwého Je:
žjš, kterýžto, sám Ua křjži byw opnsstčn, r.tčiž
mč w hodim: smrti mé neopa::sstčxri.Swatá Ma:
ria, matko Božj! proš za ane hčxjssnélǧonynj i
w hodinU fmrti mé. AmčU.

Když měl Jržjš skolmti, ťe.xčl:„Žjznjm“; i
bylatě mU podána hana octem UapUsstčná; a o:
kUsiw octa, otrwřel opěr ústa swá, a řčkl: „Do:
konáno gest.“ w „Otče! w rUce twé poraUčjm
dUcha mpél,do.“ A sklončw hlawn wr,prstil dussi.
Qtče Uáš a t. d. uo Zdráddaš Maria u plod
žiwota twěho Ježjš, krerý smrtj fwaU bolřstnau
račiž mi ssťastného skonánj popřjti. Swatá Ma:
ria, matko Božj! proš za mUe l)řjssněho nynj i
w hodinU smrti mé. Amen.

Při ljbcinj ťiejšc.

Q, křjži Spasitele mého, tebe w rUce mage
žádného se nebogjm. u ijto znamenjm přemo:
hU každé nebezpečenstwj, a bezpečňě popUtUgi do
přjbytkU Božjho.

Měg se dobře, zemi! Ježjš mě wolá. Při:
ǧdU, Ježjssi můg! u era mi bUdeswjtiti, do:
kawadž neUzřjm Boha mého twářj w twář, a
dokawadž se hlUboce a Uctiwě před njm Uepoklo:
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Ujm. Naděge, kteráž mi z křjže plyne, siliti bnu
de důwěrU maU, dokawadž neodpočim: w UárUčj
the Uebeskěho,dokawadž na otcowskéln frdci bož:
ském nezapočmx žiwot nowý, genž w lásce wěčUě
trwati bUde, a nikdy konce ncwezme.

Q UkřižowaUýJežjjsi! litUgi,žegsem tě dřj:
we Ueznal, a že gsem nebyl wždy pro tebe, ator
liko pro tebe žiro. uo Ale Uynj ý Ježjssi můg!
tobč k wůli Umjrám, a Umjrám w oUé fpasirelné
wjře, kteraU gsi mixdal, a w lásce, kteraU ti
dlUžen gsem.

O můg Ucymilegssj Jcžjssi! ty gsi Umjrage
na křjži Uomčl žádné potěchy, dyw opUssrěUod
the fwého nebeského, a pofmjwán od Židů; a
předce w neytrpčegssj Urrpenj chwjli šwolal gsi:
„deUsť gim Qtče!“ u

A štaUtéž láskm: i lotru po bokU twém wi:
sicij ťekl gsi: „Gesstě dUeš bUdeš eZemnaU w
rági.“ xu O Ježjssi! odefť i mně,aUech i mne
tak ssťastUaU fmrrj zemřjti, a štebaU w rági bý:
ti. Amen.

pb peufi r

Modlčtbh k rodččceBošj.

ancyblahoslaweněgssj Panno Maria, matko
Spafťtele mél)o! k tobě gá hřjssnjk bjdný se Urje
kám, a profjm tě za přjmčUwU twatl U Boja.
WidaUc, gak bjdný a UUžUýgfem, erdepři Uťně
opUsstěnémU pomoci swé. Wyproš mi U Ježjsse,
twého dožskéhosyna, odesstěnj hřjchůw, a synow:
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ské fe odewzdánj do wůle Božj, kteréžto se cele pod:
robUgi, gak wzť)lcxdemžiwota tak fmrtj. Prosim
toliko matko Ueymilegssj! eransstěg mč w mé

M poslednj aUzkosti, a Uwidjš:li , žebych byl malé my:
slť, a aUzkost loy Ume potřjti chtěla, pťispěg mi mie
lostněk pomoci, a přigmi mě pod ochranU swaU.
uu Qe swatá Maria matko Božj! newjm, gakbych
tč frdečněgi potěssil, gako kddž Upřjmnč djm: W
Ježjsse Krista, syna twého wěřjm, oonw něho dane
fám, a z celého frdce ho milUgi.

O, swatá Maria, dobrotiwá, laskawá, a mi:
lostiwá panno; proš za mě Uynj i w hodinU smrti.
Proš, bych kagchě fmeysslegea w Boha sedůwěřUa
ge žemřel, a aby slowa má poslednj byla: Ježja
ssi, Maria a Josefe! w :che wasse poraUčjm dU:
cha měho. Amen.

Modlitba k bolesiné rodťčceBošj.

Qtče znebeš, Bože! SmilUg se nade mnaU.
SynU, wkapireli, Bože! SmilUg se nade mnaU.
DUsse fwatý, Bože! Smčlng se nade mUaU.
Swatá Trogřce, gediný wěčnýBože! SmilUg se

nade mUaU.
Swatá Maria, matko bolestná!
O matičko! kteráž gsi, ncmohssiw Betlémě ho: ťš

fpody UaleznaUti, w chléwě se echostiti, ercbož.aš
j:č očťc:řlť) jlor u: ščg:ičri) Uaožšti FUUfceů G,

Q matičko! kterážto gsi pro UkrUtné wražděnj :e
djtek sklze Herodesa š fwatým djtětem swým Ž
do Egypta Uteci mUsela. ckew



370

O matičko! genž gsi ztraceného dwanáctiletéhox
synáčka swého po tři dni š neywětssj aUzko:
kostj hledala, až gsi ho konečně opčt w chrá:
mč Ualezla.

O matičko! genž gsi bolest pocjrila, Uslyssewe
ssi, že milowaný fyn twůg od gednoho z
Učednjků swých zrazen, od nepřátel swých gat
před saUdce postawen, a od lčdU š powykem
Uci smrt požádán byl.

O matičko! kteráž gsi plačjc a bědUgjc Ua cestě
k mjstU poprawnij še synem swým se po:
tkala.

O maričko! kteráž gsi při hrozUém syUa twého
na hoře Kalwárii Ukřižowánj přjromna
gsaUc widěla, an na křjž dyl přibit, a až
k UstrnUtj powýssen.

O matičko! genž gsi š trnachm frdcem, celá
fe třesauc pod křžžem stála, a š myslj Udar:
naU a podiwemj hodnaU poslednj slowa U:nj:
ragjcjho syna slpssela.

O matičko! genž gsi až do poslednjho syna
swého wzdochnUtj š krwácegjcjm srdcem k Uě:
mU hledjc těssiti t)o nesměla.

Q matičko! genž gsi, an bok fyna twého milo:
waného kopjm byl otcwřen, též gako me:
čem proklána byla.

