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% fnige „ŠBříÚěýt)ftarébo áá:
Éona“ boe'tíi jíme fe, jař 23111)ftwořil
nebo., gemí a mfíee'fo, co; jeít, a fonee'uě
jat i c'Iomč'fa, fornnn tmorftma megbeiz
fííbo, učinil ; báíe jíme bcgnaíi, jafými
bart) negaííongenómi čili ntiíoftmi číc:
wěfa batil, jaÉ íc jemn gíemií a 60 Iaíf
fauně [\Iašiti nepřeftámaí, mw jaf i teýbl),
Íbn; ptwní “libé tčgce jíon gbřeffiíi, při
nicí) íetnvaí, jící) negamrbí, nýbrž, íííbií,
ge jim mtm'íe mntnbitcíe, Éter-13131)jc
mffebv glóbu gbamií.

“Edie jíme mibčli, inf 231%, FM);
íe Iibé rognnwgiíi, je mffeďp gpoča'tfn
Iaíťawě i přííně na ptamc' ceftč nbrf
geti íe fnagií, a fbpg to neproípěío
a Íbn; pofoíení Iibífé 23017a fe ípní
ftimfíi, m pobanftlví fe pvbříáilo, jaf
ŽŠůI) lvpmoíií Iib Siraelífť), abt) ii bo
ohebomaí a m něm ptamou giemenou
míru ubrgeí, jať B tímto Iibem učinil
úmínmu (ftaréljo adfona), iai íe jemu
máti; gřeteíněji gjewolvaí a ípafiteíe
jemu nre'itěji přiflibowaí, a jat pobimně
vínbt) jeho řítili, taf ge tento Iib i
m nejmětfíi gpufttofti a mrawní potaz
genofti ímé vratného %oba nifbp jiz
úplně gapomenonti nemam.

©33qu aíe tafe' jíme anamenalí,
se 231%) nim) ani pobanp ge gřeteíe
ímébu 3ceía neípnftií, nýbrž fe ftataí,
aby i oni me ímém náboženífém a mam:
ním úpabfu »: pramém 230W mmm,
a naběji Bnboneíbo mnfonpení nabyli.

23 této paffni5e níívfííme, iať žBůI)
snílíBenť ímé ípínií, jat Sešíffem Šití:

ftem nemá úmíuma učiněna, fpáía 6 nebe
přinefíena a pomocí abofítoíů bo lvífecý
nárobů mnefíena ieít, am) m círhvi fate:
íiďé nďmftána a Íibem mfíem Begrogbíín
až, na ťonee íměta _poffntolvána Evia.

Into čáft bějin gjeme'ní iBogíbo
i_eítnejfráínčjffí a nejbůíegitějfíí. 3M
učíme fe moubrcft a Iáffn 2303 gnáti
a oBbimomati iethč mice negíi m ftarént
grifonč. Bbe nepotťámáme fe ji; 6 arci:
otci a proton), ijrš B ěpafiteíem
famúm, i fípffíme BIaÚéučení gúft jebo
míaftníď), mibíme gágračné činl) je!)o
a ftepuieme 50 na šimotě, m utrpení
a ímtti, a; Íonečně gříme i mítě5né
ofíamení icbo. Semn po Bořnpaf ftoií
tu jeho panenífá matřa a fmatí apo;
fftoíe', m ffirfíím paf fmbn jiní ímatí,
fteří jfou pobimnbobnon gboBonprmní
círfme 280312

3—učíme fe gnáti fmaton círfem
Éatoíicfon, jat ji Rríftnš gatogil a gříbil
a lať ji ím. apofftoíé rogííířiíi, bím, tu
CÍťfEll),u) fteréš Žijeme a lvffiďni ípáít)
wěc'ne' bojíti boufáme.

sajifté, nemůge Býti pro třeífana
ltáínějfíícf) a bůíešitějfííď) ubáíoftí ive
ímětě nab tyto.

“břitu paf, nešli » nicí) pwmíuá
mime, umagme: Saf to lvpýíígeío B ná:
bogenftmíma mmm; náwbů přeb nato:
gením “Edna Sřtifta?

(Eo bo nábogenftlví a mramnufti,
[»in libé, jaf pobané, tai i gibé, přeb
narogením ŽBáněmeíice politowání bobni.
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a.) mogúííbněm fe přebfem mcgi

gibt). Seíifog Šibé na této boBě, ga mld:
bl) poííebníď) ímťxí) fráíů, bo tneIifýd)
a hloubo trmajícíď) Bojů uběbíi, mno:
bómi potitiďťmi přemratt) ftíbáui jíou,
a fpvín i 6 pobaníťmni žRímant) m čaíté
a béte trmaiící ftp'tt) přičbáyíi: ftaío ie,
ge Heíata čím báíe tim mice úcta pra:
mě!)v iBoba a měrné poítufíeuítiví tgáz
fonu iebu. Žim omfícm migeía úpr:
fcut matná nábognoft a íměbomitoft
gfrbcí jeiiď) a rogntabat fc gimot 1-03;
páíanó a proftopáfím) mc mfícd) třítáď)
tibu.

Stelivpěňi fuěgi, ttctí po ímrti 311131)
?)?admbejffébo a Bratří jeho tento mgncu
fícnť) úřa'c gaftálvali a ípvlu i lihu mé:
lvobiíi, Bníi ficc gfnvc ?Radmbciffýď),
ale brbinftmi jeiiď) otců, jejid) bortimo;
fti pro čcít 25:33 a úctl) Egátouu 230:
gimu u) nic!) nebylo.

*Bcčomati míaftuč icu :) íwc' po:
nn)ffeuí, v ímon čeft a moc. 21h) mámě.
ímebív ie Erogíičmjm ueíptalvebíilvipn,
Ba ufi'utnťnn činům, ;, ttcrtjď) paf lvelit'c'

uepofoje a ucřátgt)m lihu grvítít). ma);
paf pobaufítí ':Rímané Mám) na gemi
gibulvffé fe udwpiíi, to; i pobaníté 31mm)
a oůvčeie i netcíti u) gemi iafo 911195
fe togíégaít) a ubnígbiít). ?Ič fice íta:
tečná mobícflngba tcbbt) ii; m Ííb1t3á=
bnébo suitu neměla: přebce u míru
Šibolvífou fc \vtrvui'tít) mnohé BÍubt) a
poměry.

&%této mtawní gfágc gnatncnitč při;
ípěto tafe' togtoínictmi mcgi nimi 1D31IÍ=
EIé, čili to, že gibé po gaietí baBpÍonífém
ie togpabíi na rogtic'né uábogcnífé ftrant)
čili fcttp, fteré fe neuftálc meči ícbou
Údbaít), nenálviběít) iproltáfícbomaít).
%eignamcnitějfíi tyto ftram), id); i přímo
ím. gmínfu činí, Byli: 'íšatigeomc', Gat;
buceomé & (Ešíenowé.

%arigeomé čili „obběíení", jaře
Bprbom řetti: ot: jimjď) fe vbbčíuiící ímatí,
byli půmobně gceía ctibvbní libé; onif
přííuč fe brgeíi přebpiíů m gátonč DB:
fašcnód) a tbtěíi siemeuvn míru a gáfon
sbohem bum) ubtgeti u) půmubuí přefuo:
fti. 2110během čafu přijati numbébo líh;
ffébv pohání a na tom ftá'ti, ge ííun'í toto
pohání tai přííně gacbowáwati jaťo
uftauomeui bogffč: mw oui mupfli
těmto Iibífťnu po hřebciď) ůběbělttjm gpů:
íobům a obpčciům taf, gc jim funcčuě
bámaíi i ptebnoít přcb íantúmi gáfout)
ňogími a tyto přeftnpcmaíí, jen ata) oněm
gaboft učiniti mohli.

Iafomouto Iicvmčrnon íměbomitv:
ftí ííá'ti'li ipm-vín) lit, iang jim měřit,
téš i Špýdmíi, i_ctitug íebc poťtábaíi ga
íměbomitějffí a gbvšněiífí, ílomcm ga
botonaíejffí \vfíed) oftatníd).

frbci fwém v_míícin mytí Nui
potmtítmí, Drbofti, nenámifti, gámiíti
a g(é můtc, pročeg taÍé ic pogtčii Š13cm
přípobobuií btobňm vbilenťnn.

. Gabbuceomé naglva'uijíou pobíc
iiítčbo Gabofa, ftert) ga Cain Evčadm:
[\,ciíftjď) Éúmaí přcbnoítou lvvíofé rabt).
Ii paf rvgbobně ftáli proti 'išatigcům.
%cmčřícc m ueímrtebíuoft buffu a m bu:
boucí obpíatn po ímtti, upírajíce mgtři:
íícni těla 3 mrtmúd), té; i učice, gc není
dni anbčíů ani jimjd) jatixbtoli pouhýc'l)
bud)ů: bícbaíi mfíetifou Magelwít ímcu
jcbinč na gemi.

Qipíi togtoííníci. ©an ímiíítwí
a pobobnó tčíefné ííaíti a tabofti butt)
nebem jejich. ?B jejim-I;řabáď) ftáli ífvrv
wííiďui boháči a htíšata Iibu i uuwgí
c'lcuowé neimpšffí Šibvmíté rabt), \vfíaf
Iib jím neptáí.

(Ešíeufftí Baie Bytí poněťubpotu;
Bui něftert'mt ; nafíid) burbolvntď) řábů.
Bili pvípotu n) mcnfíid) měfteď) gemi
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Šibomffé, Íibí mffeď; přííně fe ftram'ce.
SRifbo 3 nil-I) neměl froc'bo roíaítltíbo

jmění, anobrg lofíe bylo ípoícčnč: po:
[)rbaíi bobatítloím, roííí ffroofmofti fc
fítítiíi, tc'g uefonali ani o'btbobu ani ře:
mcfía, anobrš mgběíámali rok:, ale jen
potnb, pofub fi nejuutnějíííd) potřeb
fgimotu loobobiíi. žRogbíIu to ftalou
nemali, ale lofficfni fi boli romui;
oftatuč Šití mramně, něf'bt) a; ptcpjatě
pžííně a přifíábaíí též, info išatigeomé
přííifíuou cenu semnějífím obřabům a
Iibffom Iibotvolnínn uftauoioením.

Eať'to we bneó, fbog fe měl na:
tobiti Gbafiteí fločta, mobíígeío ro (ibn,
fterýg $% „gloíxifftě ft gamííomaí,
obtain [)o ga ímůi Iib a gietoho fe jemu
opět a opět a obbařilv I)o neféíílmjmi
bart; a miíoftmi. \

Xlib ten íice ii; nepácbat Druhé
mobláříttoí,_ ieíifog Baooíotlířom gajctím
3 toboto Hubu úpíně mvítřígíimčí, aíc
ncóápat, že má bogífou Elišcícjbuoítctíti
to buťbn -a m prambč. ŽBoiímaic uč:
toIiE máío ofloíccnúď) a fíícťbctntjď) íiťí,
rofíicfuí gibé ctiíi %oba icn úíto a mi:
"oogeníftjmi obi-abl) gnončjffími, uvnitř:
ní!)o ooíabu a cen!; ímé mít!) ncguaiícc,
ani uctufííce, protož, tafé gůftaío gictocné
uá'oogcnítloí n niď) Ecgpratoébo owoce,
Bege ífutfů mramníd) a fílccbctmyí).

b) “)( jat to moblígclo mesipobaz
m)? “Bam Iib žbobcm webem) a roty
cbomam') taf fpuft'l, “coš fe můgemc bi:
míti, gc pobanííti nátoboloé w nábogen:
ítmi a ímod) mramed) ítáIi na íhtpni
mnohem niáňím. - Šim nehoítiío íloětío
bošífébo giemeui, oni neměli praloébo
pmmiola Šimota, ueguaíif Sátoua Íšogíbo.
Dur) 3[\ptf1),ptaftaréf)o pohání, fteré
učřct) aípoň c'áítcčuou mčbomoft o EBobu
a gát'onu jeho i meči nátobp pobauífúz
mi “bt—goman), běbem ftoíetí mgbo lvice

a mice migeío, a;.íe úplně gttatitt),
taf ge čirá bucbonmí tma čití neměboz
moft pořtýlvaía. ofrffíef gemě, a tubíg
tafe' mfíubl) floeřepiíp máífně a pano:
mala proítopáfínoft Begugbná, prámě
Dolvabuí. ŽIno i nárobomé, fteří íměts
ífou \ogtěíanoftí a uměíoftí amíáfftč
\opnifaíi, taf ge jejiď) móroBťům, ftam:
Dám a íotbám nemůžeme fe boíti nabi:
míti, u měceď) btttborom'd) Boli íptoftní,
tupí a Mágni. Sejiď) nábogcnftmí Bola
íměfíce ueiíptoftffíd) BIubů a poměr;
gafíábaíof f_e na Bítnóď) bíícm i ímé:
finoď) Bájfáď) o mnogftmí boíjů a Boboň
mňemíibífým máffněmpobtobenocb. ŽRei:
mýtečnějííí gaiiítc' magi mu'crci poban:
ífými Bot Gofratéě a ten muy—tímovití
čífíi iebu, gc fc ofmčIiI míuloiti o úctě
jebnobo icbinébopramébo ŽŠoba. Enea
mobío jináčc boti, než že při této bn:
ffemní pitomoíti a Bíbě sníťaía loňubt)
ncmramuoft, ano i íamo nábogenfttoí
pobanífó taf bylo gřígeno, ge pob je!)o
gáfítitou nejbujuějffím loáffním fe boz
ločti mohlo. 23o3i a bobtmě Boli gi;
mými obragt) mííeíifé rogbáfauofti a
též o nic!) loííeíifé gíočim), ftetúd) pri)
fc bopuíti'ti, potoíbáno. .

(Síti'ti jcbnobo -í.73oI)a co- odn-duce

ob_šerftlví, iinébo co oďpxiuce frábege a
pobwobu o. tég měli jiftou [\obpni $a
odnauitclfvni ímiííttoí, frátCe, neboío
taf řía loáííuč Iitíťé, abl) nebola ftáía
pob ochranou nějafé báječné Botoíti.
*Bob gáminťou, gc těmto Bobům fíougí,
fonaíi (wege\ofícbo ftubu a oíttjdmoofti,
ano tvcřejuě\oííelifé to ucctnofti a nežábt),
řteré oněmno bohům připiíomaíí. ŽBři
tafoloé mramuí íÉIeflofti nemobía tafé
gnifnonti gábná [dířa a tocípoíná úcta
ll) ítbcíd) Iibíňád), ípíííe mufilo fagbébo
omíábat'i íobecttoí čití pub pcčoloati jen
o i co e a Bot i na útratt) jimjd). 3 to!)o
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omffcm poffla na mětífím bilc chlabnoft
a frutoft ftbcí f' jinhm libem. ŽBice
neš bioč třctinh libftma tehbejffiho ímčta
loěgelh m htůgme' porohě, hhli otroci,
ghaioeni mfícch prám libířhch a báni
ímhm pánům m miloft i uemiloft, iai
ie těmto ble ofamgitého rogmatu libilo.
Ěanomé mohli fi bomoliti proti nim
nejhorflích uťrutnoítí, aniž, bai fe tito
mohli bomolati nějafc'ho mhčffiho ptá:
ma; hhlif ghaioeni iafo bomácí holoabťa
mňcho hrama, i mohli jařothto jim)m
probani a jimi io maictcf přepoufitěni
hhti. .

Žíšfíicfui pšnotoé omfíem nehhli
uirntní, auohtg uěfteií 5nich ble přirogené
bohrofrbečnofti ímé gachágeli 6 otroťh
boíti fíctruě, ale ioětffina hhla frbcc
Enim tmtbého, negnaiic mnich šábného
libífého bůftoieuftioí. HBhprarouje fe,
gc mnogí pánomé i paní tříbh mgběla:

nějfíí ncoíthihali fe violaítuí rulou otrofh
ímé iugc treftati. Gaiem otroci gpiíčin
malichernhd) jfou hrblem trcftáni, ha co
mice, ftatni a filní otroci mnfeli na
obilo a pro ohmefeleuí libu to bimablech
íe meípol anch B bimhmi ffclmami,
ltetéš huň hlatcm hu'č iinaf togbta'gběnh
iíou hhlh, pothfati, při ftcre'mg to
gapaíu tiíice iiih Během něťoliia ftoletí
hibně gmrgačeuo icft auch gahhnulo.

“Ši/"aflo bohatí), fbe umění a učcnofi

m nárobeď; pohanílhch ucjmhšffiho ftu:
pně bofa'hlh, iohhlíšclo to co bo mmm:
ního gimota jejich. tai hhl úpabci
mramů mečilofíemi libmi, ni áibů nerohii;
majice, roífeohecnh, ge mohl apoíftol
nátobů napfati: „Sion gibé i žRímané
mffiďni pob hříchem, jafog piáno jeft:

iRení fpramcblimého gábuého, nenírogu:
milého, není, fbohh hlebal QBoha. ŠIBfíiz
ďui uchhlili 1'c, mcfměš neugitečni učiněni
jíou. ĚIDB otcmřeuť) jeft hrblo iciich,
jaghřh ílohmi lftimě činili, jeb líthrh
habů pobe til) iciith; jejich; úfta iíou
plna glořečeni a hořlofti, nohh ieiich
jfou rhchlé f tohlémáui time; cefth potoic
nepognali, neuf há5nč 2305 pieb očima
jejich.“ (Si“Sním. 3, 9—18.)

*Bobohuě mluloí o této mffeohecné
gfágc mramů fmětognámh mubrc ©o:
Érateš, jeho; gimot paba bo oné bohh
Éra'tcepo narogeui ?Bánč. Dn bí: „QBffe:
cfo jcfi naplněno nepramoftmi a gločim);
mice jiš hiefíi libé, než; pofutami roh:
hoicno hhti můge. Šiagbhm bnem giůfta
iohn'c gaboft hříchů, fagbhm bnem libé
íe méně íítití glého. Dhlcb na to, co
[epfíiho a fflechetučjííího, již pominul,
mfíubh omlaba jen tělefnoft. QIiiž, ne:
chobi gločin m firhtě, ou fi inpiračuje
pieb očima mífech a hane'bnoft již tai
lohítouipila u meřejnoft a tal smohúhtěla
to frbci a min"li mfí echlibí, gchcgúhonnofti
mtamů není již, leč giíbťa, auohrg není
ji nifbešJ'

Zai hluhoce gafoieněua a iai ohccnč
rogleglá mtamni gfága nemohla gajifté
pouhou libífou moubrofti mhhojena hhti,
tu nemohla jiš Ša'bná libffa moc ani
fila mňcch libi sapubiti ; to; ticha hhlo,
ahl) íeítoupil 3 mhíofti neheG ua gcmi
lélai, Eterhgšhhmčl moc grup—]ititofíelifon

minu hříchu a mhléčiti mňelifou ránu
na buffi, ticha hhlo Gpafitele, ahh
na ímém írbci ohřál lebomé ítbce čloz
měčenítioa.

-—0Wb-——
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%arogcní a mlúhí ěnaííttlč ímčtu chíííc Grifta.„W

]. „meliůš nčrkámún.

EBži loni té obecné mrat'oní ófášť
t'leIa íííecbetná touba ro frbcíď) něfte;
rod) líbí a togfft'řiía'fe paf to n'itffíď;
Erugíd) a; i Éonečně taf wřfa po ceíém

ofrfífu 3emě, totiž, touha po nebefťém
pofíu, mmm; Iibítmo gbíbt) taÉ-obro;
mně momebí, gimot Éobu milí) gamcbl,
Iibftroo nffíeótií, gtraccm') pofoj mpíli
narorátií a mf Íáffu a Blabo na ímčt
umebí. ÍBocba'geIa tato tonba poučfub
i &tobo obecného přefměbčcuí, še c'Iomčf
nemůge fám o íoBč gc ímé ncxoěbomofti

a mrqmni ífíeííofti fc tonmaniti.
(šíecbetní mngolvé ro Iibn iímeI:

ffz'm již, támno fc na přícbob onobo
ofloobobiteíc tčfíiíi. ŽB bufíi ieiiď; aučit)
po mfíc 1točit) om) mm;, fterě učinil
©ofpobín Iibu iíracífřému úftt) floatúd)
proto!-ů a ftctc' bolt) jebínou jid) útěcýon

m přemltobýd) ftraftecí) a Boíeď) puto:
rodní jejich na' gemi. D abtabamoloi
fmě'cčí íamo imaté e\oangcíinm, ge těfíil
fe, až,ugří ben, Fot)přijbe ípafiteí. SaÉoB
neročbčí 'nic bůíegitějffíbo, cool) umíraje
řefl fnnům imám nab to, „ge jiftě užijte,
fterogmápoflátlbotiď' ímojšífíoloa touba
po ípafiteli Bota tať mroucí, ge přijíz
maje ob %oba togíičné fIiBt) a togfagi)

pro nárob iíraeíífť), mufií uIebčitiffIř
c'euémuírbci íloému úpěníimou profoon:
„Geíííi paf 513mmtoho, fterébog roflati
(vc/ců" Eamib pro ratoft nenalcgí íIoro,
dot) mobl bůftojně běfoloati boípobinn,
gc mu ílíbií, ge lovhlpiteí ílpěta logcibc
gpoťoleuí je!)o. Sacbariáš píeíá (\ fpíc;
íám' iooěúlvá n\efifcten fmět, foíif'm'tfoíi
bud) proroctioi upomíná bo na přícbob
SJEefiáfíům: „*BlcfejJocíice, bccto fíonífá,
loeícl fe, bcero jeruíaíemíťá: ai Hrál
tloůj přiibe tobě fpraloebíimý a ípaíiteí
íám cbubt') a ícbě na officí a na oílátfu
míabém ofíicef' (Bad). 9, S.) ŽSeImi
fráínč a bojímamč jemi fc paf tonba
googuějfíiď) libí to Sírac'ti m fíomeď)

prorofa Sgaiáffe: „%)řoíubeite ne'befa
8 Dům), (\ oBíafomc' bfítčte ípraloebíiz
roe'bo, otemři ie gcmč a mopnč ípra;
mebíiloéboJ' (33. 45, S.)

Žato tonba (\ raboftná natěje voy
ffiřoroaía fe mgbt) mícc a. mice lo Iibu

Síraeíífém až, fonečnč obecně utftoěía.
(Eim Blige čas příčbobu ípáuě přiďxíge'í
a čím \oíce a fíířc gfága mramní u gibů
ímeřepiía: tím mice tafě ona touí)a gpíác
pointa. Safo bítft), Éteré lo nepřítom:
nofti otcomě mnobo ifou utrpěli), m;;
paf miíomanébo otce gbaíefmí) ceít to ji':
ftť) c'aě očefámají, čítaií měííce, paf toš
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but) a Éonečuě i bnp, jež-jefftě ftrámiti
mníi me ímé ofiřelofti, a fonečuě to po:
flcbní ben mpljligcií na mfíctft) cefttp,
fubplat) otec mobl fc mrátiti: tal činili
fpraloeblimí m Síracli m onu bobu, Fon;
fe uapliiotoala mira čafu a ípafitcl nc:
bcíh) ftal toe blociíd) íločta.

?Ile i magi pobanp boli nčftcíti file;
cl)etui a uabani bucpomé, icš m propafti
obecné nálooáenífé amraloní 5boulat)ac;
;,alypuuli. Ii paf “Dobře ročboucc, ge
c'loměf při ímé obmegcnofti rogumn a
amalátnělofti toůle ani felae poučiti ani
o ÍTDČfile fe bolonale a ttroalc ginngiti
nemůže: cítili a ptali fi, apt) lopěfíi
neBeílé moci na ;,em íeítoupilr) a národ;
timffe libftmo goegetué tůně poměr a
abomabiloíti ljo motalm).

mejgřetelněii ie o této nutuoíti mi):
ílomil polpanffr') mubrc ŽBlato, an bí:
„illiuíime čefati, a; prijbe 'nělbo a nás
o tom gpůíolm poučí, jal mame jebnati
\ogblcbcm na Bobr) a na libi. Šebině
nčftcrl'; 3'Bobů můše nám o tom báti
poučení.“

?lno i magi pol)anp guiťlo ua gaz
flabě ftar'ocl) gběbělipď) pohání temně
jal'éě tuffeni o 'Brgfém pticpobu neoluy
čeinébo lralc, jenž, měl lopjiti 3 nároba
šibomífébo co mitěg a barce noioúd) ga:
fonů a Blagffícl)poměrů giloota. D tom
ímčbčí taťé popaitífi') běiepiíec Iacituů,
an piff c : „ŽDinoSiEpli o tom přeíloébčcni,
gc piano jeft lo ftarrjcl) liiibáď) lněgíh)d),
ge prámč onou boluou gemě na 1or)cl;obč
to moci srofte a ge mpibou pauoiouíci
3 nároba Šibomífébof'

Iaf tebt) tougelmč obraccl ímět
gřetel ímůj tam, oblub měl lopjíti mpílaz
nec 2303; tterrjln) libítloo glamil bfídm,
fproftil mííelifé gábulip a oíroitil Bla;
bpm froětlem prame' loirt). .

\nebčle trtoající.

Stogiimá ni.

Toto mráfot a trubu plné měfp,
fterég gpočátťu jen gříbla, pogběji paf
roíce a fíiře lopjafňomala Blaha naběje
to priífti toplupitelotoo, napobolví naffe
fm. círlem bobou abmcntnt po čtvrt)

Dna nám to té tobě

na mpfl moabí flilit) ob 23ol)a praotcům
bané, prmní to _5aře_oBlagujicí naběje;
bále připomíná-múpoměbi proroťů ich;
najicí o ofo'bě žDiefiaffoloě; připomíná
tég Šal a lítoít, iimig gpogní a fpramc:
blinn' libé—ítlic'eni pph _wěbouce, gc iíon
břídm ímómi spameuipůlvobuibo po:
molaní ímé'bo, ge if ou toploučeui geflamt)
ročc'nc'; fonec'ne' liči toul)u a lot-elé proílip
jcjicl), alu) fc přilaligil ben—sI|3aué a apt)

jefítč přcb fmrti ímou mol)li ugříti 93k:
fia'ffe. Ioto mfíe nam cirfem na mpfl
ftami, alu) mgbecpt) praotců proniflp
i írbce naffc, a mt) bříffnoft fmou_poa
guanoííe, obrátili gřctcl ítoůi £©pafiteli
buííi, alipclwm u iclýonobou mřele opla:
lámali pfiání ílorjcl),a šimot hnůj napra;
toujice, připralootoali fe flmtoucímu
lvelife'mu bobu, Ebucbomnimu grogeni
Šegífíe Ř'rifta lo írbcícl) nafíicl). —

Simi 5ajiftépřibobnčifíípo c'aíu Ěta:
Éoloému rogjímani a pilu nab abment.
maftama tu nejgafmuííileifíí a nejneptía
icmnějfíi počaíi lo roce. íDloubč noci gbaii
fe Erjti jeíítě belííi, a frátfc' tui) iefftě
tratííi; tenuioft tu ololabá a B beuuim
jaíuem čili íioětlem qumá tafe' tepla;
gima logu) přibpmaiici pubi gpomrtbu
gemě toííelifr') giloot, polím) a íttoml;
mragem tulmou ; iebina útěd)a io té bolaě
plyne Lz,tol)opompn'leni, že jím: mánoce
a uolvé leto na Eliglu, ge íluucc Brat)
opět mítoupi bo obratuihi a gemč fc
[“němu rual'louic notnou omlabnc filou,

u_omrjm íe- obropi- iarem; \ Giblc, obrag



__9_
Íibftma břícbcm ob Ěoba ottrgenébo,
obra; číomčfabe; 230Wbpnoncíbo. Sato
m ablocntč fmčtío fe mám; mice a mice
moh-(ici a temno omíábá, taf i m ftamu
[žítbů mráfota a noc obřličuic bacha.
oíoměf jcft obíoučen ob žBoba, img ieft
pramen mfíebo ímětIa. Díměta min)
na číoloěfu mám; wíce bafne, rosum
jeho íboufftí fe gícloení ŽBogíbo, buffu
bteítdmá mgpomíuati na .*Boba, gtrácí
cíl ílvůi 32 gřcteíe flve'bo, aniž, pognáwá
lvice ceíh) Éněmu meboucí, totig gáfou
2303, fonání ctnoftí.

Šaťo m abmentě tepla ubtjmá, na:
proti tomu natétég míře map: přibúmá:
tai" bříď) baíí lv č'íoměfu plameny [áífo
fSBobu a fbíiguímu, írbce Iibffé mgbt)
mice a mice dyíabne, a; paf" nemá gábué
toubp po Éobn, Šábné útrpnofti f blíž,;
nímu necítí, jcít ícbomé, Iibuiic fi bongo
'n) miíomám' ícbc a íměta.

Safo to abmcntč není šábnébo gtůítu
na poííď) a to sabrabád), mi i m bnfíi,
iahuiíc tam bříd; gamítá a uthoí, ghoot
a'“3růít čili pofrof m bobrém uftámá.

' 21 pořub fc c'Iomčf pofáním gnárnčí
břícbu nemobamilz břichem fcmřcn gů:
ftálod, nemá“ bořoic fám m íobč, ano
bipvá opět a opět řbřídm bououfán,
bnán a tažen, aš i jemu nco'coíatcínč
globfne, už iv íta! bříd) jafo i_cbohrubou

přítobou; tubíš můge ie říci, 30 i m b'rífíz.
uífu jemi fe jiftf) pobpb, ale ian na
btáge gábubp — ou pabá logu) blonb
a bíoub u lvěc'nou promítl

'?ltuto gaíoftnou temnota břiífnofti,
tuto mtagubínou gbouítu bufíemní ftamí
nám na. oči ím. círfcm ílvatou bo'bou :
abmeutuí , cbceť mim bříd) a uáíícbh) Í

jeho gimě mbííc'iti, abpdwm poauamííe ;
biku, bo níš jíme břícbem uběbíi, obíir ]

Šeli íe po oímobobiteíi a ípafiteíi ímémi

přícbobu Segt'ffe Sřtifta bo frbcí fmód)
a otmíraíí ic jemu pofáním, mob'íitbou',
přijímáním ílvátofti a ífutfl) milofrt:
mými.

2. maria šlamta mnmolma jrfl nů
%Žena _;a matku ýpgnttlomu.

Rho; Qšůb mcbte ímébo neímíruébo

miíoílbeuftmí fc be uítrmtI nat princ
ními [ibmi I)Í:Íď)c_lllucíífaftnými a jim
přiíííbil, ge poíílc Cbaftteíe, fterbbi) mez
Iifou jejicb minu a měc'uou ftraft na fe
mgaí a guičiíz to; ii; tebbáš přebgměběí
a mbmoííl „pogebuauou megi 3euami,“
ana měla w lůně ílvém nofiti, paf ílyětu
porobiti a obfojiti Gpafitcíe íměta. 9%er
.boípobin fba'tnz' „Ščepřáteíífmí polo:
gím magi tebou a genou, a mcgi feme:
ncm tmťnn a femenem jejím, onať potře
b'lmou tmou a tu úfíabt) činiti bubeč
patě iciíf' (1. Wojš. 3, 15.)

<Je,"ímítogaíííbením ieít tafé ii; fpolu
mbřfnnto, gc matfa Gpafitcíoma bubc
míti tafé bojnc' účaítenítmí u mbfou:
pcní [ibítroa, ftcréš má fun icií pob:
nifnouti; nebot“ pramí abc *Bůb: _„ouať
potře bíamu hrou.“ Gíuífí gbc připo':
mcnouti, inf o tom ímťmtí ím. ŠŽŠC'rllatb,
an píffc: „!Bcíifon pohromu gpůfobibi
nám muž, icbcn a Šcna icbua,'(2[bam
a Gum) ale bčfuimc Ěobu, neboť opět
mužem a „ženou(Rriítcm a Marií) mííe
íc nabrabí a ípolu loclifbd) miloítí ml):
gíífáme. i)?ebof uciíou tomui ;,ttáta ona
a nábmba tato, ano bojnoít milofti nám
ga bar určenýd) lodicc přcwaíuie, ne:
bohu fífobt). QBětu, nejmťňíe moubrí)
a bobrotilm') tmůrce ucgruííil potagenébo
tmota ímébo, mjbrg optaloií jej ajgwe:
IebiI, lopmobim gabama ítarébo —
“líbama noloébo a bum nám na mifto

a gatongili pobobně jafo arciotcowé po | (Em) EDIatii."
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S'eíiřoš Emmia pomoíána Bora ftáti

íe matťou Gona 2303650, *.Bána nei:
froětějtííbo, jen; ía'm proft iía mffcbo
břichu, břícbt) íloěta mě! íníti, mufiía
i ona po mffe boot) Šimota fmébo
ptágbna Býti mňí íťlornt) břichu, ne:
ímčía ani na otamgif ftáti bob mlábou
ftarc'bo nepříteíe Iibftloa, iebošto moe,
ble múpoměbi gofpobinomt) měla po:
tříti. Enbíg učí cítfero Eatoíiďá, gematřa
Gona 2303150 Boía oobařena groíáfftm'
miIoftt' Dtee neBeffe'bo, tať ge goamena
Bola břišní běbic'ne'bo a mint) gněbo
poóágeiící, tnbi'š ge Bege mffí film—nt)
počata i_eft, tég i ge gbrofítěna [\oía rofíí
gíe' náťlouuofti a gábofti po cetl) giloota
ímébo čaě.

Toto nepofřmrněné početí a Beg:
úbonué Šimoopti neiBÍabofímoeučjffí SRo:

tičft) 2303 ofločtčuie bofti ;,řeiměislšíímo
ímaté. Stať čteme m *Bííni (šalamouuoz
mě: „Sato ÍíIium mcgittm'm, tař jeftpřís
teífouě má megi bcerami. %fícďa jfi
fráfná přítelftmě má, a pofffrotnt)
není na tobě.“ (2, 2. 7, T.) Imm
té; nagťnoá fe „gabrabou 3amčenon",
bo Fterég fe nemobí loetrati ítan') otce
tší, bab, jaťo bo ráje, a „ftubuicí 39:
pečetěnouf' tteráá nitbi) ničím gnečifftčna
nebola. (4, IQ.) — 9 této panně, jenž,
me ímé nepotuffene' čiftotě tomoťňíena
jeft nabe mffeďt) Étebtoíti a úpabfl;
[ibíře', (( ítroí fe co mgor mffetiťe' ctuofti,
pIati iéš togncfíem') obraz„ Hen); pojal
ím._ Scan (1roppíaí me ímém „gjeroení“,
Ebo; pobřišcn Bot to patient ítátol) ne:
Beíťe'. Dn bí: „utágaío fe guauiewí
\oelife' na nebi: Bena oběna fíuucem
a měííc pob nohama jejíma, na bíamě
její teruna bmanáeti mego“ (12, l.)

ŽBoboEně into ftibomant') moťupiteí
fměta w ftatém gáfoně Bol ptebpomíbán
fíolot) prorořů i mnobťmi oBragt) na:

gnačen: tat i matfa je!;o ble fročbcctmí
ím. círteroníď) otců Bola tamtéž na:
ftiněna rogíičnými ubáÍoftmi a. pot—o:
Benftroími.

Eat mpftábají ím. otcome',ge onen
boříeí fet, m ftetémš \'e SBůI) gieroit
žUtoigífforoi a fterébog gágračnom 3pů=
íoBem oheň negtrámií, Bp! přeboBm;
3em'm one' mííoftipíne' pumu), 3fteté3
téš gpůfofaemnabpřitogentjm mvfíei ©on
iBogí, tento obíefť a gáře Dtce nebeíte'bo,
toto ímětto mefi'ťerébo íměta, (161)bitů;
íBoŠí momebí ge Šajett' a otroctmí bříz
(fm. — *Bobofmť) oBra5 nejoíaboíía:
menějffí robičfi) pofttptuie _atďmúmímot).
3 rogfayt 23031T7ogříbií ii ŽIRojgíě již
na ponfíti a probíáíií ga ímattýui Iibn;
i ogbooií ji co neiítmoftněii a opatřil
fta'nfcm, na něm; ď)tčí trůniti ©0ípobin,
aBt) fe giemomaí íibu. ŽB m' te'á uíogií
pobilonť) thc'E, iímg .íjofpo'oin na poufíti
naípcomaí a Šimií Íib fmůi. 3 může
gajiíté matfa Ěoší nagmána Býtin ímpííu
iooěífím ard)ou 5átona, aróou *Báněf
jegto loeÍeBnoít 2303 to oíoEě Segín'e
Řtifta íeítoupiía pob írbcc její, jaťo bo
ímébo pogeiitíťeúo ftánfu a icííto ten,
fterbg jeít pe'ami), fg'uootu měc'nc'munás
nafocujicí d)!éfo 's"neoe, to Iůně ieiím fc
ítrbmaí. Dnaf gajiíte' pramou a Šimon
“bota ímatoní s]3áně.

QBljtee'nóm přeboBragením matft)
“.BáněBota tafe' ona tefpuě Snbita, fterág
nepříteli ímate' gemě a měfta jejího,
.bolofernomí, nťaía bíamu a tím roefffe:
ten nárob ímůj ob gfágt) roofroooobiía.
ze; o Marii mohou platiti florou,
jimi; tebbi) gibomíte' řníge Dfiáč nez
obtošenou refoni umíta'í, ana Malou
pottenébo nepřítele mnáffí bo měfta ofloo:
oogenc'bo. „*JSogebnaná jíi tt) bcero ob
'lšána Žioba nej_mpšfííbo uabe xoffeďp
Šem; na gemi. *Bošebnaut) sBárt, .ftetog



ftmořií nebe i šumí, Íterág tebe ana:
lvomaI franšm hiami; řnfgetenepřátel
nafiidy" (Sub. 13, 23.) iReEoťmatfa
“páně to Byla, ieng poblc gafít'Bení 230:
Šíbo privnímu o. úbíamnímu hubiteíi
Iibítwa potřeIa bíamu, m;; porobíía
Cpua 2905150; ieftif ob této &;ch ani:
čena moc a

míába fnígete
peřeí. ——Ia:

fotvtjtéá oBrag
neiBIaboflw

menějfíí “Banz
m) naíégají

učiteíé cítíme

m ňíecbetné
fráíomně

(Eftbeře, fterá
jfonc mpmťy
n'ena nab gd:

fen, jím;
mňem pobbag
ným gafága'u
[\pí příftup Éu
fráíi, mýma;
bla přímluz

mén ímou, še
BDI mpómá:
cen nárob iejí
se gábuBt) je:

mu Drogící.
*Brotog círťelv
i na Emmi
obrací omfíem

n fmpííu
m;,ueňenějííím ona fícma,
?límerus pramií Émiícmané mangeíce
ímé Gftbeře: „Břegemřeě; neboť tento
gáťon píatí fice pro mňech), ate ne pro

fterág Ércíí

tebe.“ iReBofimatia jíouc požehnanou
bcetou 230W Dtce, pannou ibuďnm
fmatým gaftínčnou a matfou Bošíťěbo
©vna, jeft mpmúíícna nab obecnť)adfon,

11——

ble fterébo přióágíme na fmět fe firm:;
nou břichu; ona přimobiía porobem
ímým mpřupitele na ímět a tim obftraz
niía gábubu Iibftma a napomohla lvffem
fgimotu měčnému. ——

“bále fmatí měíftci ftatogářonní na:
Býmají Emarii 13mm! „foi-zneni 346W,

Hen); BDI
otcem ftarvnéa
Iw ftáíe iba:
miba, toboto
praotce nebe;
ífébo proutfu
Segíffe .Qrifta,
3 něfyvš m;:
fmato fmčtu
fpaíení; taftég
ji gmou brně;
gbou Safoňo:
moniterášmá
iafo bměgba

mořífá mgeiíti
ro mííoftném
jafnu, abt)
3mčftomaía

ímětu naftás
mající ben

hmm, ii paf
tufé obíaffují
co ranní sáři,
jen; mušágí
pře'c tvýcbo:
tem fhmce.

Ěaf ona měla
bráni; ueBeffé

otcmríti buáonmímu íhmci uaífcmu Ses
gíffi Řriftu,

St 0 a i i m &n i.

18 Iitanijícb Iorctauíháď) tafto malá;
máme 213mm! Skara: Sřtáíomno Beg
poffmrnt) [)říďmběbic'néíwpočaté, orobnj
ga náš.
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mi); ! nejblaboííamenějfíi matce |

58031'u ímé míře najejí uepoífmtněue' po:
četí oči ímé pogbmibujeme: m jaťé vůz
maBué čiftotě, mgneňené fráíc a ímaté
mclcbnofti ffmí íc tu přeb grafy mafii;
mi! In ;,aiiftc'íluííí nám molati Bpw:
roťem: „(SZeIá fráíná ift o příteífpně
má a není pofhnrnp na tobě." 3- cítí
ie írbce l_tafíe mocně tagem) býti ftc'tc
Míří) bobné, Begúbonne' a miloítipíne'
panně, i pognámáme, ge gajifte' bobna
Byla, abt) saíibení 2395 ípočímalo na
ní bueb ob počátfu.

?líe iatfoíi bůlvabnó a oBIaŠující
jcít pobteb na tuto ímětici, lvfíebo btítýn
rroftou: taf safe rmutné a gaíoftué jeft
pobííáení to náš. _

Saf mpíofo ftoií SRM-ie me ímé
mtcmmf bořenaíofti nab námi, iaf I)!uz
boce ftojíme mp pob ní, jfouce netoíifu
běbičm'm břit-bemaíe i mnohými ffuteč:
m):ui břidn; ímómi gobpgbění. Mt“
sajííté muííme mgbnčbati B gaímiftou
íBáuč: „211m bžíffíď) jfem počaí a m bří:
ňíď) pvrvbila mne matfa má"; a čím
těle a bůťlat—nčii íeísc, ímé mpffíe'nft),
cin), gábvfti i "ífutfv gřmxmáme: tím
lvice íe pteíměbčuieme, jaÉ prambimá
jíou itom 213íímafm.: „.Sjmxtí a mi);
fíIénřt) írbce [ibífebo iíou fgíc'mu m?lo:
něm) cb mIaboíti.“ Símeť íícc bíe
obtagu 230ml) Eímatofti a n\ramebíz
uofti ftmořeni, ale jat gatemnčn m naffí
buffi ieíti tento obrag 2303. _

?lmffaf neímíme goufati. ?lč nás
to meíice gabanbuje, ge taf hluboce ftoz
jíme, co bo mramuí pvlvabp ímé, mebíc
math) Šlšciuě a fpoíu i math) uafíí,
ímíme a máme hřebce Dvufati m milu:
frbenítmí the nebeíťébo. %cbvť$dn,
jenž,mc imám miIoftbeuftmí tu gtvIáíítuí
miIoft žDhm-ii ŠIISanně ubělil, ge profta
gůítaía poífmtm) prmotníbc Webu, bal

i nám proftřebft) a pofiíp, abýdwm
mpmauiíi ie gmoci břitbit, bočiniíi íe
galíbení 2303150 a bofpěíi ťgimotu měč;
nému. mepofflvrnčným početim nei:
BIageuějfíí sBarum obielvií nám Íaffamt')
23119, jat d)cc lvffecft) libi, ic; mbřícbu
prmotuím počati a grogeni jfou, pomťy
ffiti a íice tou íanwn miloftí, ftcrouž,
ŽUČQI'ÍÍmffebo břichu udwmal a fat
m prambě “hrubou (Emou, matfou uafíí
fpáít) učinil. 521110toute; milvítí 25131)

náš jiz ge mffebo Dřídpx obmví a fobč
pofmětií, on nás ímťnnmvmoleuťnn Iibem
učinil, anobrg i fbůítojnoíti fráívlvífe'
a fnčšífe' náš pomohl„ abncbom totig
jebuou byli bčbieome' a účaítníci Gvua
280350 m frálomítmí nebeífe'm a ?Boba
d)!mili'li, meíc'biíi a jemu ííougilí lla
točit). Žágcě fc, Fee a FM)íc tať ítaív?
S'řngena ťřtu imatém. In bpí jfi mo:
bvu a ííemem 23031311gprmotníbo bříz
c[)u včifftčn, buďmmně grogeu, m buňi
ímé poíměcen a típvícčcnítmí Bbítfami
Éošími určen. chbn Bpía buffe tmá
polvoIána fgimé míře, fmrbucí 'Iáfce
a Mabe' naběji. 92mm; tlve' pofřtčuí
tafé jařvbt) twe' bufíemni ucpoífmrnčne
početí a grogeuí lv miíofti $ogí ?

Glnííí tebk)€ mroucí mboftí a bla;
[\ohýn bífem pobíígeti ÉžBobn, jeng tebe
Etyl ob tmě míabofti pamětíim a fmah'nn
řřtemgbawií tebe mfíí tuňemní ífmrm).
?lle m te'towabvfti negabomínci máti ie
feIse: i)?epogbpí=íi€ opět této čiított)í1ve'?
.bíe, Emmia miíoít, fterouš jí bylo QŠoímn
bána, áaóomaía we mííed) příbobáď)
a nebobáďh me mífeď) gfvufífád) a ftraz
fteď) šimota ímébo. SuE ale nu) Íibé
po ímem obvčeji jebnáme? Sha; [et)fo:
mášuě uepobrbáme touto na fřtu fm.
uabptou přeboitwu miíoftí? Sbaš fc
ucpuufftíme Iebfmvágně a pitomě m bří:
cb); mffebo brubu? D fe'gbl)nám ímč:
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bomi naffc mohlo báti fměbectmí, gejím;
roucho neminnoíti na fitu obbtgené ne:
pofáíe'li. _— %uše pobligcjme fmatce
miíofti, pojčme ga ptíflabem jejim a mo:
Iejmc: Stráíolono, Beg pofhornp Í)řid)11
počatá! otobni ga nás, 'aEpipom i mp
gůftali profti mfíi mint) a ganongiíi
jcbnou přijíti přeb trůn mejíivčtčifíibo
ŽISánaa ©pafiteíe naficbo chifíc Rrifta.
111mm.

3. 911111011a namorni marie šumu)
matku) Bílině.

53k mprofů ftarogáfonnid) ptototů
měl Mefiáě gibům ot 230W fíi'bolomu')
pocpdgetigftáíoloítébo robu Qatvibolva;
tnbiš i matfa id);) mnfiIa gtopo roba
Býti. EIB oné bobě, ftp; ímaté proto;
ctmí ímébo fplnčni mělo bojiti, Šiío již
jen málo potomEů onoí)o ftarébo a mě:
b'íaínc'bo robn to S'íraeíi a ti Šití ná:
ílcbtcm neptignilopd), Ím ftraítnpd) po:
měrů onoI)o c'aíu lo dmbobě a íproftnofti.

.S*?těm ná'íegeí taÉé otec nejbíabo:

flamcněiňi ŽEannt), jmenem Soacbiin.
9Jtanšetfa jabo, slínna, Bpía neimíabfíí
bcerou EněgcWatbmm gžšetiéma, apo;
ÉoíeniŽironolva. Into ?Inna měía jeňtě
blvě íeítrp: g)?arii a Šeba, ftcrágto
©oba grobiía ŽIIĚBětn,mangcíťu Bacha-:
riáfíolon, 3 nígto íe narobií San třtiteí.

Žabí; íe ípojoivaíp m ŽIRm-ii,matce
ašáně, infogto bceři Soaóima a 21mm
fuicu Qaloiba fráíe a fmen QIrona Fněgc,
co; jeft gaiifté měcí mpgnamnon, ponč:
mat; i mgneffent') fpn jeii měi [\pti
Íněgem a frálem a fice fněgcm ncjlopíš:
fíim a nejčiftffim _afráíem mfícd) buffi.

Soudnm a “21mmgiíi m dmbobném
gátin'i to měftečfn Šiagarctu. išatfoli
apubi na ítatcid) gcmftpd), tubig ob
floěta málo mííimáni, Byli přebcc ro:

bičotvé neiBIaáeněifTi “Bannp Bobati toci:
mi na buóomniď) ftatcíď) a ctnoftcd),
a proto mgnefíeni a ctibobni přcb 235mm.