Omaričko! gjžto mrtwé tělo synowo před po:p
hřbem na kljn bylo položeno.

O matiččo! gegjžto Utrper kžádným mUkám
Uemůž býti přirownáno.

Q plačjcj a zarmaucrná matičko Ježjssowa !

M

ečdumU?Bnqan

l
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We wssj bjdě, aUzkosti a UaUzipřigdiž mi kpomo:
ci, ý bolestná matko Maria! Orodug za mne.

Otče Uáš. Zdráwaš.
Modlitda.

O Pane Ježjssi Kriste! propůgč milostiwě,
bych záslUhami, a přjmlUwaU twé bolestné mar:
ky, aUčiUků twého Utrpenj a smrti twé byl aUča:
steU, a ssťastUého skonánj dossel. Amen.

K neyfwětěgssj rodičce Božj.
Swatá rodičko Božj! ty gsi po BohU mé

aUtočissrě, a můžeš swaU mocnaU přjmluwaU mě
z bjdy mě wytrhnaUti. O milá matko! widaUc,
gak weliké grst nebešpečenstwj, w kterém se wyna:
cházjm, neodepři mi swaU mateřskau pomoc,nýbrž
pod ochranU fwaU mě přigmi, ae bUdiž orodoin:
cj maU U SyUa twého. Wyproš mi, bych swatá
gméUa, Ježjš, Maria, Jozef wzýwage zemřel, a
aby smrc má byla fmrtj sprawedliwýchx.

b ,uǧa

RcUpotřebněgssj rtUosii.
Zl

deMilý přjteli Uemocmš, genž qsi giž na tom,
co neydřjwe Udjmti fe do země blahoslawem)ch,
tyť byšo neměl očj, Ussj a gazyka k ničemu giné:
mU che Užjwati, Uežli k chwále Božj. Qči rwé
mělyby býti pozdwtžem) k Uebi, kamž obmeyssljš
odetowati. Usst twé mělyby neyradssi nádožné
modlitby slýchati, a gazyk twůg nemělby o ničem



tak rád mlUwiti, gako o nebť, kteréž oččkáwáš, a
které ti wjra slibUge. uu Wjš, že Ježjš ráčil gc:
dnau řjci: „Gá gdU k thi, bych wám pijbyrky
připrawil, at d“ uo Mělbyš tcdy taUžiti po
těch přjbytcjch, kdcžto bUdeš Boha widěti a milo:
wati. Proš tedy mileho Boha,b y swými tagem:
stwjmi wjry Uoc fmrti twé oswjtťl, a brány ne:
beš otewřel. Modljwey se častěgť, Ua hlaš neb
z ticha:

Gá bjdný hťjssnjk wyzUáwám se před nebem
a zemj, že wěřjm w Boha the, wssemol)achl)o
stwořitele Uebe a země, a danám, že ho brzh U:
zřjm w králowstwj gcho, kdežto kralUge od wěků
wčkůw. xuxxWěřjm, že mne Bůl) gačožto stwoře:
Uj swš zná, milUge a widj , aU Uynj srdce swé k
němU pozd!ďihUgi, a že každaU chwjlkU Utrpenjmé:
ho napřed sčjtal, a odwážil. uu Wě“rjm také w
Ježjsse Krista, Syna zplozeného od the od weč:
nosti. A wěřjm také w DUcha sxdatého, který
od the i Syna pocházj, a š občma rowný Bůd
gest. uu Wěřjm, že Syn Božj člowěkem Učťněn
gest, a z Marče panny se narodil. Wěixj::x, že
Ježjš KristUš, aby člowěka wykaUpil, smrtj Ueye
bolestnčgssi na kijži zcmřel, aže pol)řorn byw
tťetjdo dnezmrtwých powstal a na nebéfůwstaU.
pil, i na prawici Božj fedj, odkrldž piigde smrdťt
žiwých i mrtwých. eu .Wěřjm w swaraxlwesseobecx
naU, aposstolskaU cjrkew. těla z mrtwých wzkřjsse:
Uj a žiwot wěčUý uw Wtéto wjře,oBože mug!
gsem žil, a w téže zgewčné fwaré wjie žádám so:
bě také Umřjti. Amen. l
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WěraU swau posilnču danáan šeisluť)Ježjsse
Krista, geho UmUčer a smrti aUčastrU býtř. Ba
š důwšrnostj aUpanU očekáwámwěčnau blažersk,
poUěwadž Ježjš wččná ermylná prawda mi gi
sljbil.mu

OBože můg! gakých djčů gsem tobč za Wé
whkaUpenj dlUšen.uo Newyslowitelná dobrota twá
Uakdjzj mne, ze srdce tebe mčlowati AUo; Bože
můg! Uade wssčckomilUǧi tebe, pončwadž neywhš:
ssj a wssj lásky Ueyhod:tčgssj dobré gsi. wo Ježj:
ssi, Bošn: a Spasitčli můg! láska twá neroliko tě
odětowala Ua křjži, Uýbrž i za pokrm dUssjm nar
ssim tebe dala. Tyš onen chléb sjljcj, kterýž Ume
Ubohěho hřjssnjka na cestU k wččnosti posilnj. uu
Q Ježjssi! tyš láska onwyšssj; a pomocj té lá:
sky w hodince smrti spoǧe:t budU š tebaU, a zů:
staUU š tebaU spogen na wěky. TomU wěřjm, to
danám, poUěwadž ty, Spasitel můg, a lckska
fwrchowmlá, blaženost wččnau gsi mi sljbjl.

p O Bože můg! wjm, žč swými wlastUjmč skUt:
ky od wtny s:oé se ničxterak nemol)n wykaupiri; wj:
ce wssač důwěřUgi se we twé smilowánj, Uežli se
obáwám noprawostj fwých, wčda, za gaťau celm
mě Spasitot můg wykaUpčl. uu

Dalssj w ctnostech fe.cwččenj.

Q Boše můg! tak gako oprawdu a pwně
w Ježjne, Syna twého wěřjm, tak gistě a důa
wěrUě očččáwám pro geho zásluhy, UmUčenj a



374

fmrt odesstčnj mých hřjchů. Danám od něho
smilowánj, milost a žiwot wěčUý. Tato naděge
dodáwá mi w Utrper i w smrci sladkš potěchy.

Také gsem okUsil nebeského chleba, krerýž mč
chránj od bázUě smrti a pekla; neboť Ježjš sám
ráššl.řjci a sljbiti: „Kdo gj tělo mé, apige krew
maU., žiw pbnde Ua wěky.“ wxo Neyfwětčgssj tčlo a
krerú Spaxsitele mého Uetoliko pokrmem mibUde na
crstU, Uýbrž i žiwotem wččUým dUsse mé.

Q, můg neydobrotiwěgssjSpasiteli a Bože!
což může srdci mémnz aU giž U brány wěčnosti
stogjm, býti potěssitclnčgssjho nad blažrně š tebaU
spogenj, š tebaU Bohem mým a PáUem mým?

Ježjssi Ueymilrgssj! wjra twá we twaU wsse:
mohaucnost, Uaděge má k twémU smilowánj wsz:
ngj we mUě wřelaU žádost tebe milowati! bych
tě mohl gak toho zaslUhUgeš milowati, k tomU
mám wěčUosti zapotřebj. uu Protož, že tě srdečně
milUgie cjtjm ljtost Uehtrpčcgssj Uad hřjchy swými,
a obětUgi ti bolesti, které trpjm, můg aUzkostný
pot, maU slabost a mdlobU, ba isamu smrt mau
za pokánj, aprosjm byš še zaljdenjm přigal obět
maU. uoo BUdiž bolest má gesstě bolestněgssj, ka:
lich Utrpenj, z nšhož pigi, gesstě hořčegssj; předc
UebUde srdce mé na nic giného mysliti, a ústa
má UebudaU Uic giného mlUwiti, než: Bože můg!
milugi tebe z celého srdce, ze wssj dUsse,a ze wssj
sjly. uu Ach! srdcem skraUsseUýmlkagjcjm, ý Bo:
že! neopowrhUeš. uu

Neyswčxtěšssj Maria PaUUo! Umtko mého
Spasitčle! tyš byla neyprwnčgssj ctitclkyně ami:
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lownice Boha člowěkem UčiUěUého Tďš měla onn
wznessenaU milost, moci wkapirele swčta gakožro
djtě fwé milowati,a gemU gakožto BohU swémU
se klaUěti. nu Q, Ueyblaženěgssj ze wssech matek!
zlůžka swého bolestj plUého wolám ktobě, a
prosjm, wyproš mi U Syna swého milost, bych
w poslednj hodinč wssj malomyslnosti a bázně byl
zbawen, abych w pewném w milosrdenstwj Božj
fe důwěřowánj ducha fnoého wypUstil. Srůg, 6
matko! w poslednj hodince mé po boku mém.
Twá přjtomnost Ulchčj mi bog, posilnj wjrn,
Upewnj Uaděgi, a rozhognj maU lásiU. A když
koUečnš dUssc od těla laUčiti se bUde, Uweď gi k
Jcžjssj, synU twému, a orodUg za nil by gi při:
gal do králowstwj swého, kdežto by ho welebila,
milowala, a gemU na wěky wěků se klaněla.
Amen.

thost a dúwěra.

Bože a Qtče můg! gá bdeý hřjssnjk čigi
se opUsstěna a zkljčena; neboť počet hřjchU mých
gest weliký přjliš Třesu fe sice, pomnjm:li Ua
hřjchy swé; UicméUě we weliké milosrdeUstwj twé
se důwěřuge djm š Dawidem: Pomoc lidská
marná gest; ale U Boha gest smilowánj! Ty go:
diný můžeš pomoci, a kdo se w tebe důwěřUge,
nedUde zahanben. J gestiť také KristUš Pán
wkapitelem mým, a rukogmjm, genžto řekl:
„Začkoliw prositi budete Otce měho we gménu
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mém, dáť wám; proste a wezmete; rlUctč, a bU:
de wám otewřer a t. d.“ou Ay, Qtče! gá dj:
tě twé ncmocUé prosjm a tlUkU. uo Bylť gsem
tebr, Qtče milý! owssemčasto nčposlussen; ale U:
znáwage winu fwaU, profjm, byš mi odestil.
Skrze Ježjsse, Syna twého prosim, nedey mč w
trýzui, gjžto mš káráš, žahynaUtj. Dey mi sjly
a statečnosti, neboť w tebe daná dUssemá. Tyš
aUtočisstě mé w aUzkosti, která mě obkljčisa, a
osx.xd mňg gest w rUkaU twých. uno Ach Qtče!
zmizela sjla má. W bjdč zacházegj dUowé mogi,
a w želU mizj noci mé; ale důwčřUge se w ote
cowskml láskU twau, wssecko z ruky rrré ochocnč
přigjmám; Ueboť gest ci poslUsseUstwj Uad oběti.
uu Z poslUsseUstwj tedy na lůžkU fwém gako Ua
křjži chci wězeti, pokánj činiti, a Ua křjži tom ka:
gchě zemřjti. Deh mi k tomU ď Ježjssi, milost
sxreaU! Amen.

pn run

Núbošnč mysslčnťh, wzdechp n modlitbh,
!terě nemocněmu k rozgjmánj slaUžitt, anrď

w Uocjch bezsennčdch gemU se pťedřjkáwati
mohan.

Dob:xá to rada, milý přjteli nemocný! bye
si fe B poslUhowači fwými „UmlUwil, aby tobě,
misto UstawččUýchotázek: Lépe:li se giž wynachá:
zjš? Nepřestáwá:li gesstě bolest? a t. d. z ná:
sledUgjcjch mysslének Uéco četlj. Zagisié by gedno
mb drxché slowo gako hogitelné kapky balsamoe
wé na dUss! twaU padlo, a w nj aUčinek wypů:



377

sobilo, gaký čťnj siljcj lěk w těle twém, gehož
tobě rowně po kapkách dáwáno búwá. un Máš:r
li wssak sám gesstě dostatečné sjly, čti sám, a wy:
wol sobě některau sadU, pamatUg si gi, byš gč
častěgi w saUkromj na mysli přemjtati, a gi roz:

gjmatč mohl. Na přjkllad:

O Bože1 k stářj měmU, genž samo w so:
bě břemenem gest, přidal gsi i bolestné Ua loži
leženj, tak že w prawdě řjci mohU: PaUe! těžce
dolchá na mě rUka twá. uuu Předc ale nahljžjm,
gak dobrotiwě še mnaU smeyssljš, že gsi se mi rozc
Urmoci dal. Celr giUák smeyssljm nynj o smrti,
saUdU a wěčnosti , nežli gsem za zdrawj swého o
tom smeysslel. un Bože dobrotiwý! š gakým dU:
sse poklidem mohlbych gá léta ztráwená nynj
přebldeaUti, kdybych po tolik roků Byl nemocen
býwal, kolik gsem gich lehkomyslně blážnowstwjm
a hřjchy promařil! uuu O Qtče, Otče nebeský!
odesi mi maU lchkomdslnost, mé hřjchy a chyby.
Profjm tě, Qtče! wyslyš modlith mau, a ne:
wegdiž še mnaU, djtětem twým w faUd. Odefť
mť poklésky mladosti mě; neboť pamčtliwrli bu:
deš hřjchů těch, kdo obstogj před tebaU? ull.