Geben toíifo trub ítbcc icjid) tigil;
oni totig, ač jiš mnobá léta po fpoíu
m mangcíftmi Šití, neměli gábnpd) bitef,
co; na oc'íd) Iibu ŠíraeIíféDo ga toeIiEon
nebobn i té; 3a potupn platilo, jafo
gaíc naproti tomu poiné potomftmo
gmláíítnim pogepnáním QBoŠim jmino
pro. E))iůgemcíe bompítiti, ge ffíičení
mangelé čaítoh'áte n ioroncí mobíitbě
iBoím \v51)1oali, abp jc běcfcm obbařiti
ráčil, alofíaf begbětci gůftaíi až bo těd;
Ict, fbe jiš ble obecné gfnňcnoíti a 1:03:
umu Iibífébo nemůgc číowěf ípínčni
tafométo Šáboíti četati. ERC; 2313511fc

libilo mpmoíiti prámě Iopšffi \oěťjoint),
abl) 5á5tačnpm gpůíobcm ropplniípřa'ni
írbce jeiid) a učinil jim totéž a poho:
bupm gpůíopem jařo učinit ?Ibrabamo:
toi a Gaie a robičům Gamucíommn.
mepoť nítanomií 23101511)rabáď) hmm,
app mmooígná panna, jen; měla nmtton
Gpna 23ogiba [\pti, „probila fc ne obpčcia
npm Během přitobp, ale gc Šmídňtllipo
a pattnc'bo požehnání žlšogibo. 91mm
iíonc již,ftažcna, porobila bcetuffťn, jeli;
jméno Slim—ia.

Noaiimání..
1. (Sii-tem íloatá ílaioi fagboročně

narogcni *Barva) ŽDiavrietue 8. iněfice'
gáří. Zato ílatonoít muíi ncipínitiítbce
fagbc'bo fřeífana poílvátnou'rdboftí a
mtoucimi bift), fbog loági na inpííi, že
tu ítojime u pramene ípáipnaffi. io„
po čem; Iibftloo ob ftaíeti tougebně fe
obtígcto, praloé pognání 230W, ímiieni
BÉobcm, útěď)a, poťoi a_lonitřniraboft
m giiootě a Blabá naběje to ímrti, to a
mfíeíih) jiní) buďwimii poflab nentobí—
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přijiti' na froět, pofnb íe nenarobiía
panna , fteráá ga matÉu ípaíiteíolou
oBrána Bola. QI tato touba fonečně
jeft nfojena. SJřatfa “páně již, jeft lv těle
Iibífc'm. 3 m' mgejbe $ogí ©1711,3j_ej_i[)o

těla a 3 jeji “ft-me megme na ie [íba
ífe' této, apt) mop! obcomati € námi co
číolvěf B člomětp; on jeft měčná neo:
mptná a naftamná pramba, to něm fpo;
čilvá ptaloé pognání žáoba, on jeft bárce
giloota měcnébo, on neimpšfíí fuč; a
ípotn obět sa příčin) fmčta, on fnígc
pofoje.

*.Broto motá Giffen) ímatá na ben
grogeni Échnt) E))taric: „Živé narogení,
o *Banno, žlžoporo'cicfo, mcíífere'mn
ímětn přineíío raboft; neboť gtcbe mi):
ffío flunce fptaloeblnofti, áčriítuš náš
23135,fterpg IIetBn gnás íňat a baí nám
pogebnáni, ímrt gničit a tal gimot měčnťy“

QI měřící to ten ben gpímají:
(po ní tonšt chi to níui,
Šalamoun ii ílami to pííni,
©imeon ii četá ro chrámě,

Gmět po ní logtabuie rámě.
=D to abobo [;měgb a floětů,
i) to toubo mííalbí) íloělů,
$í-ittctni tam Eímému ionu,
&lf 5ablabí naííi roinu. 

2. E)?atoaení Dítěte Injmá ončejnč
to tašbé robině € rabomdnfp fpojeno;
ftp; nif'co, aípoň robičomé fe 5 topo těííi,
ge je 23135obbařií běďem, jat íául Gpa:
fiteí fměbčí: Watta gapomíná na bo:
Icft ímou pro raboft, ge čloměťnatobil
fe na fmět. Dtec paf těfíí fe gtoljo,
še je!;o péče, fnabt) a Iopott) naíegh)
jafpfi ctí, číoměfa, fterl'; gniď) Šití a
ga ně toběčenbabe. QIIejat čaftofráte In;
gmigeía tato raboft, fbobt) utopií robi:
č'oméproblíbnouti ga temní) gáwoj, item)
Buboucn'oft bítěte jejiď) frpje. 513mm
matta na zemi, (Šiva, tafé a loeíice Bína
genu Bola 5 nato3ení ptmorogence fmčbo,

Quinn, ale jam) Bpía při porobu tomto
teífnila, ftpEp Bola přeb3roíbata, Žeje:
bnou gabije Rain Bratra fmébo, a ge fám
nejmofíe nefíťaítcn huba, bítbaje pofoje
na gemi a nenaíegajc po. — (šířenípor
mm;, ge taťé Qaloib plcíat pti nato:
gení ípna ímépo sllbíolona, ale bytím
íe m rolvné mire ;,armoutiI, 151)on bot
rabbi) poěbčl, ge tento ion jeho jcbnou
toanití a toppobí podpben gpourp proti
rolaítnimu otci íméum a gc obpabne
ob míti) otců ílopd) a ptibtugí je to řabt)
pohanů a mootátů.

S'čeítojíť gajiíté na čele grogcňátřa
napfáno, ítanedi íe ičbnou čloločfcm
Dobrým čití 3!qu, proípčjczli taf, abl)
po n\egbejffím Šití lnoI)[ bofíči měčnčbo
gixoota, čili gabtebe 1Dfait) přícbů, tat
ge 3a5ní nab ním ortel wěčnébo íoutcc:
„Ěomuto čIoměfuIépe bt) bpío, Bp íc bpl
ncnarobiL“ (*)Jčat. 16 24.) 253 tom
íe gafíábá ten loeíifp rogbít magi nato:
sením imatie Éaunp a natogenímnaňím,
gc ben natočení jejípo Bol ben p'teíu
pro neBe i genů, awfíaf ben natočení
nafíeljo jeft ben íflíčenoíti a potom).
„953btíííid) počat jfem, w příffíqtgto;
gen jím," taÉ Běoolval Íorunomanp
pěmec a G ním lnuíí naříťat't milionp
libí, loífiďni fbog putují touto gemí. ——
Stret náš bo topoto gilvota Er)! frotcm
bo bufíemní a těíeíné Bibi). žRobícc
íe poblc těía, přináfííme ji; na fmčt
příď) běbični), a jíme bitů) pněrou, ob:
loučení ot Qioba. „ÉBwčjíem negcmtel
[)neb n) šimotě mnm)/' flvilí Gob, „proč
jfem negappnul, jatmiíe jim na ímčt
moítoupit?“

?ímfíat, 111inčtenáři, 3 jiné ftrant)
na ben natočení ímébo poplígejíce, fmí:
me aípoň mt) fřeífané , jej nagťnoati
taťé bnem rabofti, a. to até příčiny, ge
íotnm jíme íc pobili, poftaráno bylo



o naííe pořřtění. Rčtem jíme ie bu:
fíemnč snomu stačili, taf ge gmiíoíti
1893 jíme přijati aa bitů) nebeíťébo
Dtce, ga wvfoupence 230530 Gym a
ga běbice neBeB. 213mm; .1v5pontínej čafto
a 6 raboftnúm mběf'em toboto ímébo UB:
resení, ale negapomeít ípoíu na íIin,
ftere'ž, jfi tebbt) BDI 230611učiníí. $th
11in máš, jať Éatecbiímuš bobře ml);
flábá, oúucroomati m príeď; ílvbó:

&) jať miíc iii řrognmu 'coípěí,

b) přeb přijímáním fmátofti oltářní,

c) m ben wýroční íméóo grogení,

d) i čaftěji m gimetě, amíáfftč paf
Fox); fe óvftáá řím. gpomc'bí.

Žlšcďtiě na to gapomnět, nuše učiň
taf nyní, an tyto řábfp čteš a tci 53190:
50311011mpílí: ŽBěřím m 230% Dtce,
špna a “Duba fw. QBěřímrv Sega
S'ťrifta, jebnorogenébo ípna 230W Dtce,
jcnš jeít QŠůI) a. ípoíu domů a náš
mpřoupií utrpením a ímrtí ímou. 28%
tím mííe, co Ěůí) „davit, co Sešíč ŠEL-i;
ítuB a fw. apoňtoíomé jabo učili a co
naííe ím. Eatoíiďd círfem, jejígto úbem
iíem a a; bv fmtti gůítati minim, mám;
co siemenou ptambu měřiía a Ipíáíaía.
Qbiíťám fe gceíébo írbce číébo bucóa,
4:1)ch a mfíeíifýď) íÉutřů jeho. Obří;
fám íe mňed) Ipřídjů, mffí chloufu) a
[id)é nwubrofti ímůbnébo íměta. Siem
pemné můle fonati gimot fřeífaníft).
?Bfíenwbouci QBůf) tačíg mne m tom
přebíelvgetí íííiti a bařiti miíoftnoupo;
mocí ímou. 21mm.

4. gaatia panna nbětomfnu
m chrámě.

Šuf úftní pohání iwěbčí, učinila
fíib ímatá ?.Inna, boťub jeňtě bítě ímé
pob írbcem noíiía, fIiB tafolvý, ímá

něťbt)'Cěamueíoma' mafia učiniía, totiz
ge bítě ímé cbce měnomati gceía a úplně
jen fíušbě Žžšoší. 90173 paf bítč i))čaria
mgroítío u měf boípě'íejfíí, mppínili 30;
acbim a *2Inna onen Hi!) a přimebňe
bcerufífn ímou bo (mámu Šerugaíemz
ífébo, přcbftamili ji přeb uejwpšfííbo
Eněgc a obětomdi ji 230511. 3 uebpío
gaiiítč poínb „Šábné oběti taťomé čiítoti),
tafome' cem) 2230911přiuefíeuo.

“lať tcbp Svatbim a QDI-nav.-jebiué
bítě ímé, jen:; se glvíáíítltíbo baru 5804
Šíúo pobilvuě fe jim gtobiío, jen; Bpío
útěcýou ítarýó bnů iejid) a jafoín;
_sřetebínicí Ufa Mid), bítě to přimebíi
bv 'Jerugaíéma a oftamfíc je tam, má:
tiIi fe Beg poflabu ímébo, bo ímé ticbe'
a nyní iafoBt) pufte' bomácnofti.

ŽUČGL'ÍGpočaía nyni trámiti míaboft
ínwu lv frubu panen a mbom, fteté me
glvíáíítní ííni m oBmcbu \ďn'ámu po:
ípoíu 3in, a pob bobííbfou fněgí » či;
ítotu cýtcímu bBaíl).

EBDnějafe'm čaíe, jaf totéž pohání
bále naíwěbčuie, boÉonaíi robíc'e nei:
[»[ašenějfíi sIšamu) Dvou poscmífqn pouť.
Soacbim aemřel me fmém oímbeíátém
roce a po něfolifa Ieteď) nato ífonala,
Žínna m íebmbefátém bemátém roce mčfu
ímébo.

Smatia paf gůftaía m chrámě, ťbcá
mebena jfouc Bobabojným fněgem $a:
[buddy—lemflougiía 580511. Iafto fc při;
pralvomaía Í mgneífenému pomníáni
ímému, fteréš jí oroffem poíub tajne
5910 a je; me ímé poťoře ani tufíiti íe
neofměíomaía.

Moaiímání.
%ppramuje fe, že 91mm učinžía

pobanť) íliB, jafo něfbp matfa Gaz
umeíotva, totiž, ze dne měnoroati bítě
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ímé „gceía' a úpíně ííugb'ě ŽBoŠí. Dna
měnomaía bccru, tato fpua 1ox)brabně

230W. ——(So íc m tomto i onom bábu
ftaío, ftaío fc anabobvčejllébo řígeuí
iBogíbo, neboť i Šamueí i ŽUřaría 33
byli určeni ob Ěoím f úřabům mimo:
řábm'mx, fu Ítťtl)lllš omffem ui'ťbo gobpz
c'ejuýď) libí pomolán [n)ti nemůže. —
Iento flib ilo. 211ml)nemá a nemůže
tcbt) ga příflab mfícm matfám fi'cífan:
íft'pn poftalocu býti na tom fmnííu, abl)
i om; něťterě gbíteť íwvúď) gaíííbih)
23oí)u čili určih) \oýbrabně f ííugbč
23o3í, Eftamu tucbomuímu nebo flá:
fítetuímn. — Mohlo In; totiž nčfterúm
tobičům io nebegpečné nemoci aneb
to. bobě mdifébo trubu a řříšc napab:
uouti, ge fIibí $vbu tobo aneb ouobo
ge fmjcí) pacboíátef občbomati ! ítcnou
budwmnímu aneb bccruífu Ég'uootu
fíáíítéruímu, abl) tať bobuipui íe ftali
ímiíoloáni 25o3íí)oi projcmili 230011bití),
ge G Mid)_íímí těgň') tří; aucbi loe'liťou
miim 'břiďm. —

S]řaií omfícm robičomé mámo bít:
fám Tmúmurčití Buboucí ftaw, ano mají
i pominnoít, umábčti bítft) to ftalon,
m nčmž'bt) tuto 'cofílt) íloé ioxjgilox) a
ípoťoicnoíti. ale toto mámo i potom:
noft má imýd) meči. ŽRo'cičome'mají
totiž pogotomati fcbopnofti (\ náfíon:
nofti --bítcf a ftam jejiď) jim lopfágati
na gáfl'abč těd)to. mětteré bitů) totiž,
boíti brat) progragují, bobízíi fc třema:
ílu a f iafému aneb ! ítalou roíniďému,
učeném'u att.

Ram bítč íloljm natánim, ímtjm
lotíipcm a íloou chuti íntěřuie, tam ho
mají robic'e méíti, pofnb jejiď) mobo:
loitoít ftačí. %ebobé jeít aíe fagbe'bítě,
fteré' 'lvcbuáuo 'a totěínáno bylo bo
ítaiou, En ftcte'mug ui chuti ni ]Tifu ne:
mělo. Dno 6 nechuti íe učí a proto;

taťé fe mnoho nenaučí, gůftátoá 'nebo:
ufem, ono práci ímou ucmiíuíe a proto;
to Iered; boípěítjd), n) Ieteď) ímé úpíué
ímooobl) jí pomtbá a dmtá fe 511551:
báíft), fmů jiného ftamu, fu fterémuš
čafto již, pogbě Bómá. ÉBcďIi to píatí

o ítamn můBec, Mati to gmíáfítě o ftamn
bltóomuím.

Rbpg tcbl) robic'omé útlé bítě,
m nčmg fe poíub Šábuéíw jiftébo fměru
jcbo přirogeuýd) pubů pogoromati ne:
mobío, fftamu butúolouímu neb říci:
fítcrnímu urc'iÍi, a paf d)tči anebo nc:
ótěj lv ten ftalv ie moábějí, matfa íígami
otec inpbrůgfami je to ten ítam nutí a
Šaron: tož, bítě tafomé, upofíeónešíi'
íř'ntec'nč, jcft íamo m íoíač ncípofojcné,

tafřfa Icmcnjc řctčgi ftamu fmébo a
je trbá čiíi '[iBomoÍnč i proftopán'nč fi
počíná, ío'bči ftamn ímé-nm hanbu tropí,
ímťyí) přebítamcnúd) fougí, m trcftp a
),Šofuh) ubíhá a foucčnč gíořcčí bm:
fmébo narogcní, i těm, ftcří taÉ Iaífam'č'
o něho fc poftarati a fpoíu Ěobn ga:
mběc'iti fe d)tčíi.

QHCřcfnc fnab nčf'co, to já ncmčz
tě! a proto jim jiš bítč ímé “Eframu
bucbomnímu určil a Elšobuic gafIí'bin-u'
“Bam fc tať ftalo , učiniíě , f čemu-_jíi
máma neměl a protog jeft tloůi fIiB ne:
platnť). _, s]Sat'íi tě toto ro tioém ímé;
bomí nemůže nfojiti, mlže, jbi fgp'o:
měbíuíťoioi, iopgnej íe jemu a pora'ů fe
S ním, (1pr nabíjí pofoie flvébo ímé:
bomi. Šítě tmě jebiněmá prímo gmo:
Iiti fi taťoxoýto ftaw. Šuf míle jft I)o“
boďwmaí bo těd) [et, fte iooíůa ftalou
toboto' počíná, bopabío mámo tmě.

5. mariašlnmmnrnnuhma SoMami.

Rbpg' Invia ímatá .*chna i_ebeuácte;
let to cbro'aněftráwiía, oBrc'mii Bol pobíe
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mbp fněgí šeniď) a fřce infoš u Šibů
to obbčeji bbío, gtobotéš ftnene, _3tte:
rebo; íama pocbáseía, totiž Sofef, ípn
Gafobůro 3 íBetíe'ma.

Soíef, o jeho; přebcíď) fm. cmanz
getifta SJřatouěna bočátťn ímébo Eman:
geíia fmčbčí, ge fřutcc'ně boti hmotné
a mnuforoe' Qaloibomi, byl to dyubobě
Šin), jařoš i mfficřni oftatní potomci
Qatoiba fráíe. šlápl obyčejným žeme;
meílnítem, teíatem. <štíolnutomusi byla
topmoíeuá ikunu, jat úftní pohání
ptaloí, n\e fme'm čtrnáctém roce 5aínou=
bena. B_afnoubení bylo u gibů mýton
tůíegiti) a bylo ítoro taE mágeno info
ífutec'nt') íňatef. 11 přítolnnoíti přátel
potreloníď) a iinbď) bobrýd; gttámbd)
probíáííeni jfou ílamnoftně genid) a ne;
loěíta ga gafnoubence; jména jejiď) ga:
piána jíou na smtdfítní beífu. sRa to
wrácena jeft neměíta robičům anebo
pěítonnům ílobln, ttetí ji bo ímébo bo;
mn obmebíi a potřeby rogtic'né f jejími
obbaloťám tbpítatí. Saínoubcnci boli
poloinni gůítati íobě wěrní; pařit foo
3 nic!) potnfíil měrnoít, treftánbťnoa'í
mámě taf jafo IICTDČL'III)manžel.

“lh—otoč tebp S).)čqria po íloém ga;

ínonbcní propufítčna jeft 3 d)rátnu, na;
mrátiía íe opět bo íloébo otcoloífébo
tomu ro %agatetč a Na tam a; ii na.:
rogení bogífe'bo Gona iejíbo bylo gloe:
ítománo.

9%o 3 i i m cí n t.

Baínoubení lo tom gáíeáiůáe lnu;
ftalon ímobobnébo bub biloce buť: mbo:
roč ítibujc, ge fi ji megme $a mangeltu,
a ge oímfa nebo loboloa ítibuie muší
íloobobnébo ítalou, ge ít t)o megme ga
iloébo muáe. Eoto gaínoubení íe můge
íta'ti pteb fločbfp a B jatoufí ííamnoftí,
jaro bbroaío n gibů, aneb může íe ftáti

bege fme'břů, jen me3i štol-ma očima.
Učinil) mratone' jíon to jebnom i hrubém
pábn ftejne'.

Giorou banému jcft tagu; pominen
boftáti, mňe iebno, bánozíi ílomo to přeb
Iibmi aneb o íamotě. Sřbo florou ba:
nebo nebbá a ítcíroá ie ílibu ímému
IICIDČFEII,ftamt íe ro tabu Ibářů a pob;

mobnífů. QBííímprámembocbágípotvupt)
u hubě) a „ítátvá fe opolorgemnn. ŽRifá
íe o něm: “Rení mušem, jeít cbíapcem
neb bítětem. Iozíiptatí o ílohou to obcboá
1711aneb to jiné froětffe' sálegitofti bane'm,
čím mice to mníí píatitř o ftibn man:
geíífe'm panně nebo ob pumu) muší
baném. žita tatomémto mangeíítém ílibn
fe čaftofra'tc gafíábají meIiEe' ločci.

©ímfa ípolebaiíc fe na floloo nmše
ií gaínoubenébo c'efánaň čaftofráte léta
a oblorací febxoatnč uffi i írbc'e floé
ob iinbd) geniúů, Eteři íc iní tonšebně
obtígcjí, a cbtí imobou ji'mmangetítloí
učiniti íffaítnou. ?lneb icítíi gaínoubení
ieií můbec gnámo, tu paf boEoncegábuťní)

ndmaeéů již,o ni.fe ani nepotouíííy. ©[íb
ieií je obnáší. „myš paf ii ínoubeuec
íflnmaí a ííolvo jí bané (grufíit, ftojí
tu 10Ietecí) již, botročiíbď) negaopatřena,
fnab i robic'ů sbaloena. ©nab ii; pů;
loabnoft těíeíná gnligela a není naběje
wíce, aby íe fbo o ni ucbágel. ')),četífei
nilbo: „*Broto ale neměl-nt) ínoubenec
uemůáe treftán býti; pteb ;,átonem ímět:
itom nemá 3 tobo gábné obpoloěbnoíti,
a, bbťbt; i beííti pannám bot nmngeíítlm'
ftíbi[.“ ;Ctoňem přeb fmětífým íoutem
ieít taf, ale iinať jeít pteb íonbetn ímé;
bomí a pteb Qiobeln. Sat to gobpomí
[et)EowáŠm)tufíiteí imébo f(onm, ge jebo
minou gimot měrné oímft) jeft gřagen?
gegůítata negaopattena? ge ie nyní íougí
a trápí nab gfágou pogemífébo shoota
íroc'bo?

2



řRabíme míabhm libera, ahh íohč
meípol tafolohď) ftihů nečinifi. Grbce
Iibffe' íe mění. Rbo bueB fe milují,
mohou gítra ffohě fthíabnouti a pogeitří
fe boÉonce neuámíběti; ipomčrt) libí fe
mění. Ěneé můge něfbo hhti hohat a
sítra chub. QSroc'a nač tebh fe mágati
taťomhmi na mčtííím bííe jen pofoutními
ohapoínhmř ííihh.

.fřbe paf aíc gaíuouhení fe jiš ftaío
aneh fbe i robic'ům na tom gáíeší, abl)
fe bítfh jejich gaínoubiíh: tu tebt) čůr
ftaňte íohě wěrní, jat na prombomínmné
(\ poctimé fřeífanh ílnfíí.

6. $(an Mně poč—nujeBamariánmui
narugmí Sana zůřtitele.

$hío io nejmhff e moubre' rabě ŽBogí
uítanomeuo, ge,břímc jefítě, nešli flíhenh
Žmeftáš ua gemi fe objemí a meíife' bíío
ivhfoupení ímého gapočne, SBůh Ivhfíe
jiného jen'tě mhííauce, fterhhh co hřeb/'
c_hůbce fpafíteíůro rohftoupíí, (161) nm
ceftn břipralvil t. j. cht) Íib šíbomíťh
na bíígfť) příchob jeho pogorna učinil
a učením ímhm jemu nafíoníí. Iohoto
přebchůbce přebpoměběí a nagnačil ji;
na ftarém adfoně prorof ímaíachiaš, ic;
hogto úfth óoípobin tafto mece: . „(Eihlc,
já pofííám pofía íwe'ho, abh ccftu při;
mami! přebe mnou.“ (E))řal;3, l.)

Entěíť smíáfítě m Iibu fňífiti míru,
fterong QŠůhíťrge Mojšíffe a ptorofh Ehl
giemií, měí paf ohnomiti. bobte' mramh,
jithg gibé poghhíí, pobohuě 1an néťbh
učinit. ííaroně gnámť) proroř (Eliáš ga
čafň beghošnhď) fráíů Sgtaeífhjch; pročež,
tafe' íe rognefla boločft, že než, EDTefíáš
přijbe, opět fe mtčíi. proto! (Eliáš.

231%paf mng, ftcrhg mčí přebchůbcem
.*Bánčííouti, tímto pomoíáním ueilohffe

“poctěn :: oboítůinčn, taf ge uapotom

Segíš Rriftuš íám ho anběíem, fterhg mu
ceftupřipravuje, uagwaíz toš hhío tafe'
přímffíno, ahl) natočení jeho míní" tmm
gpuíohem oííameno hhío. 3“ hhío nato;
gení otci jeho anběíem přebpoměběno.

ŽBthií totig ga čaíu jubífe'ho frále
ojetobeía ro ftarobhíém ííbíe f'učgffc'mlo
©ehtomt, Éněsjmenem satharíáé gf-nčš;
ífě tříbt) žíbiafíomh %mangcífou ímou
ŽIIŠBětonapofoíení ?lronoma. Dha hhíi
íbramebtimí přeb Išohem, chobíce me
mffech přifágáních a nítanoroeníeh iBáně
Beg, úhonh. QI neměíi fnemale'mu gd:
rmutfu ímému gábnc'ho fhna a fouec'ně
ani naběji ohbtgeti nčiařhd) bítef, ponča
mabg oha fe hhíi fcftaraíi toe bneď)
ímhch. ŽReŠ čchog ble ohhčejného Běhu
přírobh očeťámati nemohli, to me'ío jim
báno hhti fmeíife' tabofti jejich a Efpáíe
mnohých ge gtoíáffní miíoíti QŠogí.

3 ftaío fe, m;; Bachatiáč m chrámě
Serugaíefnffe'm gapalomaí Eabibío na
oítáři me ímathni, a loffecfen [ib hhí
menřu, uťágaí íe mu anbčI s.Išáuě ftoie
po pramé ítrané oltáře. ugřew jej $a:
chatiáě uíefl íe a hágeů připabla na
něj. % řcfí Eněmu auběí: ERehoi fe
gaóatiáfíi, uehoť rohííhííeua jeft mo;
bíitba trvá; mghěta mangeíťatmá porobí
tobě fhua, a nagweš imeuo jeho San,
i hube tohě frabofti a potěfíění, a mnogí
fe hubou raboloati 3 narogeni jeho.
%ube gajiíte' meíifť) hřeb ŽBáuelu, a mina
a nápoje opoiuého nehube pití, a pluh
Sbmha ímatého habe ; mnohé se íhnů
Šaracíífhch obrátí fu ÉBámtŽŠohu jejich;
a bmhem i mocí, co bruhť) (Eliáš, pře:
bejbe přeb gafííheuhm mefiáífem, ahh
obrátit írbce [ibu ob neměth ffpramc:
bíuoítí, a taÉ připtaroií ŠBánn Iib boťo:
uaíť).

3“ čefl sacharidů? f anbčíu: <Bo
čemž, to pognám, ge prambn míumíě,
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neíso já ftatl'; jfem, a mangeffa má fe
geftaraía me hned; fmtjcý.

QI obpoměběí jemu anběí: Sá jfem
Gabriel, fterúg ftojím přeb ŽBoDema
poííán jfem, abpď) míumií ÉtoBě a tpto
měci toBe' gměftomaí. QI ai, Bubeš něm)
a ueíaubeš moci míumiti aš bo tue,
m ftcrc'mg fc tpto měci ftanou, proto
že iii ncmvčřií fíomům mým.,

ťib aIc nčefámaí Baóariáffe, a
bimili fe, ge tal?bloubo probíémaí m ď)tá=
mě; Fiat); paf mpfíel, nemobí míumiti
f nim, i pvgnaíi, ge mibčni míběí m (brámě
a on náměňti jim bámaí :) tom a gůftaí
němť). Sřbvž,paf upínnuíi bnomé 011_řabn
ieýo, vbefíel šířerusaíc'ma bomů.

Mogiímání.
1. Ieuto nebeífi) sjem ctmírá nám

Ptám: fgimotopííu nafiebv ípaíítcíe.
%ejbůíegitčjííí bílo 22393pro

ípáín Iibífou alvěftuje fe nám spůíobcm
neimt'n'fe bůítviným. Ěutc glněft
přináfíi nám jeben gpřebníd) anběíů
QŠDŠÍCI),Gabriel, ftert') ftvjí přeb giobcm,
přináfíí ji na míftě nejmeíebnčifít'm,
me ímatpni órálllolvé, lv babě neipříz
bcbnějffí, při fíugbáó QŠDŽÍd),fbpg
Enčg mejba bo ď)támu ÉBáně, položil
gápaí a lit: moinI fe w Dotinu gápalu,
ipřináfíí ii jebnomu3 neilvágnčjífid)
mužů, ftatcř měřem, abognoftí írbce a
Begúbonnoftí mramů nej_mýfíe ctibob:
nemu.

2. 3 mpgťymáfe Iibftmo foc'efa'ma'uí
meIiEýd) mčcí ob Bubcucíýo ípaíiteíe.
9%wa jiš přebťbůbcejeho, San, nagwáu
tu melifým, brubtjm(šíiáňem,taboftí
a meíeíím mnohýď), ano Sunem t.
j. miívfti 2303, Ia'ífon a fpáíou 2305.
$ař£i tafomócbnágmů píltljď) cbwált)
a nabějegaíínbnje jiš přebcýůbce íme:

fíášům, iafýď) teprm fíuffi báti EDřeíiáfíi
famému. 21110ten fe gbe give ÉBa'nem
a %Obcm, m něm tebt) ď)ce fám žBůI)
fnígiti a při6[í3iti fe Hitem gpůfoóem
pvíub ltcííýtýamjm a uetuffeumn.

3. ale bncb při počátfu toboto fma:
téúo běje ftamí fc nám na oči pobmíuft),
ga fterťmxiš fe fmíme I)!áfiti ř tomuto
ípaftteíi a ga ftenhnig fe můžeme sú:
čaftniti iebo barů a miícftí.

ítyto pobmínťt)jíou: írbcc měřící
a myf! tající. Sřeíwfto bylo a mjiítc'm
fmlýííu ieft aš pvíub pomoláuí a účet
tohoto auběíem glvěftolnatlébo pobimne'bo
bítěte, aby „muobé „t)nů igraelífýd) o:
Brátií fu 'Bánu 239W jejich.“

Gmým bůragným Eáaálúmnapoufíti
a ímým pouítemuiďým přííllým Šímotem
měl na Iibu probubiti poguání hříchů,
pláč a Iítoft nab gloc'im) a cimbami
iebo, toubu n\ipramp a Šáboít po ímířeuí

B gjobcm, po námratu f.)joípobiuu.
$!) 1591 účeí !vpílám' jeho, aby

„obrátil frbce neměřícíf opatrnofti íprat
weblilntjď)." íBcbagpuftle', Bobaprágbné
Iibftmo mčÍ přiméfti fBágui 2305, fterá
ieft gačátfcm wifi mcubrofti, mě! jim
na pamět ume'fti [affamé řígeuí ŽŠ'DŠÍ,
11in a brogbt) 23051 a pobilvué ípíuění
jejich, abl) občiniíí bÍe mognofti, co fe
jeíítě bd občiniti, a naftoupiíi ceftp iiné,
ceítt)3dťona $dnč. Šuf měl „připralviti
sŠ|3ciuuIib bofonalló'c Iib fající, pofornt),
'Iib fterť) přebemffím bíebd fráíomftmí
2305 a ípramebínoft je!;o a tubíg tafé
tougebuě fpaíiteíe ímébo čefá, B raboftí
bo lvítá a jím me'fti, říbiti a na bud;m
obrobiti fe ned;á.

Emili)fieífaue! paflii ti) při gačátfu
tohoto lvyptawowáui opíýmáé těmite'š
citi), ftere' San měl a dně! m frbcíd)
íonhnenolvců ílvýď) gbubiti: ivča, ze
51cm fe _fpafitcí náš stafům tunám me

2*
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ímětíe meími _Iabobném ; meImi boBře
porognmíé Šimotu je!)o a grogíímání
flow a ífutfů iebo mpprúfítí toBě 5Bogná
raboft bucbvmní a ttmaíé mefcíí a
pošebnáuí u IveIiEé bojnoftř.

7. fAnhřl (Gabriel ;wřnuje šanně
watii narnnní ýpnl'tttlt.

213mčfíci paf fíeftém po gaíííbem'
ípna Baobariáííowi, poííán ieft anběí
Giabricl cb 230W bo měfta (Šaliíejífébo
Sčasarctu tu panně gaíuoubeué muži
3 bomu iDamibolva, imeuem Sefefmvř,
a jmeno pumu) SRM-ia.

QImeííeb auběí memu řeří: Bbráf
lva Dub miíofti plná, íBáu € tcBon;
požehnané tt).me5i ženami. ..S'ÍtctágFM);
to uííiýfíeía, „gatmoutiía fe nab řečí jeho
a mpííiía, jafé'bt) to Bpío pogbrameuí.

3 žefl jí anběí: 9?qu fc E))čaria,
nebo jíž uaíegía miíoft n ŽBoba: ai
počne—Ša porobíš ívna a nagmcš immo
1ch Sešíě. Silent [\ubc melifť) a ívn
Sřejlvpšňibo ííouti hubu, a báť jemu
SBM 231W)ftolici íDamiba otce My), a
ťraíowati Bubc lv bomč Safubowě na

měli), afráíumftmí jeho nebubc míti
fence. žReťía pat Sjčaria f aubělu:
SÍ'temf fe to ftanc, poučivabg muge
uepcguáwám? 21 obpmvěběí auběí:
©1169 ímatť) mítoupi na tě a moc inej;
mpéííibo gaftíní toBě, a protož, i to, co;
fe 3 tebe narobí ímatébo, ííouti “Babe
Gmt 2303. 21 ai i ?lígběta, příbugná
tmá,_poča[a ívna m ítcití ímém, neboť
není u išaba nic. nenwáuébo.

.S*„řcflaMaria: Žli já běwfa $á1tě,
ftaniš mi íc pobít floma tměbo. 3
obcffcí ob ui anběí.

_ Moaiimáni.
slíjbíc, mih) fřcífane! auběl ŽBáuě,

srnčítuic neibíageučjfíí sBanně íamé wěci

nepotbopítebíné, íamc' gágrafl) a tajema
ftmí, jaijrbz nchIo poíub míbáno a
fíócbáno ani na nebi ani na gemi. „Šebo
přítoba ncmčía, píííe ím. Seroltým,
o čem DB:)c'ci neměběí, čely) rogum
nesmí a Iibfh) buď) net!)ápaí, čemu ne;
Beía fc Hani a co gcmě obbimuje a mě
čímž tmctomé nebefftí Šaílwu, to mffe,
3mčftuic (Siabrieí ímarii gůvgí wide.“

91 íDřatia měří ííolvům anbělowúm,
měří Bagetogntýfííeuí, Begobfíabu, ? úpb
nou ctbancítí rogumu i můíe i mcfífeté
Bntnofti ímé; a ubpowíbá neůcífénm
1:9qu íIam1u)xni oněmi ííoivp: „Gjbíc
bčmfa EBáně, ítauig mi fc pobíe ííoma
tměch' —- Šafá to pobilvubobuá br:
tinífa' míra; míra to, iv níšj fotmí \vfícďa
ta íwatá tajemftmí, icš vb toboto eta;
mšcuí ufn)1vají fc u) nepofífmrnčném Ši;
motč Mabviíamené Éaunt).

% mímví fc 3.1 nafíid) čaíů buft
a nmubo :) wíře, ale sříbfa cbápaií Iibč
pramen, Ba ueímírnou cenu a bůlcgitvft
IDÍI'I). Sťomu mcbíc uapabá, gc míra
jcít gátíabcm mefiferčbo žábuébo víno:
mání Iibífěbo na čemž, čili nafiebp Bla:
bahnu gbcjíííbv a že jcft gáflabcm uaííí
hubnutí ípáít), tubi3 mcfífcré Bíagcnofti
Iibitc'. ' .

*Bmuví'li jen, milť) Eteíťane, ge Bt)
člpwěf člowěfn ucímčl a uemobt pranic
lvěřiti, gc Tal) tcbl) ncbpío gábué mít!)

na gcmi, co gtobo babe? $togtrbí Bt)
ic ílvagef, ftcrl') čícmčfa f čívivětu mága,
ncmoblbt) ob tc' dmííc jeteu 5 hrubým
jcbnati a íc ípo'lc'omati, ucmobío Bt) Býti
3ábm)cI)úmímv, gábnúd) ílibú, gátué bů:
mén), Šábnébo ípoícíxíní na ííowa jinýd).
al co 51) Bvít) gfnňcnoíti Iihítlva gbuí)
minulých? “»Zčď)bt) mice nebvío; celá
miuuíoít Býía In) atracena ptcu Jimi;
Šábltébo poučení, Šábnýď) mýftmí) Bt)
ua'm gui wíce ncplpuuív. ŽRcÚefftp;
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nemůgeme měříti jiným, co ifcu nám
píatut) Horna a ípiíl) bějeptamců? QIno
bítft) 617 fe nemobín učiti ob tobičů,
marné Bt) BDU;ffťoíg, přítcí Bi) nemohl
lvgběíámati přítele, manšcí B?; neíměl
wěžiti manšeíce; gemějatfoíi Iibmi pře:
plněná, BpÍaBt) — gponthí; neboť řbe
není megi Iibmi íoumiflofti, úgfébo fpo:

jeuí, meípoínébo fe na feBe ípolebání

a bfuvěrt), tu nemůže bráti gábué po:
gemífe' útědm a taboíti, tu nemůže [n)ti
řeči o Bíaboúptu. ířibé Bt; Byli jaře
tmoromé nčmi, iiď) robim; a oBce iafo
ftába gmířat, ftcří íoBě nerogumí, íeBe
mcfpo't nepončují, uemarují, uewšoěívh
mají a mesi nimiž tebt) » gdbne' ípoíe:
čeníťe' Bíaboíti řeči Býti nemůge.

“Baťa jeft mítt) mgíjíebemťtomuto
poaemftému šití a flvegbeiíííum Blaho:

6an tať mcíice třeba: čím“mice jeít ji'
gapotřebí f_boíagení BIašenébo Šimota
po fmrti, fu ftere'mug ftrvořeni a nr;
čení jíme. Gmpfíomé, jimi; číoměf va
gbrojen, jícu nám bání; jen prv tento
ímčt, t. i. nenwývu Íeč ien přebmětt) to:
beta íměta pojmouti a to jeíítě jen
na jifte'm obmegeném oboru, onobo mně;

ífíbo fměta paf botonce buftibzwutja

bv Ilěl'ýv\vniřati nenwbou. 5313an tam
číolvěť neBpÍ uíipůíoben f měření a 51751)
neměí bar mím), gatarafen Ent Bt) přeb
ním aboía a úlpíně nabgcmffúaímčt, my
[oučeu BDI BI) ob Bíaba měčnébv, &mnfít

El) Šití Beg 230W, Beg měbomofti o ímém
lvuěfíím pomoíáni, Beg,nabčje Šimota
měčnébo pobobně iaťo Šiií gmířata na
této 5emi. — Šmutnť) přífíab tobo bra:
bu poffptují nám Íibc', fteří niřbt) mint)
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nepognaíi, anel') pognamfíe jí ope't it
tomu). s]3at'íiBt) ie upřímně mognati
chtěli, muftíi Bt) říci, že Štít gimot bege
mňí ptamé rabofti :: profi-f; mfíí útěcbt).
Stín) učení) mu; a učitel na mofofýcf)
Woíáď) bofágat při togíic'né přííešitofti,
ge nemá prašábné míti). miméně mffat
ímé míaftní bíttt) bal meími pečíimě
m fm. řřeíťanífc' míře cmičiti. Šebo
přátelé tuto nefbobu m iebnání jeho po;
gotujíce, Bott šáboftimi gměběti,jat íou:
wifi tato péče o bíttt) 6 jeho gdíabami?
3 tágaíi fc bo, proč taf činí? 5511on
mece: 'Břeji ímóm bítťám, abt) měíi
mice útčebo bnffcmní a poflibu mlátí:
m'bo , mice trmaíc' rabofti m fmém Ši:
rootě, negfi já gafufit a gafoufíím, a
tobo mffebo nemohou bofíci, Ieč Eubouzíi
míti mice mím), nešli id mám.

SeftifQBobem giemená mím íponou,
ana jebinč číoročťa GŽBobem a loěc'noftí

pojí, jeftiť ofem bucba [ibířéI)0, iímgto
jetinč můgc nabíe'bnouti to říííi moč;
íííbo ttooríhoa ŽBogíbo. iBrotog čteme
to přímé fm.: „?řeuwěřítezíi, paf nifbt)
t pognám' žBošíprambt) přijít nemůžete.“
521fm. 513ch to [iítu fzibům nasómá
mtm: „pobftaton nabějntjď) \oěcí a bít;
mobem11c!vibite[m)ď;."(Rav. II.) 231%:
litá ta naběie Iibffa', Étera'gto ncfínmc,
ípočílvá na flibed), na fíomeď) iBogíd),
ttetéš nepoulinou, But nebe i gcmě po:
minut!). ?Imffaf mámě Bogífe' 11in a
ítowa ifou loěci', jírbg čtomčt nemůše
ímpíít; pojmouti a ímtjm o'bmegenťm
rogumem oÚfábnouti; toš tebt) mufí ie
froou měrou jímati a ubrgomati. Go
číoroěfa trmaíc porosuáffeti &uňíecbtiti
můge, totiž giemcní a gáťou $o3í, ná;
Bognoft a ctnoft, mfíe to, co 3%oba
pofíío, Éžšobu cítí, motá a tábne, jeft
míaftnč neroibite'lue' a jen tu íe nadxígí,
tbeš Iite' to to měří a fe tobo pemnou

měrou brší. — Rho paf Beg míti) šije,
icít iafoBl) obíoučen ob QŠoba i ob ceftt;
t němu meboucí, on gimoří, metc gimot
Bobaprágbnt), Bobaproftt') a míná; proto
tafé Beg míti) neige fe IíBiti iBobu.

*Bwě Ěoba, míti) třeífaue! aby ti
rotit 'em: min) a probugnj tuto míru
čaftofráte m íoBě. žmímáš benně řtomu
příležitofti, Fm); fe třifrát gmoní pogbta;
mení autěíiťé ; amíciíítě paf taf učíň
na ben flamnoíti: Směftomání Š13mm)
ŽUčarie, ftert')3to ímátet ím. cítfem bnc
25. Břegna ítamí.

8. maria namntímíln tetu Donu
:Klšbřtu.

25131)po obcho'ou antěía (Šaotícía
pomítaía 'ímaria a obeííía 6 cbmátáním
ga boro bo měfta Suboma a imcfíta
to tomu Sadyariáfíoma a postranním
algběto.

3- íta'lo i e, jat; ufíofíeía žítgběta po:
gbtmocní Žmarie, apleíaío nemímoňátfo
m gimotč jeiím a naplněna jeít Qudnm
ím. a gmotaía I)!aíem \oeíifljm: “Bogy
bnaná tl) mesi genami, a pogebnam') Mob
Šimota tměbo. QI obřub fe mi toftáloá
tobo íftěítí, ge přiffía matťa “Erina mébo
tc mně? ŽReBo, ai, jat; gagnčí btaš
pogbmroení txoélóo m ufTíd) moct), gpte:
ían raboftí nemíuroňátfo m šímotčmém.
21Blaboííameuá jfí, gc ifi uměři'ta, neboť
boťonáut) Buton tt) mčci, ttere'š jíou po:
měřím; tobě obe 13mm.

3 řefta ŽD'čatia: ŽBeíe'fn' buííe má

.Šoípobina, a gpíefaí buď) můj m Qiobu
ípaííteti mém, ge mgegřcí na botoru
bčrott) ímé, neb ai, ob této cbroíle Bla;
boííamiti mne Bubou mfíiďni neitobome',
neboť mi učinit meíifc' měci ten, jenž
mocní) jeít a ínmté imcno jeho.
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3ůftaía paf Maria u Žíígbětt)aft

po tři měfíce a paf namtátiía je bo
bomu fmébo.

Mogiímání.
Cžmatť) abofftoí sBenue! ,pfffe:

„ŽB Reiítu Sešíffi platí toIifo — míra,
fteráš fťtge Iáfťn půfobí.“ (Giaí. 5, G.)
EReftac'ítebt; f fpafem', abt) c'Iomčť toíifo

írbcem měřií, n!)brá má taťé míru Dvou
ffuth), t. j. účinnou [áífvu fíbobu a
Ebíignímu ofivěbčolvati. „Go projpěje
bratří moji/' píňe flv. Safob, „pramízíi
Ebo :) fobě, ze má míru, nemázíi íťutfů?
Sbaíig jej bube moci míra fpaíiti? %ebo
jafo tělo beg bucba mttmé jeft, taf i jeft
míra bez,ífutfů mrtlváJ' (Sat 2,16. 26.)

Žabombmto jfutfeln Iáffl) ofměbc'iía
Emmia *Banua miru fmou. Gonna nm;;
fíemffi gúft anběíomtjď), ge teta její
?íígběta me imám nabějném ftmvn jíg
baíefc tofpěía: ibneb rbbftá a bámá je
na ceftn, aby ji namíjtímiía a obflouf
giía. Go mebíc ji pobnnío, aby obu:
ftiía ímé tiď)e' obpbíí a mpbaía je na
ceftu' baíefou i obtíšnou, na ceffn ga
born? ťáffa ! %obu a pro Éeba fbíig:
nímu. Sehnaío je o to, abt) bližnímu
přinejía útčdm a pomoc, aby mu pro:
fáaaía bobtobiní a tnbíg gaponn'no'.na
íebe, na ímé pobobíí, na ímé potřeby
a béře na Tebeobtíže ceftg ipobmoíuje
je nebeg'pečt rvgíičnébo brubn.

% jeft jajiíté Iáífa f bíignímu nej:
fráínějffí gucímEou buffe třeíťanjfé, jeft *
měříbfem jaf baíece a bíuboce jeft ftbce
pronifnuto pralvtjm bncbem fžeíťauftmí.
%išábné jiné čim), pobnift), umění a
brbinftmí negbobí taf číoměfa jafo fiat:
fome' Íáífp. SSL-otojiž, pobane' najbmaíi
Iájfu jijfron bogífon a obněm gnebe
bo frbce Iibífe'bo íneffenbm. mcg fie; !

íťant) paf pofíátá fe íáfEa ga bíarvní
a ;,áfíabni ííonp učení Šřriftoma. $e3
Iáíft) Ébíišnímn není gábnébo fřefťanz
ftmí; neboť „Iáífa, bí ím. Cim-ití QIíe;
;anbrinffť), jeft obra; čiíi gnať Rriftům,
ftetóg jeft to náš mrpt a bíe ftere'bc po:
gnámá íme't, ge jemu náíegímef' Rriítns
fám bí: „SBDtomť mfíiďni pognajf, ge
jfte moji nčennícř, buteteríi míti ídiťu,
jebni fbtnbbmW' (Sun 13, 15.) 21fm.
“Balvel mpnáííí Ia'ífu nab míru, umění
a míjelifé jine' mbtečné bart), an píffe:
„„Sřbbbpd)jagpft) Iibífbmi míumií ian:
bčífhjmi a nentěíbpcí)Iáíh), bbíbpď) jafo
měbginnc'ícíaneb amonec guějící. Řtbbpd)
měl protvctlví a gnaI mffeďa tajemftwí,
iměI mfjeíife' umění: a fbp'bvd) měl
lvífeďn míru, taÍ ge bpď) bom; přenáffeí,
Iájťt) paf fbvbvď) neměí, nic uejjem.
921ftbbyď) rogbaí na pofrm (bubbď)
ibefíferen ftateť ímůj a mvbaí tělo flve'
Eípálení, Iáíft) paf fbvbpď) neměí, nic
mi to neptoípílváJ' (1. Sřor. 13, 1. 2.)

913% tebi) m číolvěfn Iáífa ivvbag
jiná a na jejím míftě je obpor a “ne:
námift proti bíignímn gabníčbií, ftp;
na mifte' útrpnofti a bobročiunoftř fo;
bectmí čiíi ne3ří3ená Iáffn f fobě n) frbci
msvůítá, fbvš číoměř ga rogíičnúmi
lvtjmíumami fmou pomoc bíigm'nm ob;
pítá a tabčji mpbá píné pptíe peněs
fmůíi ínarnofti a máfíni ímé ne; aby \
učfolifa grofji bínbem mrnucíbo Iagara
pobělilzvtoš tafomť) číomčf bucba a jábrn
mírt) fřejfanjře' jiš pogbpí. aneb pani
the jinbm bumábá ale _nerab, jen jaře
glnuffem', abt) neuragil niob, na niebš
mu gáleší, aby nebyl gabanben a co Ia:
fvmec na pranýř poftamen; aneb' .paťli
Íbn jiným fíougí a bámá ate jen proto,
aby jmeno jebo íe Ieffíq a ííamiío:
tafolm') bobtcbinec nemá již, m fobě Šábné
fžeífanífe' Iáffi), aneb Iáífa ta n) něm
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ii; jaťo poííebm' iifťra m popeíi cbíab:
noucím mobaííná.