Bože. Bože můg! wzhledni na mne, genž z
hlUbokosti bjdy swé k tobě wolám. Wzk)lčdni na
mne 8 trúmx swého, a woswoboď dUssi maU, kteu
ráž w tebe daná. Celě dni wzdychám, a za noa
ci tiché spjnám rUce swé k tobť. uu Otče neymix
legssj! nawsstjwil gsi mč Utrpenjm , ne byš mne
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teyral, ne gakobyš měl zaljbenj w tom , trýznitt
djtš fwš, Uýbrž byš :Uš polepssil, a na wčky fpa:
sil. uu Nedeyž, by den nawsstjwcnj twého Uply:
nUl lni bez UžitkU a požehnánj.ul.

Blaze mi, an zoné weliké oběti lidského
wykaUperto potěssenjmi wyplýwá, že Pán Jržjš
i za mne trpčxl! Ježjš fwaU neyčistssj, Ueydražssj,
neyswštěgssj krwj winu mau smazal, a za mne
Ua sinrt se wydal. Q Ježžsst! nedopUsi, dy smrt
twá Ua mně zmaťena loylalf

Ježjssi! klanjm se tobě, a wyšnáwám tč za
Boha a wkapitcle swého, Utey č ro mne za
swél)o wykaUpeUce, za msz krwe ufwcš. Ach Je:
žjssi! tyš wražedlnjkům fwým, tšm, gčnž tě Ukři:
žowali, odestil; i gá dle přjkladU twého odan:
sstle wssem, kteřj mně zle činili; a profjm tebe,
o Spasiteli neymilegssj! odesť mi winU maU tak
gakž i gá odansstjm. u Pomni také, o Jezjjsi!
kolik ran gsi pro mne dostal gač mnoho krwe
gsi pro mne wycedil, a obdař mě toliko krůpěgj
té drahé krwe k očisstčnj a pofwěcenj dUsse mé.7.

RUka Páně pokárala mne sice, ale předce
zachowala. Nezahym:, Uýbrž žiw bUdU, a chwá:
liti Pána na wěky. uu Ba, Bože můg! welebiri
tě dUdU, a djky tobě wzdáwati; pončwadž Spa:
sitelem mým fe Učiniw, dUssi maU od smrti wččné
gsi oswobodil.
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Ml.
Ježjssi Kriste, Spasitoli můg! gá bjdslýhřjss:

Ujk wyžnáwám před Bohem wssemohm:cjm, Ma:
rij neyblažčněgssj matkm: twml, wssemi angčly a
swatými, že pewně wěřjm, že každémU kagicnč a
ljtostně k tobě wolagjcij hřjchd odpaussrjš. uu
Gakožto kagjcj hřjssrxjk prosjm tebe skrze záslUhy
twého UmUčrUj, a rwé smrti, skrze twaU swataU
wylitm: krew, byš mi odestiti, a mne, gňko lo:
tra na křjži, na mi!ost a do králowstwj swého
přigmauri ráčil. uu Tak gako gsi ty, 5 Ježjssil
ducha swčho do rUkaU the swého nebcskěho po:
raUčel, tak i gá poraUčjm dUcha swéť)o w rUce
twé. Přigmi ho milostiwě!sll

Q neymilegssj Ježjssi! šádám od tebe po:
moc i potěchU, o wyslyš mé synowské wolánj,a
přispěg mi k pomoci. Trpjm, a cjtjm Ua těle
fwém rUkU Páně, ana mč tresce, a aUdowé mogi
trnaU bolestj a auzkostj. m Ach, Ježjssi! kalich,
který pigi, hořký gest; pocházj wssak z rUkaU ne:
beského, a hořkost geho nenj k přjrowUáUj kUka:
lichU Utrpenj, gegž gsi ty, Spasiteli můg, pil.
Gá toliko za fwá prowinčnj trpjm; tyš wssať
fnássel tresty za hřjchy colého swěta. an NebUdU
prositi, by Bůh ginák še mnmt naložil, nýbrž
prositi, by se geho Ueyswětěgssj wůle stala. Lépeo
gcst, zde na krátce potrpěri, nežli tam po celaU
wěčnost odněm mUčenUbýti m Bohu známo gest
co trpjm, a nežádám si zbawen býti strasti swée
počUdž se BohU nezljbj wyswoboditi mč od Uj
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Posilniž mě toliko, Ježjssi! milostj twaU, by o:
chotrlé Utrpenj mého snássenj hodna mne Učinilo
milosrdenstwj Božjho.

O Bože můg! bytnosti neydokonaleǧssjl dou
brés milowánj neyhodněgssjl z celého frdce tebe
UňlUgi, a proto Uic se Uebogjm fmrti, genž mne
Uwede w nárUčj twé. w Proč by fe mělo třác
sti djtě, wedeno gsal:c do domU otcowa? uo A
ačkoliw šemrU, předc nrpřestaUU býtil wkročjm do
swěta lepssjho, a přigdU bljže k tobě. Přestane:li
srdce mé tlaUci, přestane také rrpčti, a žádná slza
neUmořj che oko mé, neboť k tomU přigdU , ge:
mUž se klanj dUsse mck, a gehož milUge. uuo BU:
deš sice Bože můg! ty , gehož gsem častčgi Uraax
zle, saUdccm mým uu nikoliw ale saudcem tako:
wým, gakými lidé býwagj; neboť nepřestáwáš
býti orcem rěch, čteré saudjš. Tyť saudjš dle
milosrdeUstwj swého, kteréž přewyssUge wssecky skUt:
ky rwé. Tyš oncn pastýř dobrý, který owci oo
pět nalczenaU nepředhodj wlkům. uu Tx)š Qtec
UeyUěžněgi milUgjcj, gemUž sešdůwěrnostj syUowe
skaU wrhUU w nárUčj. Ach odefť tolčko, že gsem
tš tak málo milowal. Promiň mi mé chyby, a
nřpowažng mě ginák než za djtě, kteréž tč za od:
pUsstěUj prosj.