3 botťámámc fe ga naňícb-bm'i
€ mnobou trpfou gfunenoftí tobo bulbu.
Wit) ruce Bobatórů a. gámošnýď) Iitt'
[)ojně fc ohoíraít) na pobpotu bobro:
činnúdó pobniřů, nemocnic, rborobinců,
dntbiníhád; úftaloů,1vbotb a fitotfů, opa:
tromcn pro ganebňané běti, pro fíepé
a němé aťc. co; činímaií a muíí činiti
bobroftbeční pobnifate'íomě ?

Šíiúují bárcům, gc jména a bart)
iciíď) obíáfíem) Buton m nomináď), aBt)
taf Iabobili maruofti a pbííc jejiďya
aBt) pobnuíi je báti Ímůíi fmčtífe' cbmáíe
a oííaroě, co Bt) jínaf pro Éoba gaiiíté
nebaíi. — ŽIIe co činí boBroftbcčm' pob:
nifatcíe' bále? Sní gřiguií Bcícbp, bi:
roabía, noční bien) a jiné gáoamp tobo
bulbu, iiďňto čiftť) múnoš foněmno
bootúm ífntřum aneB pro úftamp má
npotřcbcn Býti. Šuf tebt) mpraáuní
ímpííné, těíeíné, rogřoňniďémá pobuouti
Iibftmo' f boože činění, to ten pramen
jeiid) bobroó ffutfů, po těchto fcbo'ted)
cbtí ftoupqti fbofonaíofti a ťnebefům.
ŽBig, mih) fřefťane, fjafóm proftřebfům
mufí ie fábati, abl) Ii'ce'pomáúaíi Iibem,
m;; nemají Iáífp ÉHSobu. SDÍufí fe
měru na i_ejiď) boEré ífuth) Iičiti paff
a mufí fe bo ní naítrojomati \onaba
chutná a máBná a muíí fe učiniti jafo
Iéč při bonn, abl) íe tam bootobějomc'
mebnaíi. “Inf tok); ííunce m gimě břáti
přeftaío, ncgbťmoá nic jiného, než obří:
mati fe loučí ; ate jeft to meíífť) toshi!
meči fíuncem o. Ioučí. Š.Bíritcpíc ítu:
nečm'm celá příroba ofřítoá, při Iouc'i
číomčf 5 jebné ítram; fe hřeje, nčfbp
ipáíí, 3 hrubé ftraut) přebce jen mrgne!
iai i ftrojene' 'a ímpftntjmi raboftmi
mpíongené bobrobějftmí ač 3iebné ítraut),
totig (bubom, tafg iafg profp'ímá, abrubé

11mm) Iibítloo nefííetbtí, ncmgběíámá,
buňcmníď) gáfíub mu ncbámá, aIe ne:
cbároá je d)Íabné a mtagimé.

9. Rumuni Banu ůřtitclt.

QIIŠBětěpaf naplnit fe čaé; aby
porobíía, i porobiía Tona. mi); to
nííufíeíi íoujcbc' a příúugní její, ra:
bolvaíi íe ípoht B ní. 233 ben oími)
paf rčiffíi obřcgati bítěte a chtěli je na:
gmati pobíe otce saóatiáffem; 93mm
mffaf obpoměběía: Snifoli, ate fíonti
Dube 53cm. 3“ řeťíi fuí: ŽBšbof není
gábnébo m příbugenfhoí tloém, Ěerúšbp
Houf ímenem tímto, i'báwaíi náročfftí
otci, jafoi) bo ďptčí nagtjmati.

'Baóariáě pošábambefftic'ft)napíaí:
San ieft jmeno jeho. 3“bimiíi íe mífiďni.
SRato otemřeía fc bncb úfta jabo a jaggf
je!)o a utlumit, mcIeBě QŠoba, a napíněn
íDucbemfm. prototomaí ita: sIšošebnanť)
1m 231% Sgracífří), ge uametíroiI a
učinit moťonpcní Iibu ímébo a 1o35ubií
nám [paíem' to boměaniba fínšefmiřa
fwébo, aiu) učinit miíofrbenftmí, a my
pomenuí fe na přííabu, Heron; přifabaí
QÍÚrabamomi otci naffemu, ge nám to
ba', aBpóom Begftracbu, graft) nepřátel
ímúď) jíoucc mpfuoooogeui, fíonšiíí icmu
ro fxoatoíti a ípraloebíuofti po mííeďo
bm) ímé. — QI tt) bítě prorofcm Bicí:
močífíbo fíouti Bubeě, neBo přebeibeš
přcb tmáří (páně, a připramoroati bubeš
ccftt) jebo aš namfítímí nás mpfíeb
3 moíoíti, (151)poímítií těm, ftcříg ro te;
mnoíteď) a to ftímt ímtti fcbí.

521přiňeí ffi-ad; na mňeďl) fou=
íebt) jeiiď), a po mfícd; boráď) Šubífýd)
togbíáfíena jíou Tofíeďa tato íIow'a, a
mfficfni, ťteřigjc fíoííeíi, tilviíi íe'řťouce:
Rom as to 'm'tč Babe, nebo tufa ŽBáně
Bola s ním.
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"San paf foftí a pofiíomaí fe, a
mj; ici robičomé obtbomalí, Bytíeí na
pouííti, řbeá trvpaí na mvbíitíaád) a; bo
tobe čaín, fbc-mcbíc můíc 2303 mčí

budu to ně!)o. — Qítě 'ieft iafv _čiftť)
.Íift m'acíbo papíru, na fterťú'můgeě
mtppíati čáfth) 3$ííma írbatébo', ale tafé
túbmné a Igiméa hanebné řeči.— érbce

fágati- íibu ifracíífčmu. bítčte pobobá íegvíi. Sufa mie, pafíi
bcbře goráno a bvbrým fewenem ;,aíeto
nebylo, pause Bobíác'í, pin: a poboímé
[\tjíí robí,'tat i ítbce, nenízíi gběíán'oa
nprameuo bolavým mvcbománím, newly

bámá _Iec' jen fmeřepé bpíim) břícbu a

91 p a i i m á n i.

Říšífiďni, Hašiš “Midi fíoma 3a:_
(bariáfívma a míběli, cv íe báío, bi:
milí íc řřouce: Řípu až bítě Dube?

===— _

Dtágfa to meími bůíegit'á, na ní; ginu). ŽBaÍIiceftouugříěpvÍeJteté mgbor
nebubí ic jiné obpoměbi Ieč: Imé bítě přeboiné a bobré ornice píno ieft íme:
Dube tím, fóru fi bo učiuíě, čití taf, řepébo Búíí a tdgeěái fe: proč afi gbe
jať fi I,)o in;)xýolváč. iReImť buňe bir neífmí fe Bbbaté Haft), jaťbt; na to pote
tětc pobobá fe ivoíÉu měffému, bo'něboš ííuffeío, pomgbt) uíívfííě obpoměň: Io
Ygemtiíhwuti jaťébófoíi oBtctau. čteme jeftbofpobářem, jcftiť nebbalcc 'a Icnimcc
ÍC bebrťym aneb glým bíe tobo, rotiíf: a nebBá čafu, nebobtígí čeíebi, neubírá
nešzíi obruč %:)31' aneb oBtag gíébo boňrébo íemena a můbec rnfíe pogůfta:
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m'uje pouíjé nábobě. iBobaně má je to
6 bítfami. €|3aťíitobičomé neuftáíe jim
nebobííáí, fíomem a ímům přífíabcm jc
uemgběíámají, pafíi je bneb ob míabofti

neučí ďnám a fíomg ĚBCŠÍmiíomati,
m?li je mifto bo fffoí po tnuífácb a ga:
báíce tbobjti nedyímají, pafli boponfítčjí,
ah) je na mětíjím bíle mcgi ncgmebenou
a ucccubnuu cbaíoupotíoutaíp, pafli jim
trpí, aby je bře m fam), pitfám a gabáíce
obbámaíi, pani ínab íami na poíní fj'fobl),
Ýejní frábcgc a pntíáctmt' a pobvbué je
mpmábčií: tejj bíth) ícEe Iebííibv lvtípu
a nabání &ícbe měřčíbo ftbce Brgt) gbiz
močí a gbujm' a rogíičué bucbowuí ne:
wřcíti gmvfnou, taf ge čajem jiným to:
bičům jen gármutef a hanbu, foběpaf
čafnpu i mččnou gábuívu ftwjí.
_ „D te' banbp“, ptamí fm. Gan Bla;

foúft, „o ta' banbt) pro rvbic'e, se jim
nafpoli gběběném čaftefráte mice sáíegí
nešli na bítěti, tterég jeft c'a'ftfou gniď)
mgatvuJ' Bajifté mm; mfíiďni-robí,
čolvé ímýď) powiuuoftí piínčji bBaYi,ne:
591051) to!ifne5\vebc111'7ď;íibí mc ímětě.“
„fůůj pěftoun, tafómé bitů)“ pramí při:
ííowí.

<:'[3wtogm1) otccmé a math), Hoří;
pídčete nab negme'tenómi bčtmi, neba—í;
mejte minu jiným, ale jobě. ŽRvgpu:
meňte je, jařé jftc ícmcno Hahli bo jrbcí
jejich, co jíte mínmiíi a jat jíte jebnaíi
přeb nimi! SJ'čcbořcfujtc ;,Btjtečuě, ale
bámejtc múíttabu jimjm. Snídejte, ge
„be bítč Éárá, ten je miIuje“ a ge „lépe
jcft, abl) píaťaít) běti, neš otcomé.“
Smláňtč ale fagbébomarujte, alu) m očíď)
bítcf nečinil ani nemíuwií nic nefpra;
lveblimébo a necuutnébo; ueBof „jař
cbobí ftan) rat, i ndabť) je učí tah“
ano f)!áíejte, ge robic'ům flnffí, abl) bitů)

“přebcbágeíi boBtipni přífíabtp t. j. při:
Habt) gEognoíti, poctimofti, ípramebí:

nofti a wm ! 230511a Blignímu; neBoť
„fam ráb ďjobí táta, tam i ft):tet cI;mátá.“

10. Natojmi Stjíplr firma.

Rbpg je Bpía i))řaria namrátiía ob
QIIŠBětL)bo magnetu, nfágaí je me fna'ď;
anběI *Báně Sofefomt', fterémug ŽUčaria
gaflloučena Byla, řfa fněmu: Soícfc
mnu ibamibům, neboj je mgítí S))Žarii
ga mangeífu fmon, neim co; gnf je na:
robí, 3 Quďya fm. jeft, i porobí fpna
a nagmeš jmeno jeho chíš, onť gajiítc'
\vvímobobí Iib fmůj ob hříchů jejich.

Éomftam paf Sofer gc fna, učiní!
jafš, mu přifa'saí anbčl ŽBáně, a ma!
manšeífu ímou.

91 prámč tobe c'aíu mvffeí rvgfag
ob římíťébo cííařc Žlugufta, aby popfán
617!mffeďen fmčt, a proto jíti mfjiďní,
abl) je přibíáíííi bo tobo měíta, gftes
réboš pod):ígeli pžcbfvmé jejicI). EIBftou:
pří paf i Šojef gGiaIiIee gntěfta ma:
gatctu bo měfta Qawibclva lv Subftmu,
ftcrc'g nome %etíem, protoze Er)! gbomu
a 5 čeíebi Qalvibomt), (151)je příóual
B EDřarií gafncuúenon maušeífou fmou.

Gtaío je paf, fu)-g to 25ctíema
Byli přímí, ge ŽDřaria u) noci porobiía
jima jméíýo prworcgenébn, a pícnfami
I)o obmixmía a poíogiía jej m jchcd),
protože neměíí mífta m boípcbě.

Moaiímání.
Qíoubamó togum Iibfft) mobí Bt)

je tágati: iBroč mcbíc 'bpío mtčIení fpna
23031170flvljfoupcm' [ibftma třeba? (503
nemohlo je téfjog cííc hojící gpůfobem
jiným?

Dmňcm u žBoba není nic nemog:
něbo. Ten, Hen); ílomem ílvtjm čili
míaftnč pouhou můíí ímvu ftlvožií nebe
a gemi Bnejčiílnými a přebilvmjmi tm 01:1),
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ftcrc'g fe tu i tam ltaáágejt', mobí tafé
pouhým Homem fmóm očiftiti a ofpra:
mebíniti pabíé pofcíeuí Iibífé ; alvfíař
Dn uftanoivií m netoftišitebíné rabě
ímé, mvfcuati mbřvupení Iibífé mtěíením
ípna ílnébo. QI toto uftanomeui mi:
Ioírbenftwí 2303050 má čícměf poforně
obbimomati a u mběčném píeíu mele:

Bití: i má čIoměf molati 6 apofítuícm
ÉBawÍcm: „;D bluúofoíti Bobatítmí mou;
broíti i wěbomofti 2303“ iai jívu ne:
gpvtatcbíní ícubemé je!)o a ucwpftigif
tc'tíné ceftt) jebo! iReÚv Íbn. Dogma!
ímnjl <Báně? aneb [ml jery) nibcem?“
(Í mím. 11, 33, 34.)

thatně, umášímezíineímítnou Bíbu,
“co ftcrc'g číoměf břídpem gařřebí, a má;
Šímcái bále, jafýd) proftřebfů ŽBůI)uši:

mat, abl; číoměfa gtéto Bibi; aípoň po:
něťub mpmebí a jat mffeďp tato pro;
ftřebft) Během měřů neboftatcčnými Býti
fe bořágaít), ano jat mgbvt mffemu, co
Ěůí) pw c'Ivměfa učinit, Bíba potoíení
Iibífébo jen fe nmogilaí to; muííme
Dřijíti f přefivěbčení, ze Bylo !vtěícní

GmatíQDtcomé ';bofagnjí potřebu
mtčlcm' 2503150 iaf náfíebuje:

&) "Breta fc 'mtěíií Glyn 2303) ge
ten, mg měl bofti činiti ga libi, fám
[\ege mfíeíifgbo břichu Býti muftí.

Gm. Řehoř bí: „3 mnftí'břícýn
proft býti, řev; měI ga břídm mápíatn
báti; neboť nemobíbt) -ífw,tnu ciaí mim)
fnLýti, the; bt) íám pvíffmtněn Em."
21511). %uígenc píň'e: „Éterýto číoměf
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mu!)I Ie'fxřem íibffe' ránt) bbti, jegto'
mífíefni Ít'be' m fořcnu jiš gtageni byli
a fpoíečnt') pobít u gtáge přirogene' měli!
Sat mobt fbo fám íebou raněným u:
gbramení přinéítt', anť fám ob narosení
poraněn být? Sat mobt obecnoupomoc
přinéftí ten, jeboá přítoba fama co po:
moci potřebnčbopognamenaíaw Ia;
foroe'to ofobt) omfíem nebylo to číoroě:

čenftton, nebot' „rofíiďni gaiifte' &břeffiíi
a fiámt) bogí potřební bbíif' (Wm. 3,
23) _„Gen 23131)jeít bege břícbu; a proto;
„tátoméboť gajifté potřebí nám bobo
míti nejtobšfítbo “tněůe,ímate'bo, neminz
nebo, nepofftwrněne'bo, obběíene'bo ob
břífínífů, fterbg jeft mpšffí nab nebeía;
nm); nepotřebuje nejptro 5.1fm'e'břítbt)
oběti tonutí, potom ga břítbt) tian'
(f gib, 7, 26. 21)

b) 'íDáte, pífft ím. Dtcolve', třeba
bpío mtčtent' fame'bo ěmm %OŠÍÚD,
pončmábg jen 6911 2305 mobí boítaz
tečné boftiučinění ga břídw ílvěta pob:
ftonpitt. %eíiťoít a tiše tvím), ttere' fe
Íibftmo bopuftiío atteráá je tebt) tígiía,
byla tat neímírná,v3e 'nišábnť) ttoor ne:
mobI íe Eboftiučinění oblvágiti, ano Šebo
i tmoromé mefměě bpti neftačiíř. Eiteboť
boftinčinění mufí íe řibiti ble těgfofti
ur'cíšft)ibIe bůftoienftmí uraženébo; a fíce
čím lvětňí nrágta a čím možní oíoba
nrag'ená a čím mošííí bůftoienftmí její,
tím wětífí muíí 'btjti iboftíčinění. ERnŠe,
bříď) jeft neímítná nrágta neímírne' me:
Iebnofti 230W a proto; i boftiučinění
nemůge fe ftáti teč obětí neímírné cent)
a tafoloouto obět “nemohl poftptnouti
teč fšpn 1730311

0) Řonečně učí ím. 21111eím, ge íln:
fíeío, abl) Gbn ÉBoŠímpřonpií '[ibftroo,
ne paf abl) fe tař ftaío nějatbm tmotcm
E\pťbt) i anbětífbm, proto, aby čtoroěf

nebo! mágán 'mětífí mběčnoftí ftrootn
nešli tíamc'mu 230ml.

ŽReboťmpřonpení Iibítma jeft nei;
mětííím bobtobiním pro čloměta. Girtero
gpílvá o bííe' fobotč: „Wie bt) nám ne:
ptoípěío, ge jíme íe narobiti, fbpbp
nám nebpío profpčío, Še jíme bpíi ml):—
tonpeni.“ QBffímprámem tebt) cítí fe čío:
loět mběčnoftí má,—„ina„Boba, ftetljg je;
binť)toto bobtobiní nám nebpítaí. prbp
byl fterbtoíi tmor tento bar mitofti čio;
metu přinefí, mobIo bt) íe říci: číomět
má mice co bčtomati tlvotn negíi tmůrei
a tubíg jeft t mdgán wíce ííougiti tmorn
nešli Ěobn, coš bt) omfíem roabiío'me:
tice proti bůftoinoíti a meíebě $ošffe'.

muže tebt) tveíebme monbroft 23031',
fterá mgbt) nejíepffíď) TDOÍÍproftřebfů
f boíageni mgltefíenbďy úmpftů frobď).
23136poitat na ímět Gona ímébo pro
naííe roptonpení. Sřeobíebámeime toga
nmem ímbtn toto ímate' tajemftmí, ale
pototně a mběčně měřme, že mám? tat
přiítufíeío Sebo monbroftt a Iáíce.

s„Bognejme tafé, iaE tveIiÍá ieft
*wina břícbn, jat ímrtící moc jebo. ina
celém oboru ímčta nenaíegaí fe gábnť),
jegtobt) bpí mobt fbíabíti náfíebft) břit-bu.
Gám Eon ŽBogí muftí opnftiti trůn
ííámt) ímé a ítáti íe číoměfem, bt) íňat
tletbn břídm 3 číoměťa. D číomčče,
Íterbg bříď) na [)řiď) páfíeě, pomni jat
těgfo bnbe ruinu tmon ímagati! iař te'gee
bd fe napramiti bufíe, fterouš poruffíIa
nepramoít. QI protoš nftaň ob gábnbš
nebo iebnání ímébo, mpftříbei íe břícbn
a bíeb naftonpitt ceftn jinou, ceítn po:
tání a Šitvota begúbonnébo. óíebej
bndpmníbo Íetaře, gporočbtníťa, aby ti
poífptí rabi) a baíffíbo nároobu, a jbi
ga jebo ííomp jafo ípn marnottatnt')
fbomomn — f otci!
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11. Rumuni ?áua Bržípíc „ni—[Io
múlw punljřňm.

ŠEé neci pcnocomaíi paítýři w tég
frajině, brgíce noční fit-(ig uab fmým
ftábem. $( ai anběI QSáuě ftáí pobíe
nič) a iainuft ŽBogí obřííčiía je, i Báli
fc meííce. % řefl jim anběí: Website
fe, nebo gwěftuji mám rabcft meíifcn,
ftcrág Dube mňemu Iibu: narobit fc
mám bneB Gpafiteí, jen; jeft Sřtiftuš
s.Bán, lv m_ěftě 'Damibomě. (21toto mám
bubig guamením: %alcgncte ncmlnm;
ňátfo píéltfami oBminuté a pologené
m ieííeď).

QI bueb B anbčIcm bylo mnogítmí
ívvjífa nebeífébo, dmdůcid) 230W a
řfoncídx €čláma na lupíofted) 230911,
a na gemi pofoj Iibem Dobré můíe.
Řbpg paf obcňli ob nic!) anběíé bu nebe,
paítýři míumili mefpvíef: *Bojřmea; bo
ÉetÍema a migme, co nám s.13c111».>_7,11á.1ui[.

3 přifíli cbmátajíce a ualegíi ŠJčarii
a Soíeía, i ncm'lumňátťo pvíogené m je;
fícd). 91 pogua'li, ge toto pacbvíátfo jeít
Gpaíitcl, o ftetémg jim swěftmvali auf
bčIc'. “21 mfíicfui, Eteříg ííyííeli, bimili
ic těm mčcem, Eteré jim Bplt) prameni;
ob paftýžů. Žlle ŽDřatia gaďwwámaía
mfíeďa íIorva to. ífíábajíc je \n íttci
ímém.

Rogiímá ní.

Řbpg fe něfterému panujícímu fní:
zeti nebo fráíi uarobí ÍDII,mýíííá tento
mguefíeué oíobv fe bwotu jinýd) ílvr:
dpwauýd) fnígat, aby tam raboítnon
ubáíoft w tomu jabo íběbíou obíáfiíř.
Sčbpg fe narobií Segíš Ériítuě, ©pn
5803, llcbvftaío famo neBe pobobné po:
íclítmi, abl) Iibftwu raboftnou ubanft
tuto aluěftolvaío. ĚBříBt)Íi3 lvúííc nebes

antěíé bo pufraie naňí gemě$oba bla;

fitě d)!nálíce a progpěmujíce: _:„Gíáma
na tvýíofteď) 580511 a na semi pofoi
[ibem bobré můÍeJ'

S'toboto příběhu fe učíme, proč
jeít narogení ŽBáně pro náš taf bůíe:
šité (: pqtěfíitebíné. '

1. ?Inběíé nám alvěftují, gc přifíeí
išánna fmčt,aiu)ofíamií živím; neboť
bí: „Gláma 30511 na mťn'oítíf'

Dmfíem flámn 2303 giemuje vb
iafgima nebe i gemě; ale libé pvgbpli
ííucbu pro teutv bíaš ; a fice břichem
iíou obíufíeni tať, ge uigábné ílámt)
5230511nebálvaíi i pognání jebo atratiíi.
In pvctu, ťteruu měli 230511bdti, bd;
mali fami fobě anebo jiným tmorům,
fteté lv “chotě ímé na mifto pramébo
523090.poftamiíi, iař bi fm. “Barbet
„směnili ííámu neporuňitebínébo 230%
m pcbobeuftmi obragu poruííitebínébu
c'lolvěfa i ptactma i c'tmermwácům i píaž
gům ; aměniíi prambn 2303 m Ieg a ťia;
uěíi íe i flougiíí ]"t'mořeuí raběji nešli

Gtmcřiteíiv, fterýgjeít plogebnam') na
mužů).“ (žRím. '1. 23, 25)

?Rlýnftem) sjemií íe fám Glyn 2303
lv těíe íibífém, abl) řečí íibífou _fIibcm
qumě, togfíiřowaí čcfta ílámu pramébo,
gixvébo Šeba, abl) 3mčítowaí jeho moc,
fpralvebínoft a ímatoít, miloírbenítmí
a, Iáífu a aby tať pramým ,fmčtlcm,
měčnou pramben, nímítií iaf Iib iítjaclífť)
mf mfíclifé nárobp íwčta na mfíecft)
měří; buboucí. _ . _

2. “Dále nám gmčítuií qnběíé, se při:
ncíí ©191123031'na ímčt pvfoj t. j. hw;
fojeuoft, útčdm, mnitřní raboft. (viub
číoměf 2501x; (: můíc jeho negná, na:
můge mčbčti, iebudzíi bo'bře, c'iIi nic;
nemá tuti; gábuébo mnitřníbv pofoje.
Bmíáíítč paf, Fm);čIorvěřfmou Džífíuoft
pognam mí, gc 23050. magií, to; ítgimd fe
teprm nepořoiným (:nefiťaftným. Enervit“
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jať QSolja nfojiti, 'iať fe E230Du nalorá:
titi, ano cítí fIaBoft ímou, Šeťnečiní to
booré, fteré chce a miluje , ale to gíe',
fteré nenamibí. “Eat lonitřni Boje Bouři
ro pfied) jeho; c'IowěÉpotofá íe fejioou
gíou náronnoftí a opět a opět pobíebá
jí, aš fonečně sonia fám nat íeEon a
lo Webu íe utápí. $of6o mu gcmčod;
mala, co jen írbce jeho račí, on 10břichu
íloe'm piece ie jen neípofojcnom a ne;
fífaftnom cítí. — Wage SešísšRriítné při; '
fíeí na fmět, an číomčfusměftomaljaíně
a frogumitebíně toůíi 23o3í, abt) obmotat
'břífínífa ob břichu a bo Bílšobem ímířií i
aby mu bat potřebně namebeni i ííln je:
bnatiwtaf, In; mice žjoba íloébo íe ne:
gpnftií. išat mile čloloěť toboto bíaíu
jebo íípfíi a 3:1ním ibe, Bíabť)mír 623W
bem, o ícbou íamóm i s celým íloětem
w bufíi iebo fe mrací; on počíná ípofoz
jenom boti fe Iofíím, co mu 231Wufíábá,
on míří ie 6 nepřáteli; flot'nni; to bufíi
iebo — Nabi) poťoj naítciloá.

3. ©33qu paf můgeme gtoboto gpě:
mu antélífe'bo pognati, jafe' poloabl)
máme boti , aoocbom ;,narogeni íMně
bofonaíe fe těfíiti ibíabébo omoee jebo
gúčaftniti fe mobíi. íBoon, Blaho, fpáfa
mohou gaioítati toíifo lo ítbce těd), fboš
Hou bobte' loůíe. .Sjíe, anběíě nebaíi
paítožůln určitépo rogfagn, abl) pofpí:
d)aIi bo $etIe'ma a tam fmoma očima
gřeli narogene'bo ěpaft'teíe. 91mm!
tafoloe'bo togtagn oněm paftýřům ani
třeba nebolo. ťibem, tteří jíou bobté
loůíe t. j. gabo'ítimi fme'bo fpaícní, ftačí
pouge gtoěběti, Ebeín) 230W floe'bo na;

I)o I)Iebají. Iaf i tito paftoři přímí
ólvdtajíce-bo %etíéma-. Gm. ?lmbrog
při tomto mífté s.Bt'fmafm. pognamenalz
„Žíšig, iai paítořotoé d)!oátaji fjeílím
ŽBet—Iemffúm a né fe 3-toI)o, ge neímí

loábamo Býti, fbo Segífíe chce na:
legií."

Sebnej bIc příflabn oněcbno 560311196;
pafteroců; nefig loftízíc©pafiteíií1oémn
boBron můíiv íloou a naíegneč Sešíffe
a oním ptam; pofoj, ífutec'non[\Iašenoít.
ŠBřímě:mu lo bar frbee píné'pafnjřífé
profton) a anbělffé newim) a pocítíš
romně paítýtífé taboíti a antěífťe' bla:
[;oíti.

12. „Bešíš ohřegán.

Qfmébo bne po narogení bolo bítě
oBřcgáno, a nagmáno jmeno jeho Segíš,
ftettomg bolo nagwáno ob anbčía, prloé
neš íe počalo.

91 o ; ii m &n i.

1. 231%)uftanomil obřígfu na anamení
fmIourot), ftetou š abrabamem učinil;
(1. iBlojš. 17, 12.) Dbřígfa [n)Ia pieta
oBtagením onobo očiňfowání ob ptloot;
nebo břídm a poíloěcení milofti 23032
fterc'š měl .Qtiítuš uftanoloiti. Segiš
loíaítnč nebol poloinen pobrobiti fe
tomuto gáfonu obřígfy; neboť na něm,
ťtetog Bol ©3911 2303 a Botoft nejíloěá
tějfíí, neBoIo gábné bnfíeloní nečiftotl),
a te'ol) tafé nebylo třeba, aby obřab
mpgnamenáwající Buboucí oc'iffťotoa'ní
na něm loofonán Boí. Dní paf bo;
Btoioolně fe tomuto obřabnému gáfonn
pobrobíí, aby nám baí příflab poftnff;
noíti ftogtasům 23031111.

QItoííaÉ oúřegání EBáně má jcíítč
jim) btubífí loognam. Šťtiftné, an fe ob:
tígce poblooIiI, 3a1oá3aí ie tbííu m9:
foupeuí- naffebo, ano on tím ji; morou:
peni naífe gapočaí. %eóoť tím, ge fe
Rriítno ba! oBřegati, poftamil fe 1an
IDřabu Dřífínífůro ; on toga! břicho íměta
na fe, jeíifoá oBřigfaBola gnámfou bit;
fínofti. Žebbog fpíniío fe, -co mami
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Žlpofftoíz „Ioho, ftethš hříchu ne3naI,
učinil 3a nás hříchem(ohětí hříďm), ahh:
chom mh učinění hhíi ípramebínoít EBugí
(oíprawebíněni, přeb23ohe1n)ífr3e něho"
112.901: 5, 21.) 21na jiném miftě čteme:
„učiněn hhí 3a náš 3Íořečenftnaím"(Gai.
3, 13.) 913mm hía'fá fm. $Ctnatb:
„?Into fe 3=e3ísš3áfonn ohří3fh pobrohií,
mhftnpuje co hřífíníf, poněmabg onen
3áfon jen hříňnířům bán jeft. Bb
té Qwiíe hh! Segíš pončfnb beminen
mhfeuati bílo naííehv mhfoupení ; nehoť
3arnc'il íe 3a hříchh Iibítma. “žlíe on
fpvíu i bílo lvhťupiteI-ífe počíná, neboť
mhíií ji3 trew fnwu pro ípaíení fměta.
Iěch něfuíif frůpěií tribe, Etere'při oh:
ře3ání ímém lvhíií, jíon 11.13načenívne'
lveíife' obětí na řízígi,fbe paf frew ílvou
mhbá pInhm pronbem na ípcíín íwěta."
QI ím. anmíf 3 (Sranabh bvflábá:
„Safe tůgomá 3oře3lvěftnie mečerní tefí ť:
tař mčftí rů3omh čerwánef ohří3hýlšáně,
„žeu mečer gimotn 3th fpíhnc frew
jeho infohh úwbnh be'fíf mííemi preubh
ímatého těla jeho pro1 híaho íměta."

2. 2111a3ma'no jmeno jeho
3 e 3 1'č. 53ibe'íohč čaítofráte přiflábají
imena ííamnč 3nčiíeí, amfíaf hhmají 3a5
čaíte' Mid) ná3mh ponhhmi, prá3bnhmi
3lvuťh, jená mlaftnč ne3načí jejíeh ífnteč:
nhch 3áííuh ale ípíífe upomínají na to,
cohha jací hh tito Íibe'hhti měíi. thčejně
híbné pochlehnictmí 3 jebne', hrboft a
phcha 3btuhe' fteanh mhmhfííejí taťomáto
ime'na; 3žíbta pat fíouší jim 3.1 3áf[ab
marná 3áííuha ; jíou tafomá jmena [i(he'
peuí3fh, chatrné po3látfo, ftethm fe mat;
nimi Iibe' m chubehě ímé 3bohí; iícn he3e
mfíí cem; o. 3ní čaíem jaře úímčffef,
info „potuteíná hana.

Sinai to při imenu Sešíě. into
jmeno 3nac'í m3neffeno'ít, melehn a bů:
ftvinoft, Herd; fe temná m3nefíenofti,

meíehe' a bůftojnofti oíohh ŽBáně. 233%.
íifoft jeho hhía cb archanběía 3měfto:
mána ííomh: „i)I m3ůxve3 jmeno ieho
Sešíé; nehof mhímohobí íib hnůj ob
hříchu iehoJ'

Smena Šegíš 3namena' tebh toíif
co \vhíwuhebitel, íbaíítel; i 3nae'íptam)
úřab toho, jenž, přífíel híebat a fpaíit,
coš hhío 3ahhnuív; jmenu to hIáíá tebh
neífoučenou Iáífu a moc Šmíitelomn.
QI 3ajifte'Dn 3tuííií pouta naňí porohh
(otroctmí), on 3nic'ií ortel inu-ti, fterh
napíán hh! na čeííeh nafíich, hneb jat
iíme mhífíi 3 gimeta matfh, cn3ah1abil
ímon frmí minu, fterá proti nám ílvěbz
čiía. *Betr můčí íhwmágběné tabh gi:
bavíte h(áíá, še „není na Šábnéxn jiném _
ípaí ení aniž jeft 3njifté jmeno pob nebem
bána Iibem, ífe3e nčš hhchom měli ím;
íeni hhti, leč imeno Segíč“ ; a tím lveími
bůftviné mhííčil [\03ffhúřab SegífíeŘrifta
cv iebine'hu proftřebnífa me3i 230hem a
Iitmi. Ščehof fEr3eSťriíta a moci jmena
jeho oteivřem) jíou nám hrám) neheš,
fteré puíub pro htíchh naffe'3amřent)
hhlh; mocí tého; jmena pogbmigeno ieft
nebohé f(eííe' putvlnftmo ?lbamomo 3 nei:
hlnhííí propafti, 3pouí3ení a 3ahhnutí
ímého Éíhnomftwí neheíťého Dtce a
f běbietwí neímrteblnofti; moci téhoš
jmena mtiíťnuta jei't 3rv3eňátfům bo
bnííe pečef-mhfoupení a lvhlvoíení 230:
3ího. Sen íft3e 3áíluhh a me jmenu
Segíňe Qrifta I3e číoměfu nahhti mfíech
těchnnbpřito3enhch miIoftí, jimig iec'Ioměf
opět oípmme'cíněnhm ftáti a mípraa
mebínofti 3nchomati můge, (13 I3e mu
wiíti bo fíámh měc'né.Báííuhami Ž|3áně
me jmenu Seho hhmá číoměf bíe těla
3to3enh i bíe blaha ohro3en a na to:
marhšftmí fhnů 23036) přijat ; těmitéš
3áííuhamž a me imeem EBáně může bez
fpěíh fřeífan u mh3námání with ímé
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pofiíněn Býti a uaBýti bud,)a pramen)
a íííp, hbo; Sřtiftuš nab ílmjmi měr;
nými lvvíií ; m gáííubád) a me jmenu
išeáífíe Rrifta nabtjmá fající bříííníf
uiifítěuí, ge ieít mu 23ůf)_miíeftim a
obpoufítí mu bříďm jeho.

5335áí1ubád) a me jmenu ŽBáuč
bťnvají poíměceni, fbog fe mčnují ííugbe
oltářů Šebo , lv nicí) bocbágejí gaiman:
benci mileíti íůatef jejich poílvěcuiíci,
w nid) nabýmaji umírající gdfítitu a
pofiíu m Drůgád) ímrti, a pomoci těcbtv
gáílul) $dně webdgi íprawebíimť) to
ííámp lvěcne'm towarpííítmí ©vna 230:
gibt). —— '

Seíifog u_ámtem) jmeno Segíě I)Iáíá

'neífonc'eueu melebnoít, bůftojnoít nm;
íitele naífeíw, tož, taEe' gdbá, abychom
lv uejblubfíí úctě Šemu fe flančíi ; je;
líto; ípoíu směftuje uempmagiteblnou
bobrot'uvoft :)ebo, taf mymábá tég ob
náš, abpdwm nejinteíeiííí Iáífou fuému
[nuli ; a jeíifog oíwěbcuie 3er bogífvu
moc a ňtčbrcít w utělomání poíilixující
ulileíti, má taře lvybígí, (159690111Búplnou
bfuvěrou Jemu ie obbaíi.

2311bi3 tem) jn:euo_Je3í6, abpcí)
míuwil ílonn) pííné ©a1ameuuow1),
(6, G.) iato pecet' na frbce a na rámě
uaííe. nimi na írbce naííe, totv obuiíťo
Iáífp, aby mííehfe' [)nutí íílt) írbce na;
ííebo nálešelv 1icí11ě3e3íííi5ťriitu; pec'ef
na rámč, tento uáítrvj c'imwíti' [i_bífé,
aby \vííiďni ífutfomé „naííi 1m;d;á3eíi
ae gáboíti aalvběciti íe Striím, a aby
neměli gábuebo jiného cíle a tance, '[ec'
jeho c'eít a d)1vá[u. sBallmcípam 1110in
rici, je netolifu itom) ale lvefífert'pn
thím a gitím imma prvmc'lciwáme oiw
ítatoílamué pogbraweuí: $d©1válenbu$
pán Sešíš na. měn). sllmen.

Siítá gboguó. matic'fa cbpítaía íe

fimrti, apoměbínít jeji těííil ji nabčii

Mabvfli, Éterág c'efá fpramebíime' m ne;
Beííd). iš Bvía nfpjeue uwííi, uebrbgiía
íe trefu bo mččuufti, penčmabg 2230511
gnej'íepfíí ííh) íme [n)"laííougila. Seu
jebuu měc,pumila, Iegímně mac nq írbci.
Rty; paf nvuí přeb (baba mítoupim,
co mám já íproftá oíobic'fa říci? Síbe
naíegnu itom, abpď) 2301x: mbobně o:
ííowila 3 cbppwčbčl jí gpolvěbíníf:
23ubiš Begftarofti, mila bcero! až,přijbeě
bo nebe a mftoupíč fpobuogí trunu
Božího, rei: íBoómáIeu Bui)23cmSegíě!
a mefíterým neEeífúm kmenem, mfíemi
ťrubl) ílvatťycf) a anběIů 23036) gagní

obpowěč íiamná: 213 na měn). 91mm.

13. „Sešíš m thúmě nhětmnún.

(Štýřibcátébo bne po narogem' pána
Segífíe ueííí .bn robičowé jeho bo Šem:
gaíéma, abl) ípnáčťa _ílvéýobíe přcbpiiu
gáfoua S))řoigiííowa poftamiíi ŠEdenu,neb
Eagbt)privorogem) parbo'ííf měl psímčceu
[i)ti *ba'nu, a paf abl) balí oběť, iai;
na.“tí3eno 5910 m adfoně s].šánč blbé [)r:
bíie'ef, aneb bme [;oíoubeítef.

231)[paf Ir:Šetugaíemě mug, jmenem
Gimeon a ten byl ípralvebíimi) a “Dobev
hajní) i oc'efáwal. potěííeni .Šgtaelifepo,
a 53116) 131).va na _.něm 2[ bylo mu

07: ")?/neim iw. 516106111),ge neugti inu-ti,
lech) ugte'lprlve' Sirifta Bárta. 3 ptifíel,
pugen Songbem ílšáně bo (mámu, ptáme
ftp; umáběli bité .Segiííe _tobitolve' lebo.
?! mgaw iej na tofu) ímé, cblválií 23090.
řfa: Sčpuí propouíítiš ííugebuifa ílve'ly)
Z|3anepoble ílowa íwébo n; pefvii; nebo
wibétp oeji mé ípaieuí nve', tteeég jíi
připramil pžeb obličejem 'wfíed; . Libi,
ímětío fsjemeuí nárobům _af íláwě Iibu
ímébo Šgraeíífébo.

91 otec i matfa bitěte bíwili íe těm

mčcem, fteré prameni; byh) :) něm. 3



_33_
požehnaí jím Gimeon řfa ť matce jeho
Emmi: Žeuto poíošen jeít fn pábn (:
fu pomftání mnobýd) m Gaudi, a tmou
míaftní bufíi pronifne meč.

91 to tu; Dobiuu přiffta i 21mm,
bcera žšauueíowa, protoťpně, a ta mboma
Bpía ofmbefcíti a čtyř let ftatd, ftcráš
11en\1)d)á3ela3 órámu poítt) a moint/f
Bami fíoušíc 213mmbnem i nocí; i ta
d)!lxííiía ;Bárta a míuwiía o něm míjet
cbněm, Eteříg čeřaíi mpťoupení Samek
nebo. _

21 jafg mpřonaíi lofíeďo pobíe gd:
fona ŽBáně, mrátiíi fe bo Gaíiíec, bo
me'fta jmébo Sham-eta. ŠDítěpaf roítío
a pofiíoroaío je, jfonc pIne' moubroíti,
a miíoft 2303 Evia na něm.

stoaiímání.
1. 2130adfomt SUĚojšín'omě [\pía ma;

tfa, fterág porobiía pueboíífa 40 bní po:
magomána ga nečiftolt. EBDupípnutí těďy
to bnů byla pominna jíti bo chrámu a já;
bati, abl) mobíitbou fnčgí gibomjfýd) Bota
očiíítěna; i měla ípoíu přinc'íti oBětpři;
fáganou. QŠpízíipacboííf prmorogencem,
mafií tafe' .boípobinu oBčtomán Býti ;
neboť ivfíe prworojené bolo gaíměceno
í|3ánu uo. mběčnou památfu, ge 25119
míícď) prlvorogenců Šibomífýd) m (Egry
pte' ufíetřií, auto ímwme' (&gppťauůfmttf
abpnuíi. *Boněwabš aíe mýbtabnč jen
pofoíeuí Semi Efíušbě dptámomé určeno
Bpío, m'ufiíi prlootogenci oftatníď; po:
foíeuí jiítou oBětí peněžitou roofoupeni
Býti. ©me em platil tento gáfott jen pro
ončejné math) břífíné a proto; SDřaria
Bota mpjmuta, neboťona grogcnímGona
jmébo netoíifo neBoIa gncčiňtěna, nýbrž
Bota nejmýfíe poiognefíena.

Sne; Bíaboííamená *Barmaapofott)
pobroBiIa je úplně mime pramcnému

adfonu. Safo (čim jejípobmoíil je oň:
říčce, ač břichu na něm nebolo: ta! i ona
cbtěía gáfonům m oBřabecI)očiňťomacíď)
bofti učiniti, ac' gábnébo očifftěuí potře:
tma nebola.

(io tebbl) ímatia učinilo., má. bin:
Boh; mógnam. Dna totiž oBětomaIa
Boáífébo©pnáčfa ímébo neBeífémuDtci
a. tím móbaía fe ímljd) mateřffýď) prám
o. nátofu fnčmu. SařoBt) Evia řeřía:
QBěčnť),_neBefff;Dtče! Bbe Ii bámám
poňab nejmětffí a nejbtašffí, jeho; jen
báti mobu, bámám Ii Gona tmébo —
ft)!la mě!)o! SB'újmi ho, aby ííongií tobě
ť oííamě, fmětu f ípáfe, jen babi; Hjoše
[ibem miloítim. íme jrbce frlvací, ale
megmi fi co Ěwébo jeít a mesmi m občt
fpolu — mé frbce, mé gun).

Gtari) a gbojm) to obyčej m cíl-Fmi
míjí, ge math), fu); po porobu ogbra:
točit), jbou fúmobu. Sbou totiž,je jmom
srogeňátfem bo cbrámu sTýdně,Foeg jim

jtnba *Báně fráči lvftžíc, a Fox); je BDI
flomem 23o3ím umítaí, webe je paf ob
Bránu) cbrcimowé přímo Íoltáři. Šín
Be'řeroBátfo a Habe na oltář: na guamení,
že je též, matfa Íííámě 2303 d)ce mi);
cboroati; a fpqu profi tněg, (1131)voje;
hnáni ĚBoáí bojně fpívnuío jaf na bítě
taf i na matfu, tato abl) bítě i fíomp
i ífutfi) Begpečne'mebIa ř 230%, ono aby
projpt'maío měřema moubtofti robic'ům
jmým fra'c ofti, íoEěfbuffetonímu ugitťu,
$obu fu fíámě.

Safog paf ga nafíiď; boo mnohý
nimi) a ušitec'm') obyčej fřejťanjů'; při:
d)á3í ro Iebfoít a ganeboámání: taf mí:
ftem i tento obřab Býmá robičťa'm of::
figur) a nm; je jemu Bu'ó gceía 11317515:

hají, aneb Ša'bajt', abl) 5171to jící) bomě,
- tebp 5 ganebbáním órámu s.Išc'mě,mo:

fonán. — ?lmfía'f robičfl) taf jebnající
gajifte' neumááitp, jať rveíife' miíoíti je

3
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23131)uc'aftm) učinit. shai, je 23135 než

mpímoíaobíl gpatrlíébo nebegpečígímota?
3m; iim nefivěřií číoměfa, bítě Gbufíí
neímrtebíuou, aby je m1)ď)omámaiíce,
po'íogiíl) gáfíab ffítěftí icbo čaínému i
měčnémua taf rogmuošiín ígáfíud) úvod)
pro ípáíu ímé buffe.

9m to, robičfa Eřefťauífáporobem
bítěte togmnogíía netoíífo ípoíečnoft [í'o=
ířou, m)!arg ona té; círfmí 2303 notoébo
poíťvtía úba. menííig ííufíno, (151)to:
boro uomébo úba to fpoíec'noftí círfcroní
mvcbía? Elleníííž, to obřabem mágnom
í boiínlmoúm, fbvg nomébo tohoto úba
mnáruc'í neíouc, přímo t'ráčí Íoítáří, abl)
bo tam ííogíía u nobou tobo, 19113řefíz
„i)řecbtc lnalic'ijď) příjítí fc mne, jejid)
jeft Éráíomftwí neúeíféP' 3m; negbá
fe, jafobl) tato matfa É oíabč Etefťauífé
praloíía: $k, toto nemíumňátt'o,fteré;
jíem lo Boíeíteď) porn-bila, obporoučím
toBě, ofabo Éř'eífauff'á, obporouc'ím tmě
Iáíce, a íííbují, ge otcboioám je tof, am;
ouo toutég bouoíí'ío Íť mírou a tutéž, dwg
maío '[áíťu a uabčii, Etcrá tebe íbromáš:
buje foícm oltáře Segíííe Sřrifta!

2 into čáít ílo. emangeíía čítá círz
foto na ben Dcifíťowání 513mm)Wario.
233 ten ben Bípoají přebe mfíí fmatou
fmčccut) bromice čilí looíťomé ímícc ut:
c'cnc'pro foíteíní potřebu i pro pobognoít
bomácí. ílřafíí přebÉomé mobíímalí fe
fpoíuc'uě me loeíiřém íougení a ncbcgpečí,
f. ». Fm); Drogíío frupobítí, přímaít) a
btomobítí; Etéto mobíítoč roggebaíi mo:
íťoloé íloěccué floíce a proto je bromif
cemí haglvaíí.

ŽB nafíí cítfmi panuje ob nejftare
fííď) bob obyčej rogšebatí tííugbám 2304
gím moífomé fmícc. Ioto ímíce umana;
menámají, gc Scšíě Sřtiítue, io jebog
jméně fe íbromáz'čujeme, ieft to praroé

fmčtío, jen; ofroětínjc ťagbébo číoměfa
prídyígejícíbo na tento froět (San 1, 9);
i mají náš froíce bořící pologou5omati,
ancbom říbiíi fc fíomí) ?lpofítoía Ěáně,
au píffe: „Safogto fpnomé ímětía dwi
En," ((Efefť.5, S.) Rop; tebt) to fofteíc
patříš na fmícc bořící a amíáfftě ga toe:
četa pogornjcč, iai půmaívnť)ímit čnící)
proftorami cbrámomými fe rogíémá,
toš ápomeň fi, ze íloma ím. emangclía
jíou to přerogfon'ué froětío, jen; nám
to mraťotáď) gilootq'fmítí, taÉ se i cíl
ímůj i ucítí) fněmu meboncí gřejmě a
jiftč miběti a po nicí) Bcgpcčně cýobiti
můžeme. Řbpg fněg o fíaíonoftí ílvěcení
bromnic měřícímímíce rogbáwd : gpomeň
fi, že i tobě bo mfp bána byla toýgltamná
ímíce při tmém fřtu; že bána tí byla
5 ííolvp: „*Btijmi hořící ímící a Begúboru)
3ad)o1oei tento fřeft iroůj, gaóowámej
5803 přířáganí, abys aš sBainpříjbe ua
ímatúu, mobíš mu jíti mftžícloftálomftmí
ueÚeíféJ' Íšubcť paf ti pobooně bána
bo raft) jefítě jiná fmícc a fice při tmě
ímttí, aš toEě gaguí ííowa; „Cšjbíe šeuid)
pumy, mpjbi mu loftřicJ'

€|3rotogo to bbej, abl) neubafío to to;
Bě ímětío mírt), zim I)o ífutft) boBrúmí,
oc'ííítuj bo pofáním, alu) úmrtní ímíce
to ruťou tmod) nec'iniía tobě přebbágcf,
ale oíměcomala myf! twou Bíabou na:
běíí. *Bamatuj tvgbt) a ftáíe na fíoma
ŽBáně: „Eat íměť ímětío mafie, přeb
Iíbmí, af míbí waííe bobré ffuth) a me;
IeÚí Dtce to nebeííďp“ (imat. 5, 16.)