Q Ježjssij lásio Ukřižowanáť wzhledni na
Ume, a wiz, gak tnze trpjm. Pot twáře, aUzkosi:
Ué srdce tlUčenj, plarmch horkost wnitřnj, má žjr
zeň, a aUzkostUé trUUtj činj mě obětj, a gcstiť mi,
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gakobych na křjži wisel. Q,Spasiteli milý, ú kýž
bych byl erinný, a kýžbych mohl gakožco občť
z lásky za tede trpětj, tač gako ty gsi z láskd
za nlne hřjssného trpěl a Umřell uu Ach Ježjssi!
cjtjm na sobě, že se smrt bljžj. Oči mé se zatmj:
wagj, gazyk tnhne, pot stUdeUý se wyrážj po tě:
le, oddychowánj počjná býri obtjžné, a srdce po:
přeskáwá bjti. ije že krom tede žádný mi Uer
může pomoci; proče!ždš Ježjssil pospěš mi k po:
moci, a přigmi miloskiwě dussi maU!

O Ježjssr, Bože a Spasiteli můg! neoan:
sstěg mě nUšného. Wssewčxdaucj! ty prozjráš až
do dna srdce mého, a wjš, že wssemU wěřjm, co
gsi ty, prawdo wčxčná, zgewil, a co dle rozkazu
twého cjrkew twá k wěřenj nám předstange. uu
Wjš také, že tě z celého srdce a nade wsseckomřu
lUgi. Hrozjm se sice toho, žčš wssecky zlé skUtkh
mé widěl a sčetl; ale potěsseU také gfem ztoho,
že do srdce mého widjš, a wjš, gač welmi tě mřr
lUgi, a gak mi ljto gest, že gsem teb;!, mčlowánj
Ueyhodněgssj dobré, tak často Urazil. QBože neyw
dobrotiwěgssjl odesi mi hřjchy mé, a erpusť
mUex, až se přibljžj hodina, w kteraUžto se bUdU
museti odtUd ubjrati, a w kteraušto mimo tebe
žádněmu lze UebUde mi pomoci. Welikátě to mi:
lost, kterau od tebe žcidcčm, gaké ale giné milosti,
leč weliké od Boha tak welčkého mám žádati?
Q Ježjssil genom twého přispčnj w hodině smrti
mi neodepři. Deyž bych ducha swého w lásce whe
pustil, a aby k wččUémU w nebi tobě se klančnj
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připUsstěn byť. Přigdiž, Spasiteli můš! přčgmi
wykaupence swého k sobě, a dey mU wegjti do
přjbytkUz kterýž gsi mu připrawil!

xl.
Modlith k rodičreBožj.

Neyswětěgssj panno Maria! Matko milosr:
denstwj, a potěssenj zarmaUccných! sirze tebe plejp
stUp máme k BohU. Skrze Syna twél)o přistUpU:
geme k Otci, a sirze tebe ť Synn. Neyblahoslag
weněgssj! ty rozdáwáš milostjckdBožjch, proto tě
wzýwám, byš za mne orodowala, by mi, hřjssnj:
kU Ubol)éml:, Bůh popřjti ráčil milost pokogUého
a ssťastnél)o w PáUU zeantj.

Q, swatá Maria, nčxyblaženěgssjze wssechmau
tek! orodoince mocná,proš za mně, a smilUgeš:li
ty se Uade mnaU, celé Uebe š tebaU přimlij se
za mUe, bych na milost byl přigat, a mage tak
mocnaU přjmlUwU, možná:li, bych byl oslyssen? uu

Matko bolestná! a také wy wssicknimilj fwa:
tj, pťátelé Ježjssowi! kteřj gste při smrti Spasi:
tele na hoře Kalwárské přjtomni byli, i také
při mé smrti stůgte. Potěssre mě přjtomnostj swau,
a doprowoďte dussi maU wycházogjcj z těla do
wěčného pokoge.

Swará panno Maria, weleslawná matko
Spasitele mého! tyš po Bohu gediná má Uadě:
ge, a gedině antočisstě. Pod ochranu twau Utjkám
se, š bUdiž maU wyswoditelkynj, a Uezamjtey mě.
Wjš, matko neymilegssj! gak draze twůg božský
Syn dUssi maU wykaUpil; stůg při mnč w posle:
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dnj mé aUzkosti, a pečUg o mě, by nezahynula
dUssemá. Nešawrť)Ug prost maU, Č swatá ro:
dččko Božj! SynU fwémU mě porm:črg, a nepře:
stáwey přimlanwati se za mne, dokawadž mě BUh
blažcným na twář gcho patxřenjm neobweselj.

Q bolestná matko Ježjssowa! pro bolest,ktec
raU gsi wystála, widanc swého wrm:cnč milowa:
Uého Syna, an na křjži Umjral, prosim tebe, pii:
spěg mUč Uboť)émUhřjssnij w hodinU smrti mé k
pomoci; odwrať ode mne každe poknssenj ďábla,
a pro;xkaž mi se nápomocnau a milostnaU matkaU

Q Mariú! tčssitelkyně zarmaUcených! pomoc:
nice křesťanůw! u Uzdrawenj nemocných, a aU:
točisstš hřjssnjkůw!mpřispěg mně UbohémU hřjssx
nij k, pomoci nynj i w hodinu smrri.

Q Maria! m.xtko milosti! matko milosrdeU:
stwj! chraň mě, a Uweď mč k Sym: swémU, w
nčhož wěřjm a daufám, a gehož milUgi.

O ng swatý angele strážce! gčnžgsi od Ua.
rozer mého bhl duchem mě ostřjhagjcjm, genž
gsi mě od mnohého nesstěstj ochránil prosjm tč,
budiž mi nápomocen také w mé poslednj ť)odince.
derať ode mne wsseliké nebezpečné pokUssenj, a
pomáť)ey mi w poslednjm bogi, bych přemohl, a:
by dUsse má do králowstwj Uebeskěho se dostala,
kdežtobych š tebaU a še wssemč wywolenými Bo:
ha wěčUč milowal, ctil a welebil. Amen.
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Krátká cwččer:fe w ctnostcche
kteráž nemocnýmpťt nadržngjcj slabosti

pťedčjkáwati sc mohau.

Někdy pro nedůstatek, někdy pro wzdálenost
kUěžj aneb také gegich mnohoUásobUá zaměstUánj
stáwá se, že nemoch celé týdny Ua lůžkU bolestu
ném ležjce býwagj bez potěssčnj dUchownjho; ba,
často i smrtetný bog bez pomoci pastýťe dUchowa
njho dobogowati mUsegj. K potčssenj takowých
nemocUých a Umjragjcjch přikláda.gj se tUto kratiu
ččé modlčrby, z Uichžto každý magjcj knemocnčmt:

přjstUp, některé mU předřjkáwati může.
O můg Ježjsi, SynU Božj! w tebe werjm

auuo ng Ježjssi! w tebe danám m o ng Je:
žjssi tebe milUgi. uu Q Ježjssi můg! odpusť mi
hřjchy mé, ze srdce gich litUgi, poněwadž gsem gie
mř tebe, Boha mého, swrchowaUé dobré, Urazit.