21 ti) boípobátí fřeífanífú! uroo'ó
fi na moí [, gejíí fám ptmní fmící robomč
imám, ftctáš má mfíeďp obpmatcíc bomu
troébo ofroěcomati iročtíem mít!) a bo;
Brébo přífíabu. %eBof Éríftué pramí:
„Qibé nerogfměcují fmíce, aBt) ítamčli ii
pob fbcíec, ale na ímícen, abl; froítíía
mfíecbněm, Iteříg iíou mbomě.“ (?Rat.
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5,15) Ba tafcmou ímíci pomohl SBM) Ioftí: neboť i u 230% gnámé ieít i u
teBe, an ti ímčřií rotinu troou a tebe GM.“
pánem icifm učinil.

(Snoub. 4, l.)

319, maffo fřeífanffáhvomeň ifl, 14. Mnhrromí: nů mínbnbu přímí
geš meble manžela ímébo tafé ptmní
m bomě, fteráš má ímou gbošnoftí a
rogfíafnoítí jiným fmítiti na ceftu.

a hlanžli [t—Bcšínomi.

Řbpg fe narobií Sešíš h) ŽBetíemě
Bmláfftě maií twé bcett) a ííugft) ftác'eti Sutomě, přijeli mubrci ob mlácbobnbo
info ítopami tmě Bobabojnoíti, tmě obe:

“J
Ž.

FM

Strugaíenm, řfouce: SÍ'bejeít ten, řterťpg

\vgbanoíti bo n\ůIe 2305, tmě poforp,
čiított) a tmě moubroíti.

QI lvi), míábeuci a panny! měgte,
ze bořící ílvíce jeft fpoíu GEL—agentbu;
ffelvní čiftott), fterág jeft nejlvětn'í 05:
boímu lvan'í i gáfíabem Duboucí ípva:
jenofti mafii na gemi i obmění) m ne:
Beííď). %reite fi m pamět fmaté ííowa,
je; SDud) ím. napíal ro fnige moubrofti:
„D jaf frdíné jeft čiftotné píémě lv íťměz

íe natobil řvát Bibolvífý? nebo wiběíi,
jíme Divěgbu je!)o na mýdwb'u a přijetí
jíme flanět fe jemu. uíívn'etv to 53%
robeB, garmoutií fe i wn'ecfeu Getugaíem
S ním. 21 fbromáábiw mfíeďa fníáata
fnčgífá a učiteíe Iibu, tága! fe jící), fbebt)
fe Šřriftuš měl uarobiti. Sui paf řefíi
jemu: ŽB Ěetíemě Subomč, nebo taf
piáno ieft ffrge protoťa (?)?icbeáfí'e):
21 ti) 23ctíeme gemě Subffá, uiÉoÍi neifi

31!



neimeuffí megi fníšatt) Subífomi, neboť
gteóe mojho mělooba, Hen); B!) apt-a;
momaí Iib můj Sgraeíífť).

berobeš paf tajně pomoíam mu:
btců, pilně fe jící) mpptámaí na čas
bmčgbt), Éterág íe jim Bula uřdgaía, a
propoufítěie je bo 23etíema, tcfl: Sběte
a pteite fe pilně na bitě, a Foo; nule:
gnete, glvěftujte mi, abpd) i já přiiba,
Hančí íe jemu. ŽDÍn'm-cilovíívííemfíe
frále obieíi, a ai bmčg'oa, ftetoug Boli
miběíi na múóobu, přcbóágeía je, a;
i »tiffctfíi, ftcila nab míftem, fbeš
Bpío títě.

Ilgřemfíe pat“ btvěgbu, grabomaíi fe
tabofti weImi mcIifuu, a mffebfíe to
bomn, naícgíi bítě B &)Rariímatfon jebo
a patfíe, Flančli fc jemu, a otemřemffe
poříabp ímé, obětomali jemu ban), gíato
tabibío a mytím.

23mofíc pat ob auběla roe ínáď)
napomenutí, abt) fe nemraceíi fábero;
beíomi, jinou ccftou nalvrátiíi fe bo fra:
jim) ímé.

Mogiímání.

1. SRebámno poípídmíi ď)ubí pa:
ftúřomé tjefíím 23etíemífom, Bom—leana
běíem wobíbnuti bíebat natogeltébo ©pa=
fiteIe; bneB paf mibímc Bohaté mubrce,
ani to prací) fíeíají, špafiteíi ímému íe
flaníce a nejffrooftnčjfíí píobt) gemíflood)
iemu na obět přináffciíce. 21 fbo toto
mubrce rovÚí'oíI)!c'oat Graňteíe fměta?

ŽBrmnímvBíbuutí lovfíío ajiď) ftbce
míaftníbo; neboť obecná polvěft, ge bo:
plnění) jíou čafomc', the; má 3 Saraeíe
mviíti meíifo ťrál, gatoítaía i Enim a
rogbátaía m írbctd) jejiá toubu po něm.
sI|3roto pilně fc oblígeíi po mfíem, co 59
jim o groacní toboto očeťámanébo po:
france nebes baífíí sprchou a pohnutí

báti mobío. 3 mppínií 23111)pobimně
toubn frbcí ídicí).

Dbjetviíať fe neoopčciuá bměgba
na obío3e neBefÉéa fpmda jim, aby íííi,
tam je -tonba ieiiď) qu'ot'. *Bognei tu
milí) čtenáři iaf pobimně a Iaitamě ?Bůí)
fagbé boBré Úuntí írbce poťornébo pob:
poruie, fag'con touhu fíícdpctnou pob;
náffí, jat ii ioftříc mhd)á5í, a iai nafty
cuje buffe, jež,po íprameblnofti Iační a
áígní. *.Brotogitt) lo 23oba boufei. *Babíi
ti těgfo bobíbiti fe hmmm), »azfli ro;:
Iic'uévoópbnofti o ím. prambád) ůntítaií
moííí tu-ou, míli fc fua'c boťonce boiíg,
ge pcmnébo přcímčbccuí “ loěccd) ímébo
fpaíení ucbojbcě: aj negoufej; i tobě $a:
iifté gaílvitne jaíná bměgba a. ofteješ
mffecef, an iafnč fc ofmítí tomm tmůi
a mrátott) pocbobuoftí gmigí mfmětíc
mím; miíoftí 2303í míité.

ŽBcďIijiš bí oubo potofáš-íe Bbřírbcm
a posuaíě opět a opět, geo příliž ííaoom,
než,(1696mohl oboIati Webu: proto jcfftč
negonfej, aíc poroftaň a fetrloei ro Boji;
i tobě mgcibc bměgba, Éterág tě mpmcbe
gbíubifítě břichu a pofmítí tooě na ccftu
fbrabu tmě ípáfo, Íbeg tě *Bánumítá.

2. Me fam nejprlve' mebIa ona pobi:
mná bměgba mubrce gitajů mť)ď)obníd;?
2Bebía je přímo f lůgfu *Báuě? žRitoIi,
ona pogůítatoiía opatrnofti a Bábarooíti
jejiď), abl) fami bíebaíi nomě natogcnébo
fráíe. iai iebná moubroft 23ogí aš
pobneě 5 námi.

23ůf) nám uběíií boinoít buffcrouíd;
i těíeínúď) ]"11a ícýo'pnofti, abyťbom mou:
bře jiš) upotřebuiíce, ímé ípaícní “>qu
tonutí. 23111)náš neftamí ibncb (1 ad:
gračnč f botowému citi, núorg dm, aby:
ď)om fc bomtmíeíi, 5fonn'eíi, pracolvaíi
a taÉ mcfffeté ííIt) ímé mpminuiíce, cííe
ímébo fe bomábaíi. Ieprtoc' tn, tbc
neftac'í ííto uaífe přitoaené, přiípímá
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nám iBůI) miíoftí froon. 9321;máme Ely
Iint) a ftromo fágeti, ofopáwati, á toůívec
pěftiti, ate grůítu á ftomn potřebném
íínnce a befítě uběInje 23131)íítěbtou
tutou fmon. Šuf tafe' bál nám to5nm,
á'bpóom pomocí je!)o blebáíi á gťonmáíi
prambu, ale am; fe naíegená prámbá
njaía ro bucýu náfíent, aby tu ro5fmetíá
a bojuéfw bála omoce, Etomu potřebu:
jeme baru miíoíti Queba ímátčbo.

QBfítípiI nám 231% bíab á gígen
po fptámebínofti, aIe nafocení tébog bu:
cbomníbo blabn a teče gígně nemůge báti
Ieč miíoft jeho. Io hoffe tať přibil,
clone-Domnegpoďpáíi pro ímon fifu (1atm:
ffenoft, anobrg abychom logu) na mníti
týowáíi, ge nic není, fbog íágí a gaíémá,
ale „že mffebo gačátef i fonec jeft 23135,
jen; gnif á gtůft bámá, a tubíg ge matno
jeít ftáročti bomu, pafíi tboípobin ne:
[tawí fpoín. s.[šrotomami ftaré příííoroí:
Giňme ob Éoba počátcf a Bnbe bootu;
pořábeř.

3. Gbcešžíi bojíti Sřtiítá a ípaíení
u něho, mnííš po ceftád; fněmu me:
bancíď) cbobiti info mnbrcome' ob mi):
(bobu, totig mufíš míti pemnon, Ba negz
matnou míru. — Sat“pemná Bota míra,
těchto mugů nagnačuií ííotoa jejicý:
„Říšibčíi jíme bměgbn jebo ná toýcbobu
a pžiieli jíme Hanět íe iemuJ'

ŽRerogpafoIoáIi fe tebp ípatžilofíe
bobimnou bloěgbu, netágaíi fe: *.Bročprá:
mě jen btoěgbámá nám ufagomáti m ceftu,
proč nepřifíet iim')pofel nebeffý? % ne:
Iefáíi íe na ímé pouti gábnýď) obtígi.
SÍNĚ přijeli bo' Serngáíe'má, Bpía ptmní
otágfá jejiď): „Řbe jeft ten, Eten) fe na;
robit, fráí gibolvífýf' 21ble proti mffemn
nahání jejid) nebylo gbe nífobo, fbol'at)
jim Ent mobí boítátečnon obpoměň báti.
Serobeě i tábcoxoé jeho 5běfiti fe nat:
tonto otágťou, co; omíícm mnftío účtu:

cům roeírni pobimno a nemiío Býti. Sha:
tměío fe tu náI)Ie přeb očima jejid) ; ne:
obyčejná I)!Uěgba gmiůeíá gobíobt) a u
[ibi nebolo rabi). ŽIRoÚIichbom fe bi:
míti, 51,51; Byla to těd)to mráfotáď) moí!
iejiď) fíeíía? 52va Byla gtnigeía míra
iejió? ?Iíe oni nepoůňníi míti). líčení
gibé fonečně ntágaíi jim f$etíému, fráí
fám me fme' gáríímofti muůígeí je ftéte'š
ceftě a neobyčejná bměgbá ope't fe iim
ijemiIa a ftáía fe jim můbfpní.

Into pemnou míru fmou bofágaíi
paf nejffmě'íeii u jeííí ŽBetIemfFód).$k:
baíi nomě narosene'bo Éráíe a naíegíi
ftate' bítě. ?I fbe ie naíegíi? S)?ero pa:
Iáci fráforoífém, nýúrá n) Bíbné jefťpnt
čití m cbnbe'm d)!e'mě, ne na trůně, nýbrž,
na jefltď), ne to Bobatém ronfíc, nýbrž
ro cbatrm'yí; pte'nfáď). 91 nic měně Ha:
něíí fe jemu a oBětomaIi jemu hrabě
3505, fteréš přinefíi 3mtaítt ímod). Seiid)
míru tebt) nepobrorátita Šábná ani febc
nepřígnimčiffíofoInoít; ona mítčgííá nab
mffemi tčgfoftmi.

3“ tmojí míče íe fnab mnobe' těší
foftí na obpor ítámí. ?ibé, lteří jináf
f učeným aneb áípoň ftogběíaltom Iibem
fe řábí, podmbují o 23o3ftroí “Mně, ano
ínagí íe bořágati tobě, je čemu tato:
Iícfá círfem učí, jeít lveíťrge jen ínu'y
fííenfou, jen fprofton poloíbáčťon Beg
[)iftoriďébo pobftábn. mnobe' notoint;
úíměfífp'foíaě tropí ge lot—lebo,co fe na
ŽBoba, na je!;o gjetvení, ná foftelt; (: řáb
tněgífí) mstabnje ; i mvbrámnií nbáíofti,
ftere' toto tofíecfo gbíečují, banoín', po:
begřímaií a to nenároift n čtenářů nmábí.
Qhoffaf, miít) čtenáři! nenecb fe těmito
a tatomnmi příťíábt), a náfttojenomi
praftitámi mýtiti. E)?egnábobi'ta pobeá
gtíloáčů Bogífébo gie—ročnímg'ct; Bpío a

mgbt) bnbe bíe přebpomčti išáně: „íBo:
borfíení poznám; Buton mcgi mám.“
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Guab fe tobe jefftě bočfáš, ze mnam)
tbubač € pláčem obmoíá ímé npuějfíí ne:
roptmná Horou, (1360 tufa ŽBáněfewře
a on ucítí, gc fám gc febe nic nemůže
a není. QI touhamé newim) 5 meífé čáfti
jfmt m rufou gibomífýď), ften'pn omfíem
na tom gáícgí, alu) mu!)tmuía míra fie:
íťanífa'; \všbpť gnáš tyto ftaré nepřáteíe
fřígc, fteříg nyní 0 to fe gaíagují, abl)

\nlluu ul ,

„.

„'n'/.

...
„.A“„„

„.
u. I

“\ *w

—\\\\\\\\\

míábíi ímčtcm a měli m něm mííutt)
přetnoft a aby tím iv tom nepřefágeía
Šátná míra. — 2301111tebt) mptrmaíe
proti mífcm roubpbnoítem, čím béíe tím
mice ucítíš m fobě Mabé účinťl) ajemené
mírt) fřcíťanífé, i Eube tubě ím. míra
I)!Uěsbvu mňdifé ceftt) tmě bofonaíe
oíměcuiící a potvebe tebe Eptamému cíli
twému na tvěčnofti.

„

| 15. útěk tiu ngma.

leýš pat objeli mubtcomé,aj anbčí
i *Ba'uěufágaí fe Šoíefomi me ináď) řfa:
' %ftaň, a megmi bítě, i matfu jeho a

utcc to (Egypta, o. 6115 tam, bořamábš
nepomím tobě; neBoťBabe „berem bic;

|bati bftětc, aiu) ga Bií je. Sřtetóštc

„€,/

W
mím! a ma! hitů a matf'n iebo mnoci
a obefící bo Egypta, a M)! tam aš bo
ímrtí .Éerobefomt). „©1393tem) pognal
„Snow, geh) ofíamán E191ob mubrců,
rogbněmaí fe náramně, a mnam ga;
mtašbií mn'ecfa pacboíata, Éter—igbyla
to žBetIemě a me mňed; fončinád) jeho
cb bmouíetýď) a nize petic čaíu, na
Hen); fe [u)I mubrců pilně mpptaí.

š\\
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Řbpg paf umřel ©etobe8, ufágaí
fe opět anbčí sSáně Sofefolvi me fluid)
m (Egyptě, ita: í'Bftaň a megmi bítě
i math; jeho a ibi bo gemě Sótaeíffé.
neboť jfou gemřeíi ti, jen; bíebaíi Beg;
Šimotí bítěte. Sofef mftam, mgaí bítě
i matfu jebo a 1913in bo gemě Sgtaeffé,
Ilíltm'ew aíe, gain) ufrutnť) ?lróeíaué
řráíomaí m Subftmu mífto „berobeía
otce flvébo, oBáwaI íe tam iíti: a Bpm

napomenut me fnáď), oBrátiÍ fc bc Éraiin |
Gaíiíejífóď). 21 přifíeb prící m mčftč
ímž, flame magnet.

Rogiimdní.
1. ©embe6 pofftytuic truóíimťy při:

Hub, jaťgemůžeWebu, pánomitoft afobcc:
tmí poruňiti a omýliti gbtamť)rogum a

Ejafým gločinům mobou tyto nepramoftř
gaméfti číoměfa. ©etobe8 měří a nc;
měří. _Dn měří fíomům prorofů :) na:
resení ímefiafíomě, ncBoťprámč na nic!)
gafíábá fmůi pídn, abl) mpgmčbčínatoz
genébo Mefiaffe ro Hictícmč a abl) Do
gaBiI. ?! fpoíu neměří jim, jiuaf Út)
fc neopomášií přcfágcti určení iBogímu
ob mčřů uftanomcnému a ob poílů jebo
nátobům glněítvmanému. 3. nemíří leč

fmůi trůn a ímou forunu, a h) abt) ínbč
utýomaí, neofttýýá fe pádmti mfícíifť)
gíočin, i ď)ce wvíémati nemiunou from
a mgboruje famému uftanomení sBáně.
%ecbť lvffe 36mm, jen fbpš un gůítane.
“BromcI)cegruffiti nejbrašífí poťíab neúeš,
nejmpffší taboít anběíů i Iibí, a těfíí
fe, je íe tím gacýomá na trůně a pogije
jefítě něťoíif [et w rogťoffi.
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QIÍe co jfou a co gmobou i nei:

cbbtřejffí úffoťt) [ibífě a nejmětffi ndftíi
fráíů proti moubtofti a moci iBogfťe'?

QBibíme, ge mochbtraíť) ©erobe3
fáše pobiti mňeďa pueboía'tfaÉetíemífá,
abl) 3Í)IIBÍÍna iifto to jebno, ftete'á mu
mabí, a prámč to iebno uniťío, práwě
tobo nebolo mcgi gabitbmi. $a rufa
.boípo'oinoma, fteráš něf'ct) E))řojgíffepo:
bimně gaabrániía přeb fmrti, gacbrániía
i tcnfráte brabébo lvbfíance 23o3íbo.

2. ERabroti tomu Soíef poífptuje
nám potčňiteínť) přífíab pofíuffuofti
fQSobu, icng m gime' míře fotmí. »Dn
měří Ěobu a proto jeít poííufíen jemu.

llíípf'i'em fíoroa: „QBegmi bítě a
utcc bo Egypta,“ nepoibpbuje, nervy
mbfííí fe, ale — jeft togfcqu tobo po:
fíufíen. Gio; nemobío i jemu nam:
bnouti: inemu; 23111)jintjd) proftřebfů,
abt) neboroaí Gona íwe'bopřebudftrabou
Iibíře'bo ftáíe? ŽBroc'ííolvem ímé Hetbt),
proč něiaťon nemocí negabíabí ibneb
tobo, fterr'; fe opomašuje bíebati beg:
Šimotí robííanébo mefián'e? s]3roč já
mám Eonati taf baíetou a obtížnou ceftu
při ímé cbubobě a m tiíícerijď; nefnágícb,
abbé) nebránil toto bítě? Iaf neptá
fe a nemubruje Sofef, nýbrž „mftaí a
toga! bítě a matfu jebo to noci a oben'eí
bo Egypta.“ ,

$k, iai meíebuť) to obra; bčtinne'
pofíuíínofti a zime miro. © ře'gbbtoto
ctnoíti mIábIž froětem. 93h; fc cbíubíme
mírou, aíe není čaftofráte míra tato gimá,
poněmabg nempfroetá 3 ní poiquTnoft
f$obu. Saf čaftofrátc teptáme proti
$obu, že náš roebe ceftami, ftete' fe nám
nelíbí; jať čaftofráte mábáme fonati
giemnou roůíi jebo, pončloabg to ftojí
nějaťbď) obětí bu'ó čafu, bub fÍÍ, bub ítatťů
nafiicb, iaf čaftofráte teptáme proti 12055
fagům, ftere' nám bámá 231W úftb ímé

cítíme; jař fe obiíšíme me ímé nepoííučz
noíti po rogíičnbď) omínmád), po gíe'mpři:
Haba jimjcb, po přebíubfu, boímědm a
a baně froěta, bomt'm'íejíce fe, ge nás
toto měci mobou ofroobobiti ob pomiu:
noíti Éobem nám uíošene'; na příťíab:
Foo; máme cigou měc xtamrátiti; Íbn;
íe máme fmířiti B těmi, Eteří nám ubíi:
giíi; ftp; máme jíti Efm. gpoměbi; Ebo;
fe máme poftiti atb. ŽTčuŠenetbtějme
Hamati a přeíbálvati fumbd) íebe. (Eo
Šňůb meli, to jeft gáfonem negmratnbm,
a tomu fe má pobati mffeďo. Gmět
pomine, QŠůI;gůftaue na. měft). ěmětífá
bona a ímětífá cblváía jeft ponbť) gronf,
icft mětříť, item) čumí! a není bo mice.
Elia měced) toboto fměta tem) nám ne:
bubig šáíegeno, toIiÉo na tom, aboibom
Éobu flougiti a jebo poííuffni boti toe
mfíem a meemí fiíami, a abbóom íett:
maíi ro te' poííun'l'tofti, už nám bd forunu
ííátot), řteroug gaíííbií mffem, jen; wěrní
jemu gůftali a; bo fonte. 21mm.

16. šlmanúrtiletí) ýešíš m tbtámě.

ÉRobičome' Segíffoml; rbobfmaíi po
ron'cďa Ie'ta bo Serugaíema na ben íta:
mm) roeIifonoční; tu,; byl chíš me
bmanácti Ieteď), fie! i on 6 robičemi
fmbmi bo Serugaíema pobíe obyčeje
bne fmátečuíbo.

QI \vbfonaroff e bm; pobožnofti, na:
mtacomaíi fe, bítě chíě roffaf gůftaío
ro Seruůaícmě, aniž tobo pognaíi tobi=
čomé jebo. iDomnírvaiice fe, Šebt) být
ro 5áftupn, umi ben ceftt) a bíebali [)o
meči příbngnbmi, a nenaíegňe, natural:
tiíi íe bo Setugaíema, bíebaiíce bo.

“Bo třecí; bucď) naíegíi jei to cbrci:

mě, an febí megi učiteli, poííonďpaje
jicb a otagnie fe jiní). ŠDěftIi fe paf
mffiďni, fteří jei fím'feli, nab togumnoítí



a obpomčbmi jeho. QI ugřemn'e I)o to;
bičomé bimiíi fe.

$<řef'ía matfa jeho fněmu: Gpuu
proč ift nám taf učinit? otec tmůi i já
6 Boícftí bíebaíi jíme tebe. _

8“ řeřt jim: Cie ieft, ge jíte mne
bíebaíi? gbaíig jíte nctvěbčíí, ge m těď)
hučení), řtcrég jím! Dtcc mého, muft'm

Moůiímáni.
1. QBefíE'eten nárob gibomfh') měl

toíiťo jebeu cíp-(ima fice m Setugalemě.
Báfon íDřojgíffůmmágaí muže a jinocbt)
ob bmanácti Iet počínaje, aíst) ďnám
Serugaíemíň) namfftěmomaíi ťagbúmto:
Íem třifráte a fice o blamníď) fmátcíď).

fl.: \

“H\HHIHNIÍÍBÍĚI !

nul—_l'xmgugm

já Býti? QI oni nefroguměti fíomu, ťtcre'
mImviI ťnim.

3“ ftoupií paf Segíě Bnimi a přiffeí
bo %agateta a M)! pobbán jim, a pro:
fpímaí moubroftí a měfem a miíoftí
u 230% i u libí.

Rbpš mááíme, 32 Kb igracííťďtog:
Hába! fe po fíírúď) a 3 čáfti i bornatúď)
ftajíd) psímátné gémí, pochopíme, gc
nebpío fagbému íuabno fonati tuto po;
lviunvft, mw říci mufíme, se to 591 gáfon
pro wětfíinu Iibu těgfý.

Síma gajifté ivelifťpnbítem pominni



2301711,ge pojíaí ©pna froe'bo na fmět,
abl; nám bat gaton nonuj. Sřcťt Reiftuě:
„Ěříďýgí bob-ina a npníť jeít, fbpgto
pratoí ctitelé tíane'tí fe bubon Std
lo bucbu a to pumpě." (San 4, 23).

Iěmito ftomt) gruňen bp! ftarť)
saton v_jebnom cbrámu pro toef'íferen
[ib 2303. Řím Ériftoma náš uc'í, še
lnůáeme to fagbť) c'aé a na tagbe'm míftě
meIebíti a ofíamomati iBoba a přímí:
ijetí jemu nafje bíft) i tooIatí fněmn
o pomoc. EDŽůŠemeíe mointí Bpto:
fpěcbem bobr—bmme 'metebnbcb cbtámeď)

íibnattjď) měft, i m nígfpď) fofteííď) me:
íníďtjď), to pojmátnneb buboloaď) fttíbrem
a gíatem je teífnoncíd) im fproftičťóď)
a cbubpď) fapíícb o jamotáď) ; nebot fagot)
oltář třejfanífí) jeft pogemíft) trůn QBDŠí,
mfjnbt) míbí a íípfíí nás SBůb, the; je
jemu mobtíme n) bud)u a mprambě,
mfíubp jeft SÝtiftuB megí námi, tbc fe
íbromagbují bma nebo tří me jmenu jeho.

2. Žíte pogornj, míli) čtenáři! jaf
oebotně Soíef a íDlaria onomu gajifte'
tčgfe'nm grifonn je pobroboroa'tí. Ene:
ftěšotoaíí ft na obtíže bíonbé ceftp, ne:
natiťaíi na tmtboít gáfona, jen; taÉ
roe'íeí, nýbrž, 5 jínt'nní gbognómi gibt)
poípícbaíi, m;; čaě ímátřů naftáloaí,
bo (brámu .boípobinoma, boříce toubou
tam bo oftamotoatí a jemu íIougití.

Sat gabanbují gbogní gíbe' oněcI)
bob mnobe' libí naffebo metu, ftetí bp;
bIíce chrámům fřeffanffóm na bíígtu, bo
níd) ebobiti nětbp ga metifon poftábají
obtíg. Eejníe tomu, gebp i bpta sua:
tofftíroením cbtámu ipojena nějafá obtíg,
jat nepatrná to obtíž roebte oněcbto těš:
toítí m ftaréln gáťoně? 21 nemáme fe
gtobo těňíti, ge můžeme ínáffením ob:
tígí objelvití QBobnímé roteIe' bífp, ímon
boríímoft pro Sebo čeít? ŽRebaIa ne:
bámá nám toíif, ge gaíínbuje naffe nej;

bínbffí břit) a nejbojnějffí obětí? (So
jíme a co máme, abpcbom bptí netvůatí
ob nebo? 21 nefnáňel ©pn QSogíga
nás obětí gábntjcb?

3. Sa naffíď) bnů gbe a onbe pro;
fíbtbají íe bíaforoé, že není třeba, abt)
Iib tat čaftoftáte (bobit bo cbtamů, ge
netřeba toIif ímáttů. Qíb, ptamí

potřebuje cbíeba, potřebuje tebt) míee
c'aíu tpráci; ne mointba, ate práce
poffptuje lobběíťn; proto; profpěío bt)
obecnému bIabn, Fbpbt)mětnína ímátfů
gruffena bpía.

Rho ítoma tatomá pronán'ejí, bub

negnají učení Řríftomo, aneb učení to
již šapomněíí; neboť Sřtiftus ptamií:
(Šíowěf netoíifo Šín) jeft óíebem ate
tate' tažným fíomem, ftete'g topcbágí 3úft
Ěošíď.

GIotoět totiž. má této a má bnfft
neímrtebínou. D tělo ftatá fe prací,
ttetoug fona' ga lopběíef ; o bufíi neímrz
tebtnou ítara' ]"e učením fe siemené prato;
be fteífanífe', paf mobíitbon, pošímáním
ílvátoítí a můbec ctoíc'ením je to bobrtjd)
íťuteíď). 31593běíá jebno, nemůge ípotu
těíatí í brubé; protož mpmčtít SEM)a
mpmětíta círtero po prámu ob “Boba
jí bane'm, jífte' bnp fprácí a jifté bm;
É jíngbč 223o3í a ípoín ttomu, abp je
to nic!) číotočt mgbčlámaí a ffíecbtíí.
Řbpbp těúto íwátečníď) bnů a tobo
mgbčtámání to nic!) nebpto, mufiíibp Iibé
pracující abor'oabíti. špowag jen, mííb
čtenáři, Ibpbp čelebín, nábenníf aneb
boípobař ben co ben butogbií je jen
tčgfou prací 6 bomábft) fropmí jaťo
o gámob, fbpšbn nifbt) neíIpfíeI, ge jeít
tmotem nejmírnč mpěňím, že má buffi
nejntrtebínou, ge jeft gbe jen jafo na
stuffene', jen na _gačátciď;Šimota, amíjaf
tam ga brobem ze teptn) četa bo gimot
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jiní), Šímot u QBoba měčně bíagení), paříž
gbe ble ímé ííít) ?Bobu ííougil a ipojení
S ním fi gaííongíti cbtěI, fbbgbt), bím,
číoíoěf taforoe' učení nífbí) neííofíeí, jat
můše ímťyňíeti, cítítí a jebnatí, leč
pobobně jafo míře, ftere'_to pohanu a
n) obpočínfu uaIe'gá ííoou jebínou fíaft
a to čas gíofti a rocíffuě jetná jaf jebo
těíeíno pub Ijo mbbí3í a gene? QIneb
obrafme jmůj gřeteí Éněítere'mu běínífn
tomáruicfe'mu; 59361; běíníÉ, jenž pra;
cuje ro ímrbuté a nčagene' bííně ben co.
ben, jnab í ro nocí, fbogbt) nífbt) nejíofjeí,
ge její roíce nešli zima maňina, je má
tote'g pomoíání íibífe' jařo jebo pán, ge
u žBobanepíatí bobatftmí anobtg ctnofti,
ge 25131)mfíem jeft Iaffaroóm Dtcem, ze
mfíem bal ftejnc' adfono mtamne' a ze ga
brobem ofubt) míjeď) Iíbí moromná a
tafomé jim bd u febe příbbtfo, jafórb
fi bíe íloe' poctimofti a ípramebínoftí ga:
íIongíIi, tbogbp pramím niř'ot)taforoé bů:
Iešité pratobt) neííoíjeí, co; bimno, ge
puftne, ge bo gimot uetěffí, ze je ob:

bálocí cbíaftu, je opoufítí robinu ímou,
je je cbotcífrábege, ge proti pánu jinému
teptá a ínabno je 8 jinými proti němu
rotí a bouří?

Ši faíeffní Iibumiíoroe' pe'ami, ge
fbobt) běIníf tafe' o fmatcíd) ívbtěíáloaí,
gebo paf lépe mobI Šití. QI co paf
f gimotu íibífémn patří jebině cbíe'baneb
mbběíef? Seft číoroěf mafíinou ge:
íegnon? —- Gíoměf mnjí míti tafé ob:
počimttí ob práce. Gííp nenfíáíe na:
pnutc' brat) je ftrámí, beg obpočinfn této
odjábnc, buď) fe omtgí a nebobo mvíofébo
mčfu je přcb čajem boftamují. Emimo
to člomčf bofpěíl'; touží po robině a
Fox); ji má, obce tafc' ob čaB ro folc jejím
Šití, dne je 6 bítfamí ímómí potčííití,
cbce ano má je tafe' učití a tomboroá;
mati. Go; aIe fu); ben co ten čajnč

5 rána obcbágí a amečera přídjágí, můge
š bítťamí pobomořiti? Dno ípí, Fogg
grána lobcbágí, a gafe fpí, Ebo; ro noci
je rotací; ono teho tafřfa otce ani ne;
gnají, oni bo po ceít') tbben nemibí;
i nemají je ani na neběíe a ímátft) tě:
ffiti, že 6 otcem pobubou?

Gíoroěf má tafe' pofremní přátele,
má ffroagrl) a gná jíne' rogíične' Wie;
cbetné líbí,. 3 fterómí tafe' něfbo obce
promíumiti, jímá cbce namfjtiroin', abl)
je 6 nimi n) bůíegítbď; měcecb porabil,
ob nící) něčemu poučil, i abt) írbce jebo
ofřáío příjemným přáteíífom bomorem.
„bíe f tomu jeft ben ímáteční po Hug:
bad) ŽŠoŠírb gmíáfjtě ufpůíobcn; a rot)
[ibnmiíome' tbcete tuto bnfíemní potřebu
a ffietbetnou útětbn rbube'mn íi'cn mgítí?
íBro něfoíif gtoffů moběířu, má číoměť
tafombďjto Iibffťjď)tabofíí gbamen boti?

š.Išotímba obpočínřu a obrocíeíení
butba ro jiftód) Ibůtáď) jeft taf mobútná,
še fbe je nebčíe a ímáth) 3ruffiít),1ibé
fí jami ímátťů nabčíali, ale froátřů beg
ííugcb ŽŠogíď). Řbc jíftí řemefÍníci
utopfíi praeomati ro nebčíi a o ímátcíď),
flamí mobrť)ponbčíef, potuhtjíce je po
bofbobád; a Iešíce to Eartád). Sřte u me:
[ifbcb toloárncíd) pracují ro jíoátef jafo
lo rateť, běía'íoají íobč bobr) a loejeíoíti
o bueď) maíopuftuíď), aneb jinbt). Ěo
a'íe jeft pořábebbřeloráceub čití nebo:
žábef a upomíná na jíamnofti nárobů
pobanííbď), ro nícbg Iibé fe obbámali
rogpnftííbm máfíuím a proto; neoficiíi
aíe jen mvíííííi febe.

gebo tem) grun'ením jmátfů bře:
ffanffljď) břiboío bíaba Iíbffe'bo jeft me:
tiff) omni. QBfíaf jeft boítí ííbí, fteí-í
ji íami tčcbto fmátřů gtnňiíi a o nic!;
pracují aneb Iíb bo práce najímají; po:
gotuj jíď) mílí) čtenáři, oč jím tím jmění
a bíaba přibylo? (Jčěfteřígtětbto ímá:
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tečníčh bčíníťů nemaií ji; ani ímáteč:
m'ho ffatu, nemohou ani magi pořábné
Iibí ifti, jíou neuftáíe m ffpíně a to ÉaIu
těfcfném a gmtňíi i fain bufTemuímu!
&& to tohohroáíené híaho Iibu! _—

17. jan kůže na poun'ti.

Běta patnáctého cííařftmí Iiheria,
cííaře římffého, Eth; iBontfÉhs]3iíát gpta;
momaí Gubífo, (: berobes hhí tetrarf
chcu m (Šaíiíei, íšilip paf Bratr jeho
tetrarchou frajinh iturejífé a trachonitffě,
a Qhíaníáě tcttarchou ahiíinífhm, 3:1
Íníšat fněgířhch ?Ináfíe a Sřaifán'c, ftaío
íe ííomo S.BáněťSanomi, íhnu Bacha;
riáffomu, na pouffti. 3 chobií San
po toffí fraiině Sotbanífé, Éáše fteít
pofáni na obpufftění hříchů, řfa: ípoz
tání čiňte, neho přihíígiío fe fráíomítmí
neheíťé, připramujte ceftu ŽBánč,přímé
čiňte ftegťh jeho/řašbé ouboíi huba mh;
píněno, a fagbá hora a pahthcf hube
porušen, a mífta třímá hubou apřímena
a oftrá hubou ceftami romnhmi, a ugří
mffeíiťe' Iibftroo fpaíení 550313 3 1th
chágeíi tnčmu Serušaíem, a mfíecfo
Subftmo i mffeďa oÉoIní ftajina Sor;
banffá, a fřtěni BhIř ob něho m 31x:
báně, mhgnámajíce hříťhh ímé.

našem paf i mnohé 3 fatigeů a
fabucců, ge jbou f jeho fřtu, čet! jim:
EBofoIeníieňtěrčí, fbo mám ufágaí, jat
hhftc uteťIi přet—hutoucím hněwem?
ŽBrotoš čiňte owoce hobné pofa'ní, ani;
řťřeite: Dtce máme ?lhmháma, nehof
pramím mám, ge můše žBůh i gfamení
tohoto mghubiti íhnh ?Ihrahamowh. me:
hoť iiš jeft íefera fu fvřenu ftromu
přiložena ; a Éašbh fttom, Eterhg neneíe
owoce bohrého, mhfat a na oheň urorgen
hube. 8“ tágaíi fe ho gáftupomé, řfouce:
(So tebh hubeme činiti? Dn paf ob;

pomíbajc, hrami! jim: Rho má brně
fuřně, tej ncmajícímu, a f'to má pottmh,
učiň tég. žBňffIi paf i ceíní, ahh potí:
tění hhíi a četli jemu: Emiftřc, co hu:
bemc činiti? QI on řcfí fnim: %ic

mícc nemhhírejte, než co mám uftano:
meno jeft. Éágaíi fe ho pat i moiáci,
řfoucc: QImh, co hubemc činiti? 3 řefí
jim: gábgtého nepotíačuite, ani; čiňte
fřim'oh, a bofti mějte na íloém pIatu.
921taf i mnohé jiné napomínaí.

Eten paf San mčí roudho ge frftí
meíhíoubomhch a pas fošenh oEoIohabet
ímhd), a poň-m jeho hh! fohhífh a meb
Ieíní. QI fbhg fe Iíb bomnímaí, a mh:
flití mňichni ro ítbcích ímhch o Samotní,
nehhííibh ínab on Sřtiftue, pofíaíi gibe'
; Serugaíema fněgca Iemith f Sanomi,
ahh fe ho otágaíi: It) fbo jft? 8“ roh:
anal a negapřeí: Sá nejfem Řriftus.
3 otágaíi fe ho: (Eogpaf (žlutě jft th?
3' řefí nejfent. iBrotoE jfi th? QI ob;
poměběí: mcjíem. Iehbh řefíi jemu:
Rbog paf jfi, ať obpolvěťa báme těm,

fteřig návaofIaíi? Gio ptamíě íám
o fohě? žRch: Sá jíem híaB motají:
cího na pouňti: Spramte ceftu *Bánč.
ii paf, fteří hhli poííáni, gfarigeů hhíi
i otágaíi íe ho a řefIi' jemu: *Broc'tehbh
řřtíš, jeftíige nejft Sřtiftnš, ani (Eliáš,
ani prorof? 3 obporoěběíjim San:
Sá řřtím toda mohou, aíe u proftteb
todo ftojí, fteréhog lot) nešnáte. Dn jeft
fterhg po mně přijbe, fterhg pžcbe mnou
učiněn jeít, jehogto já nej_fem hoben
togmágati žeméuťa u ohumi jeho, tenť
rodě fřtíti hube <„Duchemím. a ohněm.

%oaiímáni.
Sí Sanomi na ponfíf přichágeíi libé

růguého ftamu, Bohatí a chubafomé,
učenci a fproftí, mhhčračí cín a lvoií:



nemá a t. b. 3 tágaíi fe bo: žmiftí-e,
co máme činiti? 3 obpoměbí, ftere'
jim barva! San, sřeimč mpfmítá, gemůže
a má fugu; me fme'm ftamu, pomníání
a úřabě 230611flougiti, čili jeho imatou
lvůíi plniti a ípaíeuí imébo bujíti; a
se není pomoíání a účabu, jeugbt) na:
profit) přeťágeí Eonání ctnoíti, a ípaíeui
buffe. — San nebíáfat, alu) hóng d)tí
bofouaíí Mytí,opuftili ímůj bům a ftatef,
aneb aby fe mgbali fmébo ftauomífftě
me ímětě, negábaí ob nicí), aby pro
fpafeni jme bun'e pobobuě jaře on gůa
ftámaíi na poufftí, obímajice íe toucbem
nejbtubffím a Betouce ga mběf ftrarvvu
tou nejbíbnějffí; negábaí ob učenýď)
m gáfouě, abt) gamrbíi fnií; ímýď), aniz“
ob fnpců, aBt) mpbiybaíi fe Buboucně
mffemu krbu, ani; ob moiínů abl) vbřefíi
fe aBtoje a 56mm; auch-3 on ftomu
mpbígeí, abl) fe fagbť) ínagií bořenaíťym
býti na tom míítě, čili m tom pomoídní,
bo ftete'g bc progřetebíncft Bogífá porno:
IaIa. „Řonej fagbfy"tař moíaí „pominz
nofti ftamu fme'bo, jebnej Éagbť)bíe můíe
?Bogí! Qiobatí neím'óteg Iafomí, aíe mi;
Ioírbní a boBtočimtf; fatigeome' oblečte
pýchu o. Buňteg poform', rot) fbog jíte
úřebnífp celními, Bubtegímčbomití a ípra:
mebíimí, a mi; mojinome', Bučteg mírní

m pozabamcíď) ímúd), učte fe frotiti a
přemábati ímé negřígcuéd)tíče a ŠáboftiJ'

.Ýťbvbt)bncs opět mel)! mpftoupiti
San, přebebůbce ÉIŠánč,co fagateí, fágal
Bp gaiifte' totéž. Smoíaí Bp Eotcům
a matfám, ř mrdmoftem i iid) čeícbi,
Í úřebnífům i řemeflnířům: %eblebejteg
befonalofti tu, Fee ii není, na něiafe'm
gemnějfífu, jen na tom, abp fe číomčf
lvfíebv mgbal, ímúď) přirogeuúď) neb
tobinnúď) poměrů íe mgbaíomal a fmčtu
úpínč mbboft bal, anobtg iv tom jí ble:
beite, aby fašbťp plnil můti iBogí m po:

moíání a ftarou ímém. CSc 23115 ob
máš gábá, není baíefo máš, není ml):
múfíeno na'c mámi, aneb inf pífíe 9320133
„není na nebi poftameno, abl) Foo mobí
říci: Ebo gnáB můge mítoupiti bo nebe,
abp fneíí je fnám? aniž jeít ga mořem,
abl; fe (Ebo) mpmíoumaíz 97:0 311618
Bube fe moci přepíamiti ga. moře a je
aš f na'm bvuéfti, aIe Bligh) tebe jeft,
u) úfteď) tmixí), a lv írbci tlvém, abl)
činil je.“ (5 932013.30, 12. 13.)

3 tobe můgeme poíoubiti, jaf Góty
Bují, Ebo; mvfíí, ge jeft jim gboía ne:
možno Šití Žiwot Bobabvjuť) a Bohumín),
poučmabg pri) jim na tom přefágí péče,

ítvígeíe a ítarofti ftamu jejich. Sá,
prawí obóobuíf, nejíem mnichem,and)
měl tofti čaíu Emotíitbě, práce moje
myšabuie memeren čas můj, proto;
uemobu boíti činiti pominnoítem fmt)m
třeíťauífťnn. Sá, ptamí gaíe něften')
manzel, nen: těgfé Břímě mýgimp, mu:
íímf fe ftarati o ženu a běti, fbe mám
uaEýti čafu, ablýď) fonaI co círfero, co
nábogenftmí obe mne gaba? In úřebníf
uťaguje ua ímé přemnobé namabamě
pííemue' práce, bofpobgně omíoumá fe
gafe bomácím ufíibem a bobíebem,
Éterýá ieít taf nefonečnť)iafo potřebný;
Boúáč jmemq'e řabu togíic'mjď) mfňcnů,
námfítěm a pogmám', fterým fe b'íe ftamu
ímébo mpbnouti nemůže a (“buřaé fo:
nečně pramí, še trapná Bíba a neuge
jemu ani čaíu nepopřímá, aiu) muni! na
ŽBoba a' ípaíení ímé ubohé bnfíc. —

Ěať fnagí íe přemnogí Iiřnalvoft
ímon fmúm ítamem a pomoláním čili
fmýmipoměryfmýtia omíoumati. thfíaf
mffeíiřúmi tafomómi mptáčťami nemůge
fe ního mpmfnouti rvgfaguiBoáímu, jen;
gní: Gmatí bubte, boťonaíí, jaře; jeít
Dtec máš m nebeíícb.



—46—

se paf mogno ieft ro Eagbe'mftamu
boíici mgnefíeuébo účelc fme'bo, ímatofti
čilimraloníbofonalofti, to ofroěbc'iliofobt)
přemnobé, ftere'g silným rogbilnýď) fta:
med) a nyní rabuií i e u lalal)e'mipojení
B Qiobem m nebeíicl). Sfouf to ímati
a ímětice Éoši. Bili na semi něfteři
to palácirl), něfteří ro Bibnód; cbattčicl),
něfteři u melilť)cl) měítecl), jiní o fa;
motácl) a na pouííti, uěfteři Šili na trůně
fuiŠecim a jiní to bilnáď) řemeíluiďócl).
Sia příl. ím. Sofef Bol cbubmn teíařem;
fm. Sfibor ftáčel ga plubcm. ájomo;
Bonus Šiioil íe olnýotnictmim ; Solus
Bol gabrabuifem; Řriítina Bola bímfou
flngelanou, ano Bola otrofvni. ©m.
Silmuub a ím. Qcopolb Boli lnigatt)
panujicimi, ím. S'iři Bol mojinem, ím.
Éoímaš a “Damian bpli léfaři a. t. b.

Řbo čte Šimotopifl) těď)to mužů,
nalegne, ge oni netolilo neganebbáloali
pominuoíti ftamn fmél)o, anoln'g epei;
Flabnou Dotlimofti ie plnili a nicméně
mgbt) caiu ualegali mimo praci frotjcl)
flougiti 230611 a pro QŠoÚa Blíguim
m miře \oelilé, pobitoubobue', tal že co
refoloé ctnofti mííelilé ífmi íe lo bez
jinácl) fm. círfroe. —

Slov; tebt) ten a onen pobniťal a
boťonal loěci tal těgfe a meliťé, proč
paf BoB i tl) nemohl jebnati afpoň po:
bobně? 231%598 i tafomébo Drbinu ctuofti
třeíťaltfmtl) nebol)ouil, proto můgeš přece
frác'eti m fílepěiicl) jeho.

18. Eešíň oh Bana pokřtěn.

Řbgš fe toto měci m Ěetbanii ga
Sotbánem bálo, lbeg Bol San řřtě,
přiffel i Segiě ob ©alilee fíšorbámt
ÉS'anoroi, alu) politčn Bol ob nebo,
ale San melmi fe gbrábal, řfa: Sáť
ob teBe mám pořžtěn Býti a ti) ibeé fe

mně? Dbpomíbaje paf Segíě, řel'ljemu:
ŠDopuff nyní, nebo nám tal ílufíí na;
pluiti mfíelil'ou íprameblnoft. Ěebbp
bopuftil jemu.

21 Foo; pat pofřtěn bol Segíš, mp;
ftoupil ibneb g, mnoho, a ai, otemřina
iíou mu nebeía, a íeítoupil Quď) ím.
ro tělcíné gpůíolvě jalo holubice na něj
a ftal fe l)laš gnelae: Ientof jeft ©on
můj milí), m němž, fe mi galibilo.

QI Sešiě počal Býti iafo toe třib:
ceti letecl).

91 o 3 i i m 6 n (.

(Eo fe při tomto neBcíEc'm gjeloeui
ftalo, loffe aš bo neimenffi pobrobuofti
jeft bůlešité a loelifébo múgnamu.

Dtemřina jfou nelseía. ŽBtom
fe gtačí, gc Gegiš Řriftuš byl barem
Bnebe hmmm, ge přifíel na íwět, alu)
nelve ftál)l na tuto 5emi t. i. alu) libi
lneÚeílÚm měcem pogbmibl, nebeífómi
eitt) naplnil a alu) jim'íláiou nebeš,
ltere'što l)“tícln)hotjmi posbvli, opět ml);
jetual, čili alu) Bram; nelmife' mefífez
re'mu litftmu otemřel.

SicBeíh') Dtec fám ulvábf a
přebftamuie libem 3e3iífe Sřtiíta
co fmébo mile'l)o Gona, to nemá fc jemu
bolaře gali'oilo. — álbošot) nectil a ne:
milomal „Sřtiftaan mí, jal Dtec nebem),
l)o mognamenal, jal l)o napoal? Řbcšbl)
necítil galioeni to tom, fterljš jeft nebe:
ífébo Dice galůíaeuímjebimjm a neimoff:
čím.