B Ježjssi Ueydobrotiwěgssj! w tebe se z cela
důnšěřugi, UezawrhUg mě pro milosrdenstwj twé

O Ježjssi můgj milugi tě z celého frdce; ach!
kýž bych tě byl po wsseckeUčaš milowal! kýž gsem
byl raděgi zemřel nežli že gsem dodrotiwého Boo
ha swého Urazil!

Qtče z nebe! před tebaU gsem zhřessil, a zléo
ho se dopustil, ach! nezamjtey mě, a odesť mi
pro Ježjsse SyUa twého!

Ježjfsi Krisiej genž gsi pro mě na šřjši zea
mřel, UedopUsťeby smrt twá akrew swará U mna
Ua zmar přisila.

Ach Ježjssi! bUdiž mi saUdcem milostiwým, a
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erdeng mě k zahym:tj. Do twých swatých raU
poraučjřU dUssl swau. .

Bože a Pane můgl tyť gsi sčetl wlasy na
hlawč mé, tobě znám gest také počethodinwtráa
per mém ztráwených, toť wjš, gak bolestnébyly.
Ale staň se wůle twá; krerak, a gak dlanho chceš,
tak těžce a bolestně staň mi se!

O Bože mč:gl wssecko z láskh k tobě trpjm.
SpogUgi Utrpenj swé š Utrpenjm Ježjssowým.

Ježjssč Ukřižowanýj tyť mč widjš, hřjssnjka
Ubohého, bez pomoci a opUsstěného. Achl dUdjž
mi milostčw, fmilUg se nade mnau, a odpusč mi
hřjchd mé.

O swaté srdce Ježjssowo! přigmiž wzdechy
srdce mého skraUsseného mjsto modliteb.

Otče z nedeš, Bože, smilUg se nade mnau!
Synu wkapčteli swěta, Bože, smilUgse nade

mUau! .

DUsse Swatý, Bože, smčlUg se nade mnau!
Q Ježjssi můgl pln důwěrawsti k tobě wre

hnu se w UárUčjtwé. Tyš Bůh můg mdmůgWďu
kUpitel uu můg Spasitel. n Ježjssč Ukřižowaný!
na frdci twěm žádám sobě Umřjti, bych ranan bo:
ku rmého wessel do nebe.

Panel co ty chceš, chci i gá, z láskd k tobk
trpěti, z lásky k tobč Umřjri. uu

Ach! gak mnozj Uynj, podobUau gako gá ma
mocj obtjženi, ležj na lůšku bolestném, a trpj, což
č gárrpjm!qu,gak Umohogich zemřeše mnau
w okamžen,j smrti mé! uo Q, gak mnoho gich asi

dUeš gčž zemřelo, kteřj žigj nynš w nebi na wče7
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ky! uo Ježjssi milosrdný, deyž imnč š teBalc
wěčnč žjti.

O, bolestná matko Spasitele :Uěho! pomošiž
mi. Matko milostdná! proš ;a Umo.w Q, swa:
th Josrfe! proš za Ume. Swatá Bexrboro, awssi:
ckUi přátelé mogi chbessrjmw gež de!::lě ctjm, přiu
m!:m:re se za mne.

Ježjssi, Maria, Jofefe! w rUce wasse poraU:
čjm dUcha swého. Jšžjssi! todě žigi a Umjrám!

Nemocnh můžc sobě Uemocj swaU Umoho Zá:
slUh zjskatiz časiešgi:li křjž do rUky béřex, gog cc:
lUZe, a š citcm ljrostm)m k sčdči wincx, při tom
Utrpenj siďé fpogeme š Utrpcxnjm Ješjssowým Bo:
hU občtUge:,a sobš pomyslj: Bůh d::bře wj, ga:
kých trápenj Uti Udčxlil,ani okamženj chtrpjm na
darmo. Roz!)ognj:li se nomoc twá tc:k, žebt,dš se
donmjwal, gakoby nebylo možná délo gi fnásscti,
bUď chzprčen, že winy twé, bUdeš:li trpělčwě
snásscxti, co neydřjwe giž smazány l:UdaU, a že sr
očistxčctxďxč:ggiž končj. Rci tcxdyš fedcem wrmlcnxšm:

Bože, Spasitrli nxůg! obštngi to!xčxlxo::xstifwé
gakožto pokánj za hřjchy swé. Tresci a m:dskey
mě tUto, genom tam mě zacho::xcxx.,x.w Q Bože!
Ualož še mnaU gak chceš, tebe se ani w smrti ne:
spustjm. Tyť, 5 Pamx, gsa milosrdný, nčdopUsijtš,
by marné bylo danáUj we tebe.

Prawda gcxst, Uxilý nemocný pťxj!eli! žemxwx
ho trpjš, a že dolestč twé weličxé gs..xU; ale na
krátce grnom trwaǧj, a aU denně kU koncč swémU
se bljš,j, gsau gako ša nic k powašowánj,šwlásslč
přjrolrxnámexlj ge k cxx:ésláwě, ktcxrau ti wyďodUu
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daU. W otčině bnde odpočinek Udččxřý. Spoko:
gčtt tedo bUdiž š tjm, ro Bůi,d na teeoč sčslal. W
každém Utrpenj pomni na Ut:xpexxjJožjssowo; uo
U pč.jksadU: Má:li lék twůǧ odpčdrUaUchčxť,přichá:
zj:li ti ša tčxžko ho Užjwari, ančb sanžjeli tě nxčx:
smjrná, palčiwá žj;eň, pomni: Pán Ježjš,wokč:pirel
můg na křjži Umjrage zwolal: „Žjznjčxl.e, Byltč
Syn Bošj, a z lciskxok nám hřjssUým tak nmoho
mUk pčxčtrpěl. G::::U„ Boi)n a člčdwěku k xistšn!

Uodána Bx,šla žlUč, a gá Gřjssný zpčxčowa! b!)ch f.!
polknax:ti léku Uecť,xoUtUéť?o?uuzoQ Ježjssi můg, odr
prť mi hlejchy, kterých gsrm sc ncstřjdmostj Bo:
p!:siil! xxxx

Těžko:li dýss:xš, tak žrx bčxz anžkosti wšdnchn
Uc!;š ti kapxč.tj, aUčbo:lč prolQžeU gčst hřbet rwůǧ,
ja pociť::gečš:li páler a pjchá::j w raUáčh; ú ten:
krát dla:cho patři Ua kixjš, ncxbčdťrmlami swými
podobáš fe swémn Wyšenp rřlj. Qbčt:lg tcdy box.x
lestin swé BohU a rci:

O Jčžjssi můg, můǧ Spasireli! J ty t:xpčl
gsi aUžkost wolagcx Ua křjži k Otci: „Božemůg!
proč gsi mě opUstil?“uoex.eyš !:x.)leritmý, č)Jea
žjssi! a zády do krwe px:osslchanými ležel gsi na
twrdém křjži, gá pak hřjssUý gscm. a trpjm, bych
čoadostj čťUjl ža hťjchy swé. Q Jexžjssi neymileg:
ssj! boťesťť swé spogUgi š twými, a p:xo jm, bxyš
mčkostiwě přťgal tU občt.

Gsi:li zateklý„ a nelze:li ti cmi rUkaU, ani
Uohau hUaUti, bUdiž ti opčr Pán Ježjš Ua křjžippou
těchaU. Swatě rUce a nohy gcho byly hrubýčni
šSležnými hřeby na k:ejž přibity. Gindy za zdra:

17P
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wj swého patťjwal gsi na Ježjssc Ukřižowaněl)o,
ale Uetrpěl gsi š njm; ndepakležex w bolčstrch,
nynj wisjš š Ujm na kixjži.umwošššrápj:li tč ge:
sstě fwědomj, ačkoliw tě kněz wex gméUU Ježjsso:
wě giž byl od hřjchů rošwážal, obrať toliko oči
swé deš mexssťánj kU kťjžť, a pomni, že lotr, gknž
podlé Pána Jcžjsse na křjži wčsrl, tcprww poslrdnj
hodinč žiwota swél,xop.očal litowati,aže mU přede
ce Spasitel řokl: „chsscč dneš bUdeš še mnaU w
rágj.“ J do twého srdce nahljžj Bůh, slyssj wzde:
chy twé ljtostné, ačkoliw gsi tak žUUdáU, že ústa
twá ani hlasU whdarč nrmohaU. Upokog .se a
důwčřUg se w mčlofrdonstwj Božj. W dUchU pox
hřižUg wssecky neprawosti swé wfwataU krew Je:
žjssowU, kteráž gcst tak wcxliké ceny,že gediná krůe
pěg š to gexst tisjcero fwčtů wykaUpitj.

A koUečnč, mčlý přjteli nomocný! nech fobě
ochst dlxn, w který Neyfwětěgssj Swátost Oltářnj
na cestU přigjmáš dnem práwě slawným býri. ou
Nij často na křjž popatřUg, a můžeš , ačkoliw
ti nelze ani slowa promlUwiri, předce Boha ctjti
a chwáliti. Giž twé těsné oddychowánj, tlUčch
frdce, čerstwš po sobě gdach, twrdé aneb také k
nrpozorowáUj slabé bitj žjly pUlsownj, gfaU modc
litbami, kteréž Bůh slyssj.uuDen přigjmcinj twé:
ho gest den spachj, a tmého š Bchom se spoge:
nj, a počátek tnxé wěčné blažčnosti. Od nynjčka
gesstš častěgi než giUdy zřetel swůg obrať kU křj:
ži, a pomysli fobě:

Q, mne ssťastného! gak Uleweno gcst srdci mée
mU! mSmjřeU gfem š Bohem, smjřen i š bliž:
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Ujm. xxxx Knězem čprosstěn gscxm wssech k)řichů;
we gménUthcx, Syna a DUcha Swatého ode:
stjl mi gr.dxu O, mUe blahoslaweneho! skrže Je:
žšsse Krista, chž se Ul)ostil w srdci mém! Cť)wá:
la, djky, a úcta budiž Bohu mémn za láskU a
milost, kteraU mi dUeeZproukázal. lnO,sstěstj ne:x
wyslowitelUého! m gako Pčtr uuu gako Magda:
leUa, gako kagjcj lotr Ua křjži, ba gako gťlchch
hřjssUjků na tisjce na milost přťgato bylo, podob:
ně i gá na mčlost přigat, synem Božjm a dědi:
cem ncbeš Učiuěn gsem.

Přjteli Uemocm)! Upadáwáš:li pro přjlissnan
slabosi do :Ukloby , býwáš:li txez sebe, tak že tč
přijzUj twogi za mrtwélšo mjwagj, až opět dáš
z:mmer žiwota, netxaUdižmalé mysli, popatřng na
křjž, a mysli sobě, gakobyš rozest,jral rUce swé k
obgetj swého Spasitx.xleUa tcbe čekagjcjho; a mysli:

O Ježjssl neymčregssj! rak gako nynjezmdloe
by gsem fe probral, podobUě zxoné silněgssj mdlo:,
bh pkocitnU, ktoráž smrtj slowe. Pak ale dUsse
wywolených wslšjc přigdaU mi radostUě na mUe
wolagjce: Blazc tobě, wyxdolený! wčraUw Pána Jee
žjsse gsi zwjtězil, a Uynj gsi na wěky as newyslo:
witelně blažený; gá pak na tebe, Ua Ježjsse :né:
ho, š them nebeským, ašDUchexm swatým,twá:
řj w twář bUdU patřiti , a wěčneč ze ssrěstj swého
se radowati. Amen.
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Přjdmoek.
Milý přjteli nemocný! o péči cjrkwe swaté

katolické, by zaopatřila djtky swé nemocné fwátost:
mi Umjragjcjch, gakož i o swaté přjprawě kplat:
némU a hodnémU gich přigjmánj, dosti gfme giž
mlUwili; láska wssak té matky milé na tom ne:
přestáwá. Známo nám, gak i za zemřelé djtky
swé thi nebeskémUmodlirby a oděti koná; ami:
Uto to pro nemocné a k smrti kagjšj djtky fwé
dwé prostředků Udělila, gimiž nemocmž 1) nemoc
fwaU w Zasilchť) oť)rátjtč,a tato zdxawým ť Užit:
kU slaUžtti může, 2) wykročcnj pač z tohoto swě:
ta nemocným Usnaoněno býwá. P: ostřcdčowé ti
gsaU: dwogj odpnstkowé, na ktcréž se wespolck
!annmtctgmell a k gichžto zjskánj se připrawme..