Segič, (Šem23o3i,pžiííel lila;
noroi alu) pofřte'n Bol ob nebo.
ŠBan a Emil bufíi mvítupuie poneiprm
na meteinoft, a již bámá libftmu při;
flat nejbůlegitčiňíd) ctnofti a fice přiflab
bofonalébo pofluífenftroí f 230511Dtci;
ď)ceť naplniti mfíelifou ipm-ameblnoft,
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abt) me mffem gatúoroaí je bIe rogfagu
a můíe neBejtébo Dtce a ta? ííBiI je
jemu; přífía'o nejblubffí potom; ftámáť
íe Dn, jen; jeft nejmírnč mčtfjí mfíed)
mfju'ot) libí, jafo jeben gnejmenfííd)
megi nimi, žabí je po bot btíffnífům a
Šábd o tteft jafo břín'm'ci tající; a to:
méně bároá i přífíab loroucí pobognofti
neboť metejuť) fmůj útab gapočíná %po:
jxoátllpm obtabem, é mointEou; a pro:
to; i t mobíitůě jeúo otwímjí jenebeía.

(bud) Ěoáí íeítoupií na'uěj.
Sřtáíomé a metefuěgi nároba Šibomjfe'bo
Bpmaíipomágáni ímatpm olejem. Žhofíať
pán Sešíč, uejiopíjží tráí Ssraeíífi), Íněs
bíe žábu Wetáiíebecboma, Bpí gbe po:
masán Quebem jloatpm a taf Bp! jatobp
pojměcen na froůj útab mpřupiteíífť).
ŽB jat rogneííeue'm ímpííu nagproá je
tubíg Řriftuě t. j. pomagam') *Ba'ně!

Íato roeíegnamenitá ubáíoft jeft
jpo'tu nejpatrnějfjím bůtagcm ge 23136,
jen; jeben jeft, jcft mc třecí) ofobác't).
Dtec pomgneít bíaín floépo a ptomoíaí
B nebes, ge Segíš jcít Gpuem Šňogím
a “End) 2305 jejtoupil mibitebínč jato
boíuBice na něj.

E))tiíf; čtenáři! Haft je m nejbíubfíi
potote Ěobu jebuomu to Irojnotč a
opafuj fi gačafte'to blubinád; jrbce ímé:
bo, i opat-nj mbtafite'm proípčmu onen
nejftarfíí cbmáíogpěm najít ím. cítíme:
©Iáma 230511, Dtci, ©9111; a ÍDucpu
jm., jatoá 5910. na počátfu, jeft upní
a Bube mgbp po roěfp měfůro. QImeu.

19. Bešiš na puumi nb tiábla
pokoufízn.

Sonet) po tom loeben jeft Segíš na
pouíjt ob budy; ilo., abl) poťoufíen Bp!
ob BáBIa. QIpoítilo je čtptibceti bnů a čtp:
řibceti nocí, potom gíačněL QIptiftoupim

pofuňiteí, řefí jemu: 313in jpn 23o3í,
tcig, ať tamení toto cbíebomé jjou:
mm); obpomíbaje řeft: iné íamtjm
chlebem ším jeft číoročf, ale fagbóm
íIomem, ftcrég mpďnígí gúít 23056).

(lehl) pojat po BáBeI to fmatébo
mčfta a poftaroil bo na mrcbu cbrármt
a tet! jemu: Sfizti šou Qšoáí, jpuftig
je botů. Sřeúo piáno jeft: Žínbětům
jlopm přiťágaí o tobě a na ruce uchopí
tebe, aBpS juab o támen nobt) floe' new
ra5ií. 3 řefí jemu Segíčz Safe píáuo
jeft: %eňubeč pofoufíetí ŽBána 23ot)a
ímébo.

mato mebí jej EáBeIna boru mj:
íofon, a ufa'gaí mu rofíecfa tráíomftmí
fměta i fíámn jejic'f)a četl jemu: Ioto
mfjecfo tobě bám, jeítíiše pabna Bubeš
je mi Haněti. % bí mu Segíě: Dbejz
big íataue, neBoťpiáno jeft: ŠBánuQSobu
jtbe'mu Haněti je Bn'ceě, a jemu jamému
jíougjti 'Bu'ocě. _

21 botonam \offcďa pofníjení, opu:
ftií jej *óábeí; a ai anběíé přiftoupiíi
a ííongiíi jemu.

Moajtmáni.
(mmm, prioní čtoměf Ep! tafe' Boz

baget prmm'm btífjnítem a praotcem
mcfj'ferébo pořoleuí břiíjnífů. Sešíš
Strij'tuš mčI paf Býti ofmomiteíem He:
ítébo čtoměčenítlva, měl Býti pánem a
msorem Iibíttoa opět naptaroeuébo. 3“an
jeft tebp prloní [)tíífnít abam praoBrag,
to nemá mfíiďni íloou btiňnoft pognci:
máme, tat gafe jeít Segíě Rriítuš obra:
gem číoloěta noloe'Do, c'Ioioěfa bofona:
Ie'bo, lo něm; Ivfíiďni ímé pomftáni
apřícpů a ofpramebíuění gtíme.

8“ Bp! Segíš Ériftuš Řípu 2303 a
jpqu číoloěf. Slibífá ctnoft nemůge tec
pofuííením gfoufíena, ijeloena a gbofot
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naíomána býti. Saťo Byt tebp 911mm
m ráji f bříďm poťoun'en, taf mě! i Sea
gíš Rriftuš ga íme'bo Iibífébo poBbtu
na gemi afonffen Býti. ŽRa prmníď)
robic'íd) mibíme, jaf fnabno můge číoměf
fbřídm ímeben Býti, m jebnáuí Seáífíe
Sřtiíta lvffať gříme, iaf čívměf můge a
má oboIati břlďpt a Etác'eti ceftcn cnofti,
tamto mibíme obamnoft pábu, gbef(ámn
lvítěgítmi nat břichem.

Ilc'íme fe tebt) 3 toboto příběbu:

\\; £\„

.\\NN“

1. že muíí Eagbť) číoměř, ieng ď)ce
fe bofonaíým ftáti, přemábati poťuíícní.
3“ 65911 šóogí [vt)í pofoufíín. 513mm;
íe nermuť a nebubig máíompíínóm, ftp;
pofnfíení na tebe notebá. %tbui fe
3mngííe bo Boje, neboť Beg Boje nemůge
Býti mítěgíhm'. ípíímo ím. bí, ge jeft
„čas Boje a čas pofoje.“- (Tag. 3, 8).

se tomu bořIábá ím. Seronóm:

///W '

“bd m pofuffem' i proípěd), 0.59 je mobl

%

„*Bofub íe gbe na čemž nacbágíme

ttmá čas Boje, tam na měčnofti teptm
fpne boBa pofvjef' 91 m fnige 305.
čteme: „Žioiomdní jeft Žiwot číomčfa na
gemi a bnomé jeho iafo bnomé náben:
nířaf' (306. 7, l.)

?Bšfficfni mvmoíení Boží Boiomaíi
téš mta Boje a Býmaíi tím tugeji ginu:
fíeni, čím bále na ceftč bofonaíufti po:
fročiíi. — *Brotog d):sř it!) lv fílepěiíd)
ieiid), o. pamatuj, ge miíoítimť) QSůI)
nebá gfvuííeti tebe nab íííp tmě, ale ze

/ \\
\\\

/ \\ \\\\\
\\
\\\\\\“\ \_

/\\\
/ //////

r/Ž/:" WŽ/,/
-,/,

/,/\\

íue'íti.
“Dále můžeme gtobo posuati:
2. jafljm pofuffením smíáfítě obo:

Iatí máme. ŽUřámeoboíati přebemfíím
uebůměře m *Baba. Saf mnoho Iibí
nebůlvěřují řígcní 230311111. Sřbpg jim

Drogí aneb naftal neboftatef, neúroba
aueB jařáfoíi gtráta jmění, ibneb amd:
Ivmvfíuí. Ščeutífaji fe ÉQŠobu,neptoíí
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o jeho pomoc, o fílu a ioptrloaloft
to nebobě, ano'lirg ďmtají íe pobloobu,
frábege a nepoctiroébo iafébofolí mi):
bčlÉn. ?lmííaf nafíi gliogní piebťowé
řítároali: „žDiobli fe f23ol3u a meílnj
fu hřebu/' neboť „23135nemppláeí fagbon
fobom“, amííat iifto: „fobo ftmoři, nez
umoří, on boponfftí ale neoponfítíJ'

Dpáčncí tol)o Cimon omocí lebfo;
mágné ipolebání na miloírbenítmí
ŽBoŠí. %ět'teří lité Žijí bege rofíí ftatoíti
a péče na ííoětě, nepřiblíží pranic t'fmé
Bubouenofti, \vrbají fe i to patrné nel—eg:
pec'í pro ímé abraloí, pro ímůj gimot
i pro ímon bnfíi, loiíee fe lebfoma'gnč
mofílenfon, ge iiin QŠůI)nebá čabtmonti.
?lneb oni ziji n) sjelolind) těgfod) l)i:ífííd)
bonfajíee, ge nicméně 231W)bcí jim ietuou
ívafení. Žito libé pobobaií ie Blágnu,
jenž, fe g'Bůbbanna iotlpí n) propaít a
na to fpolebá, ge 231W)přifáaal anbělřnn
ímúm, aln) l)o nebopili na ruce, a on
negamabil nol)on o fámen.

Dpět jiní libé ínabno saboří bříz
ffnon šáboítí Do cti :: meteiné úctě.
íDtáf fice fugu) čloměťBýti bobre'bo jména
čili ímé e'ti boalt'ym, ťterégto bolu—éjméno

nahým—ímeliegúbonnmn Šimotem. ?lle gd:
tati, abl) člolvčí platil wíce nešli mfíícbni
oftatní, aby měl n\ífnbt) jen (imám a přez
bnoft megi íobč ronmťnni, anišlal) měl wíce
ífnteeinjd) gáílul) nešli oni, to jeít mara
noftí a ta gamábí člomčfa eaíem teinům
poblým, f pofrntctmí,- ilábbeře, Igi a
úfÉofu, Etomu, abl) íe jen gbál lepfíím
Býti, byť ln; i ífutee'uč byl mnohem
botííí wííed) oftatníd). --—(io jeít ale to
(9101151) a ílálol) libffe', foty; ji čloměf

negailougí ; onať jeít jen poglátfo, fteré
čaíem gen-ná a to íípínu fe promění.
Sen boBré ílvětomí, gaóomaloft mramů
a neglvmtncí etnoít mohou přiroionánt)
Býti glam, Étetéá mám) má a pobrgí

cenu fmon, tiel—afln) í e i neleíflo, nejíou
uměle blagené.

Síná \tafomáto biífíná šáboít jeít
neímírná gáboít po gemífýcl)ítat:
cíd) číli po 'bobatínoí. Iatég gaioábí
libi, ze fe bobělámaií penčg mfíemi lapf i
nebowolem)mi proftřebfp. 3“ neptají fe
něfteří malnonáři, ieftli motčlef jejícl)
fprameblilvť) aneliflí proti gáfouu Qio:
Šíma; neblebí na fígl) ntlac'enoď), ne na
3011fanlimoft ofiigenúd). (Eo ale platno
čloměřn, ln; gíflal mefíferen íwět, topí,
na ímé bnííi gtrátn trpí?

3 to'boto příběhu wibíme fonečnčge:
3. “BáliSegíš ftrámil 40 bní lv nm:

fitcblne'm o'beolvání š sbohem lo nio:
blitbč. 3 ml)máme polopfíoloati bnďm
ímebo ÍQŠobn a to moblitoě lilebati
pofilu, almčbom pronbem tol)oto íloěta'
gnómácení neboli. „žšběte a moblete
íe, abl) íte neroefíli na pofnfíeníJ' Žert:
í|3án Segí—Šnapomíncí netolifo apoíítolt),
ale i náš. Dn nc'il mie tafé f—Dtci

loolati: „Sieumoř nás to pofnfíeníJ'
„*Brotog čaítěji budu floe'l)o f Hjobn po:
nglvibnjme, aípoň při gloonční flefání
třilráte ga bne.

íBán Segíě fi na pouffti obepřel
mfíelih) pofrni a mffeefo pobotli
Šimota geiníťe'Do. Guš neměli bychom
i mt) afpoů obep'rítí íobě nejeté meíelí
ač bolvoleué, abncboin tai obpírajíee
folie boln-omolnč, cog bolvoleno, naučili
fe obpirati íoBč tím ípíífe wěeí gapo:
měgené? žRemčli hubom oď)otně a tábi
pobmoliti fe pracím a olxtígím ítanm
íloébo?

€[3cínSešíě ;,apubil pofnffítele, an
fe obroolámal na píímo fmate', na
gáfon a můli 2303. iai e'iňme i nn),
mějme ílomo QŠoŠína paměti, Fonioli
fe pofnffitel fna'm Blíží. iBoďli nás
l)!iěm mobígí fn tlení a glořečeuí, reeme

4



íamí E íobě: íBíáno jeít: „*Retvegmeč
jména 2303150nabarmoJ' .Éťbngnáš tělo
Iáfá f necnbnoíti, gpomeňme íi, ge ítojt'
lv gáfcnč Živgíntpíáno: „meíeímiíníšf'
Sítná nepříteí nás íífábíí a přiíešítcít
fpomítč mpbígí, froťme ícbe ííowr) ŽBáně:
„“Dobře čiňte těm, fteírí mám ubíígiíif'

Sťagbe'pofuíí ení jeít baba rogbobná,
jeítit' to boÚa, m ftere'g nám uaíta'má
moíba megi ctncítí a nepramoítí, megi
nebem a pefíem, mcgi QŠUDema Bábíem.
Sťbo w pofuííení fíeíá a [)řiď) moli,
ípouíítí íe 230W íméíjo, gamrbnje ímo.:
tou lvůíi jeho a ífíání přeb bud)em
alum ÉvIena ímá. Řbo aíe nab potu:
ííeuím nn'těgí a ctnoíti měren gůítámá,
ftumu uemibitcbíně přibíigují íe anbe'íe'
a ííougí jemu.

20. prmní nřenuíri Sežínmmj.

3 pouíítě namrátií íc Segíš opět
É Sorbánu. QI miba San S—egíííe,au
jbe fněnm, i-efI: eu Beráncf 230313není);
ínímá bikin) ímeta. Ěcntvf jeít, :) řtc:
re'mg jíem poměběí: (Bo mně príóágí
mně, fterýg přebe mnou učiněn jeít, nebo
prmnčjííí Er)! negíijá. QI já jíem bo
neguaí, ale Éter-f;mne pvííal fřtít mohou,
ten mi žeň: ŽRab ftertjmg ugríě “budu
ícítnpnjícíbo a gůítálvajícíbo na něm,
teuf jeít, Éterljg Értí n) Ěudnt ím. 21
já jíent mibčí, a ímčbectmí jíem mpbaí,.
ge tentv jeít gun 2303í.

8—ííuííeíi [)o bum učenníci taEqu:
mícíbo, a íííi ga Segíííem. Dbrdtiw
íe paf Segíě, a našem je, ani jbcu 5G
m'rn, bí jim: Go bíebáte? Si'rerígto řeHi

jemu: Žmiítřefpe Bnbííš ? “bí jim: *Bojřz
te a wigte. ©Ii a gůítaíi 11 nebo ten
ben; jeben gtčďno bmou Bp! Dnbžej,
Bratr ímona $etra. Dnbřej nalegí
nejprm Bratra íméúo a bí jemu; 9M:

Íegíí jíme ŽUřeíia'ííe.Spřimebíi jej říše:
Šíííomi. jBobíeběm pat naň Segíš řefI:
It) jíi ©imon ípn Sonáííům, tt; ííouti
Bubeš sZ[šetr.

ŽRagejtří chtě! (řešíš mviíti bo (Baa
IiIee, i naíegí žšiíipa. QI bí jemu Sešíš:
išujb ja mnou. EBD!išiíip 323etíaibt)
jafo Dnbřej i $etr. íšiíip naIegI ina:
tbanaeíe, íbí jemu: ŽRaÍchi jíme tobe,
o Étere'mg bíaI QRojšíŠ i proroci, Se:
gíííe gmagaretu. 3 řefí jcmu žRatbaz
naeI: 3 žítagaretu co; může Dobrého
Býti? Qi jemu %iíip: ' 213va a mig.
QBiběÍSegíč Seatbanaeíe, an jbe Éněmu,
i bí » něm: &;)Íe ptam) Ságraeíita,
m ftere'mgto Iíti není. íDí jemu Ena;
tbanael: Stínů mne guáě? Dbpoměbčí
Segíě: sIšrme' neš tebe íšiíip gamoíaí,
ibn; jíi Er)! pob íífcm, miběí jíem tebe.
Bbrcměběl jemu Sřatbanaeíz ímiítře,
tt) jíi ©uu 23031311)jít frál Saraelífý!
Dbpoměběí Sešíš: Be jíem tobě řefí:
9:3in jí em tebe pot íífem, měřič; mětííí
měci nab tuto ngríš.

3“ uarorátíl íe Sešíě bo (SJaIiIee,
a nn,)ííía pomčít o něm po mííí frajině.

Rogiimáni.
Sa? přímětiwě nmítaí s]3án tuto

muge, ftcří ua mětííím bíle [\píi jen
cbubí, íproítní rybáři, jať Iaífamě je
poítaroií íobě po Bof co ímé učenníťt).
23cm můbec fe Éašbémn Bpí Mu miIoíti
a íbomřmamvíti, pramá to Iáífa wtěíená.
šíbr,; tito mugome' jíouce toubou pugeni,
aEt) fy: íegnaíi a ííuííeíi, oítýóamě a
Bojácně íe bíigiíi fnčmn, bí on 6 míň:
bnoítí ucBeífou: (še f)!ebáte? (Eo obe
mne cbcete? .

Umag, mih) čtenáři, ge Býmají i
m šimotě tme'm bobr), Poemuitřuí touhou
mebeu fu Rriítu přidjáůíš neíměíe, o'ítr'y
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cbamě, ano bojácné. 8 tebe táše je
to tatombd) bobáď; $Dán loííbně a mi:
íoftnč, abl) potěfjií fftíěenon mojí tmou:
(Eo bíebáš, co obe mne gábáě?

Čotma jfi bolí nátogen, o.fice ro břía
ebn natogen a tuti; gšiwota měc'nébo
moíouc'en, přinefí tebe fmotr tmůj bo
cbrámn ÉBáuě a SÍriftuB fe tebe úftt)
floébo ítubt) tágaI: (So bíebáš, co gábáě
ob círtme Ěogí? Ěebbt) jfi obpomě:
běl úítt) téboš tmotm, ge fřeft a ffrge
třeft gimot n\ěc'm'). % bat ti íBán
miíoft oípramebínění a otemřeí ti brám)
t Šimotn měeuěmu. “žíle negabtoubil jfi
5 ceftt), ftem' jebiná É této nebeífě
bráně webe?

žRoěpomenum je, se jfi gbtoubíí
a ob %oba ímébo fe obloucil, byl již
íměbomím ímtjm pugen bo cbrámn $áně
ř' gpoměbínici jíti, abe jfi íe poftamií
břeh foub 23039 íám d)te't'6 gaíobnífem
ímijm býti. 21 ble tu opět tágaí fe
Iaífaroě áÍriftuB úftt) íloe'bo f(ubv: (Eo
I,)Iebáět? Go Šábáč obe mne? 3 bat
ti, po čem jfí gatongií, bdí ti opět ofpta;
toeblnění a obpufítění míjí mint) itteítů
měc'mjď).

Žebbp gíačněía buň e tma po cbíebě,
ttetúg ínefíen byl 03nebe, po nejímětějffí
fmcitofti oltářní, tebbt) cbtěí jfi fe ftáti
noíičem ©t)na 230350, abt) Dn pře:
bbmal lv írbcí tloěm; i přiflefí jfif ftoín
*Ba'uě a ble tu opět gagněío nejmofíe
[affaioe' ííol'oo goítáte *Báně: (Eogába'š ?
3“ báno ti gbogí tatomé cem), še nigá:
bne' jine' sbogí fe jemu romnat nemůše ;
bán tobě pofrm anbělífí), fmátoftní tělo
EBáně.

D &'$pr pobobně jafo apofíto:
Iowě 6 citem nejbínbfíí úctt) a tonbt)
tágat fe báíe: 213mm,fbe bpbííé ? D féšboB
ga ním fie! a mice fe bo neopnftit, ate
wěten při něm a S ním fen-mat, a; je:

bnou ufáge tobě ímé nebeífe' ob'ptíí a
pomoíá tebe bo ftánřů, ttertjď) připramií
těm, ftog gůftámají mětni jemu aš bo
Éonce. 91mm.

21. prmní _;r'nrahBržínům.

*Iřetíbo bne paf ftaía fe fmatba
mířáni gaíiíejífe', a byla tam matfa
Sejíííoma. *Bogmánpat jeft na fmatbn
tafe' Segíč a učeuníci jebo. % fu); je
neboftáloaío minu, řefíamatfa Segín'oma
tněmu: žRemají mina. 8“ bi jí Segíěz

„(So je náš to tbfá? Seňtě nepřífíía
bobina má. ŽRefIa paf matfa jebo itn:
geblnfům: Gogfoíi mám řefne; učiňte.
239% paf tam ffeft tamenltod) íítonbroí
tumbmání přeb jíbíem a po jíbíe, jat;
gibe' m obpc'eji měli, gťterťxt) fagbá br:
geta. broě neb tří min). 8“ tet! Segíš:
iRapIňte fítonbme mohou. % naplniti
je a; bo mrďm. *Bat jim žefI S'eŠÍŠ:
malémejte ji;, a nefte meebnímn apt-(noci
fmatbt). map; paf mrcbnííprámce ímatbt)
ofnfií mobt) míuem učiněné, a neměběí 
obřnb bt) bylo, ale ftuáebníci lvěb'ěti,
fteříg mági'ti ioobn, galooíat toróní
íptámce ímatbt) Šenieba a tefí jemu:
Rašbl') c'lomět nejprme' bobre' ioíno bátoá
a mg je pobuapiti bofté, paf tepen)
to, tterěš botffí jeít; ale ti) jíi gadyomaí
mino bobré aš boíaioab. Žim učinit
Segíš počátef biloů íloýď), a.čjemit ítámn
ímou a uloěžiti to něj učenníci jebo.

%oaiímání.

1. Iato eloangeíicfá čáftfa fonc'f
fe Homo: „Žim učinit Segíě počátef
bimů hutní) a gjeroií ftámn fmon a mně;
řiti to něj učenníci jebo,“ ftetdgto ííoma
nás na tři wěci npogorňují, totiz, je

411



a) “13cmchíš bneb na gačátťu ímé
meřejné činnofti objavi! nenbpčejnou
mííbnoít, Íaífamvft, útrpnoft a bobra;
čimwft. £th cnofti ííuffi oBbimomati
na něm bo cch) weřejm) Šímot icbo až
to pofiebnííw beďm iebo na f'rígi. 233ng
ion bobře činil cblu'ttjm, boja nemocné,
potěííowaí ftrápeué a naprammval bříz
fíníft). Dn Er)! mtěíená íáífa ŽBDŠÍ.

b) Into ííowa nagnac'njí bále, že

o) gc učenuici “Básně, íťutečně jiš
pognaíi aneb aípoň tuňiíi bůítojnoft
jeho co Žmefiáífe gibům íIíÚeltébo, (:
proto; bpcbtimě j_ef)oííomům naftoucbaíi
a měrné při něm ftáti počali.

2. %vňať m této ubáíofti lezi jcíítě
jiné múgnamné a bůícšíté poučení.

Řtiftuě Er)! na ímatbč; touto při:
tomnoftí Dvou poctií a poímětit fítatef
mangeííň). <Into gúčaítnční fe Cžvua

Huanga EVEELE.

€|3cínSegíě buď na počátřn giorni! fe me '
ímé fíáwě, totiž me ímé Bogífc'bůftojnofti
a moci, ftetoug omíábaí mffccft) gimít),
fteroug mobí i nab gáfon přitom) je:
bnati, tať ge meíeí mobč a proměniía
fe me mino; pročež mobí bo fagot) co
mvfíance 2303159pcgnati, a nepognaíizíi
bo Iibe', patrně pougc jen přebíu'ch)
a máffuěmi fmými Epíi oflepeni. QI
fonečně nambágí gtěď; floru:

3303in m Hamnofti ímatcbní patrně
bvťaguje, ge mangeíífc' ipojení muže a
Šem; nepoflábaí ga mčc'lboftejnvu, núbtg
ga lvýfon bůíešítú, jemu; smíáfftní po:
gornoft ímou měnuic. išřifíeíť na ímět,
abl) Iibftmo f půmobnímu cíli id);) gaíc
ufcóopnií, čiíí aim Iibftmo ua ceftu,
fttnxiž6 jemu půmobně BpIa mpřágáua,

; urvebí; tubig tafé dně! a muíií tvffeďt)
i paměti), na nitě; Iibé žili, poímětiti a
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náfíebonmě i onen nejngffí poměr, jen; '
jíome manšeíftmí, a na něm; je robina
Iitjfá gafíábá. Een mnfiI upramiti taf,
ja? na gačátfn ítočta gřígen bot a maji!
jej a líbí m něm Šijící miIoftí jlve'bo
mvfoupem' poímčtiti.

*JSůroobnígafíabateí mangeíftloí jeft
fám žBůf), tmůtce fměta. Síbvá utloožií
žlšůt)prmuíbo čtoměfa, ?íbama, bíe obraz
gu a pobobenftloí jloébo, četl: „%ení
bobře čIoročfn [n)ti jamotnémn, nčiňmeg
jemu pomocnicí pobobnon jemu.“ (S)?oj.
2, IS.) Šli FM); 591 lvgběíaí genu, při:
lvebI jí fabamomi, pogebltaí jim (\řefI:
„Sřofteš a nmogte je a naplňte genů.“
Říši; tn, mih) čtenáři! jať 231%)fám
pomoh! na ímět prmní Diamo robim),
jať muzi genu přimebí, ne co otrofoni
jeI)o máfíní, ne'co bračfn pro rogmar
je!)o, ne co běrvfn a ponbon fíušeísnici,
notně co tomarpfjřn obrag a potobenz
ftloi 2393 tať boože n) foBč nejoncf, jafo
muž,; miz, tn, jat 23111)fám tomuto pr;
mnímn mangeíftmí požehnal a oba ne:
togíučítebíně f jobě připojil. (“Brotog
bologií, řfa f ?Ibamomi: „Zato jeft nom
fojt 3 foftí tmód) a tělo gtěía tu.—ebu,
proto; opnftí c'íome'fotce jloe'bo a matfn
a přibrgí je mangettt) me a bubon blva
lo tčIe jebnom." (1 'zmoj. 2, 23. 24)

(21 m tomtu jfntťu Žioším gartábá
je bůítojnoft, poímátnoít a neroslučia
tebínoft íňatfn mangeíífe'bo. _

£) těším je 5171táb iBoší nifbt) ne:
směnil! ©0351) bylo na jlvětě ubylo
celými)potofů ítgí. Bře; po pábu privníď)
tobičů mfje je aborííiío, taf i mangeí;
fttgí lovrabío 3 půloobní min) ímé.
ŽDÍanštefá Ia'ífa gatíábá je Topobimne'm
ipojení nát'Iouoítí bnffelonícf)i ímpíímjď).
s.Bommním btídm aíe toftalo je jmty
jínofti Nemam) nan roaumem a nab
můíí člowěfa; tato fmpíínoít protrfmía

mfjeďt) btáse, ftetéš Žůůí) přírobou a
jiným aáfonem manšelítému ipojení po:
logií a ímebía don—etaf neřeftem, o niebg
pobtoímě neige gbe ani mínmiti. Ěo;
botfneme pouge, ze genu nomagowána
Bola ga otrofvni muge jmébo, fteráš
měla ííongiti I)!ÍawněEnřojení jeho má:
jíní, Éteron moI)[ ble Iiíxomůte ímé ga:
pnbiti, gbomn molorbnoutí a probati;
tafé mobí mug pojmouti wíce „jento ftejm)
čaG, taf ge nemogno Bolo gaíogiti rři
tafome'm gíořábn řábné robim).

Žííe „fbe fe togbojníj břiď), tos:
Dojniía je i miíoít" (t SRím. 5, 20.)

Řriítné r'rifjeí na fmčt. ŽBĚÍHL'Í
na fmět, ((En) ipojit Iibjtmo t. j. aIn)
je jeho půmobnínm určení nalorátit a
fgilvotn anomenčmu pojmčtilytubíš
mnfíío jemu mc'tice gálegeti na tom,
aby ;,áflab jpotec'uoíti Iibjte', totiz jůatef
manšelífr') , přebemfjím tég m půlnobní
ítam moebI, mimo to ale jefítč tento
ftmo llomljmi miloítmi obbařit; protož,
pomýíjil manšelínuí sa jmátoft a taf
je ufítecbtií a poíwětiL

Sato Sýr-iftně při íloatbě w Sřáně
přirogenon Ioobn to nfjíecbtiíejfji a ď)u_t=
nčjííí nápoj proměnil: taf mělo tég při;
rogene' a ponge ímpfíne' mangeíjtmí mí;
Ioftí jeI)o mvfonpení me \oeíebnčjfíí (\
buďm nfjtecbt'njící ipojení proměněno
Býti. C511). sDawe! o tom pífíe: „93%113

jeít bíanm Šem), jafo jeft Sťriftnš f)“[ama
cítíme. Žmuši, milujte mangeífl) five,
jafo i Sřtiftuíš miíomaí círfem a mlýna!
íeÚe jambo ga ní, not) ji poíločtií,
očifthv ji obmotím room) ÍÍI'SC jlomo

\gi'wota. Ěajemftloí toto. metife' jeft:
ate já pramím n) Striftn a círt'mi."

ŽlTčaugeÍítmíjeft teto tajemítmíwe:
Iifé, lvljgnamn a mítofti plné, pončmabš
je to něm obrag a pobobeníhví ipojení
Řriftoloo je jmatou círtmí je!)o gtačí.
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Safe toto ipojení Gpua Éogíbo s círfmí
jeft gaíogmo na měrné Iáíce a jeft na;
togíučitebíné: tař taťé má mangeIftmi
co obícíf tcbcto ipojení ípočímati na
mroncí, negměnitebíné a upřímné íáfce.
S“ icft tubíš manšeíftmí patrně uftano;
mení Bogíťéíw, neboť wpffío agáogífé
můle a 3řej_mé1)0\rogfa3u 230360, ieít
ale ípoíu gřígeuí ptámě fřeífanffc', ná:
bogeníťé, fmaté, ueBoť 'bpío ob Shifta
ga íwátoíl pomím'eno.

Iař pomgbi) učiía CÍI'ÍCTD.% mimo
círÉem ga bob pobanífbď) BDImanšeíftwí
přiflábán rág nábogenífť). 2333191)Bťnvaí

íňateť ugamírán G obřabp nábogeníhými
můčí řněšípobaníijď) a na mífteď) Bobům
gafměcenúď).

Iamm faíeffrttjmIiBeraIůmnaffcbo
měťu napabío Iic'iti manáeíftmí co úmíu:
mu pause občauífébo žábu, co fmíonmu
pobobnou fmívmvám trbomým. Iím
tafé mangeíftwí ftratiío mfícíifon Er):
malou wáguoft ímou, tím rcsmifía'na
jcft neroglučitebínoft jeho, tím tafé po:
abnít) robim) fmébo mgncfícnébo Tma:
tébv gáfíabu. ŽBL-otoš,miIť) čtenáři! ne:
točí: těm, fi;-og bourají taf imattjď) po:
mětů! Iěm óaiiířé neibe :) blaho Iibífé!
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II. il 0 h a.

%cřcinlj gimnt Sešínc Quita.W
22. mučimřní mt'ámu.

“Bo tomto gágrafn fie! Segíš bo
Sřafamaum i matfa iebo, i učenm'ci
jeho; a poboli tam uěfoíif bm'. $( Bota
Místo rocíifa'noc giboloffá; Hel tebt) Segíč
bo Setllíaíéma, a uaíesí to chrámě, an
tu probámaií moh) a owocea boínbt),
a pencgomčnce íebící. 52!uběíam 1an
Eic' 3 promágřů, 1o1)I)1taÍIofíecft)3 cbrámu,
a peučgomčucům togíppaí peníge a ftoIt)
gpřcmtáceí, a těm, ftetíg bohrok) probá:
mali, tcft: Dbnefteg to obínb, a nečtu;
též, bům otce mého bomem fltpcďtjm.

Šem) četli jemu gíbč: išaté anamení
ufášeě nám, ze máš moc to činiti?
Dbpowěběl Sešíě a řcfí iím: _3tufíte
cbrám tento, a me třecí) bncd; jej safe
lvgběíám. Šebo řcfli Šibé: (Stožiceti
a ]Teft tet jeft ftmvčn chrám tento, a tt)
toe třecí) hneď; ici gaíe můběláš? QIIe
on to mami! o chrámu těla ímébo.
3“ uměřiíi mnogí me imeno jeho.

St 0 5 i i m tí n i.

1. %očifítční dnámu M)! mmuí
mečeini) ífuteř, ftcrog Segíě Šťriítně'učinil.
memobí gajifte' (Dán bůftojuějfíím gpů:
íoBem projemiti, tom ze jeft a proc"
na ímět přiffeí? Dn tím ajeloií,ze

jeít Gottem gšogím. *Btmníťráte ťráčí
bo cbrámu a mpftupuje gbc co me froém
lvlaftuictmí, chrám ten nagýroá bomem
otce ímébo. 8“ počíná ft abc taf, ge fagbl;
poguati může a muíí, ten ge přifíel na
fwět, alu) obecné mtamní gťáge obpoc
mobí a Iibftroo ř pramé a nffíeótěifíi
úctě 2303 nmocbl. San třtitel o něm
prawií, ge mpčiítí bumno ímé, a ble!
*Ban taf činí. 9311miba gneuctěuí a po;
uígení chrámu, mobání gztěbo Iib flip:
čící; rufíí neptfííuffmá tri) na míftě
pofmátném a bořagnie giemně, jať mfíe:
[ifé tufíem' pořábfu QŠobem uftanome:
nébo, jať \offcíifou urágfu ŽBoŠínená:
tvibí a obtíigcnn míti dm.

2. Ěito libé aaiííté gnenctímaíi
ďycám, jcšto m přebííni týrámomé mo:
ftamoroaíi a probároaíi bontčata a jiné
měci f oběti potřebné. Rněáí gitomfítí
tento nepotábet, Eta-\;; íe ob umoba Íet
pognenábía tam Bol uíabíí, trpěíi a gbáío
fe jařobo jemu Bvíi mvvfíi. QIIeSegíš
ŘriftuB me ímé botlitvoftí pro čeft
a í'íámu 2303í nemohl toboto tríýu
a B ním fpoienébo bíuťu a fřifu na
půtýč poímátué pomínouti, abl) jej 591
při prmm'm ímém wín'tupu ro cbtámu
nemopubil a negrufíií.

Segíš Rriítu'é bortí! pro čeftchrámu
Serufalemífébo, amn'af jemu neméně



sáícgí na cbrámcď) freifaníťýď). <Išim
jfcn bcgcmfftí trůnemé j'ebo, 11111iď)3
co ©1111 SBoŠí, co QSůI) a gioměf príí .
m nejjwětejfíi fmátofti oItářní, m níš;
dne, abl) opaťomána Byla oběť těía
a ťrmc jeho neBcffému Dtci ípůíobem
itcfrmamnm, m niďg 3ara3i£ jaře fm:
bnici mpíémnjíci ícbmcttjm pronbcm mo:

bt) miívítí Ěndm fmatébo, 111uid) tég ráb
přijímá 11 11)1)í1ť)d)áprofbl) ímúď) měr:

111)cI)i uběíujc jim útědpt 11.1vagín-und)

boíeď) a ftraftíd) jejid). 3“ což, d)ce
ji11éí)o Icč, aby tato mífta ffetřcua Bvín
co mifta ímatá, a 11111)nejtaío je 11131;

bltébo pofáícni, 31c[;c'e11ía pvnígení jící).
?líe jať čaítofrátc bějí je \věci na těcýto
mifteď), jež, bůftojnofti jejid) ivabí, 11110

| úpíně ie příčí. Sef mnohá Divím tam
přicbáý jeu jařoín) na obim, jen (1131)
oči jinťyd) nápabnťnn volným jmťnu
na fcbc přitábía, jen 1151)bnměía gná:

; mofti B 01"an jinan, %ní; je můči to:
' bic'ů fmóď) jrfm'gcti ncímí. Gai“ mnobť)

c'íomčř' ftvjí, obíiší je a počíná íoBč
m ďmimíď) taf jafobl) M)! 113nějaťc'm

ga *
>? » ___
g;— —

ílvětífčm bilvable, jaf 11111091)Bami je

abc 11)mgmíumě B jinými, žertuje a
úímčjffn íoBč trumf 111153 j_i111')d)abc při:

tmnmjd) 13nt), 511% ;, jantýcf) vbřabů

poímátnýd). iBrvč f íménm mpragení
navolí mífta a měcí jiných? ŽBroc'mámě
totu taE lvášné, gmíáíítní břitvmnoftí
ŽBUŠÍpojwcitné mííto gícbčujc? *Broč
mIábeŠi a jimfnnIibem poberfjcní bálvá ?
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D fég bt) mvágií tahani; číomčf, še
chiš SřtiftuG, jenž, [vt)I máti! nejmčtffi

flomt) i ffutft), tu, 5:1) imiběl gneuctění
chrámu, gabořeí ueubtoíným bnélvem a
počínal fi taf přííně a Drogně, „šeúprťem
mííiďni přeb nim utiťaíi, (\ aby mu umí,
% „35031'ímé opoufítěíi.

3. Šťbng Řriftnš taťto [)oríií pro
čcft chrámu fmncnuébo, gaiifté budí
tím mice pro ímatoft (bránili silnýď).
%ch tělo a nafíc buffa“5911)230511na
fřtu ím: pofmčccnv; tof tc'Š i při ím.
Bitmumání. End) fmattf)mftourií m náš,
a mftupuie, řbpťvíi nějafou ímátuft přijvi:
máme; mt) jíme tem) přibptfmbé, čína;
nwwé 2303. žRugc fašbi') fřcít'an měj
úctu Éíubč iamému, alvíáňtč po ímatěm
přijímání, Fogg Ériftuš imátoftní při:
tomuuftí přehjmá m něm. ŽBL'LSČCŠ,miíť)

čtcuaři! [)ch se írbcc mffc mvpnbiti,
co 51) fc Sřriftn Gcgíííi nelíbilo, co 131)
jabo uragiti mobil), a fllaš fe togbárati
m írtci ílvém píamcu [\ugířé Iáíft).
“Baťu *Bán mrfřá teBe nějah'pn finiše—ním,
pobmoí fc jeho moubré a Iaífamé ruce;
činí taf, am; mvčiftií tebe, aBt) mmm:
bit gc frbce tměbo, co tam nepatří.

23. aopnlnmu Sršinmna 5 ai
hubrmrm.

529Wpaf megi těmi, ftcříg m Segiífc
uměřiíi číowěf, jmenem ?iifobcm, fm'šc
gibomffé, ten přicbásímaí f S'egífíomi
iv noci a řcfl jemu: ŽDřifttc mime, gc
jfi ob 2301x: přifíeí jafo učiteI, nebo
Ša'bm) nemůže těd) bimů činiti, fterég
tt) činíŠ, Iečíit) 23111)139! € uím. 001.30:

mčběí Segíč a řefí jemu: 91mm, amen
pramím tobě; nenarobí=íi fe fbo siwlvu,
nemůže mibčti řráíomftmi [\oši. S'Díjemu

E)?ifobem: Rterař fc můge čícměf 11:11:05
: bití jia ital-i)?

mííbnoft, miloft a fboivíwamoft _icmit i Dbpoměbčí S'cšiě: ?lmen, amen,
pramím tobě, n€llaY0bÍ=ÍÍic číoměřgnoivu
3 mnm) a 3$učba hvatébo, nemůže
miiti bo fráíomftmí Eogííw. Dbporoěběí
iRifobcm (\ řef'í jemu: Sčteraf to může
býti? Dbpoměběí Sešíš a že?! icmn:
<It) ifi miftr m Sii—neli a tobe ncmíš?
Žlmcn, amen pramím tobě, se co mime
mlumímč a co jíme miběíi, o tom íivčř:
čímc a ímčbcctmi naffcbo nepřijímátc.
Scftíigc ;,cmffc' měci mínmií iícm mám
a ncmčřítc, Hei-af; nměřite', Bubnzíi mám
o neboffúd) mnpmmomati? ?! nigáb;
nt) nemítoupií na nebo, icbinč ten,
řict—t);mftonbií 5 nebo, Gmi číomčřa,
ftcrůš icft m neEi.

Safe ŽUřoišiŠpomýfíií baba na
pvufíti, tafť mníí pomóffcn [w)ti fmt
čícměfa, ab); gábuť), Foo; měří na něho,

negabnnuí, ale měl gin—ntmččm'). SRL-Im

taf miíolvaí Q'Šůf)fmčt, gc mna ímébo
jcbnvrogcnébo bal, ah) fašbt'), Foo; měří
m něho, negabmmí, ale měl šimct iuččm).
SlieBoť nepoííaí “Bůh Tima ímébo na
fivět, aín) ívu'cií ímčt, ale abl) ipaíen
[n)I ímět ífrge ně!)o. Šřbo měří m něbo,
ncísute fougeu, ale fbo neměří, jiz jeft
obfougen, nebo neměří ive jmeno je;
bnurogenébo ípna 230350. Íšmtoť paf
jeft foub, gc fmětío přimo na ímčt, a
miíomaíi libé mice tmu ncgíi fivět'lo,
nebo ffntfomé ieiid) Bníi gti. Ěagbť)
gajiítč, fbog činí gíé, ucna'mibí ímětía
a nebo i“ ímčtíu, alu) nebyli trcftáni
ffutfmvé icbo: ale fbo činí Mambu, ibc
fímčthi, abl) giervcni (n)!i íťntfomé jobu,
protogc n) žBobm učinění jfou.
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Moaiimáni.
1. miťobem, tníge gibomífe' čilí

jeben 5 ucimpěňíd) přebíliímenpd) ŠÍbDIW
fťtjď) přífíel to nocí f sEánu ';?ešífíí,
ne proto, alu) nebol to rogmlumč Bs]3cínem
motrbomáu a alu) beln'í bolu to to;
marpfíftmu jebo ftramíl, núbrg 5 Báytě
přeb líbmí; out nechtěl, alu) „známo
'bplo, ge Segíffe magaretífe'lw ctí, ge
fučeunílům jeho íe čítá, on cl)těl přeb
ííoétem íioou blubofon úctu fu Řríítu
gatajiti.

Ěoluuto muzi pobobajíje mnogí
libé ga naňebo čaíu. Dní mají fíče
uáBoŠeuÍfé přeíměbčení t. j. oui měří
ID Šegíííe Slrííta Gpna %OŠíbo, měří
m ímátofti ob nčbo nftanoroeue', oni
ioibí jat" bůlcgitc' jeít natofítěmomcíní
chrámu >]3cíue:ale ftobí íe to přefmčb:
čeuí ímé iopfloibítí aneb ítutícm bo:
fágati můčí j_ím')d)a ííce neměřícíd) líbí,
bojíce fe, ge lu) bofílí u uícl) pofmčcbu
a potupt). Sat rábí ln) fíli čaítěji
É ítoatc' Spoioébi, ial vábí Bt) tu ítbcí
fmému ulel)čílí, aneb fe fe spoločbnít'em
m bůlegíté mčeí a to pocholmol'teď) flood)
porabíti, ale co řeÉuoulibé? Ščepouupílí
fi, ge jíou pobognůftláři? Ebo; jbon
bo chrámu $duě úgloítliioč fe oblígejí,
nemíbízlí je ten nel) onen plánu). (Šlo
řeEne o uítý? ŽReřeÉne, ge nálegejí

f nero5bčlancům, še je poloěrečná bolm
mítiulpd) ftoletí gbe na íioětě pošůfta;
mila? Snipp rábi pofropílí íe floěcenou
mobou, vábí lat)políbili oftatef tol)o nebo
onobo íločtce, m'bí lu) čtlí ro litíbácl)
moblítelmíď), něfprt) í růgenee cbtělí
poušití, ueřefnou ale jínaf ímofflející
přátelé jejíel), ge jíou íproíťa'cí a tmátí?
ze; to nemoci rábí bt) přijali neiímč:
tějífí ímátoft oltářní, neiopímějí íe jím

ale paf po iíď) ugbramení přátele
jejíď), še ft počínali info Balm?

iito libé boiíee fe potupp u libí,
bocbágeií neimětííí potupt) u 23oba. (Eo
gálegí na poímécbu něfteí'pd; lebfomák
nod) a me měcecl) nábogenífúd) pola:
genpď) líbí? Íí gajífté nebubou je
jebuou foubití. 23136 Bube foubcem
jejíel) a iopbá ortel pro celou Bubou;
cnoít jeiícl). Rbo fe ga Rrííta'ftpbí,
není l)o buben. Dn pramí: „Rho aapře
mne přeb libmí, tolýo i já gapizím přeb
Dtcem impm neBeílpmJ'

“Boioag, milí) čtenáři! ial togbobně
íobě počínali mučennící $áuě. Iěm
brogilo mice nešli poíměcl) a potupa
líbí, tém Drogíla mula a ímtt, pallí fe
přibláíí fu SÍríítu; aioňal to je nelefalo.

(Io uagťnoáme gníugiloft, lbpš fbo
ímé přeíloěbčeuí bege ioffel)o obletu na
jiné pronáfíí, tatoioíxl) me ímém ímo:
]Tlení a jebnání bůílebnócl), ítbnatpď),
a mptrmalúd) líbí lagbp fi mágíti muíí.
3 úfítěpačfomé a neioěřící pognenábla
lo jejíd; přítomnoftí umlfají a účtu jím
iogbámají.

2. E)?ifobem uemobl mnífnoutí to
ílupíl řečíchífíe SÍrifta a protogposafta:
rootoal fe uab n'nní a_tágal fe: „Štercl to
může potí?“ Řbpá paf Éríítuš bo uiíftil
o prambě flow ímóťf), měřil to už, ač
ímm'l iíd) gůftal mu poíub tajní). $a
'uaffíď) buů tágou fc tafé mnogí libé,
fu); jeí't řeč o ročced) n\ílvogeuífťnly
Éter—afto můge Býti? Dní líecptěií totiž,
přijmoutí ga ptambn, co bofouale ne:
míti, co úplně rogumem holým proniz
1Énouti a cl)ápatí nemohou, co na Bílém
buí neleží, omlonmaiíce twrbofíijnoít
ímé mpílí tím, že pm) 23%, jemu; fe
tlauíine, není %obem temuoftí, uplat;
Žiobem íioětla; ge mííe co ob uěbo po:
d)á5í, muíí tafe' iaíné, gřeimé a írog:
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umiteblne' bt')ti, a co cbápati nemůžeme,
to ptr) talé netřeba ano nemožno měřiti.
muze palli bot-bom cbtěli jebnati ble
této gáíabn, to; bmbom mnfili o příliš
mnobpcbpe'cecb mc fmčtě poóobomati
a je gamrbomati. (So; tu taiemftmi a ne:
rogicfícnťnl) poínb pobábef folem náš
a to nás íambdn nemůžeme upříti, Že
to neb ono m ffutťu jeít, ale mploáiti nez
můgeme, jal fe to běje. 23319103nělbo, iai

ge íemena flíčí nemá bplina, iwete, graje
a opět íemeno se íebe \opbáwd? *ÍBoa
měl„ jal íe to běje, ge nejrogmauitějňi
pofrmp, jicbg libé pogimaií, m totég libífe'
maío, lv item, Éofti atb. íe proměňují?
Sal to, še neflpfíime, Ebpgfpíme, ač ufíi
naňe otewřenp gůftamají ptáwě tal info
tbpš bbíme? Sui to, ze to libíťé 3ře=
teblnici íe naiebnon gtači neíčiílne' mnozí
ftmí přebmětů ble jicl) melifoíti, batmt)
polobt) a msbálenofti, ani; íe tam ne:
promiáaii a nematon? Sal to, getoy
liční gloufomé bubbp ble jicl) íouměru
a poftnpn bneb fšaln, bneb safe tme;
felofti nás pomgbugnjí? io jíou fame'
tajemftloí, je; poťbopiti a mpímětliti než
můáeme. 21 protože mnitřní pomabu
a příčinu a gálont) jiš) tba'pati nemů:
zeme, tal tebp nemáme na ně měřiti?

Bbagbpš neměl ga bla'gna člomčfa,
lterbgbp necbtěl biime ííti, a; pogná při;
činu, proč íemeno llíc'i a roíte? QIftez
rbbt) necbtěl břime jífti, a; mpftoumá
jal naffe fill) a náš Šimot poh-mem íe'
ubršnjí ? “21tterbbt) nechtěl obléci roncbo
ímé, až mpgpptuie jal na iebnom gmiieti
roíte rolna, na iiuém peří, ac' fforo
tento; obroř, trámu a grni, pogímají?
ŽRifbo není tafombm gpogbilcem; tagu;
mííimá fi účinřů měci piirogenpď), učí
íe, jalbt) jiš) E ímbm potřebám mobl
ušiloati, a nepřemitá mffetec'ně o tom,
co 1va Éonmati nelge, totig jalpmi mnitřz

ními úptamami Ěůl) to a ono půíobí;
to pogůftamnje monbrofti bošffc', obbi:
mnie íe jí a tělníe jí.

?Imííal co bo mčcícbnabpřirogenbd;
mnogí libé jináčc fmofíleií a jebnají;
tp mčci cl)ti míti gcela jafné, a; bo nej:
menfíí pobrobnoíti roglogené, prftbletné
a ta'fita matamé, jinál pri) je nemobon
měiiti. 211, fbpbpcbom ŽBobn a iigeni.
jebo b_ořonale pocbopiti měli, mufili
bmbom míti rognm ptáme tal neímírnť),
mňeobíábll) a nejmonbtejííí, jalo jeft
173116; neboť to lapfn loobp nemůže íe
mteínati moře. žBaÉbt) ale ŽŠůl) pteftal
bbti Iieobíáblúm, neímitnpm, pal bt; ne:
mobl gůítámati lv flvětle nepříítnpne'm,
pal bt) c'loměťmnfil bljti bptofti jinou,
bptoftí bošířon. QI poněmabg tem) 23ůl)
me ímé bptnofti a přitogenofti jeft člo:
lvěln nepocbopitelnbm, tal tafe' pramé
nábošenftlvi, práloě proto, ze jeft obleíf
a gieloeni toboto ne3pptateblttébo ŽBoba,
nemůše leč ro nčltetbď) čáftl'áď) imbd)
člowěfn aípoň holub ieft na gemi, ne:
poclyopiteblné bpti, jal bí i fm. apofítol
ipamel: „Žlipnimibíme fltge greablo repo;
bobenítnbí, ale tebbáš tmáři lo tmář, npm'
pognámám gčáftlt) ale tebbág pognám,
jaloš i pognán jim.“ (1 Sbor. 13, 12.)
*.Brotoš, milí; čtenáři! při taicmftmid)
min) pobej togum íroůi m flnšbu měc'ne'
a neomplné ptambp 23035 jal ptamil
gironííenť) otec ro fmaté cmangelinm:
?Bětim Éane, gpomog nebomčře mé.
(Žmuď. 9, '23.)

24. ilmmlmua Bešinoma fe „$a
matitanhou.

ŽRenalegl paf Segiě to 3eru5alemě
ani u libn ani u přebniď) glibn te' míti)
ltetég bpl ááb al, proto; opnítil Subífo
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a fíeí bo (Satiíee. Mufií paf iiti íťtge
©ama'rífo. S“ přiííeí fměi'tn Gamař:
ířěmn, ftere'ž,nome ©icbar. Épia paf
tu finbnice Safoúowa, u ftere'Š fe
poíatií Sešiě, pofíaro něenniřp ímě bo
měfta, aiu) nafonpiii noh—mů. ŠBřiffín
paf genu Gamaritánťa mášit mobt).
Qi ii Segič: Qei mi niti. 3 řcfía
jemu: Šťterař tt) jía gib, gábáě obc mne
piti, iegto ifem genu Gamax—Hána? Eb;
poměbeí Segiš a řefi ji: 9131)pr mě:
běía, fbo icft ten, jen; prami toBě: Qei
mně piti, mimo fnab Evia profila jej
a bol BI) tobě mobi) gimě. Qi iemu
genu: $ane, ani nemáš, čimbpš namášií
a ftubnice ieft bíubofá, obřnbg tebt)
máš mobn Šimon? Bbaiiš jíi ti) we'tííi,
nešli otec náš Safob, fterráš nám bat
tn finbnici , a fám—gni pit, i ípnomě
iebo? Dbpoměběí Segišz Řagbi), Foo
riie gmott) této, šigníti Bnbe opět; ale
Foo fe napije mobt), fteroug já ba'm
jemu, neEnte Šigniti na měfp; aíe moba
Hei-ong ici bám jemu, Dube \o něm fin:
tnici loobt) fgimotn měčnému. Qi icmu
genu: 'ŽBane, bej mi te' mohl), a'btní)
negígniía, a nemníeía ď)obit íem ioágit.
Qi ii Segišz Shi a galooíej floe'bo muže

a přijň íem. Dbpoloěběía genu a řefía:
Siřemám muže. E)?efí ii Segiš: QoBi'e
jfi řefia: ERexnámmuge; neEo pět mngů
jfi měía, a ftere'bo nyni máš, není hnůj
mně. Qi jemu šena: 513mmmitim, še
jfi proroť. Dtcomě naffi ie na této
bože Haněii, a mi; pramítc, ge m ike;
rngaíémě iefi to mifřo, fbcšto náiegi fe
flaněti. Qi ji Šegiě: 30110 měř mi,
ge přicbági bobina Ebngto ani na této
bože, ani m Setnlgaíemě nebnbete ie ťia:
něti Dtei; ale příďoági bobina, fbpgto
prami ctitelé fiqněti fe [\ubon Dtci
n) bndm a prambě. iReBo i Dtec I)!ebá
těd), ťteřigín) íe mu tak“ fianěíi; 231W

ieft bud), (\ ti, fteřig fe mn fíaněji, n) bu:
cím a prambě maji fe fianěti.

Qi jemu Žena: SIBim ge ímeňiáě
přijbe, Hen); fíome Sřtifinš; ten fbnš
přiibe ognámi nám rofíeďo. Qi jí Segiěí
Sá iíem to, Hen); mínmim stebou.

QI io tom přímí učennici iebo, a
bimiíi fe, geEn)Gton ženou míumií. Iebi)
ucebnice žena ímébo měbra, a obema bo
mčfta a řefía Iibem: ŽBoj'óte a miste
čioměfa, Hen); mi poměběí mfíeďo, co;
jiem foii činiía, neniíig on Řtiftnš?
Žebn mp_ffíigměfta, a přiin fněmu
a profiii bo, abl) tam gůftaí. QIpolabí
tam bma bni, a mnobo i_iď) uměřiío
ro něj reo učeni je!)o. QIŽeněpramiíi:
Sig netoíifo pro tmou řeč měříme; neo,
jíme fami íívííeii a mime, še tento ieft
ptáioě Gigante! fměta.

“Rogiímáni.

1. „Šibe' nenámiběíi Gamaritánt) (\
lvpínýmíi fe jim. 8 nepřijimaii ob nicí)
pofrnm a nápoje, ano 3a meiífe' měli
ptoloiněni, jifti % nimi aj_ebně miíp &
pití siebne' nábobp. ÉBrotogbimiía fe
genu Ganmritánfa, gc sJa'cinSegiě, jia
rohem gib, iináf íe ťni má. ——ÉBán
Segiě jía přiteiem a bobrobineem miTed)
Íibi, tafomé a; in nejwětffi urášťn sabi:
hájící obběiománi fe gibů neďnoálií.
916gamrípmai Blum) Galliaritánů, ne:
;,amrbomal oíobt) ji:-I). 3 Gamax-Mám;
přifíeí fpafit, proto; pouzil toboto íet;
fáni fe ie Ganmritánřou a pobimeni
jeji, abl) afpoň papríief pramen 113th
m buffi iejí, a protoá že“ ji: „S?bobnš
měběía, fbo jeít ten, jeng pravni tobě:
Qei mně piti, %!)an \oěbčía fbo jíem
a jafe' bart) já tobě báti niobu, profitu
Buš ícuna o ně, rohož ínab Bpia pro;
fila jej, a bal Bt) tobě mohl) silně.“



“Boboijm fpůfoBem mobíbt) i ga
bnů nafííd; EB. S'ešíě fmnoínjm říci:
Sřbpbvfte měběíi, jařé bart) meíím QBám
pofťýtomati m toftcíe gfagatebínpz ga;
iiítc' B mčtfíi boríimoftí Bpfte iid) Úte:
balí a lépe je ho ítbcí ímťxf) uťlábaíi.

ářbpbpftc mčbčíi, iafc' bart; SZBám

nabísim mgpomčbínicí, čaftějí a rábi

ante tam přičbáge'íi, a'Bpfte 0111in buííi
from: gbřícbu, bofííi fmiření B 230mm
(1 naBpIi mnitřníýo poťoje a útědn).

985961) jíte měběíi, jaft') bar jfem
uptamií íBám m ímatnni oItářní, the;
m prambč a pobítatě pob gpůíobou óíeBa
přebýmám: tošbt) jfte 6 mětffi úctou,

bpnýtimoftt (: mběčnoftí íem fftoín mému

! přiítlwmvaíi.. Ébpbl) iftc mčbčíi, iaftjmi
bart) vbbateui jíte byli na třtu ímatém:
5ajiíté ínagiíibtňte íe toud)o ncmiuuofti,
fteté íGám tebbt) lvobvu q ítvwem
ŽBogím ubrawenv [n)Io, gadwmati dítě
a nepeíťmruěué, tu gajiíté lépe mági'li
Spíte fi ímíce mít!), řterá 233an tebbt)

*?u" \.

4375“ "
©! . \ \ *
„“x \ „ * .

'Íterébo jíte bofííi. — Smat) čtenáři!
můšešzíi vařit) ie omlmniti, se fi ne:
měběí jafé iíou to bart), ieš .STriítuB
ufítěbři'l toBě? megnal fi je již me
ímé útlé míabofti? meúyí fi na ně ga:
čafté flvým íwěbumím, bobrými přáteli
ílvými a. rogíičnúmi ubáíuítmi gimcta
ílvébo 11.př. nemoci, gawráxtčuím 1Dpa;
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trne'm uebegpeči šimota, pobtomami atb.
upogornčn? — —

2. Into geua íamaritánfa gabanz
bnje mnobe'bo fieíťana; íotma 30 913611
připomenul jí tajné břichuŠimota jejiho:
ji; gabožela ftnbem a 5fotmonti1a fe
citem fajicim, i gmoIaÍa eeíá uftrnutá:
ípane, já mibim, ge tl) jfi prorof.

išaf e'aítoftáte připomnělo i nám
iioěbomi naffe pořieífi; biebeííhjd) bnů,
i e'iniío nám trpfé přebbágfu: amfíaf
poípiííiíi jíme B citem fajíciui f 913mm?
profili jíme bo IDímátoíti pofáni, aby
nám prominul, čim; jíme bo umučili?

Iato genia,posiiawfí i to Sřtiítu pro:
tota, profila [)l) o lobíwětíeui m nábo;
geuífe' pocbpbuoíti ímé, i táčaía íe: fbe
se má míaítně šb'ůí) etěu boti? Šťriítně
paf loíibuě a Iaffalue' poučil ji. 3 na tobě
čajem l)!díeji fe pod)1)bnoíti n mčced)
Witt) flvate'; sbalí; paf l)(ebáá potřeb:
nebo ilvětlÍa a poučení tn, fbe je ble:
bati máš? Bbaíi paf tágeě je těd), je;
Řriftuš uftanomit sa ueitciea ftrágeeíma;
te'I)o uc'eni íloe'bo? (ši mámě uaopaf,
Ijlebáě ínab rabi) u těcb, fteti jíou ne:
přátelé cítíme íBogi?

it“/ato geua nefpofojiía je 5 tim,
ze íegnaía ŽUEeíia'ííe; ona chtěla, aby
taťoroe'bo fítěfti boííli i jiní, přebemíííni
fpoíuobčané její, protož nechala tu fta'ti
ímou nábobu mobui a poípicbaía bo
měfta, gměftomattam bteblabou ubáíoít,
ge D.)čeíiáěfe fměítu přibligií. — Sat to“
mobíígí Btebou? sBogna'wprawbu Qiogí,
fnagiě je tafe' to_gfíititi ji přeben—ííim
ro íme'm bomč, m ímé robiuě a paf i u jiz
mW? Elšomag,žeto tmojipominnofti, ml):
uc'omati iroe' bitft) me loěced) Ířeífanffe'
míru a mramů; aneb wbueujizíi je me
fífole a m foftele, tebl; máš je potlorgo;
mati u) nc'eni tom. %uge, počni jiz fouati
ímůj úiab apofítolííb m bomě fme'm!

25. Bešíš ujbrmnil [I)unúřehníkmna
m ánfarnaum.

SBoblbou bued; Segiě nabíjet obtnb
a fíeí bo Galilee. sBiijaíi paf jej (55.15
[iíeiíítí, lviběmfíe mfíeďo, co BDÍ činil
w Serugaíemě ua ben ímátec'ni, neb i oni
byli biifííi fe bui ímátec'nímu. ".Išřiííel
paf bo mini gaíiíejífe', tbegto byl 3 mobt)
mino učinií. % bol jeoen fráIomífi)
úiebuif, jeho; fun nemocen byl ro 30.:
farnanm. Zen uílpňew , 3er Segiě
byl m Galilei, ffel t'němu a profil 1)o
abl) Bftoupil a ugbrawil fvna jeI)o, fterljg
pocínal umirati. <item) řefí t němu
Segiěz žíňeugiíteái biwů a gágrafů, nez
umčtite. Qi jemu ú'rebnif: s.].ša.ueGítup
prlve', uešIi mute ibn můj. Qi jemu
išeáiě: Sbi, fun tloůj jeít giro. lhoěiií
clomčf teci, fterong utlnloií jemu íšegíšs,
a ííel. .pr; paf“je již, bligil fbomowu,
pott'aii íe S ním íiugebiiiei, a alvěítomaíi
mu, se ion je[)o giro jeít. Iebi) otágal
íe jid) na bobina, w fterong bl) íe byl
lépe měl. 3 tefli jemu: Žch'era m bo:
binu íebuiou vítala Ijo gimniee. Šebo
pogual otec, Že to byla ta bobina, m fte:
tou; tefl jemu Segíé: Glyn tmůj gin)
jeft. 921uwěiií on, i bům je!)o loefíťeren.

Moaiintáni.
Šřráíuějííí pod)!oah) nemohlo ím.

emangelinm báti tomuto úřebnit'u tvá;
Iowífémn nab tn, jeng Icgi u) ÍÍDIDCCD:
QI uměii'l on i bům jeho meíít'ereu.

Baf miíe poguaí tento útebuif gd:
gračne' učinil) íIoma Segiňowa, jaf mile
ugieI fme'bo ípna, an bpm mrtvým,
opět žije, ibneb močřiI m Úegifíe Rriíta
a pomgbubií ftétég miie fwou tobinu
a čeíeb. Íai bimem timto a w'laítně miz
tou anebo poňíon gaíogeno jeft welifé



íítěftí ceíébo bomu úřebuíťoma. — Rbe
míra to bomě mémobí, Foe míra moítí,
írbeem a tutama mfíeď) míábne, tam
i Blaho pogemífe' togfmétá. mebof tam
gamítá přebemňím ímornoft a poťoi,
Beg niďyg bomácíúo Bíaba mofliti neige.
Sbof'fn) m bomě Boío bobatítroí a; na
govt, Bpťoo přepínčn bol bům ítobt)
obiluími, Boťbt) ftáje jeho ebomah) bo:
Boteť nejtučněifíí a gabrabp opíoloah)
omocem neifra'íučiífím: co; to ivfíe pta:
tno, m;; u proftřeb' to!)o mííebo neboblí
pofoi, Foo; obomateíé tafomébo tomu
megi ícBou fe ftic'í, jeben hrubému lvn'e
me gíe' mpřldbá, frog pro Éžimbl) íobě
meípoí činěné pícic'í, fe fougí a bořem
d)řabnou. © mírou mfíaf prám pláč
(: gamítá pofoj. ŽBíra učí přebemňím
miíumati 230% a pro QBoba 'oíígníbo;
tebk) mangeía mangeíťn, otce bitů) a Do:
frotáže c'eíe'b;i učí je tuto Iáířu ieloiti iná:
ffeuíiwoftí, trpěíimoftí a bobrobiním. —
QBíra učí bále Erotiti \oňelifé máfíně,
gťterúď) míaftně neímornoít, [)uěm a
mába m tobináď) podyigejí; ne'í tem)
frotiti čití mobáuí gbomu nárboínoft
fbněmu, Iafotnoft, Íenoít, opi'íítmí, ímiI:
ftmí atb. ŽBíra učí fašbe'bo měrné ftáti
ro pominnofteď) ímoď), fonati tebt) pilně
a měřně práce ftamu íloe'bo, tžeBafi
Beg bobíítfp, me bne a ro noci, to to;
máenofti, na poli i na eeftáď). ŽGíra
učí poctimoíti, nebopoufftí tubíg Šábnou
neíprameb'lnoft, gábnť)pobroob a Eřilvbu,
gábuon Ie; a gábnou urágfu na cti.
Snu tem) mefíferen troub neíworuofti
3 bomu mpmetá, a Bpťbt) i něm; ně:
jafá jiffra buělou gneborogumční poa
ívíťaía, nemá fbe d)1)titi,muíí ubafuonti.
ŽBL—oto23119 na tafomť) bům Mičoftí

pobíígí, a jemu gebuá. 5233fnige Žmojf
gífíomě čteme: „Seftíige pofioucbati Bu;
bete přifágání mod), aoofte miíomaíi

.bofpobina íBoba ímčbo a ííougiíi jemu
;, ceíébo írbce íme'bo: bd beffť gemi
mafií ranní ibogbní, abpíte íEígeIiobilí
i mino i gelí „mít" (11, 13. 14.) “21
from) Šaímifta q„Sáně Spiluá: „*Bafíi
HSM) neítaroí bomu, marně ftawí iej
ftamitelowéJ' (Žalm 126.) — „Woofe
d)ee teba; bočiniti pogebnáuí 230350,
ulooň míru imatou to bům fmůj t. j.
přebemfíím lo ítbce ímé, paf m írbce
ímé mauše'íťt), flood) bítef iímé čeíebi;
počínej mffeíifon práci 6 iBobem, pa:
matuj megi prací na Ěoba a běfuj
%oím po ífonc'ení jeiím.

Dmfíem i na bftm, m nčmš míra
pofoj a pošebnání Éoší fpočímá, nčtbt)
tafe' přicbágejí 'DIIOTDČ"5ÍÍ,bnoloe' nama;

gfoun'eť, fterég fe be'ií nemocemi, ímttí,
pobromami, nepřáteíífómi mpábt), Iou:
pegi, ohněm a mobou att. amffaf toto
gfonffft) netrmaií ftáIe, přeóčqejí čaíem
i gtrácí bobmoó often ímůi tím, ge Íašbi).
ro bomč cítí, ge ie negamiuil, ge je 23ůI)
íám feítal aneb bopuítií, abl; úbt) tobo
bomu m obbanoíti bo je!)o fw. můíe
Ie'pe logvcmičií, gufííecbtií a gáílufn) jejid)
pro buboueí Žiwot rogmnogií. Sřbog
paf toto gfoufíft) přeňíl), ŽBůI) jigml)
po ničí) gůítaweué pobimně umí bojiti
a taťowému trpce gfoufíeuému bomu
čaíem i Bobatou udbrabu jiš ghe na
semi báloa'. gšůí) bopoufítí ale ne:
opoufítí.

26. yrnnní húgúní Éešííímno m na
;atetč.

Šegiš obebraí fe bo E)?agaretu, fbeg
boí modyomán, aby ťrajanům fmťym
3mě1'tomař emangeíium fráíomftmí Bo:
gibo. ŽBfíeI tebp pobíe obyčeje ímébo
to ten foBotm' bo fífoíl), aby nc'ií. Qi:
míli ie fiee magaretíítí í'íomům, fterág



lopdjá5ela 3újt jeho, přebee míjat' nc;
cbte'íí jim nmčřiti, pramíčc rocípoíet:
Bbaíig není tento jou Gojefíno? ?lno
napínčni jíou mfjiďní toe jífoíe bnčmem
proti němu, a bomftalojje iorbíi jej
meu 5 mčíta, a _roebíí jej a; na lord)
boti), na nígto mčíto jejíd) mgbčíáno
bolo, abí) jej bolů ftrčííi. ?ííe on beta
je proftřetfem jící) ujjeí.

Rogiímání,
Segíě Sčrijtuš bijí mpdjomán to ma:

Iém mějtečfu žRagaretn, the; nebtjío
gábnúcí) fftoí. qBrotog nemohli Erajane'
jebo potbopiti, obínb nabyl Segíě .SÍriítu—S
tu m'oubroft, Ftecá je jemiía m tečed)
jebo. „Qimííí je jiomům, fterág ml):
(bageta 3 újt jebo a nccbtčlí jim měřítí"
tí přímo jmate'. 5Alleptáme to, se Segíě
Sčriftuš, nebol looóomán to jpoíečnoítí
mnšů nčexujd),ge neftráwíl níIabojt ímou
me jjtoíád), jeft patrným bůfagem, ge
moubrojt jebo nebyla monbroítí líbjfon,
anobrg ge jemu gjemií Dtec, čili ge on
fám bol mtěíeuou moubtoftí bogífou.

Žito libé bobře pognámaíi, ge ftp;
čIomět tvámí ímou míaboft jen pouge
na flood) boníácíd) Infad) a rolní), me:
Iitou moubroítí a m;,běíanoítí mpuifatí
uemůge. ?lbt) j e mlabtj číomčf mgbčíaí,
mují gábp jíti bo jměta, mníí je učití
ob jimjd). Io jej't pramíbíem, Sešíiš
Řriítně bol owjjem míjmíntou; nebot
Segíš ŠÍtiftnB být Gollem ůoším, a ono
prawíbío platí ponsc o jpned) Iíbífíjď).
ŠDIe toboto pramibía říbějí je lofíiďní
moubtí robíčome', bámajíce jbuh) jloé
bÍe mošnofti bo měít na ijoIt) aneb
pojílajíce je na gfuíjenou bo jloěta.
EUtatfámto omíjem nčtbt) trptbó půjobí
bnů a ftatoftí a něfteré bořouce je ta:
fome'mu gajííání bítef bo jměta bofonce

opírají a je 3 přííífjué nerogumné tajů)
boma gabrgují.

?)?iíí robíčoioe'! S'Dejtebítfám jmxjm
Dřebewíjim bobnj gáfíab me míře a
io mrameď), učte je boma poíínňnoftí
a pofote, cmíčte je to jnáfjcníímoftí Bjí:
nými a m poctíroojtí, paf o toje ítatejte,
aby je nančííí rogegnámatí tomarpfíe
bobte' a gíé a těmto je jafo obní ml):
búbaíí. $af pofílete bítft) jme' bo íloěta,
ať tam cmíčí jme jíti), ať tam mgbě:
Iámají i rogum í jrbce jloe', af tam
uabtjmají gfufjeuoíti. Žmoblete je 5a
uč, anto bIí to eigiuč, abt) 231Woblorátil
ob níď) ioffe, co by jjfobiío jim na bujíí
aneb na těle, a uebubte o už příliš te,
jfíimí; Stec lo nebejíd) bbí nat nimi
a dmfta' jím ňtěítí aneb ajpou gaopaa
tření, poEub je bo btší a jemu jíougí.
?lbbjte teífí'uooít jloou ufojiíi, pifjte
čaftějí bítfam jiným bo cigim); připojte
Iiftu jme'mu mábp učjat'e' bobre' naučení
a nějaťou mbjtrabu.

ŽRejmíce btjmá jrbee rotíčů gar:
ntouceuo, fbtjg jpnome' jejich obmebení
jjou na mojnu a baíefo m cigí semi
ííougití mají. mcg i tu gfujjenojt učí,
ge jpníoroe' pořábnoď) třeffanjfíjd) robin
ní na mojnč ncíjlpnou a nebnjní, ale
bbmají tn meíícc mpbroufjenía mgbčz
lání. ŽDčnobbt) je již, ftaío, ge boífíi
m cisíuč jfmčíe'bogaopattení, aneb má:
timjícjebornn,mpniťaíígfufjeuoítíi[ájfou
jmou Epožábfu nab loňecft) ojtatní ípoa
Iuroftcnče ímé, ftetí Doma gůftali a
mjptoítotč je jeítataíi, taĚ ge oníuo
tčmto ga logon onugíIi, mageubmí pteb:
jtaloemjmí obce je ftali a bíabo jmxjdj
občanů galogiíí.

3 Sojef Ggípptífb naíegí ro cigiuě
ímé lopctoíčeuí a bojíel fjtějtí, jate'boš
bí; je byl to Domě otcoiojfe'm jaf Šin)
nebočfaí.
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27. Bojič mnmítal iiúbclllwí.

Dbefící tem) Segíš bo Šafarnaum
měíta Galilejíťébo, a tu učií mom)
íoBotní. S bimiíi fe lveími nc'cnuíci jeho,
nebo mocná Evia řeč jeho. 521591 mc
fíťoíe číowěf, maiící gíébo bucba, i gmo;
Iaí bíaíem meíifomz Řad) náš, co ieft
tobě 'Do nás, Sešífíi Stagaretíhý *Břiz
fie! jft nás gatmtit, smím tě, Foo jfi,
©roatť) žBoší. 3 pobrogií mu Gegíě,
řřa: Hmlfui, a moibi gněbo. 3 pom-I)
ici gít')bud) bo proftřebřa, roofíeí ;, uěbo
a nic mu neufftobií. 3 přifíeí ftrad)
na. mfíecft), a rogmíomoaíi meípoíef
řfouce; Go jeít to, že iv moci a file
přifaguie uečiftým bud)ům a moc!)ágcjí?
S“ rogóáaeía fe o něm pomčít po lofíe:
Iifé Érajině. %ftvam paf Segíě gc fffoíl),
mnel bo bomu Gimonoma; tdn'pnčpaf
Éimonoma trápena Bola těgťougimuicí.
3 profiíi bo ga ní. il ítoje nab ní
přifa'saí ;,imuici, a přeftaía ji, a ona
bneb mftamfíi, poílubowaía jim. Ši'bog
paf íínnce čapatío, mffiďui, Ete'tíšměli
nemocné na rogíic'ué nebubt), mobili je
fnčmu, a on na jebuoíw fagbébo guiď)
ruce \ogř'lábaje, nabramomaí je. Db
mnoboď) paf mocbá3eíi gti buóomé,
fčičícc a říťaiíce: $!) jft 5911 ĚBoáí.
íkubc'bo paf bne na ufxoítěmpfíeb, ora!
fc na pufré mífto ; a f)!ebaíi bo gáftua
perné a přiffíi aš fněmu, a abl-gomaíi
Do, abl) neobóá3eí ob nicí). Símgto
ou řefl: 3 jiným mčftům mufím gloě:
ftomati fráíomftmí Qioáí, 11ch Ítomu
ifem poííán. 8“ Tága! mofffoíáď) ga:
Iiíejfftjď).

o! o 3 i i m &n i.

30, čaíu *Bc'maSegífíe i to ptmm'd;
bobád; cítíme iBoší bopoufftěí 23135
'óáBÍu, alu) mobl poíebnonti těla Ii'ofťá.

ÉčIo Iibfťé jeft ro nejúgfíím fpoiení obu:
fíí, protož, BáBeIgbouímě půíoBiI na buffi
i na tělo Íibífé.

231115bopoufítěí tafome' ftrafíue' ne,
fítěítí na íibi gajiíte' ne Beg jiď) mim),
Matouš mfíaf proto, aby oBielviIa fe
ioeIiEá moc Bogífébo tvofíance Sešíííe
Ériíta. Rriftus 213ánpřifíeí na tento
ímět, (1131)gruííií moc a ffutft) Nota.
?Brotog aBt) ofíamcn Bot a mít!) bofíeI
u libí, mpmítaí báocíftmí t. i. oflvo;
Bogomaí libi ob abouoné moci bacha
nečiftébo a té; ob nemocí-rogíičnébo
bulbu, fteréš € tímto poícbnutím ípoient)
Boh). Žim oíměbčií gřejmč, gc ieft moc:
nějfíi negíi BáBeI, áe bltóomé mffcíicí
pobbáni jfou iemu, ge ieft žDčefiáfíem
gaíííbenóm.

Ba naííiď) tuů omffemtito pobžmní
úťagome'u něftert'xf) libí uebocbágejí míti),
ano iíou, ťtei'í můbec otom pocbpbuií,
gebo ;“ bxtcbome' Boíi, vratnice, ze 231%)
mocímé bobrotě a íáíce taforvé nefíťaftué
ua měn) gamrgené Bptofti ani utmořiti
nemohl.

Sta to obboroíbáme, ze je 23111)
tafe' co Báblt) neftmožiL Břeňof na po,
čátfu mííiďni močffí budwmé čili anběíé
Bolí begeloííi oubom), mabt) a pofhornl).
QBfíiďni [\in nahání ob ftmořitcíc ímébo
bofouaíomi Wopnoftmi ffroatofti a Na:
Šenofti. ?hofíať oui taťe' nahání Bpíi
ímobobuou lvůíí, mobíi íe fbobrému
i stému Honíti. SZBětfííbít fetrmalm bo;
Brém, ale ne rofficfni; neúofyněfteží gačaíi
mnoho o íoBě ímofííeti. (Símpaf mice
opojení Boli neímírnúm o íobě bonmě4
ním, tím méně mágiíi fi QSoba, tím méně
bo ctiíi a poitouc'bali, a; fonečně gceIa
fe obmrátili ob cnofti a ob ŽBoba.
žBoóa přctcfíla a gpůíooiía páb jejich,
plochou3 bobrod; učinění iíon gti, poštou
a gpoutou šarm—čeníiíon ob QBoba. Bc

5
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paf jejiď) páb [n)I meíifú, gtobo jeft
patrno, poněmabg c'im rox'm'e fbo ítojí,
tim I)!nbííi Bútvá jeíýo páb.

Elia Droguť) :pcibauběíů náííebomaí
bromu) treft. Gprameblimť) 231315ie
ptiíuě treftati mafií, pouěmabg jim pro:
půjčí! gmíáíítní bart) a miíofti, fterijď)
oui íobě uemášiíi. Ba touto příčinou
mpíoučeni jjou 3 bíagene' jpoíečnofti
oftatníď) anbčíů, mpíoučeni se ííbía ne:
Bejťébo a gabligeni ob tlváře 23035 či[i
gamršelii bo pcteí. Žlšrotog bi tafe' piímo
ím: „?lubělům DřefíícimŽBůf)neotmítií,
ale jato promaat) peieímjmi ftrbna je
bo pefta, tovbaí fmučem', abt) Houba
(Domini Byli" (2 íBetr 2, 4.) 3 tobo
fi můgeme míti mágnou lvýíttabu;
neboťpabíi=íi anběíé, tmotomé taf logácni
a mgueííeni: nemámezíi je Báti, chbom
ml) libé, baíefo obmcgenějffi tworowe'
w něčem nepoříeííi? QImímezíi, gepýchou
pain nebefítí burbomč, gta tím piíněji
fe podm lvpftiíbati nemáme? QIjeftíigc
anbě'lům břeňicim 23110ueobpuftií, ne:
ípoíebejme je na to, ge obpuítí nám,
až Borbom tepnu m ftarýd) Ieted), přeb
ímrtí, poíepfíiti a oblvpfíýd) bříďyůímýd)
mgbáli je d)tě[i. Sťbo je mbřifíid) býti
Rosnaí, neotálej B uápramcu ímou. —
žReči paf těd) libi, fteti botonce učení
naííi círfwe » řábííď) gamrbuji, nebejme
je nifterafg múíiti; uemůšef gajiftě Bábíu
lépebojlougeno Býtijařotimlbpší etun'bi,
ge BáBIa není a ge fe tomarpííftma,
wíiwu a ofubu jebo není co Báti. ——

28. Búnařnč lumeni tub.

Gtaío je pat, mg Segíě ftáí pobíe'
jegera geneíatetífébo, a gáftnporoe' je na
nebo maliíi, abl) it!)ííeli f(omo Éogí,
ugřcí bmč Iobi, aut) ítoji u jegera, n):
Báři paf boli Bítoupiíi a mppítali fitě.

% mítoupim na jebnu ůíobí, ftetág
Bota Šimonoma, profil bo, abl) ob gemě
obmcsí matičťo. QI febě ucil 3 Iobičft)

gáttupt). Řbvš vař přcftal učiti, řefI
f Šimonowi: %ea na hlubinu, a ro;,e;
ftiete íítě ímé fíoroem'. QI obpoměběm
fčimou, četl jemu: žDiiftie, přes ceíou
noc pracomamfíe, nic jíme nepopabíi,
ale fííoroii tmému togeftrn fíť. QItbpg
to učinili, gabtnuíi meíife'mnogítmí mb,
taf je je trbaía ííť jejiď). S' pofpnuli
tomarpfíům, ÉteřišBýti to jiné íobi, abt)
přiffíi a pomohli jim. 3 přiffíi a na:
píuiíi obě [obic'ťt), taťvge je téměř potu;
pomaíp. ugteto to Gimon s.Betrpub!
fnobám Sešifjomtyn, ita: Dbejbi obe
mne sBane, neboť jjem člomčť biifjuí).
„brňáci gajífte' Bvía jej oBtÍíc'iIa a ioffecft),
ftci'íg Gnim byti, uab íomem wo, Hen);
Býti bopabíi; taf i Šafoba a Sanac font)
Bebebeomt), fteříg Boli tomarpfji Šimo:
nom). 3 ti Šegiě Gimonomi: E)?ebojg
je; jig ob tobo čaíu libi Dubeč Iomiti.
21 hm; přimegíi Iobí Egenii, opuítiíi
mffecfo a fíIi $a nim.

Rozjímání.

ŠBrdce rybářů ©aíiíejffýď) byla
gpocátfu Beggdboucíbo mújíebfu, amňať
pogběji, m); É roůťagu Sešíffcmu jitě
opet mpmtbli, nab míru bojuě pogebnána
jeft. Bbe mibíme, še mííeIilĚá práce
a námaha Iibffá, ByťEt) i íeBe opatrněji
aapoc'ata o. fonána Tapia, jeít litat-na,
paHi mpěfjí moc jí nenapmnabá. (Stoměf
neftojí fám o jobě me jmětě, mjístg nab
ním Bbí o. měci foIem nebo řibi a gpra:
maje myěfíí Bptoft, a ta jeft tmůrce
a řebiteí fměta, EBůI). Du to, jen;
práci rufou Íibífóď; Hub Šebuá aneo
matnou činí.
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$rámě tobo nemfjímd ft náš ročf,
ano ptalvbu tuto upírá. Sibiří) buď)
ípt)d)aí, jeft brbt') na to, co ji; rmy
mfpíií a co je mu pobařiío, bt'm') na
to, ze moře nepřetágí číotoěťu, abl) přefíeí
aneb přeplalvaí 3 jebnobo btebu na
brubt'), ze moba, obeň o. pára mují mu
íIouáiti a tafřfa pompňíeuí činiti, btbť)
nato gebromofmobo wpměžuje i bíeífům
ceftt), bubo; mají cbobiti, abt) jemu ne;
fífobiít), brbtá na to, ze moífoumaíbrábt),
msbáíenbd) fílmcí a bměab a ptebgtoíbá
gatmční ihmee a měfíce na ftaíetí atb.
sISL-oto;fe íibffi) buď) gbogřmje, to jei't,

mpííí o fobč, ge fám íobě ftae'í, že ne;
potřebuje mpšffí pomoci, ge jeft pánem
na této semi a můgec'initi, co je jemu
líbí. Steptá je po QSobu, ne po jebo
gáEonu a ueprofí o jebo pomoc.

FIS tom měgí ale meíih') ompí. S)?cbof
měc'ně mětůw platí ííoroa ím. ŽBCIIDÍG:

ze to 23obu zijeme a je bbbáme i jíme.
Ětebať je cbtěí 'Iibíft') buď) íebe mice
fpírati proti ptambě této lvbpoměbi, to:
méně mufí přebce pognati a topgnati,
ge mtjflebef mffecbIibfftbd)pobniťů, [0th
a prací gámiíí ob mpšífí mocuofti, Ete:
rágto ímětem míábne.

mafie ím. míra nám mpjafůuje
naííe pogooíání fu ptáci tařto:

&) (Stoměf, top; bp! ftmořen a po:
ftamen bo taje, měí přebemňím abíaroně
pognati Qioba, mčí bo miíoroati, jebo
ptitágani pIniti a paf u sBoba měčne'bo
ípaíeuí bojtti; jpoíu aíe měí tafe' prací
těIeíné i buffemní Tilt) ímé cmičiti a
gaměítnároati, měl půbu taje prací ímou
ftáffliti a prinp a ftromt) pěítití, aby
mu poífptowa'lt) potřebí) gimota bíe cbuti
a gálibt) jebo. „S.Bojaí„bofpobin Ěůb
číoměfa, a poftatoil jej bo taje 1:03:
fofíe, abp jej mgběíámaL“ (1 93013.
2, IE).)

b) ŠDofub jetrtoaíi ptmnf me
to půmobuím ftamu neminnofti a bogfťe'
miíofti, nebpía tato práce 6 nefuagí a
přííiffnou obtígí ipojena, naopař ona
ííongíía jebině Éjejitb potěffe a rajífe'
bíabofti. $rámě jařo c'Iowěfnmbbtab;
'[e'mu pogímání poÉrmu jeft netoIiEo po;
ttebou ale i potěťbou a ííougí f gotameuí
mfíeď) jebo fit _těíeínbďy i buffetvuíeb:
tař tafe' práce prmnímu číowěřu bpía
potřebou i raboftnbm game'ftnáním.

c) Smat to nie po gpácbane'm
břícbu. sempra, leamoroi: „ge jít
jebI gftromu, gřterébog jíem přiřa'gaí
tobě, abpš nejebí, glořečena bnbe gemě
ro bíle tmém; m ptaceď) bubeš jífti gni
po mn'eeďt) but) Šimota tmébo. Žruí
a bíoši tobě plobiti bube. ŽB potu tmáři
íme' jííti bubeě cbIe'b, bořamabš je ne;
namrátíč bo gemě, 3 ftere'g mgat již."
(1 93201. 3, 17—19.)

Db tobo bne neníáimot Iibfťt')na
gemi Ieč jen toba tubbď) prací, ítatoftí,
ftra'ttj a pobtomt) rogmanité. Sufo je
číomčf protimií 230613, taf tvgbotuje
čtomčfu meffťere'tmorftroo. In miďpčice,
tu puma, futbota, bteíft; a_ obeň, tu
přírody a pomobně, tu bmpg a smět
a pobromp jiné fagt a bubí bíla tufou
Iibífbd).

8' to jeft náfíebfemronobo břícbu,
ge čajem i nejpilnčjfíí anejotugenějfíí
běIuíE cítí necbuť a omrgeni při práci.
ŠBrdce půlvubuě milá a Iabobná 3mč;
uiía jeto obpotnou, jfouc potutou bticbu.

*Broti tomu wňemu činímají ně:
fteří Iibe' ga uafíid) bnů togíične' námítťp;
pramíf: ŽRejímeIiglvfíiďui ftejltbm po:
bííem poběíeui běbicotvé břícbu a toint) ?
ŽBroc' tebp neftejnt) jfou uafíe tteftt) a
úíobt) pofám'? 4431-06jeben gnáš má
bojnoft a přebptef me mífem, co po;
třebuje číoměf na gemi, a jiní; mufí při

55!
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uamabamé, neBegpečne',ano igimotuřraa
cuiící práci jefítě bíabem a nabotou
trpěti? *Bwč jeben má toíiř, ge ani
newi co 9 ílvtjm Bobatftmím počíti, a
iim'; nemůge me bne a iv noci ani toíiť
mptěíati, čím [\p ugřmií íeBe, d'nxramou
genu a malé bítfg ímé?

Ena to obpomíbá ěiraď) tatto:
„ŽBffiďui íibe' 5 gemě jívn a 5 míti,
obfubg ftmořen ieít ?Ibam, amííaf m
mnošftmí umění rogbělií ie 913Wa pro;
měnil cefti) ieiid). 3 nicí) uěfteré po:
gebnaí a pomúfíiíz a gnirb jiné po:
ímětií (\ fío'bě přimíuuí: a allíď) 310:
řeči! a ponišií; a obrátil je ot obíouz
čení ieiid). Sařo jeít I)!íua m rufou
hrnčířompcb, gníá můge tmožiti a pů;
ícbiti a mífecřt) 'cefn) jeho ifou pobíé
ÍiBoi'ti jeho; taf jeft čívmčf m ruťou
tobo, Eterůš učinil be a on obpíatí jemu
bíe ívubu flvébo. „(Gb-. 33, 12—14.)
91 ím. sBawel moíá tafto: „© čtoměče,
Ebojfi ti), je obmíoumáě 230511? 3baíi
btuec bí tomu, fbog ici uběíaí: s.Broč
ifi mne tai" uběhl? sbalí; hrnčíř
nemá moci nab hlínou, am; 5 iebno:
fteiue'be trupeíe ubčíal iebuu nábobu
fe cti a jinou fn pumpě? Sefttige
23131)cbtěie nfáůati bněm, a 5námon učí;
niti moc fmou, fnáh'eí me mnoúe' trpě;
[imofti, náboBt; Dnělvu Egabvnutí gpůz
íobné, aBt) ufa'saí Dubai-Timi, f(áml) fme'
při nábobáď) miIoftbenítmí, ftere'š při:
pramií Éíídrně, jajá; ieft natom neípra:
mebínoft?" ($?Řím. 9. 20—23)

3 tobe tebt) mpímítá, se m;; íe
něťteří libé robi m cbube'm ftamu a po:
mníáni ifou tnamabame' a tčšfe'práci,
i fjinóm nebobám: to nebčie fe flepou
nábobou aneb tať gmancu nepřigníoíubu,
nýbrg běje fe tat moubrúm a ípafite'cíným
řígením ?Bogím. %cgpptatebíné jfou
ceftt) prozřetebínoíti Éogffé, amffaf jiftě

iífto, ge 25111)5 řašbým číoměfem íafťamě
fmťpffíí, řagbébo malá a mebe f ípaíeni
měčnému, parti fe číolvěf fám ob nebo
neobmraeí a ze na onom ímětě bd tag;
bému obměnu bujnou bíe nejmvěn'í
ípramebíuofti íwé.

í.Bí'efráím') přífíab poířptuje nám
gbe ipm—, jat můge čIome'E i nejtugn'í
a nejmtme newbččnou praci oííabití
íoBě i bojne'bo mýtčgťu gui fe nabití,
FM); totiž, p_ofctně a poííuffuě můíi
2303 íe pobtvbí. Épručež,miíť) čtenáři
nwbli íe a pracuj, lvííe oftatní poutecbei
říšení QBogímn. Spráce jeít tme' pomof
Iáuí; šabáífa bpíabt) tmá pumpa a gfága
čaíuá i mčc'ná. s.I3racuj gíáfťt) ÉíBobu,
wgpomínei při práci na ŽBoba, a obětní
mfíeíife' obtíge 230511; taf Bnbeč pra:
comati fe cti a oííamě 2303 a beim)
ušiteť gajifte' tebe nemine.

29. „řešíš učil ; lohičln) [! momulil
bmanúde upomolů.

Dbffeí tetu; Segíé Bnc'enníft) flvxjmi
3 Scruíaíéma Émoři; ale 5dítup meíifť)
gGiaIiIee a &Snbftma i &Serusaíe'ma
fíel 50. ním; rogťá5aí tem) učenm'fům
imám, (1131)připtamiíi [obic'fu, abl) bo
Iib netiífí, nebo mnohé usbramomaí,
taf ge fe naň maíiíi mňiďni, fteříž,ne:
hubí) měli, abl) fe bo benjfaíi.

QBpn'eí pat Segíš na boru imo;
bíení a přes noc tma! na mobíitbč
2303. 91 FM); Byli ben, pomoíaí uc'erv

nífů ímýd) (: mmvoíil 5nid) btpandcte,
ftere'g i apoňtoíp naštvat: ©imoua,
ftere'mug bal jmeno *Bett, a Snbřeie
Bratra jeho, Samba a 3ana, íšiíipa

a Žiartoíoměie , ŽD'čatouÉca Ivmdífe,
Safol'aa fpna QIIfeoma, a Gaimana, Hen);
fíome Belotes a Subu Bratra Sařoboma
a Sibán'e Síffariotífébo.



Mogiímání.
".b'án chíě mpňeí na boru

f mobíení.

&& Seáíš fe mobíí! “Dán mne!)o
ftmoření, fráí ííámt) měčnéna čem pabá,
frbcem mčbýcbá, 230511Dtcí proíbí; ímé
mpte'má. ?Račeá fm: QImBI-ogtento mi):
fíab činí: „Elšřífíabíe bámá tobě fíeíťane,
í gpůfoB, fterébog máš náííebomatí, fe
tobě přebpífuje. (5:03 tobě pro tmě
fpafeuí činiti fíuffí, ieftííše ŘríítuB fám
pro tebe m mobíení noc trámí? Sřteraf
fe dmftatí máš, fu); oBgmíáfítní pobogf
nefř nebo prácí gačítí ďneě, ješte Řriftus
maje apofftoíp moííti, bříme fe mobíií.“

Gramneime jiš ínroucnoft a bor:
Iímoít EBánčBnafíí mábamoftí a nebBa:
Ioftí. 9Jčobíí fe ten, jen; uičeboš nepv:
třebuic, anobrg mffím thríjm opíbmá;
a mí) Ii'cé neboftateční, fteží wífdw bob:
rébo ptágbuí a potřební iíme, nerábí na
foíeua fíeťáme, uerábi ruce ímé ípíuá:
me. — Ena tíváí: fwou pat—cí.ířríftne,

Hex-t);níc gíébo ucučíuií a Šábllébo iontu
nemá fe co [\átí: a mí) Dřífíuí Iíbé, I)!íělvu
a fontu íBogímupobrvúeuí, jíme máúamí
fmotíítbě. — Ěriftuě cýtějewo'íítí cdpo:
fftoíí) a íib ííomcm Bojím mpnčomatí,
bříme fe mvbíí: mí; paf práce ímé,
Éterég Beg pouwci Qiogí ani gačítí ani
bofonati nemůgeme, Begmroncí uwbíítbt)
gbufta gac'íuáme. —

*.Bcínfc mobííí m noční bobč.
Žim bal nám na ítoguměuou, še poťoiná
noční beim fmoblení jeft ueipííbobuěiífí.
ŽB té tobě I\ť)mámpíl uciméuě rogtrgita.
ÉBrmlíífícífané tafé sbuíta m noční boBě
mobícuí a ímé fínšín; 2303 fouaíí. —
%čfbb fe ftáívá, že čívívěf nemůže fpcíti
a [\ýwá ua fmém Ivgí íbípubou d))ííííí
i myffíenfamí ucííufíuýmí melíce trápen.
„Spomeů fí w tafoíve' bobě na pžífíab

ĚBáně, an ie mobííí mnoční bobě,í ná=
flebui bo. smí mobíítbě prchnou mp:
menu) gíé a bíoubá týmííe fe příicmně
gfrátí, ano m fpafít'cbínou babu promění.
S.Broc'mímaií 360W Iíbé nab fmtjm logem
mcbíc' fíígc gaměfícnť) růženec? ího
tatomé fpaní ptágbné babí). EIBmrářutě
noční ieft růženec iafo nějafcí BetIa,
o fteroug buď) fc pobpíraic, fžšobu íe
lvgnáffí.