l.
Q d p U st ky

od Geho Swatosii papežskč Piasll na
wčťnč čafy uděleně wčťjcjm tčm, kteťj
za bratry ňe smrtj zápafjcj modlitife

bUdaw

„Gcho Swatost papežská, PiUš PU. ǧu::tdláe
sko.U otcowskaU, kreraUž wssecky wěijcj obgjmáz
wraUcně pečliwospasenj g:xgich wěčné, spolU wssak
i důležitoskť poslednj hodiny, w kteréžto spasenj
člowěka w neywčtssjm Uebezpečeastwj býwá, a kox:
nečně pln tanžebnosti dUssjm w aUzkostč smrtelné
postawen„ým potěchy a pomoci zaopatřťti,zowc wč:
řjcj k skutkU lásky,. bratřjm totiž trpjcjm a bogU:
gjcjm, delitdami přináležegjcjmi napomáhatiz, a
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nezapomjnati na to, že i oUi brzy do těchže oko:
ličnostj přigdaU, a tétéž pomoci zapotřebj mjri
bUdaU.“

„Z přjčin těch UdčlUgeSwatý otec z pokladu
cjrkeijho, gemU od Boha k rozdáwánj swěřenéa
ho, wssem těm wěřjcjm, kteřj frdcem skraUsseným
na kolena fwá padsse (pokud slabost rělesná gim
w tom nepřekážj) rřikrár modlirbu Páně š Upaa
matowánjm:se Ua gcho U:Uučer a aUzkost fmrtel:
uaU, a též tolikráte pozdrawenj angelské š Upa:
marowánjm se na bolesti neyblahoslaweněgsszPaU:
ny, akrálowny mUčedlUjků,čteráž Syna s:eého na
křjži trpěti widěla, pobožně se pomodlj, a modlit:
dU tU za wěrUé še smrtj zápasjcj wykonagj, po
každé, a kolikrátkoli gi wykonagj, w obyčegné
způsobě tři sta dnj odestkůw, čilj odpusstěnj,gim
Uložených, neb afpoň UložeUU býti magjcjch, neB
gakčolizaslaUžcUých počut a čafných trestů.“

„Mimo to UdělUge Otec swatý wssem rčm
wěřjcjm, kreřj dotčcnm: pobožnost po celý měfjc
de:xměwykormgj, aw nčkterý den téhož měsjce srd:
cem skraUsseným z hřjchů sroých se wyznagj, neya
swčtěgssj Swátost Qltářnj přigmau, a spolu za
zachowánj ged:toty křesťanských mocnářů, za wy:
kořeUěnj kacjřstwa, a za wyslyssenj swaté :Uatčy
cjrkwe nábožUě fe modliti bUdaU, plnomocné od:
pusscěnj wssech hxxchů„

„Trž čušé Umooučšč lo Paňu, ol) wssšckř)Sdi
pUstky cy dUssjm wěrných křesťanů, kteřj nábožně
ze fwšta M)ťkočjlť, způfobem profebnjm přiwlast:
ňowány být: mohly “
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Geho Sxoatost papežská milostiwě Uám ká:
zala, Udělon těchto dUchownjch prostředků milosti
wssem wěrným křesťanům oznámiti, by ti, kterým
neroličo swé wlastUj, nýbrž i bratřj swých spasenj
Ua srdcť ležj, tot)o zwlásstnjho dobrodjnj Užjwali

Dáno w Řjmě dne 18 dUdna 1809
4 l)mlj j)ondujš jdroxjcd:drillš

(lx z 8) Md G:xuou l..ibcltj7 Zocerot:uxiuš.
PošU. Powaž, milý bratře ncxmocný! gak

Ulnoho dobrého na lůžkU fwém za sebe i gi:
né wykonati můžeš, kdhž fedě Ueb leže (Uemůžeš:
li klečečt) ke dcti UmUčenj Pánč a geho fmrtel.né
aUzkosti, též bolčstj Marie Panny třičráte :Uodlit:
bU Páně a pozdrawenj angelské se pomodljš.

lj. Wsseobecné rozhřessenj.
Qbché rožhřesser, Ueboli odestky Umjragj:

cjch gfaU odpustky plnomocné, ťterých každý zpo:
wědnjk Umjraqjcij dle nařjzenj papcže Benedik:
ta )člfe od 5. dUbna 1747 způsobem od Geho
Swatosti papcžské předepfaný:n Udělsti moc má.
Poněwadž fe k zjskánj plnomocných odestků, fwě:
domj od hřjchů očisstčUě, a dUsse swac!„š..x pčoťgj:
mánjm š Kristem šgedUocená žádá, obyčeǧně nc:
mocný, gemUž w UebezprčeUstwj smrti odpustky ry
Udčxleny býti magj, žádosti té giž zadost UččUřl.
WžbUdiž tedy toltko gesscě gednaU wer, Uadčgi,
láskU, a ljtost š pewmšm předsewzrxtjm, bUdaUcně
každého břjchU fe wystřjhati, a wzýweyž častčgi
ncčbožnč Ueyswěrěgssjgměno Ježjš; Uemůžeš:liwssak
cha UllUwiri,ať alespoň zpomjnáš na PánaJežjsse,
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nasseťjo božského Spasitele, bez něl)ož žádUý Uemť:ž
býti spafcn, a ať sUássjš wssecky řxolesti Uemoci fwé
š křefťaUsiaU trpěliwostj a š odewzdásljm:se do
wčxle Božj„ gsa dotow dáti Páml žiwot swůg za
občť chlU ljdeznau. Zpowědnjk, an mocj od Pa:
peže foďě dcme odestťh UdělUge, koná modlťcbxl,
by ncmocněmlt odpllsstěny byly hřjchy, by dee
gcho Uailostiměod Saudce lxožského byla přigata, a
od Učho do žiwota Uxěčného byla Uwedena; pak
se řjká obchá zpowěd, neb conlitoor; po čemž
obyčegUé rozhřčssenj následnge, po kterémžto kněž
UdělUge odp!lstko na odesstěnj hřjchůw a pokUt
za hřjchy, by ssťastně wessel člowěk do radostiwěč:
né; a konečně UdělUge požchnánj.

UwažUg, milý bratťe ncmocný! gak o tčxk:e
cjrkew swatá pečUge,a Za gak ssťastnéhoina fmr:
telnť ulposteli můžcxš se pokládati! DěkUg BohU za
takowá erhslowitclná dobrodinj, gichžto tě w
cjrkwi fwaté katolické aUčastna činj, a Učiň se gich
dle možnosii hodna; feč wssak negsi ty, to dofadj
a wynahradj UmUčer a smrt Ježjsse Krista Páe
Ua nasscho, kterýžto weleben bUdiž, š thcm a
DUchem Swatým rowný gfa Bůh, na wěkh wě:
kůw. Amen.
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