23cm uwbíe fe ttmal píce ce:
Ivu noc na nwbíítBě. Žim nám bal

poučení, ge máme ív mobíení úsilí a mi):
ttívaníiwí Býti. S)?eísojeftíiáe “Dán fám,
Úpu %oší, Givatoft fama přes noc na
nwbíitbč trmá, bíoubé 1110inth fond:
čím; wíce fíufíí nám Bíbnóm a Dříffíííjm
Iíbem m mobíeuí fettmatí, a ne gfrátfa a
gběgně mob'íitbp fonatí. S)?emíuím, aby:
chomínab bímtbým a bucbaprásbííýmmo:
bíením ŽBOÚa f mvíípffení iaťobt) boa
nutíti dněíí, inf; fe bomýňíeíí brubbí)
farífeomé; “Mn-3 aBprbom ímou rotou-;
cuoft a [;oríímoft na iemo bámaíi, fanu;
íeBe mgběíámaíí a u) buffemním mnitř;
ním šímotě pvoípímaíí, a tať mpíínífcní
u 230% bobněifíímí fe ftámaíí. mem.-if
%ůb bíonbéóo (\ mvtrívaíébo mobícní
uafícbo potřebí, ale mí) bo potřebujeme.

*Bomvíaí paf ím bd) učcnuífů a mty
moííí gníď) bmaua'ctc apofftoíů.
gc miftí' náš mmvoííí prámč bmanáctc
apufítuíů nebo poííů Émgnáfícní mít!)
a fpáfl), ma' tafc' ímou příčinu. ímcfíáš
Šajíftc' 519mm gafííbcu icft íí'bu israel;
ffc'mu, u něho měío íc gapoc'ítí ípaícní
a mpfonpení fmčta, obřub paf fe mčív
bv celého fmčta togňííítí. ŽBeffferí)
Inífař nárvb igraeíífť) byl rvgběíeu na
bmanáctcto poťoíeuí bIe blvanáctera
fpnů Safvbolvíxí). 3 obícbu na 1-03:
bělení toto mmvoíií 58cm 3.333 bum:
náctero apofftoíů, abl) mfíař gřejmo a
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patrno 51710,ze mcfffcrc' pofoíení jebo
ť lvvfoupeni ÉBa'něpomoíána jfou; ga
ťteroug příčinou i “Bárt Segíš ivvíílaje
apofftoíl) bo fměta, 33mm a přebemfíím
EpoBíonbiítjm omcím iíraeíífým jíti)
poíííaí. — “Reguctoíifv uárob ifraeífft')
anobrg i mffeďen fmět pcwoíán jeft
f účaftcnftwí wvfoupení Rriftoma.
„í'šbvuce učte mňeďi) ucit-oby“ řefí $Brin.
išrctoš pomoíáuo jeft bmanáctero apo:
fítolů na anameuí, ge iafo gbmanáctcra
fpnů Safoóomúď) ceIt') nárob Siraelffť)
pobíé těla gpíogen a togňířcn icft: po:
bvbně i nom) Síraeí, tuti; nárob fie:
íťanffr')gbmanáctera apofíteíů buďwmuě
319103311a po mefffetém fmčtč rogfíířen
Mytí měI.

3 gmoííí “Bárttpto apofítoít) gučen:
nířů fmúď). „Smola ftaE bůíeáitému
bitu nenčcné fproftnc' Iibi, abl) patrno
Bylo, ge bílo icbo není guc'euofti Iibffé
a'íe gmoubrofti Boáífé. thěí ŽBánmírou
ímou giftcdnitř meffťeré ílltúífíení Iibfřé,
gamcbiti nemé Bvbnmiíé mtamp, ubaftti
mošné máfíně Iibffé, Homem, cbtěí pře:
tmotiti, obnomiti ílvět, a Étomu mpfííá
fproftné muse, na \větffím bíle thaře a
bí iím: „llc'te tvn'eďt) nároky." 91opět:
„ElleBea gemě pominou, ale “ma má
nepomiuouJ' QI jať 55cm duší a přcb:
pomíbaí, taf fe ftaío. i)?a gáfíabč těóto
apcíítcíů groftía jebo círfem, ftcrág ftoií
nepobnutě po ofmnácte ftcíctí m Bouři
to!)oto íměta a rogfíábá fc po ffírém
fmětě jaře mobútnt') ftrom, m icbog ftínu
naíegají udrobomé ímé útočifftč, ímou
sól—cum, ímé vBIagcní. Si'agbó měť při:
náňí nomé Bouřfn proti této círťlvi a
Iiďyá uc'cncft Iibffá roinčuýď) mmm“
námiteť proti učení vněcbuo rybářů;
mffaf to mfíe nemůže mmvrátiti cítfero
EBánč. Břcbcbnutě ftoií 11)Muži a ná:
with) proti učení jejímu royášeií fe

a togpíímají ro nimec info mím; :) ffáíu
fííobající. —

30. ušatí jcžípíumn na hoře:

a) 23 čem pramá bInšcnoít gálcží.

EIBÍba paf Segíá gáftum) Iibu, ftea
ří; fe byli fněmu íbromdgbiíi, poíabií
fe a otemřew ufta ímá učit ie, řřa:

Qiíaboflamení cbubí budmn, nebo
jfeiid) jeft fráívlvftmí neBeffe';

EIaboíIalvení tiffí, nebo oni gemí
míábnuuti hubou;

Btabvííamení Ifající, nebo oni po;
potčffeni bubon;

Blabofíamení, fteří Iačněif (: šígnčií
po íprawebínofti, nebo oni nafpceni
Bubou;

Bíabofíameuí miíoítbní, nebo oni
miíoftbenftmí bojbou;

Bíabcfíamení' čiftébo íťoce, 11er
oni 230W míběti hubou;

Bíabofíamcní pcfoiní, nebo oui ft):
nomé Boží fíouti hubou;

Bíabofíamcní , fteříg protimeuftmí
trpí pro ípramebínoft, neb jejich jeft
fráíomftmí nebeffé;

Bíabnííamení jíte, fu); mám 510;
řečíti a protilvenftwí činiti, a mňeďo
z,“[c'o más, mouce, míumiti Buben, pro
mne; rabujte fe (: weíelte fe, nebo obu
plata mafie bujná jeft n) nebeííd).

si o 5 i i m 6 n i.

“Báli Bíaboííamí ď)ubé buóem.
Gíowem „d)ubí bncbcm“nerIi míaítuí
kvůli rogumí sBárt chíš přebně ffutečuě
ď)ubé, fteři ípofojeni jfou me ímé dm:
babě co na ftamu $vbem ianujm jím
určeném, fteří tcbt) Šábltébv bvbatftmí
aneE mětíííbo maietfu fi nepřeji a ne:
boby a nebcftattp ímé gíáffl; fžšobu
a m naběji Bubouci nábrabt) ga broóem



trpělimě, ano 8 taboftí fnáfíí; paf ale
nagúmá s13cmcbube' bucbem i Bobaté libí,
fteří frbce ímé nepřiřlábaií Époříabům
posemífom, nom-g mňeíifx) ftatef fmůj
maií pouge 50. proftřebef f obříigem' cigt'
bibo a foBIašeni flood) Bíígnícb; ftcří
tebt) mají naantef, aloffaf šíjí info 131)
neměli mice neš co je potřeba ncgbotná, '
a jařoíst) boti ien míabaři ftatÉu iim
fměřenéúo, a tubíg tafc' botoroi iíou fašbe'
ďmííe tento cigí ftatcf namrátiti lo ruce
pramébo pána jeho, bofpobáže nebefťéýo.
Íařé můgeme ílomcm d)ubí budnm mi):
roguměti libi pofotne', Etcřítotiž na:
Bíígeií a to ftbci ímém boože cítí, se fe
jim ncboftámá ítatfu mvšfííbo, totig
moubrofti a cnofti rogíičné ; neboť po:
gnání míaftní nebofouaíofti jeít prmní
Írof f gbofouatení febe.

ŽBcďBíabofíaloí ŽBánticbé. meBof
Iibe' Eteří uměií ftotiti fmon gloft'a Be:
bíimě míří růgnici, mábě a rogepři fe
ropfmbaií, bocbágejí již na ímětě pofoje,
aípoň [n)wají méně ob jinud) ffř'ábíeni a
nenátoiběui a pronáíícbomání; jim fnne
na. wěčnofti ročc'm'; pofoj co obpíata
ga bojué čapu-ání íeBe a obpoufftční
těm, fteří jim uBÍígiÍi.

ŽBánBlaboííamí [faiícú ©em ná;
Iešeií mffiďní, řtcří utrpení B obbanoftí
bo roůíe 230% tctt) trpěíimč fnáffi;
3míáňtě paf ale platí tato flotoa o Ii:
bed), jcg gátnť) Bol těíeíuť), Šábná po:
bromu a gtráta tař neboli, info I)říd)olve'
jejich. Ěaťomť) gármutef, taE prubťé
bože icft gajiíté přebcbůbcem Buboucíď;
raboftí na mččnofti. €|3obobně1an I)oj_ná
tofu grána přebtýágí a giuěftuie jaím')
ben: taf umibí oto, Doině fígami Éaií:
cimi gat-ofené, gajifté jebuou fíámn $ogí
a ben Ioěčuě jaím') u pobnoší trůnu
580590.

ŽŠIaýofIamení, fteřííačnějí a

gignějí po ípramebínoftí. %)ůbrolo:
gi! bo c'íoměfa put po jí'cíe a po nápoji,
ftertjšto pub nagťnoámc bíab a gígeň.
Rop; tento pub tmůtcc fmčta m náš
míogií, jiš fe byl o pofrm a nápoj po;
ftaraí; i co tím iinébo, na; aoucbont
m blahu a Šígni íabaíi po pofnnu a
nápoji? ?Ilvfíať QSůI)lologií to náš tafe'
jcfítě jinou a to loošííí buffemní touóu,
totig šáboft [)[ebati a ngíegati prambu,
toůíi 23o3í, a bíe této můle nejroněfíí
fe d)owati. Ěo ltagljmáme bIab a gíseň
po ípramebínofti. — Rho; c'ÍonoěÉje
těíefně nemocen, přeftámá bíab a ostymá
fe něfbt) gimniční gígeň po nápojfd)
fífobíímoď). sIšobol'oněFon; číomčf bu:
ffeloně orburamí, fboš m bříffné máfíně
aabřebe, mnttácí fc tafc' onen mošííí
bIab po ípramebínofti a gimniční na:
ftámá šígcň po mčced; nefpraloebíiwťxí).
'Btočeg jen ten ptamou ťráčí ceftou
fcííi ob 2801x: mu Iootfnutému, fbo
ten přirogcnť) pub po pralvbě a gjclvené
roů'li ŽBoŠíi po gilootě ípraloetlimém
ro íoEě cbolvá i pěftí a lo učení Sešífíe
Sřrifta i n) bobrýď) ífutcíd) ímé bufícroni
ufojení Díebá; ten gajifte' bojbe jcbnou
botonaíébo nafocení, a; umibí měčnou
pralvbu a. Iáífu, ne jiš to oBrage, aIe
tlvdří lv tmář.

$[aboííaloení miíoírbnf. 31:03
nebo i frbce ímé fíibcm ncfffaftltnm
a 'ttpícím ffíám', a jim to nougi ble ímé
ntošnofti llÍCÚČllÍc,Eubiš iig, (žejim prací
ruÉou flood) pomáhá, buě fe o 71qu
(17% 6 ními bčIí: ten, Foo; i na ně!)o
pobroma ntcřiía, nacbágíboinč příguiwců
a boBrobčiů, tali Še uproftřeb gátmutfu
ímébo touto přigní potěfíen hutná; přeš
to paf 25131), Hen); nepouecbá Beg, ob:

měni; ani číffi loobi) »obaué gígnícímu
mc jménu Sabo, obceBýti jemu obpíatou
u míře meíifé loeímí.
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QSIaboflameníc'iítébv írbce. Grbce

nafíc mají Býti čiítá t. j. proftá mffeď)
banebmjď) gáboftí, ano i mffi póďm,
gámifti, pofrbtftmí a pobobmjď) mán'ni,
taE abt) fašbť) tvém) c'Ioroěť, ano fagot)
anběI mobí m ně nabíibnouti, ani,; 59:
cbom fe muftíi při tom ftubem gaómčti.
Sřto tafome' c'iífe' frbce ro foBě cbomá,
ten ji;, ate na semi 230W Iépc bognámá
a můli iebo lépe chápe a m feBe při:
jímá, nc; libé írbcc ncčiftébo. Sato
ííuncc fc arcabíí jen mc mobě čífte', ne
paf mc mobě gtalcné: taf jen c'iftá bufíe
můge býti 5rcablem a ubíeífem ŽBoáím.

žBIaboíIamení pvfoiuí. $B:)fvjjeft
onen fiam, m fterémg není obporu B ji:
mými, icft tcbt) ítam íbobt) čiíi íjebno:
cení. 98mm) potní iv tom fe gafíábá,
a) aby domě? nebyl fám 8 fel'wu m ob:
poru t. 1. aby iebu fměbomí uečiuiIo
mu mód—itn),ge jebná proti rogumn a
prcti gáťonu 2303imu, b) (151)číoměť Ši!
beg [)nělvu 8 jinými, c'iIi m ímoruofti
a na Iáíce íe ímým [s[íáuím a ga c)a[»1)
Er)! ívojen 8 230mm, čili am; BDI m miz
Iofti 2905 poftamen a měl pemuon můli,
nečiniti, čím 131)miíoft iBoší Dogbúti
mom, ale činiti jen to, čím Bp fe bo:
fonaíejfíím ftaI. chg taťoim') pofoj
lv ítbci noíí, i jiným jej mfítípiti fe
fungi, ten jeft jafofn) anběí megbejffím
ímětem fráčfcí, ieft matným fpncm 189ml
nan'ebo, Hei-f);jeft bátcc poťoie a proto
Gpna ímébo na ímět pcftaí, aby Iibcm
pofoj 3mčftomaí i gicbnaí. Iařomť) ípn
tafc' gaiifté mítdn Buba jcbnou ro bomě
imám ctcomffc'm.

ÁBIaboíIamcni,ftcři protiwenz
ftmf trpí pro íprawebíuoít. Qibé
íměbomití, Híeáetní a iv pulviuuofteď)
ílvýď) měrni Býmají čaftoťráte ob jimjď)
týrání a prouáííebománi, pvnělvabž,ne:
cbtí, Ba nemoboii ble fivébo íwěbomi

oněmno [si)ti po můíi, nemíní připuftiti
nefpramcbínoft, :: poctimě Brání břichu.
?lmfíaf tato nepřígcň, toto giomoíné
pronáííebománi ob Iibí ncímčbcmitúd),
nerosumnýď) a máfínimúd) ncfmí čio:
měřa ffíerbetltébo mýíiti. S'cmu ncfmí
gáícgcti na foubu íibífém, ijrg iebině
na ívubn Bogffc'm, fterť) fe poněťub ji;
i m icbo ímčbomí obíafíuie a arcabIí.
*Bwtcgílufíí jemu lvvtrwaloft w bobrém
a proto; ítíbena iemu bujná nábraba;
čím wětfíí potupa jeho ua gemi, tím
ííamněm'í bube je!)v vííama ga hrobem.

Sat ťráfnt') vbi-(13,fmatébo gimota
pobaí nám tu 3egiš Sřtiftuě m fíomeď)
im'm'e poguumenamjó! Sat Bohatí) to
pramen bun'ewnícf) rogťon'i otemřeí nám
jiá gbe na gemi! Smiít') čtenáři! uíog
fi tato fI—oma boBře bo írbce fmébo,
a FM); uběhne; m pof'un'eni, gpomincj
na ně. $ube=íi tcBe pofoufíeti gáboft
po bobatftmí aneb móběífu nefptamcbíi:
mém, rci fám ÉíoBě: Étabofíamenf
ďmbi buchem! íBubchi pofoufíeti tebe
item gloftí a Íitoftí ro;,pčnčná fpomftč,
prcmcíej f foBě: ŽBÍabcílamcní tifíí.
Šubeái tě mvbigetitčíc frogfon'i ímiíué,
rci fám ffoóě: íBkiboíIamcui čiftébo
frbce! QŠIt'cezíi[áfati ítbce tmě gift ne:
ípramebíimt'), fblpbpš totig tší a pobmo;
bem niob! bojíti mbběífu a Dobatftwí,
frof ímou gáboft Hump: 23ía'boííamcui,
ftctí ,Iačučji a Šiguěji po ipraivebínofti.
Inf fám ícBe napomínej, a bíe těď)to
ímatťxí) napomenutí jebnej! Dmfíem
icbnáni tv ueBube čaícm fuabne', auch;
tčgťé a namábamé, iafo Íaá'ct') Boj, ale
prubíígej lv Boji ímém fbojné obměně,
iterá ti time na mýíofti a mgómej Řrifta
» pomoc 8 Dům). © iebo pomocí a při
peivné ivůíi ímé fíťaftně bojbeě forum)
mítěůué.



F'
(

Quinn! bobrů přílIabb) $a! flufíi bl
Daman.

5131) ifte fmětlo fměta; nemůgef
měfto na bože Íegicí fft1)to býti; ani;
togfměcnjí flvíci a ítamějí ii pob fbeíec,
ale na floícen, abl) floítiía lofíecbněm,
Etetíg jfou to bomě. Inf íroět ímětío
mafie přeb Iibmi, ať mibí fťnth) mafíe
bobré a fíaroí Dtce mafíebo, ienš ieft
to nebeííď).

Moaiimáni.
?lčfoíř tato íIoroa řečena jfou mia:

ftně f fm. apofítoíům a platí o jejid;
mgneffene'm úřa'oč: tat přebce sčáftft)
matabnjí fe na mňeďt) fřeíťam), smíáíítě
na to, řteřf iíou přebftamení a boson
come' iinťnb. ŽBfíiďni měřící jíon úbomé
je'onobo tčIa, Ioeípol fi fíongí a fe pob:
pornií, abt) aacboxoaít) tělo při Šimotě.
*Bobobnbm fpůíobem mají fe lvííiďni
fřcíťané co úbome' taíemne'bo těla Řrifto:
ma meípol mbobrém pobporoloati a !bía:
genofti měc'ne'ft bopolnábati. Sato mací:
iemná pobpora ma' paf fe ftáti přebně
a Matouš bobrínn břífíabeln, poněmabš
nic tať číolvěEa fpínění pominoftí jebo
newábí, info Eby; mibí, ge mňiďui libé
foIent nebo tyto pomínnofti měrné píní.
SÉbo činí bobre' ffntfo, ten jine' mon;
čnje ač bege itom, a mončnie bůragně ;
neboť nic nelofítípi a nemrpie fe tať
bíuboce m írbce [ibfÉě jabo přiřía'ol) ii:
mjď). D féšbl; to lnoági'li \offiďni oteomé
a math), mfíicfni ho; mají čeíebto bomč,
bofpobáři a miftři žemefínie'tí, fčg bp
gpomínabi na to, ge fami fe Éuebeíům
bíígí, Fox); bobromi náloo'ot) a ífntft)
jiným ceftu bo nebe ufagují a profíía:
bámaií.

3 _

o) Sal 11mmplnili gúton Bazi.

ERebomnítoejte fe, ge jfem přifíel
rufíít adfona nebo prorofů ; nepřiffeíť
jíem tufíit aíe napínit. amen gaiifté
ptamím mám, bořamábg nepomine nebe
igemě, jebinfá Iiterřa aneb iebinť;pnutí?
ge adfona nepomine, aš fe mffeďo ftane.
EBrotoš gtnfíi'ííibt) řbo jetno gpřifágání
těcbto neimenfííd), a učil bt) tab libi,
neimenfíim fíoutí bube ro fráíoroftmí
nebeífe'm; foogbr) paf činil a učil, ten
meííftjm ílonti bube m fráíoloftwí ne:
bcífe'm.

Roaiímání.
Sřtiítuš naplnil gáfon. Semn

nebolo na tom bofti, abl) učit adfonn,
núbrg on fám sáfon bínil. Dn bol
tafřfa gáfon Šinuj, neboť neibříme top:
bona! fám, co paf jiným !oeíeí fonati.
Sig nemůge nifbo n\mntoumati fe těmito
ííomb: „ŽRemím co mám činiti, abbď) 1'e
ftaI bořonaíbmf' S'ebncj n\Š'ot)a mffnbl)
bIe přífIabn sBánč a bofonaíom bnbeě.

Šřriítnb naplní! adfon taře'tím,
ge ajebnaí Íibem potřebnou miíoft 2303,
aby mobíi sáfon “Báně píniti. S)?ifbo
teb nemůže nařifati, gebo bolo přííiě
těgfé, co míra Řriítonm ob číomčfa gábá;
neboť co nemůgeě činiti fám ge íebe,
to Éoná to tobě miíoft 230312 sBončmabg
tem) .SĚriítnB fám pomábá měřícím pls
niti adfont), můgeme řící, ge Rriítuš
poín'o neuftáíe plní Sifon, totiž námi
čili ro nás. -—Be itom $áně mvíwítá
táíe, že to meíift) qub, fooš netto moííí,
gebo gáíešeío je'cine' na plnění břifdyíní
bůlešitbcb, nic pat na přifáganíd')menffíď;
čili na gad)omání tab giuanbď) maíi:
čfoftí. ŽTčeb,eo nagt'noají Iibe' lnaíic'foftí:
to čaftofráte proběídroá ottoor a bránu



mečemmeíifom. %oubtť) Goraď) nine:
„.S'řbo pobrbá malými měcmi, gbpnef'
(19, l.) ŽBeIíEá bobotffení a gboubné
gíočinp, ťtete'g íe běbem mímdbď) fto:
Ietí ubáít), na mětfíím bíle mgaít) ílvůi
půmob 3měcí bůmobně nepatrnúď) aneb
5 nbáíoítí méně mfíímanbd). SBtotog
míti) čtenáři! buť)měten i m matičfoftecb,
abbé nebo! paf ftrgen info brág, fterong
počaít) vtomttánmti pronbt) jen nepa:
ttne', až přifíeí přímaí nenbtagíteínt).
íBrotog bí gBán na míftě jiném:

„Ěíngebníče bobrť) a měrnť), ge
ifí nab máíem bpí měrný, nab mnobem
tebe uftanolvím: mcjbig m raboft “Bána
íme'bo.“ (EDtat. 25, 21.)

d) Še nemáme iínínn nblišnmuti ale Sne:
přítelem ie ímířiti.

$Btamím mám, nebubezíí boinějňí
fpramebínoft lvaííe nešli gáťonnífů a fa:
tigeů, nemejbete bo fráíowftmí nebeífébo.

Gipffeíi jíte, ge řečenojeft ftattjm:
megabíieš! pafííbt; fbo gabil, boben bube
fonbn. ?íře já pramím mám, ge fagbí),
too; fe bněmá na bratra íměbo, boben
bnbe fonbn. Qbošpat bt) řefí bratru
fme'mn: rátba, boben bube rabp; a fboš:
bt) řefí: b'íágne, boben bnbe peřeíne'bo
obně. s.Ištotoš přináfííězíi bar fmůi na
oltář, a tu fe rogpomcneě, ge bratr troůi
má něco proti tobě; netbejg tn bat-n
fmébo přeb oltářem, a ibi pttoe', ímií:
fe 6 bratrem fmúm a potom přiib a
obětní bat ímůj. ŽBejbí lo bobrou loůíí
8 brotilvnítem fmbm rpcbíe, bofnbg jfi
8 ním na ceftě, aťbt) ínab nebaí proti:
mníf tmůj tebe íonbei, a bt)Ibt)ě umršen
bo gaíáče. %nen bramím tobě, nembjbeš
obtnb, bofubg poííebníbo benign neuaa
mtátíč.

št :) a i i m 6 n i.

1. Eban m těď)to fíomed) jafobt)
arcabío ftamí nám přeb oči, abtpcbom
5řeíi iaf to ftojt' Gnafíí ípramebínoftí
a abpcbom groěběíi jíoníí nafíe mtamt)
tat gpůfobiíe', abtybom gaííonšiíi pobíín
m fráíomftmí nebeffe'm. (Máš nemá
fíáíití a Hamati úínbef fmčta, a po:
ítamení naffe mgnefíene', netbmáít) a
pofíont) íibí iinóďy. (Ebmdíu a čeft
n “libí mčíi tafe' fat'tgeome' a gáťonníci,
ale íBcíno nic!)pramií: „íRebnbeaIi boj;
něifíí fprameblnoft mafie, nešli gáfow
nífú a farígeů, neloejbete bo fráíomfttví
nebeífébo. „(So ntebíe fe neboftcíwaío
te' ípramebínofti iejicb?

a.) %atígeům íe neboftámaío přebuě
ptaloěbo nempbnntebíně potřebnébo ads.
fíabu mfíí íprawebínofti, totiz gimé
míti). Gm. ibaweí bí: „Gpramebíimb
Šín) jeft 3 míti) (f Sním. 1, 17) a bea
míti) neige íe Iíbiti Ěobu. (ÉSib. 11, B.)
se poftrábaíi tnto Šimon míru, jeft
5 jejiď) fíom a činů boftí gřejme'. iReboť
netvěřiíí to bogftmí Sešífíe Řrifta, nez
mětiíi učení jebo, galorbomaíi adfon
jabo a protož mffeíifá ípramebínoft
jeiiď) bnía ponge na ofo, bpía jafo
bům, Het-t); nemá gáfíabníd) gbí a tubíg
obpmateíům ímbm nemůše begpečnofti
pofftnomati. — 91 nyní tági fe tebe,
míli) čtenáři! iaf to ftoií B tmou ipm:
loebínoítí? ERempíIíě tah) i tt), 1an
mbítí mnogí jíní, že na wíře nic negáz
Iegí, še mffe iebno co čloměf měří, jen
tboš jeít číowěfent íprawebíimoln?

Rbpbp toto mínění bbío pratoe',
to; bt) gajiftě bylo gbntečno bbmalo,
ano gpogbiíoftí, ge nám Éůb giemií
míru ptamon, a bnío bt) to ob QBoba
neíptamebíirvo, geučinit míru pobmínťou



_75_
fapafení, Íbn; ptamii: „S?bo měří ípafen
Bnbe a fbog neměří Bnbe 3attacen."

b) *.'—Dátefe neboftálvaío farigeům
a gdfonnířům ptalvé Iáfft) f 230311
a bližnímu. Io gtobo jeftprůwcbno
poněmabg neměli pralve' míti). Sui
může miIomati pumou [áíi'ou živím,
fbpg ponarbá pramen miron'jebo? 3
nenámiběíi Gpna 5803150Segiffe Řrifta
ag ffmrti. — (Eo bo Iáífi) f bíígnimn:
gcífon ten poněfnb gacýomámaíi, totig
pouge bíe litery; oni fice nifoljo nega:
Bije'íi, ale nenámiběíi jinijď), jim nc:
piáti, na ně je bnělvati, to an bříd)
Šábnť) nehoříábajíce.

Bpptnj mih) čtenáři ímon Iáífu
f 58051: a f Bíiánimn, nenízíi pobobna?
2! jafá trvá Iáífa, tafomá i tmá fin-a:
mebínoft.

c) 3 Bpía fptamcbínoft farigeů a
gáfonniřů pohon gemnčjffi bobročimwítí
Bege mnitřni c'iftott) a ífIccbetnofti. 239:
ftiibaiif ie giód; fťutfů bc oči pabajícid),
ne paf mnitřníd) , ne amd) mpfííenef,
biífínód') citů a šáboftí. ŽDiiaíi fi ruce
jafoBi) to ťčiftotč úplně ftačiio, nemu:
mtbíi ale se írbce mailni gálviíti, míti)
a pnbobnťjd) bufíemníď) neieítí. — 91
jafá jcft [pramebínoft huci? mepřef
ftámáě i ti; jen na gelvne'jffínt íEutfu?
ERempíIiš i ti), ze ji adfonu sBáně bofti
učinil, Íbn; je iv poftniď) hneď; gbráujeě
pošímáni potratů mafitťxbg a že jfi fe
ofptamebínií i napramií, poněmabg jfi
topfonaí nějaťon pouť? íBafIi je jen
ntaía gbtgujeě, ne paf i bříffnébo citn
a biiffne' gábefti, mann) jefi půft tmůj
a pafíiě piiíegitoíti ? bříón ncnffcí,
marné jeft tmě pntoma'ní.

d) Řonečně nebofiámaío fe fari;
geům c'ifte'bo úmtňín při jejic'l; ífutcíd;
bobrýď). žIíšffeIifé bobrcbčjítnai jejich
jen f tomn čcIiIo, abt) libé miběíi jejicI)

bvbré ffntft) a proto je ctiíi a d)!"DáÍÍÍÍ
a je ga boÍonaíé čiíi imaté libi pcflá:
baIi. It) paf mih) čtenáři! neblebej
c'eft u libí, ale u Říšoba. Webíáfej pžeb
Iibmi, ceš boBrébo učinit; fonej ímé
bobre' ffutft), pofnb trvá fila ftac'í, íťrntě
aneB aípoň neftarej je o to, bogmízíi je
o niď) fmět, čiíi nic. Éůf) » nici) mi,
a na tom měj boíti;

2) „%ončdmc íIvm íBáně mibime
bále, že i nejífwoftnějííi oBět nemá
štítné cent) u 230%, pani zijeme nabuě;
mu 8 jinými a pofub jíme je 6 nimi
upřímně neímíiiíi. iReBof oůěť jcít
gnámfa či obrag ímiieni; fbo oběťĚD'Eju
přináfíí, cbce je 8 23obem ímířiti, dne
obpnfítění u něho bojiti. Sní nie můge
tmá oběť gnačiti imiiení, Íbn; gijeě
rv bněmn a tůgnici 6 jinými? Sa?
můgeš bojíti obpnffte'ní, auto je 5 ji;
nť)mi btbíuječ? Gi nemiě, ge fííbii
nám žBůI) obpufftěni jen pob tou pob:
minfon, pafíi obpnítíme i mp těm, fbog
nám ubííáiíi? Sní nnigeš rbtíti, aby
ti vb Ešoba báno Bpío, co fám jiným
báti neminiě? Eertníian prami: „Sat
niebíe jmiiiš bněm 2303x; anti) jíi na:
plněn Ijněmcm proti BIiŠnímu ímémn?“
íBrotoš fbo ro írbci fpfcíoft, gdm a
inftimoft noíi: ten ncmůše učiniti nie
Šábnť) 230611 miít') ífutcř, nemůše niv:
bíiti fe 2301511,nbt) fe jemu Iibiío, ten
nemá ani u) bům peřeje, m cbrám 230313
mftonpiti. —“Jčnge nmag, jat c'aftoftáte
oBcomaIGi tt) flngbáni 2305111, oběti
mffc ímaté fe ítbcem togermantjm a
a bněmiwóm ? Gnab jfi bofonce i Éftoín
sBánč piiítvnpiI, pogiwaí tn 3 oběti
ímíření, anig jfi fe M)! břime 6 bíigním
ímnm ímiřiI. Ěoii jíi učinií, jebnaiů
přímo proti úmpííu *.Báně;neboť chíš
Rriftnš uftanomil mfíi ím. ga obět
ílnii'ení, tpš mffaf jmon neímiiíímoítí
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učinil ji jato obětí bněrvu a růgnice.
SReBoťinf mile obcujeě mňi fmaté Sóně;
mem a mftimoftí m frbci, uebocbágíš
gábnébo obpuňtěuí u ŽBoba, anobtg fám
na ícBe ípramebíiwť) bněm 2305 fma:
Iuješ a přitabltječ. išroto rv naňí cit:
Emi rv nciftarííí boBě rogbt) přeb fmatým
přijímáním bámaíi fi mffiďni přítomní
poííbení poťoie na anamem' ímé mací:
ienmé Iáffl). Iento obyčej pofnb pa;
matuje fe m nan't' cirfmi při fíamnýd;
fíušbád) ŽBQŠÍŠ;neboť přeb přijímáním
obnán'í fe tří; co náftroj peřeje, a bu;
cbomeuftmo tento řřígííBá, meípoí f fobě
říťaje: 230151 tobě.

*Brotogfmiř fe „mmm imám,
fbog na príeď) fmúď) gáffť a bněm ebn:
máš, fmií: fe bncb ancB jař ti nejbříme
moguo Dube, fmiž fc, bom jfi gim a
fmif: fe upřímně. Ena měčnofti bopabá
čas fmíření, tu naftanc baba fontu;
i boibeě tafomébv obpun'tění, iafébo jíž
fám bálvaí fffůbcům a nepřátelůmfmám.
*Brotogfmíř fe pro ímé tvíaftnífpaícní! —

e) Še měni) múmc pramhu mlnmíti.

Dpčt f(pfíeíi ifte, ge řečeno Bvíu
ftatóm: ífřcímbeě fřimě přifáljati, aIe
fpíuíš 213mmpřifabp ímé. ?líe jáf pta:
mím umím, ařm'te niftetaf nepřifábaíi;
aIe DnBřeč maňc: jcft, jcft, ne, ne; co;
bat uab to mícc icft, to ob gíébo jcft.

Moaiímáuí.
%ení fráíuějn'í měci me ímětě uab

prambomíumuoft a není gboubuějffí
nab Íšimoft.

QSrambomImnnoft fítcdbtí číolvčfa;
prambomíumuť) jeft mfínbi; nadšen, fa:
gbť) měří jeho ííolvu, fagbi) bd na icbo
fíomo. Din můge ťagbému bIeběti n) oči a

nemufí fe Báti, ge něťbo mu řeřne: Bzeš.
Dmffcm tafé fe můge fta'ti, gefmou ptam:
bomíumuoftí ft gpůfoBfnepřáteíftmí; ale
u toho? 11 libí nefpramcblimúd) a gíúď),
fteří cbtí, aby ífutfomé iciiógůftaíp
mint), abl; Igí přiftýwánp bpít).

SRapwti tomu Íbái: jeft pomrbcícm
w ípoíečnofti Iibffé. sBvctirm') c'Ioměf
fe jemu Ivvbúbá, nemůge fpolebati na
jabo řeči, necbce wiíti G ním m gábné
fpoíčeuí; něfbt) býtvá [bář i ofobou
meími íměfínou; libé, fbpg co mppta:
maje a twrbí, bv očí ie jemu fmějí,
onť paf béře útočin'tě fgaflínání fe a
fpřífage, ale čím mice fe gafííná a na.
%OIN obmoíámá, tím méně zlaóágí
u iinúď) win).

“bále mpímítá offflimoft Ibalvofti
;, tobe, gc íeg jeft jaře feftta frábeáe.
Rba Erabe ncmůše ie na tomto banel'aném
řcmcííc obejití Beg měcí bitvou, Be,; fate:
„nebo f(íče a Bege igi. 533 přifrt'maá ímé
úmpflv, ímé ccftp a čím jeft me Igi pro;
[)nančifíí, tím icít i tgíóm ffutfům
gpůíobučiffí. Slcg jcft ipoícčnicí i jinód;
iefítě obarvuoífí a 'gíočinů. ábcí cbtč
m ráji pobméfti prmní rcbic'c, mpbobií
ííť ímou ——Icg. 5131“thfe šitá, gc icft Ic;

ípíogeua a na imět přinefícua Báblcm a ze
Byla info fmaíem I))Eífílwfti,Hen); BáBcI
MDI m pría m prwníď) ucminuódy libí.

řRa prambomíumnofti gafíába' fe
lvfíeíifé obcomáuí Iibífe', Ivfíeííft') obdwb
a mfíeďt) cblvaíitebne' ípoíťp. Rba paf
Iibé Ibou, tn wife fe fagi a [)pne.

%egměte ttbl), řbpgprobamač m9:
cbmaluie, ímé abogí a paf íe ijemí,
ge Ibaí, obrágejí fe ob něl'w fupci,
nifbo mu neměří, on bmw. mu,; Íupec
fííbií, ge m i_iíh')čas gapíatí hnůj bílá)
a paf fe obiemí ze mai, strácí a proti
íoBě popmqí ímébo měřiteíe. 91:93 otec
ímon bceru ptombámaie, íIíBiI geti ímé:
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nm jífte' meno, amfíat taťoroé roěno
neměl a tuti; je báti nemůže, bobií
tonto tší bo bomn nombď) mangeíů nez
ípofojenoít (: fma'r, i gdfít' proti íobě;
Igí otec fám gtagit šimot bcett) ímé.

sJSt'otog učiň íobě ga ne,;tnffitebíne'
prami'oío: še nifbl) a nifbe a gábnťnn
gbůíobem nebubeč Ibáti, anobrg, gebnbeš
mgbnďp jen prambn mínmiti, jat bí fn).
*Balveíz „*Brotog ííogimfíe Ieg, mínwte
ptambu jebenťagbt') B bííšním fmíjm;
nebo jíme mcjpoíef onbomé." (S? (€fc3.
4, 25)

iim mfíaf, že máme mgbt) jen
prarobn mbnoiti, není ípoín _řečeno,ge
mffecfo co mime, co jíme mibčli a fttm'eti,
jiným mpptmoomati máme a mnííme.
Seft čaB mínmeni a čaB míčení. (Suite;
fráte gábá to čeft (: bobré jméno nafíiď)
bíignírb, abnóom co o nič; mime, jiným
nepomíbaíi, nýbrž abncbom to gatajití.
Gaáptcm je nemá jiným fffobiti, ale
t bobtému přiíptroati. „Qbonepomoíaně
totig beg obíebu na otoínofti a poničen
Iibíté jiným mňeďo lobpramnje, co mi,
co mibe't a fípffel, tobo již, nejmennjí
pratobomtuíonbm, nt)br3 mětřobnbt'nn a
ámattatnbm. Iaťomébo čIotoěEa mnfí
fe libé bátí a tobftčíbati, poněmabg můge
gmattamofti ímon mnobo banbt), fmárů
a tůgnic gttobiti. 251-3 tebt) bobron
ftrág nab uftt) ímtjmi. Qbo má mámo
tágati fe tebe, aneb tbe ti pominnoft
táše mbnoíti, tn B prambon men, at
3 tobo togejbe co cbce; fbe nejít tásán
a xnínroení troé bt; mobío jintjm fítobiti,
míč; a jfvíi ob nepomoíanócb tágán
na měci jiným potupné a íjtobíimé,
nemptáčej fe tší, ttetá mgbp fftobí, ate
tci jim, gc nemají ptáma, tágah' fe tebe
a tt; genemáš pominnofti obpomtbati jim.
Eat m ptamť) čaB mtum a jen brambn
qum a to mami; čaB míč!

0 Se máme nepřáteli) mílomati.

Gipfíeíi jfte, je řečenobníoz Dfo
ga oto, gnb ga snb. Sáť pat bramím
mám, abnfte neobpíraíi stému; ate nbe:
ttzíi tě Ebo m prame' [íce twe', naftam
mu i hrubé; a tomu, fbog je 6 tebou
obce joubiti a íuťni tmou mgíti, neď)ej
mu i ptáňtě.

Gipfíeíi jíte, geřečenobylo: mito:
mati bnbeč bíigníbo fmčbo, a nenároi;
běti bnbeě nepřítele ímčbo; aíe já pra;
mím mám: ŽUčiínjte nepřáteli) ímé,
bobře činte těm, tteříg mdo nenámibí,
a mobIete je“ ga tt) , Íteříg mám proti;
mcnftmí činí (1 uttbaji mám; abbfte
btýíi íbnome otce jíoébo, jen; jeít m ne:
beíícb, jenž ítnnci fmčmn lveIí lvbcbágeti
na bobré i na 316., a beíít' bálvá na
jptatoebíime' i na nejpralvebtilve'. %ebo
miínjetezíi toíifo tt), Etetí mdo miínjí,
jaton obpíatn míti bubete? 3baíi3
i bubtitáni tébo; nečiní? QI bnbeteíi
pogbtaíootoati toIiÉo bratří fmtjcb, co;
wíce činíte? Bbaíiš i pobane' tobo
nečiní?

231%; m1; tcbl) botonaíí, jan
i otec máš nebeíh') botonaít') jcft.

Moaiímánt.
iBubtegbotonaíi, jato; iotec

máš nebeítť) botonaíb jeft. Súfía
ť nepřátelům činí náš pobobné fóobn.
Gám Segíš Étiítně tat íwěbčí, an meli:
„Miínjte nepřáteít) ímé, abbfte bpíi ft):
nome'otce mambo, jen; jejtívnebeííďy"
Ebroto taíe' píímo ímate' na,;bmá líbi
potoje mitutvne' íbnt) 23ogí1ni. Síto rofíat
6 ingním ílotjm ro famém bněmn a ne:
ptátetítloí gije, mbíoučen jeft gpočtn
bítet iBošíď). QBeími tráínč pramí ím.
Qeo: „Sřbo netrmcí ro Iáfce tbratřím,
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nebnbe u neiivbšffíbo Dtce ftáti meči
ipm; j_el)o." Into lobboloěb gaflábcí
pal onen fmatť) učitel cítfemní na ml);
poměbi fm. apofítola Sana, an pífíe:
„íBůb láífa jeft a fbo gůftámá roláfee,
míčobu gůftáma a 23115roněm.“ (1 San,
11, IS.) Rho tebi; netrroá m láíce, ne»
trroá to 23obu a tubíg tafe' nemůže boti
fpnem iBogím.

3an <gbena gemi bbmá na mětfíím
bíle bobobt) megi otcem a bítfami jebo:
tai mufí tafe' boti pobobt) meai 2301x111
a libmi, lteří ebtí prameni bítll) 2303í1ni
ílouti. Sieg QŠobu neníůgeme íe bobo;
batí ro jebo tofíemobouenoíti, nionbroíti
toffubopřítomnofti a mfíeloěboncnofti,
jímeť Ítomu příliš ílabí a bibní. QIle
m lcífce můžeme Ěoba náílebowati a
fice nejioíee m láíee fnebřátelům, neboť
má obponfftíme minnífům ÍWÚIIIa jim
íe ga úrazů) a ííÉo'ot)nám učiněné bobro:
biními obměňujem: toš jebnáme prámě
taf, info 23ůl) Gnami iebná. &le! 231W)
ftioožil bleífp a brgí je mocnou rnlon
ímou na u5'oč; třeba jen poťonntí jebo
prftu a oheň írfíí a mfíe šbítá; mgifem
může sablabiti ronbače a nepříteleQŠogíbo
i můge gničiti meffferen ftatef jebo. ?lle
činí tal 231W? mitoli. Qiůl) netbce
ímrti břín'níťa, on jen ď)ce, abt) fe
napraivil a giro 'bbl. žBůI) profaguje
biífínífůni íen niilofti, ano, taÍřEa, ča:
íopámá ie *bobtijmibart) ímbíni. ibáwáf
iim gimot a gbraloí, polem a náboi,
Hat a oboblí; ioffeďo ftatfl), jicbgmáme,
uběluie 523ůl) fítěbrou rufou ímou _nez
tolifo abognbm ale i begbošm'nn. (Eíli
jfi již něm; ílpffel, ge toía nebeíl'á
babala a flunce ímítílo tolifo na lubo
a role íprameblimébo, ne paf ípolu tafe'
na běbim; ajemubď) a melifbď) břífínífů?
_ble! íBůl) patrně mílnie i tt), fteří bo
nemiluji. 91 Ebo; to taťombto cit láífp

io írbci óomáš a ble nebo iebnáě, ifi
ffutečnbm obragem 23o3ím, ifi bolo;
nalijm, pobobně, jalog bořonalť) ieft
otec náš lo nebeííď).

g) Še Dobré nam; mám 6 nobtům film):
[Ieiu tonutí.

$ilně fe matnjte, a'bpfte fpraroeblf
nofti íroe' nečinili přeb libmi, abofte ob
nič) mibíni boli, jináť nebn'cete míti
obplalt) n otce ímébo, jen; ieft m nebefíel).

Elšrotog Fox); báma'ě almngnn, ne:
trub přeb febon, 1an pofrntei činíme
fífolád) a na ulicíd) , abl) cteni byli
ob libí.

QImen bran.—ímmám, logali ob'platu
ímon. QIle Ebo; tt) almngnu bároáš, ať
nemí leioice nocí, co e'iní praioice tloá,
abl) almugna ímá byla to fil-vte, a otec
troůj, Eta-i); mibí to íťrntě, obplatí tobě.

“21ibn; fe moblíte, nebubte jafo
polí-otci, íteiíš obbčei mají me ffi'olácl)
a na úblecl) ulic ftoiíce mobliti fe, abl)
boli mibíni ob libí. Žímen pramím
mám, rogali obplatn fmou. alle ti),
lbg; íe bnbeě mobliti, mejbi bo pofojífa
fmébo, gamří broéře, a mohli fe thcí
floe'mn ífrptě, a Dtee hnůj, fterbá mibí
m firmě, obplatí tobě. S]?oblíce fe paf
nemlnmte mnobo jalo pobané, nebo fe
bomníroaií, ge bt) pro blonbe' moblitbt)
boli moílpfíáni. ?iepiiromnároeiteg fe
lebo iim, neboť roi otec máš, čeboš ieít
mám potřebí, prmé nešli bbfte bo btofili.
?! proto; tot) tatto fe bubete' moblíti:
Dtče naš, jen; jfi na nebeíícl), poíroěť
fe jmeno tivé, břijb Írálowftlví tmě;
buB lvůle tma jafo lo nebi tat i na
černi; cbleb náš ioegbejfíí bei nám bneB;
a obpuff nám naffe mini), jafog i mt;
obpoun'tíme nafíim toinnífům; a ne:
nroob náš to pofnííení, ale gbaro náš
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ob číébo. 91mm. &Rebojeftíiše obbuítite
Íibem břidp; jejid), obvuítíť i mám
Otec rodě ncBeífí) břicho mafie; pami
neobpuftíte Iibem, ani otec máš otpuíti
mám břióů mufficb.

Rho; paf íe poftite, nebuůte jafo
potrotci fmutni; neboťpoífmuiuji tmáří
flood), atak) měbomo Bvío Iibem, že je
poftí. 21mm pramim mám, mgaíif ob:
ptatu ímou. It) paf, Foo; íc poftíě,
pomaš Diamo fme' a máš fmou umej,
abl) neBoIo gjemné Iibem, že je !poftiě,
aíe Dtci tmému, Hen); jeft ro íftptě.
91 otec tmůj, Hen); mibi lv ffi-vte oba
plati tobě.

st 0 s i i m &n i.

Situ; má číoměf pemuou můíi mfje
fonati f 230911 I)Iebě, čili fu); je jnagi
při mfíem počínání a opoufjtěni ltrášfo
flžogí je moftřibati a foííamč íBogi
přifpímati, tu řifa'me, ge má boom;
Limon; tento úmoíí může míti trojí
pobřlab čiíi pobnútfu, a fice &) čloměf
může gíébo je moftiíbati a bobré ffutft)
fonati jen proto, že je bojí, (151)nebo!
ob žBoba gamrgen. Io jeít nejnišfíí
ftupeň bo'brébo úmpííu. Rho sté po:
bm'itfi) je'bná pobobá je fíubowi, Item)
jen goágně přcb citlimom treítem ímému
pánu gaóomati fe fungi.

b) %p—Šňipobnútfou jeít to, fous
č'lomčt můli 2303 fond a Eoííawě %ogí
fe přičiňuje, aiu) bon'eí jebnou Námi)
měc'ne', čili obměnit) lo nebefíd).

Žert fe pobobá piíue'mu nábenniťu,
jen; pracuje 3G night).

c) thfíaf lord) bobrébo úmtyfín
boftoupií, fbog iBobu fíougi pro i)?ěbo
fame'bo , čili proto, aEt) rogmnogií
jlc'nou a čeft 2303, a gaIíBiI je iBobu,
ílvému ípánu a Grafiteíi. Umpíí ta;

ťome'bo číoměfa jeft jařo úmpfí boBtébo
bítěte, Íterég miluje otce blamně proto
že otcem jeho jcft.

Umag, mih) čtenáři! jafť) pobfíab
má boBrť)úmoíl tmůj? 6101133230911
jen proto, abys nebol jebnou měeně
gamrgen? aneb ííougíě Semu proto,
abpš bočinil je jebnou Iepfjibo gimota
ga brobem, nešli bo máš ate? QIneBo
ííougíč fouec'ně ?Bobu roěba, ge Dn jeft
toi-cf) míjí tofona'lofti, ge jeft Š.?áířa,gc
jeít Ěmůrcem, ©pafiteíem a Dtccm
tlotjm? Gnaš je aby boom) úmoíl
ttoůj opíral je o toto pofchni pobnútfp.

ibobti') úmpíí má bo febe moc bi:
motmornou, om?proměnuje fagbo ffutef
i ícBe meufjí to ffutef gáííngm').

&*moímčtíeuí tobo bám poboben:
ftmi. (Směr) člomčt ga čajů pobanifýď)
těgeefe Šiloil prací tufou flood). % lvoíaí
fbobu ílvému o pomoc. iu pro íe
mu gjemil je!)o Bůf), táge fe, c'eI)o B))
fi přál. ata , prawií d):ťóaš, abl) co
to ruce brgim, proměnilo je to gíato.
%ubig! praloí Důl)a jiš íefpta, ftetouá
to ruce brgeí, proměuiIa íe io gíato.
Sáíaje Běší oBIaŠem') Bíbáf bo ímébo
bomfu. QI bilo bimoncí! (Eo ob té

cbloííe bo mh) maat, „směněnojeft nagíato.
?líe Běba mu, i d)!éB, fbo; bo togíomim
Íúftům bámaí, (směnit]“e m twrbé gíato. —
Iato fice jen pobanffá Bájřa má i
n) oc'iď) Éřeffana minimum poučili). 933bu:
fíemním šilootě jeft bobri) úmpíí ono
tajné umění, fterom Ise mfíe ptomčnof
mati m gíato t. j.: tofu—oúmoíí bámá
fagbe'mu nan'emu činu, 591?i fcúe nc:
patrnějfjímn, me'íifou cenu a gáílubu
u ĚBoba. Safo pofrmp íeBc mgácnčjňi
nabýmaji ímé pramé chuti paf teprroe',
ího; fůí a fořem' na ně Bolo mrgeno ;
taf i naffe čino, ač farm; m íobč cbroas
ÍiteBne', ftdroají fe živou příjemné jen
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tebbp, Fogg ie B bobrpm úmpílem pob:
nitcíme. Elia přítlab: SDobře a dnoa:

litebno ieft, mobliti fe, ale co meb_lejeít
moblitba beg bobre'boúmpíln? Gepot,
prágbnť) pouť rtů fe pobpbuiícícb, taf
ge fám sIl3an o teď), fbog fe moblí be;
bobte'bo úmpflu, pramí: „1% tento ctí
mne pouge úftp, ale frbee iejicl) mapa;
leno ieft obe mne.“ — ŽDiůgeái paf
býti fličnějfííbo ífutfn nab ubělowání
almngnp? ?lle beae úmpílu, ze cbceme
bobroe'iněním a fítčbroftí fioon lolaftně
jen iBobn íe gamběčiti a jemu ílongiti,
nemá almugna cent) n SBoba. Siftt)
gbognť)mnš bobře praloí: „Hmpíl po:
mábati d)ubt')m gláfťt) ÉŽBobn ntěb pro:
menuje ro 3'lato, aloffať úmpíl fxoon
fítěbtoítí mpblebamati cbrocíln a čeít
u libí, mění glato to prací) a popel.“ -—
iReboť fíleýetnoít a bofonaloft člotoěfa
negatlába íe na jebo eined) gerončjfííď),
fte'ce' totiž bo oc'í pabají, nbbrg na jebo
gampíleď), na tom, činíeli ffntft) bobre'
6 úmpílem bobtpm. 231%)neblebí tolifo
na to co činíme, npbrg tafe', ano blatoně
na to, ;,jaťé přičinp tai činíme? Ivě
cbubi';čelebín a bpmdš sapiašen bo prace
ob bilébo tana bo tmatoe' noci, tpš
ebubť) rolníf aneb bělníť, jen; ntnobijmi
mogolp mníí íobě a robině ímé topběz
lámati cbleba; mp otofíem nemůšete
moblitbam a flngbám iBogím to foftele
mnobo čaín točnoioati, aniz můgete a
fmíte tělo poftl) mttloiti, abpfte nepo:
gbpli íílp fu práci, aniz můžete almngnp
ge ífromnébo maietíu íloe'bo ubělomati,
proto tofíaf přebee můgete íobě mnobbcb
i meliřóď) gaílnl) pro nebe 3íifati a fice,
ftp; tofíe co těšie'bo fonáte, eo nemi;
le'bo ínáfííte, a co boleftne'bo trpíte,
Žiobu obětujete, čili pro Šoba rábi a
ocbotně pobftnpnjete. — Dmfíem Ebo
ímé obtopt'le' práce jen jafo gobpeeje

fond a přitom nic nempflí, leč abt) fi
potiebne'l)o cbleba bobpl: ten gáflnl) aa
ímé prace míti nemůše ; i čern: Írontí
íe a lortá, abt) fe bobčlal potralop ímé.
Éroto pífíe fm. gBaloel: QBubto ge jíte
aneb pijete, aneb cogioli jine'bo činíte,
mňeďo tilámě Éoší čiňte.(LŠÉot.l0,31.)

h) Št nemáme o pogemíli mčei teíllimě
pečnwnli.

mefflábeite íobě poř'labů na gemi,
fbešto reg a mol fagí, a Ebeg globěji
mpfopáloají a frabon; ale fílábejte íobě
poflabp to nebi, the; ani reg ani mol
nefa5í, a fbeá globěji netopfopaloaií ani
frabon; nebo fbe ieft poflab tloůj, tuf
jeft i írbee tme. Šatní) nemůge blvěma
pánům flongití; nebo gajifte' jebnobo
nenámiběti bnbe, a brube'bo miloroati ;
aneb jebnobo ftrpí a brubtjm pobrbne.
Wemůáete žBobu flougiti i mamonč.
žBrotog ptamím mám, nepec'nite o gimot
fioůi, cobpíte jebli, ani o tělo ímé, čím
bpfte íe obíroa'li. sbalí; není gimot
roíee nešli polem, a tělo míee nešli oběm?
*Boblebte na ptaenvo nebeffé, gef neíeje
ani šne ani fbromaábuie bo ftobol, a
Dtee máš nebeífi) frmí je. Bbalig lot)
neiíte bragííí nešli ono? Qi Ebo grošů
piembfíleie můge přibati fpoftamě ímé
lofet ieben? Žl o oběro proc“íe ftarate?
s].šatíztena floítí polní, fterat tofte;
nepracuje ani přebe. sJšraroímpaf mam,
že ani šalamoun me mfíí ílcíloě íxoe'
tal obín nebpl, jafo iebno gniď). iBoněz
wabg tebp trámu polní, ftetág bneB jeft,
a gejtta bo peci mpbogena Býma, 23115
tal obíroa', čím míeelodě, mp maloměrní?
%epečnjteg tebt) žífajíee: (So bubeme
jííti, aneb co bubeme piti, aneb e'ím fe
bubeme obiroati? nebo tobo mňebo
pobane' blebají: ŽBíť gajifte' Dtec máš,
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ge toýo mňeýo potřeBuietc. ©[etejte
tebý nejprmě EráIomftmí Bogíýo a hora:
mebíuofti jeýo, a toto mfíccfo Bube
mám přibálm.

Stoaiimánt.
Roe jeft pofíat: tmůj, tnť icft

i írbcě tmě. Gmýfí těcýto bůíegitýd)
fíom ieít čajiftě ten: Sítě ěloměE má
ímé nejmýšfíí boBro, ímůj uejmýšfíi cíl,
tam tafě tougí jeýo frbce, tam Bo táýue
icýo mýíí. Smífto, fbe fe to nějmýěfíí
boBro ieýo naíegá, přitaýuiě jěýo celou
Býtoft ffoBě, jařo magnet fíoBě táBne
mčci gcícgně; tam ýíebí jeýo oči, tam
ěcíi icBo mýíííenfý, touýý a gábofti.
ŽBDYODÍMÍft tebý c'IoměÉ fmůi potíab
m nchííd), toš paf írbce jeýo tašěno
Býmá fncBefům; icýo mnítřm' poBýBý,
jeýo gámýfíý, citý a touýý íměřuji
tneBi; tělem trác'í na gemi, barběm
Býbíí na neBi. 91naopaf, gmoíífíi c'Ioměť
fmůi potlab, fmůi cíl, na semi, tu ie
frbce jeýo Houf pougc jen fgemi, mý;
ýIebáma jen to fmýfínýd) rogtofííď) ímě
ufoiení, ímě Bíaýo. — 521tbo negmoíií
pofíab fmůj na neBi, nutně muft' ýo
ýíebati na gemi. Qiuý gbc aneB tam
mufí c'IoměÉboftupomati íměýo pofíeb:
níýo cíIe. Qmojí nejmýčfíí cíl míti
nemůže. Šmoula pánům naicbnou ííouf
Šití neíae!

Umag milý čtenáři! ge pramě a
iebině boBro, ge ueirvýšfíí cíl číoměta
ieft ífutec'ně jen to ItCBEÍÍď), tam 11EBoýa
nafíeýo tmůrce, tam 11 Seáífíe nafíeýo
mýfupiteíe, tam obfubg 3116) fmatý,
naš sZ[3oímětiteímýóáčí. Iam ýíebig
írbce tmě, tam Buýteg napuutý mfíeďý
citý a tonýý bucýa tměýo.

?lmffaf netoIiEo tbc jeft poflab
tmůj, tam ieft iírbce tmě, nýBrš může

fe tafě říci: jaťý iěft poftab tmůi, taťě
ieft i frbce tmě; nebot mlaftnofti írbcc
žíbí fe bIe mlaftnoftí potlabu icýo ;
magi oBěma uaftámá jařěfi fýřígnční.
Šeftíige $text) jeft nějmýšííí boBro tmě,
i tmě frbce tím fe 5Bo31'mjě, t. i. ftámá
fe boBrě, miíoírbně, Iaífamé, ftdmá fe
jato obíeífem botoualoftí tmůrce a že:
titcíc ímčta, fterýg bámá ííunci íměmu
ímítiti a 15ch mýííía na oíeuí ípra:
meblimýď) i neípramebíimýď). Seftái
nejmýěííím pofíabem buffe tmě Křtiítuš,
i tmě frbce ítámá fe frbcem Striftomým
t. i. mírným, pofoiným, íaft'amým, jařog
Býío írbce ©paíítcíc tměýo, Éter-ý; fe
mohli! na ttígi ga ímé nepřáteíe.

Seftzíi mňaf pofIab tmůj nějafá
měc posemífá, i tmě frbcc bíe toýo fc
ftámá ýmotně, [)rnBě :: gcmffě. SJřáězíí
neimětffí raboft ímou m jíbíc a pití,
jařěýo iěft pat rosbííu magi frbccm tmým
a írbcem gramým gmiřat? žDčáězííiBoBa
fměýo m poflabuici na pěnígě, můšzíi '
írbce tmě Býti měffě, abališ ncgtrorbnc
jaforměň a ftříBro? ŽEmýýlcbámáčfíi
fmou rogťoě m tělu nečiftýď) tčícfnýd)
raboftí — jat můge frbce tmě Býti iině,
nešzíi pofáleuě a gýomaběíě?

i) 3: nemáme Blišníbo lřimě pníugnmati.

iRefu'óte, aBýftě neBýIi fougěni;

ngBo jařým foubem foubiti Bubete, tato;
mým Bubete ÍDIIŠEIIÍ; a iaťou měrou
měřiti Bubetě, tafomou Babe mám ;,aíe
obměřeno. (So; paf mibíš mrmu m ofu
Bratra íměbo, a m ofu fměm Bžěmna
němibíš? QIneBf'teraf bič Bratra íměmu:
ned; af mýmrýu mrmu 5 ofa tměýo,
a Blc Břcmno jěft m oťu tměm? *Bo:
frýtc'c mýmrg prmě Břemno 3 ofa fměýo,
a tcbý proýlcbneě, aBýG mýmrýí mrmu
gofa Bratra íměýo.

6



%oaiimáni.
.Sň'iítuů negapotvibá naprofto po:

fugomání iinýď), ným—3toíifo poíugos
rodní řřimé. 9321) fmíme úínbef floůj
xoýne'íti o čineeý a pomage Mišniď) hoýeý,
fbýg fe úfubef ten gafíábci na ptalobě,
íprameblnofti a [cifee a m;; Étemu
ímým pomotánim aneb iinaf 5bůíegitýcý
příčin mebeni jíme.

Šiuaf nepofugnime a gloíáfítč ne:
obfugnime [\Iígnid) ítoýd), ročbonce, ge
íami jíme togíie'ným mýýbámpobrebeni.
wage býti, še fouíeb hoůi ebýúuie těžce,
ale uejíi i tý eloxoěfeln ýřiííným'? QSL-oč

meteíš tebý pieb cigýln praýem btiloc,
nezáíi přeb ímým roíaftním? <Bročloibič
grafem meími býítrým nm'cý cigé, an
pro ímé matt) jfi ítepý? Gm. apoíítoí
*Bameí piííe: „ŽRelnůŠe—Šfe loýmíontoati,
o číomčče, Šábný, fterý foutíě; nebo
tim ge iinc'ýo íoubi—š,fám febe obíuguješ,

poněloabg toté; činíš, co (na jiném)
fonbič. (Emilu. 2, l.) _

(Mimo to Ébofonaíe'mn poínsománi
iinýd) [ibí nemáme ani boftatečnýd)
métomofti. ího naffeýo toíaftniýo írbce
Ige nám naýíibnonti, ne loííaf bo tainýd)
ffrýfíid) írbce iine'ýo. ŽIbmýom moý'li
mýfííenfý, citi) a mffeíifé mnitřni po:
ýýbt) Bligníýo íméýo tuěběti a ýo bIe
toýo íonbiti, bý'loýý nám třeba ;,náti
ieýo lvýeýomání ob útlé mía'tofti, jeýo
přirogenou pomaýn těIeínou a jeýo bn:
fíemni náffonofti, íeýopnofti, jeýo úmýííý
o.fnaýý, frátce řečeno, mt) Býtýom mufiíi
Býti rofíemčbouci info jeft ten, jen;
gpýtuie írbee a Ieblvi. —

“Bt-oto; neobíugnj a negalm'ýui niz
foýo, milý čtenáři! Migui tloůj může
to očid) 23035; Býti me'ně mineu, nešli
ie bomýffíiš; i xospominei flow fm.
Elšmoía: „Šý Foojfi, ftetýg fonbiž cigéýo

fÍuŠeBnifa? $Beim! íroe'mn ftoii; neB

bat—á; Bnbef paf ftáti, neboť mocen jeft
38111),poftawiti jej." (HRim. 14, 4.)

k) Št ít máme tání ?BUÍmmointi.

EBwfte a Bube mám báno ; ýíebeite
a nalegnete; tlučte a Dubemám otemřino;
nebo fagbý, Ýbošprofi, Báře; a fbo ýíebá
naíe'gci; a fbo tíuče, Bube mu otemřino.
?Ineb, [tet-ý am.—is?jeft c'Ioivčť, ftere'ýog

řbýbý profil íýn jeýo o eýíéB, gbaíi
famene pobá jemu? aneb proíiízlibý
o týBu, gtaíi ýaba pobá jemu? s\oněz
mabg tebý mý iíouce gíi, umíte boEré
bart) bánmti íýnům ítoým, čím mice
Dtec máš, jen; ieít m nebefíeý, bd bucýa
tobtéýo těm, Éteřigýo profi?

QBííeďo, eogfoíi eýcete, aBý Iibé
mám činiíi, i mý jim činte. Ěoť Anjifte'
jeít gáfon i proroci.

Qt :) a i i m á n i.

ÍB'L'OÍÍCa Babe mám báno.
QJŽoýía 'Bý fe nalorýnouti otágfa:

ŽBroč eýce býti žBůý o'c náš profíen?
(So; negná potžeBý nafie? ŽBŠbýf tag;
bénm gmiřáttn připralouie potřebný
pofrm, ňati IiIie na poli, ani; ob těóto
tmorů šábá, Bt)aa to proftíi a nabýmffe
barů Bogieý, aBý ga ně běfomaíi. *Broč
ptáme ien číoměf má ílšoýa profiti a
jemu běťoloati? 231%) tai eýee, aEý
mgbčíaí e'Ionaěfa a ýo ffoýě přitáýl.
íBůÍ) eýee ob náB proffen býti gpouýé
íáífý f nám. i)?eboť číoměť má mgbý
a ftáíe toýo pamětíim Býti, ge 23ůý ieít
ieýo půloob a ieýo cil; ge wife ob íBoýa
poeýa'gi a mffe e'Ioměfa EQŠoýn roe'íti
ma'; proto gábá, nýt) číoroěf aa Eašťý
potřebný bar profil i běfomaí a taf
ímou obmiííoft ob 23oýa tošbý na sieteíi
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maje, potomě a řgšobu pofíun'ně fe
&adpmaí. Ena jináč) tmorcd) Éobu taf
negáíegí, om) nemají buffa neímrtebíné;
out) jíou, alvňať přeftanou býti při fmrti
ímé; proto; íBůI) otroírá i jim mfp
ímé, ate negábá ob nicí) Šábnúd) mtěřů,
Ba jim nebal ŽBůI) ani té fcbopnofti
bnfíemní, Bt) o Sněm a o Sebo fftčbre'
ruce améběít). žDčointBa tebp ganábá
meíifou a pobftatnou přebnoft čloloěfa
přebe mffemi oftatuími tmou) na gemi.
Éoíiřo anběíe' a libé mobou fe mobíiti,
mobou bnďm ímébo ÉQSobu pomognéíti
a 6 Éobem rogmloumati. %obíitoa
monáňí bnffi [íbffou nřtb pomrď) gemě
a přimábí ii ftrůnu ŽBogímu; taf čio:
wěfn připomíná bůítojnoft je!)o a ivča
bomí této bůftoinofti ffieťbtí č'íoměfa.
Du ftác'í na semi co sBárt gemě, jen;
bucbem flopm ípřígněn a fpoieu jeft fe
flvětem lvpšffím , ípoien € tmůrcem,
pánem (: žebiteíem ímčta.

QIÍe neímí frác'eti ímčtcm co pán
prof), nom-g co fpramebíimo, pramému
s13mm obpoměbnť) boípobář, co ion,
Hen); jeít Dobeu Idífp :( fftčbrofti fmébo
Dtce, fterpg tebt) mšbp po můli a 1:03;
fugu fme'í)oDtce ptáti fe má, a Etenj Ebo;
tomu togťagu bofti učiuií, může přebftouf
pití přeb Dtce a profltí 90 o potřebí)
froe' a báín'í bart) miíoftí otcomífé.
Eať fe ítámá motíitba iproftřebfem
a pobuútřou f naprameui číoměfa; neboť
bříííne'bo, m fain mán'níď) pobřišeuébo
profiteíe 23130 nefíofíí. Rho d)ce ob
Éoba prfTen Býti, muíí fe přebemfíím
obi—ici břícbu ; neboť Řriftušs pramí:
„\bíebejte neiprmé fráíomítmí 23o3íbo,
to oftatní mfíe Babe mám přitáno."

?lmfíaf mobíitfm togmnoguje tafe'
naff e gáílubt) přeb 25obem. gáíegí 5ajifte'
na tom, abpdwm ugnaíi bart) QBoŠía
iiď) ft patřičně mágííi. Šbo fi iid; než

lvágí, fnabno iimi píótmá, ieft neípo:
fojeu, není jící) buben. SibUDŠpaf fe
číoměf mohli, učí íe pomašomati mfíeďl)
měcí ga harp 23ogí, ga ban) negaííonšcné,
ga bart) poube' nliíofti. 3 uemůge paf
taforotjmi ban) pIútloati; negabobí ni
íoufta ebíeoa, anobtg pafíige bo fám
jiš nepotřebuje, opatrně pobámá je nugf
nému Eratm. Iote'g činí, íe mííím,
čebo mu fftěbrá rufa QŠogí[)ojuě uaběIiIa
a cmíčí fc mboBřečiněuím. ŽBfíiďui
fboš íe moblí m buchu a m prawbě,
mňiďni iíon gajiíte' Íibmi na ftatft)
ímětífé opatrnomi, aíe fpoíu té; bool—oc
írbečupmi a f ďmbtjm fftěbrt)mi; umí
boBré bart) bámati netoíifo ípnům ímom
ale i ípnům cigpm. *Baříi fe ínab učfbo
mobíí a jeft ípolu nerogunmým rogž
bagomačem anebo hurt—om [af-omocm,
ten gajifté nemobíí fe m budy! Segíííc
Sřtifta, ten mobíi íe jeu úftp, aíe írbce
je!;o balefo jeft ob 230%.

|) $a! [Iuňí o bniašení Šimota wěčnébo
pečnwutí.

Šíšdyígejte těíuou Bránou; neůo
fíirofá Brána a proftrauá ceíta jeít,
fteráš mebe fgaímuutí, a muobo jeít
těd), ftcřig me!)ágejí fix-(,eui. Baf těíná
Brána a ougfá cefta jeft, fterág webe
Égímotu, a málo jeft těd), Íteříš ii
naíégaií.

Stogiímání.
15031115učitel uáě mímoí gbe o broou

ceftáď), fterc'g fanu) o íoBě i \ne Dnem
fonečne'm mť)ď)obu nebo“ cíli meíice fe
Iíffí; ie'mmf ieft fíitofá a pobobíná,
roebe iofíaf řóalmnutí , hrubá naproti
tomu jeft úgfá a bríná, ale ťonc'í íe

m Šimotč ivěčuém. Ugfá tebp cefta a
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těíná brána mebe fgimotn. 253pobobíí,
be3 obtígí, beg gapírání íebe, beg boje
nifbo bo nebe mejíti nemůge. *Brotoš
bí Štriítušz „Ěráíomítloi nebeířé náfilí
trpí, a ien mocní ie umana“ Štojí
to mnobo namabáuí, negíi číomčf tuto
ceftu naíegnc a naftoupí, a ftojí to mnobo
bebíimofti, oftrašitoíti i přemabání íebe,
abt) číoměf lgté ceítt) opět negabíoubií.
Eífíce Íibí baIi fe na tu ceftu a opět
S ní íefííí, poněwabg opuftiía je tootr:
loaíoft a fila m gapírání ícbe; cefta ta
gbáía íe iim příliš obtígna býti. —

3 není bilou, nebot“ ieft to tatáá
cefta, fterou cbobií na gemi Segíš Str—iftns.

f'nám, „megmi na febe tří; flvůi a ná:
íl'ebui mne.“ leffaf mebe fnebeíům!
$ofbp boíageni tafome'bo cííe febe wíce
ftálo, jeít tento cíl mfíi námabt) bobrn.
UloáŠiI jft jiš, mih; čtenáři! co to gua:

prami: „Gíaíti nebeífe' fe gafía'baií
na tom, co ani ingot Iibífť) moííoroiti
ani rogum pocbopiti nemůže ; mámef
přítomni boti gpčmům anběíífljm, máme
ro fpoIečnofti neibíašenějífíď) bucbů íIou:
Šití tmůrci mččne' ílálot), máme bíeběti
lo hodí: QŠogí a patřiti fmětío neobme:
gene, máme mífí bágně přeb ímrtí gba:
meni boti i bíagiti íe barem nefmrtebí;
nofti; ale meliťé mgbt) ne'lge boiíti, Iec'
po metifc' te'Š práci.“

Stoproti tomu brnba' cefta jeft
ffirofá a pobobínd; natbágejíf fe na ni
mnohé těleíne' lopragení a meíeíí ; íítm'eti
tn raboftne' jaíání, mibčti tn meíelí)
poífof, ale fonec tobo tofícbo — měčná
gábnba, jaE bí ím. *Bamel: „S)Jřnogí
cbobí, o nitýš iíem c'aítofráte pramií,
ge (iíou) nepřátelé f'rt'gcSřtiítoma, jiógto
foncc jeft gabpnntí, jitbšto žBůí) břiďw
jeít a iíáwa to gabanbení jejidí), fteříg

o gemíťe' měci měnit.“ (f ?fiíip. 3.
18, 19.)

311301a naftup nyní, číomčc'c! bu'ó
tu neb onu ccftu: rabofti frátfé, trápení
nefonec'né; aneb těáťofti frátře' a bíašenoft
měčnon! —

m) Še fc máme amd; libi marnmati.

$iíně fe marnjte faíeííntjď) proroťů,
fteříg pricbágejí Ímám lo roufíe omčím,
mnití: paf jíon míci bítamí. *Boomocí
iciiď) pognáte je. Bbaíig fbíraií strní
brognt), aneb gbobíáčí fífo? Iafť fagbt';
ftrom bobtí) emoce bobre' neíe, 311;paf
ftrom 51.5owoce neíe. ŽRemůšcť bobrí)
ftrom glébo omoce nefti, ani ftrom 51x)
omoce bobrebo topbámatí. %n'eíifť)
ftrom, Hen); neneíe omoce bobrébo,
motat a na oheň umrgen bube.

Moůiímání.

(Šlomčťnmfftípen jeft ncgrnffiteblní)
pub po prambě. Go jeft oťu těíeíne'mn
fmětío: to pramba ofu buňemnímu.
„Steni číoměf gin) toíifo chlebem/' bí
točená moubroft, „aíe fagbom ílotoem,
jen; mpcbágí ;, úft bogíd)." 21 f(omo
bogí to ptáme jeft prambou, to ieft
cbíebem naňim bucbomním; neboť buď;
Žije toíifo u) pralobě a brambor:, Ie;
umrtmnje bucba. (Bam čloměf něfbt)
nratá ro qub a m fíam, neběje fe to
moto, še má bInb ga bInb, a Elam ga
Ham, nýbrž gemá bínb a Ham gaprambn.
90193poceftnť) uěřbp m noci ítoeben búrvá
bíubičfou 3 pramé ceftt) a ga ni běgf
m babno a moc'áít), mpftí čajifte' běgeti
ga ímčtíem bobrtjm pocbdsejícim gťrbu
a 3 oEen obobíí Íibífbó; jinaf bt) gajifte'
ga tímto ílvětíem ncffeI.
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Into přirogenoft nafjí booře gná
ftarť; nepříteí pobíamí íibffébo, gnají
ji mfíicfni, fbog pob jeho prápotem
proti nám ftojí. (Ebtíce tem) jiné jroe'fti
f gíe'mn, neřífají: 91h) máš chceme
ofíáíiti a pobméfti, nobtg oni blájají:
91h) přicbágíme co přátelé maňi, cpcemeť
roám otemříti oc'i,abpítepognaíiprambu,
mp más chceme ojloobobiti 3 ofolvů
poměr, přebjubfů a jmpj'ííenef Iibjfí)ď).
Eat BáBeI je přiobílod toucpem ímoětía
a ioííiďni jaíefTní proroci fufíí je to touno
otočí; Ie; 3aírpíoá je gáří prambt) a
nepramoft pitrooří je jafoop Bpía ctnoftí.
Iafomocl) faíeffntjď) prorořů Ige c'ítati
na topo; fbe jíme a řubp d)obíme, loffubt)
je 6 nimi potřámáme; i n) fnibád) fna'm
míulm' a jmou Ie; ga pramon ojroětu
n\pbámají a moc!)maínjí.

Šuf na příříab pofíofj'te rognmáře
čili prorot'p rogumu, jaf mínroí. Dni
bí: žRogum jej't jmětío jebinc' a pramé,
jen; báno bolo číoměfu. 91 jen to můge
Enti a jej't prambon, co číoročf rognmcm
hotjm \oojfonmaí, pojal, a až, na bno
proíííbií ; co rogumcm pojmouti neige,
to není prambon, tomu netřeba, ano
neíínn'no měřiti.

Ena to můžeme obporoětíti tatto:
Bionmamá moc togumu nafíebo jabá
jen potnb, pofub ja!)ají btanice najíepo
pogemffébo ín—čta,proto; o jmětě nat:
gemjfe'm nemůge rogum Iibjfí) jám ge
jeBe ničebog mojfoumatí; a fbpg roguma'ř
pramí: (Eo 150511111neníůge lopíťoumati,

to není pratobou, tebt) jeft to toIif,
jafobt) fíepť) řefI: já Šábnon Barum
nemobu ani miběti ani nabmatati, tebp
batmp bílé, geíeue', četné není, a co Iibe'
o tom míuwí jeít ílíípmenťa, přebíubeť
a — Ieg.

QIneB m;; tognmář prawí: ma
míře pranic nečáíeší, anoBrg na tom,

not) číoměí jebnaI jprametíimě a prámč;
tebbt) mínroí jafo ftaroiteí, ÉterogbpřefI:
Ena pramíbfu a náftrojed) gámašníd)
při ftambáď) pranic negálegí, anobtg
mfjeďo jen na tom, apt) bylo ftaloení
tomné a to bořonalém gámagí. — Sat
paf může číoloěf jebnati fpraloebíimě,
fbpg netoí co je ípratoebínoft? Žmegi
bimoftjmi nátobp gbe a onbe panuje
obyčej, še otcoloe' mlaítní ímé gntrgačiíé
běti uímrcují, ge ípnome' robiče toěfem
jefííé íotbají ga Šima to moře, a ge po
ímřti muše Šelíatépoupaínjí jeho robotou ;
tam to měcí fpratoeblimou a pramou,
neboť míra jejiď) jim tobo negaporoíbá,
ínab roeIí; rogum jejicb paf bofonce
pramí, ge bětem mrgácfom a j'tarcům
cpuramom náfiíncí ímtt jeft jen bobro:
biním a upálení robotu, ge jeít fráj'nt')
bůfag Iájft), abl) totig mu; na jmčtč
jiném nebo! Begsent) ímé. — Scjtíi tam
to \oěeí jpmmcbíimou, proc“u náš totéž
nemůže Býti točcí jpramcbíiroon? sem,;
íéfai: mibí, je nemocný trpí příliš mnoho
boícftí, a ge není jábne' naběje o5bramení,
ani úlerop, tím méně Šimota, proč u náš
nejmí nemocnému jfrátiti Šimota , aby
bříme přeftaí trpěti'? sBroc' u náš Bp!
bp to gíočin memo? Io tofje je gafíábá
toe míře. Žíšíra jeft gáflabem práma
a jpmroebínofti, aáfíabem praíoépo jeb:
míní , a tubíg to potí) nefmpíí říci:
i)?egáíegí na tom, co c'Iotvěf měří, jen
fbpg jebná jptawebíiwě a ptáme.

QI npní nloag, milí; čtenáři! še
naptoti těmto faleffnom prorofům praroí
Segíš SřtiftuB: „Sá přifjeí na fmět,
abpď) bal fměbectmí praíobe'. meče a
3emě pominou, aíe florou má nepomi;
nou.“ — Řomn tebp Bubeš roi-řiti?

Siní faíefjní ptorofomé mnobo míurot'
o jmoBobě a romnofti, ftcré pro ííuffí
na číoměfa. Go mfjaf má gnamenati
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ííomo ímoboba, :) tom ucmínmí; alvfíaf
motoplmíwaií tím obbninoft proti přeb:
ítamcmyu a rogioa'gauoít taťoioou, aiu)
ímé! činiti číomčf, čeho fe mu bíe těía
gamme. Io mííaf ucgaílougí jména
íiooúobt), núbrg ítuiu proftopáfínoftí.
Gmobobm'nn ucmůge [n)ti nifbo io tom
ímníín, abl) neftáwaío pro něho gáfouů
[\ogífýd) i litímd), a íioobobným může
[njti fugu) io tom fumííu, ge, fbtpš Bogífé
a [ibífé gátom) gacbomáwá, nemá íc
Šátnébo íoubu co Initi; pro něho není
i\rcftů, info; ji; řífároaíi naffi ftaří;
Gifi bobře a mámě a námi fe cííaře
ani Emile.

?! míumíaíi tito faícfíuí proroci
o toivnofti, jaťou metíe dni rolvnoft?
Ěíe nam fm. míti) jíme fi m ntiiobůd)
a to nejlbůíegitijď) \oěceď) mffiďni romni.
amo ivfíicfni jíme f oÉragu ŽBoáíum
ítiooteui, ncfmrtebínou buffí lmbáui a
fgiiootn roččnému pomoídui; n\ííicfni
jíme romně mnfonpcni frmí chiffe
Sťrifta; nám mňcm bán Er)! ieben
gáfon ua bože Ginai, a tento gáťou Bv!
potlorgen a bopínčn pro náš pro mňeďt)
nomom gáťoncm ;,úít famébo ©t)na
230500 Sešiífc .Qriíta, nám mfíem po;
bámaji íe rotě; ímátoíti Ínaňcmn po:
ímčccní; a mt) ioíficfni Bubeme ftáti
jcbnou přeb toutég ftoíicí íoubuon.
% tom iíme fi tebl) lvfficfni romni;
jíme ípuomé jebněd) robičů, jíme též,
fonomé 23035 Bratří Segífíe Sřrifta a
rěbicoioé 'ťrdlolvftmí nebefřěbo.

Šafou tebt) ď)tí 'íibé jchtě míti
rownoft? ěnab aby jmění tofíeď) Bylo
fteině rogběícno? muse učiňte to "tmě.
Yenoď) a itn-[)ač probá5i ímé jmění gin—a,
pracomitl') a ffmtrť) c'Iomčf ic íobě pti=
ř'onpí, a pogcitří máte opět neftcinoft
ítatfů. Gama i\řítoba ueíiejuč báloá;
jobnomu tento; befiť obnáííí útobn

i 6 potem , jinému přináffí potřebnou
míbfoft i nomou mmm ; přírobou íamou
jcbcn cbubne, brubi'; Bobatne.

93mm; uma; fagbí) mýftrabu $„Bc'měz
„ŽBaruite fe faíefínúď) prorořů“ :: mffi:
mni fi gnómů), ble ftetljď) ie bognati I3e.
„SBD omocí jejich pognáte je.“ War);
tito tať gioauí přáteíé Iibu potupně
mhuoí o Rriftu, o ím. míře, o ím. círfioi,
fbpš tebt) nohama fííapou, co fuji, fflecbti
a ivgběídivá írbce Iibffé, co jeft gáfíabem
wifi mmmni pomabt) číoměťa, mfíebo
ptáloa i mňebo pořábfn m ípoíec'nofti
[ibíféz to; mibiě owoce gíe'. QIueBMg
pogomjeě, že tito bíaíateíé uomébo Bíaba
íibíťébo raboft mají gllecubltoď) šatů,
a fmiíffmo, Ětcté pofrýmají Bíabo robin,
omíoumaií co nepatrnou fIaBoft, ancb
íami ie ncítoubně pácbají: bíe toboto
owoce fnabno mibíš, ge jíou to proroci
těía, íibc' jciidgto QŠůI)Břid)o ieft. iťěm
íc mpbobci, ucď)f fbcfoíi tobě w ccítu
hodí, a ufTi ímé přeb řečmi jeiid) gacpi;
ucjfouf přáteíé nýbrž ímůbcomc' Iibu.

?liofíať negapomeň, že i tt) ifi ftroz
mem, jenž má lovbámati omocc bobré.
Bfoumej febe, jafé omocc mtfoámáš.
Épbámášžíi owoce but-ba, jen; jeft:
„Iáíťa, taboít, pofoj, trpěíimoft, boh—o:
timoft, bobročiuuoft, tióoft, měrnoft,
mítuoít, gbtšeíimoft a čiftota" (f (Šicí.
5, 72.): tcbl) ifi ftromcm bohům; mi):
báloášdi ale omocetěla,jen3icít„1'miíftwí,
nečiítota, neftpbatoft, d)!ípnoft, nepřá:
teíůwi, fmátomé, ncnámiíti, [)uěioomé,
máti), růgnice, gámiíti, loragbp, opiíftloí,
graní a těm pobobné měci“ (E (Sání. 5,
9—2l.): toš jfi ftromem gltjm a máš
íe foubn 230350 co báti; neboť „Éagtí)
ftrom, jen; ncncíc omoce bobrébo, ivpťat
a na oheň morgan Bube!" — Umag tato
přebůíešitá fíoma! —
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n) seno bufúbne šimnta wěčněbu?

ŽRefašbt'), Ebo mí řífá: ípane, šBatle,
n\eibe bo ťtáIvmftwí nebeffe'bo, aíe fbo
činí lvůíi otce niebo, Hen); ieít m ne:
bcííd), ten meibe bo fráíomítmí nebeífe'bo.

*Stotog fagbť), Foo; íínfíí floma má
a plní je, připobobněn Bnbe muší mou;
bte'mn, Hen); nítaměí bům ímůi na
ířa'le; a ípabí všímat a přímý ich) a
máti měttome' a obořiíi fc na ten bům
,a nepabí ; neboť gaíogcn 591 na íťá'le.
91 fagbt'), fbog fínfíí fíoma má a nečiní
jíti), pobanť) Bnbe muzi Bíágnn, fterťx;
nftamčí bům ímůi na píffn; a Watt
přilnul, a přifíít) řcřl) a máti mčttomé
a obořiíi ie na ten bům a pub! a páb
iebo funí mcíih').

% ftalo íe, Psi); bofunal Segíš řeči
mtv, bimiIi fe gáftnpowe' učení iebo;
nebo učií, info maje moc, a ne iafo
5áfcnníei jejid) a íšarífeome'.

Mogiimáni.
Ruští) i íebe íproftfíí rv3nm mníí

nablíbnouti, ge ncmůge i ncjmonbirejfft'
učení a gáfon Iibem fproípčcbn [n)tí,
pafíi bo nebímií aneb vřeftnpnjí. Gc
píatnť) ř.p. adfon ob 230W bam'), aísnóom
nngnémn přifpěíi, ftp; Íibe' gůftámaií
útrpnofti a (dfh) prágbni, a dní íami
ion míícbo ngiti? (So 3 tube cbnbí míti
bubon? Eat fe to má fe mffemi přifagt)
emangelicřnmi. sErato pramií ŽBán, ge,
Ebo; mu čítá: s*ane, ŽBane, nemeibe jiš
proto bo fráíomíhví nebeífe'bo, nóbtš
jen ten, fbo plní můíi Dtce Šebo. ?!
ftp; Eněmu jebncbv čaíu přiffel fboft
tágaje íe: ŽDÍiítře, co číně bojbu Šimota
Ivěčnébo? obpomětěí 23cm: Gbcešdi
mííti to Šimota, gaďpmei přitá5aní.
(Eo *.BánSeáíš, to učiniti i ím. apofítoíé.

Gn). Safob pífíez“ 23u'óte3činiteíé fíoma
a ne poííncbači toíifo, ofíamámajíce
íami febe (Gat 1, 22.)" „C630proípěie,
Bratři moji, pramíšíi fbo :) foBě, gc má
míru, nemáái ífntfů? Bbaíiš jej Bnbe
mocimíra fpafíri?“ (Sat 2, 14.) „išafo
tč'ío Begbnďm mrtmé jcft, taÉ i jeft míra
Bcgc ífutfů mttmaf' (Šuf. 2, 26.)

Šaffoíi to fagbe'mn jafno: nicméně
icft mnobo libí, fteří fe íice fřeífant)
nagtjmaií, ale mramů fřeffanífóď) nemaií
a ífutfů bobtnď) nečiní. %pgnámaií,
jat bí ím. apofftoí, še %OIN gnaií, ale
ffutfl) bo gapíraií. (f Žít. 1, 16.) “ISD
patruí) nefmpfl, bvuoííti íe jménem
Sčriítolvnm a Šití po pobaníťn. Šaťd
to gaííepenvft, lvětiti In 58va Inn—emo:
boucíbv o. neťíaněti fe iemu; lvéřiti
w 580W nejwiňfe bobrébo a jeho nemiz
hnuti; měřiti n) QŠMN IIťiIDÚffL'fpra>
lvebíimébo a jeho fe nebáti; métiti
m 580% wííubvpřítonnnébo a lvífewě:
boucíbo a přitom iebnati [\e3e lvňebo
ítnbu a oftócbáni proti 3řeime'ntn 1-03;
řasu iebo. Sřeni tafomé jebnání jafvůt)
nftamičná Ieg, jeíifoš íťntfomé sapimji
to, co úfta \vngnámaií?

sBrotogmíra Begeífutfů jeft pobpora
neboftatečná, ftetdg fe lomí, jafmiíe fe
číoměf jebině o ni opírá; mníí Foo na
tafomon pobporu fpoíebá, pabnonti a
m propaít řícínonti. Qbo mňaf míru
ípojnje Gpřifínffmjmi ífnth), tomu ftámá
fe Begpcčnnm moftem fjifte' a Magene'
[\nboncnefti.

ERnšc mih) čtenáři! jat“ tv ftojí

B mírcn tmou? jcft ona gimantebvzíi
ntrtma? Safc' činíě fřntřp? Eim bo:
fagnjeě, gc miluješ 280W? ST!miloírbnť)
a bobtočinnť) fdmbxjm? Sifi ímíříimť)
\?nepřátelům? Sii pečlimr) a měl-nt) mc
ímém pcmoíání? Sbejš to ŽBoše!
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B!. ježíň uyhramil málomumřbo.

Ebo; paf Bftupomaí 6 Dort), ffíí ga
ním gáftnpome' mnogí, a ble máíomocnť)
přííícb, Hančí ie jemu a profíí bo řfa:
>]3ane, óceězíi, můšeš mne očíftítí.
% mftáf) 3e3íš rufu, boteťí fe bo, řfa:
Epei, 5115 čift. QI I)!íeb obefíío ob nebo

máíomoceuítmí. QI přífáaaí jemu, apt)
toho gábne'mn nepramií, ale aBp ffeí a
ufiga! fe Íuěgř, a obětomaí ga očiftčuí
ímé, info; [n)I ptííágaí SDÉojŠíá. žRog:
bíaííowaía fe paf mgbt) wíce řeč o něm
a fípágeíí íe Šáftupome' mnogí, apt) bo
flpfíeíi a Bpíi uz,?srameniob nemocí fmóďý.

Moaiímání.
1. ímáíomocnť) přiftoupim

“pánu Segíňí, Hančí fe jemu řfa:
íBaue, (bcešzíi, můgeš mue očiftití.
Ěato fíonm bofagují, jat I)!uboce fe
íotpío řágcíní S'eáífforoo bo mpílí mno:
%d), a jaře ropborne' omoce mpbaío.
ŽIRáíomocní) proíí “Bárta o nabramení,
řřa: „Líbcešzííf' Dn mi, ze ÉBángajifte'
ob žžžoím ieft mpfícíu a ge mu bána jeft
mffelífá moc na nebi a na gemí. Sn
bí „d)ceězíí“; gčebog mpímítá, ge jemu
přičítá í tnfíeměboucnoft, jaťoBt) řefI:
It) s]Sauenejlépe míč, co 61)mně nejmíce
profpěío, a proto; jebnej tak me ne:
apptateíué moubroftí. (So troá monbrofí
ga bobré ugná, to gajifté uběíí mně tmá
neífoučená. Iáífa; tomu fe ráb a moínč
pobrobím. — EBognej tu, mih; čtenáři!
ptaíoé obemgbání fe bo můíe 2305, roig
tu pofotnou bůměru to moubtoft a mííoft
iBogí. Io mpfroět írbee měřícího a
gbognébo. ÍaÉomé írbee pomgbt) čítá:
QSoge! Gbcešáí! obba'maiíc fe ro 2303
kvůli. Dno bí: ŠBane! cbeeěfíi, abl)
jefítě béíe na mne borágeít) fougení,

nebuf), pobtomp a iaťe'foíí nebobt), ftaň
fc můle trvá. 3 twé raft) wife přijímám
trpčíhoě a m nabějí, ge mne taf mebeš
Efpaíení mému. *Brotog pIatí o Iibed)
tatomé potrubí), „ge mílnjícím Ěoba
mňe EboBrému ptoípíroá," aneB inf bí
ím. *Bameí. „QBě'couce še fougení trpč:

Ihooft půíobí, trpěíimoft gfufíení, gfuňcní
paf uaběií a uaběje negabanbnie. (fíRím.
5, 4. 5.)

*Bařtigetoboto máíomocne'bo těícíní)
nebuí) přímebí fSegífíí: tím míce máme
mt) m buffewníd; neíuágíď) ímóď) bíebatí
u Segífíe pomoc a útěchu; neboť Bíba.
buffetoní ieft gaiifté borffí, nešáí Bíba
těíeíuá.

2. ímáíomoccnftmí Bpío nemocí
btognou, aIe brognějfíí jeft příď),
Hen); ieft jafo máíomoceuftwí bufíe.

Wáíomoeenítmí 3 počátťu Bylo
loprageninou nepatrnou, pocbcígející&po:
fašení fífa'm těíeílípď), paftí fe naffaí'
tpto pofagene' ňťáívp new!)c'íftíít), pafli
íe nemoc ganebBaIa, rogíégaía fe topí-age:
nina po celém těíe, a umí fe ropmimíít)
Bolcftnc' a of]fííloe' lvřebt). Inf i ne:
patrm') bpmá počátef hříchu; oproti info
fíabť) promáget, fteríjmá buffe upoutána
jeft fněftere' měcí gapoměgené; paříí
mfíař bneb gpočátťu toto íIaBe' fpoiibío
uepřettbneě, grůftá w pouto šeíeané,
3 nebo; buffi tat fuabno netopbamíě. Ena
počátfu pomfta'maií pouge gíe'mpfííenfp,
neftoubne' Šáboftí, a íaÉmile je neaapubíš,
npabáě to 311)ífuteř. (Ebraň fc prmníbo
jen Etofu, neboť brum) info na ffofu
fpábu tě již, přímobí.

máíomocenftmí botona mpmiuute'
půíobilo nemocnému btogne' Boíeftí a
wííem, fbog 5in B ním pob jebuou
ftřecbou, ofífíímoft, tať ge íe bo ftrauiíi.
*.Brotoš Bpío gáfonem gibomífípu ítano:
meno, ge mufíí máíomocnp vpuftití íxoůj
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bům, mafií fe rogíoučiti s Brattem,
B otcem, 3 mangeífon, € bítětem fmt'nn
a mnfií gajíti m mífta rnftá, fbeg on:
čejně ípoíčií íe 6 jintjmi tafte'gnemocnými
řínabněiňímn Šimotn; fu); paf taforot'nn
míítům přibíigomaí fe něfterl') gbramť)
číoroěf, měli máíomocní f)o maromati,
a on 3mčbčrofomn ieft na Might, íbneb
bároaí fe na útčf. — *Bognei to tom, mího
čtenáři! btognť) obrag břídpr, pognei
gpouftu gněbo poóágející.

Gbubúm býti není ffutečne' sro.
Gtati) Éobiáš pramil ťípnu ímémn:
Gbabí) ftce Šimot mebeme, ale mnoho
boBrébo míti Bnbeme, jeftelige fe Eáti
Bilbem ašoba a jeftzliše obftoupíme ob
mffeíilébo mšicíma Eubemeíi boože činiti.
(tob. 4, 23.) a $13cmSešíš bí: „íBIabo:
fíamení ď)nbí budmn, jejid) ieft fráíoro:
ftmí neůeffe'f' íBrouáíIebowánn Býti,
a ro opororgení n jinými) Šití, není tafé
ffutečne' gto, jeníig iBůI) Bpotěffením
na nás bíebí ; neboť bí s16611: „íěf'íte
a rabujte fe, fbpg %ánt síořec'iti Bubon
toffeďo gíé o máš Ibouce; neboť obplata
mafie bojna ieft m neBeíích' memoce
tafe' nemůgeme ga ffutečné glo probíáftti,
jcníig ro nemoci ipojení B QSobent ble:
báme, neBof paf Bajiffé ííongí bufíi
fngitfu ; ni ímrt není fhttečnom gíem;
onaf ieft ípramebíilvtjm Iitem Éonec
útrapy a fongení a počátefbojne' Bíabofti.
Šebíně bříď) nemá gábnnď) boErtjd) ná=
f'(ebřů, jebině ten jeft fřntec'ne' 5ío, ftete'g
gimot i ímrt číowěfa fagí, celého c'Iotoěf'a
hub! a. to na měn). llmag jaFÚd) Boíeftí
půfoúí bříď) m bnffi břííTnífa. Dn
gtrácí břichem miíoft pofměcnjťcí. Dn
naplněn Í!ť)má přcbbágřami, f*ere'g činí
gíé fmčbomí. Dn fe ftámá té; jařo
málomocnfp břebmčtem offftimofři a
urášft) n jinýd) ; neiborfíí ale to, ze 58135
B nemiíoftí na nebo bíebí. Síto; nervi,

ge lonbnaí “Bůh „aje prwuí robic'e a
gtreftaí \vefíf'eré potomftmo ieiíď), poně=
mabg oni břichufe obrati? neo; nemí,
jat bříffnítt) treftaí tn potopou, tamo
ro ©obomě ohněm? Sřbog nervi, jafe'
námabt) to ftáío, aBocbom gbřídm too:
Barvení Boli?

©táío totiz mpfmobočení nafTe:
utrpení a fmrt ěnna iBogibo! Safo
máíomocnť) n Šibů mafií mgbáíiti íe
ípoícčnofti Íibífc': taf břífíníf mne!)ágí
gfráíomftmí ĚBogíbo, fám fe ge fpoíec':
nofti B gšobcm mpínčnje, opoufítí nej:
Iepffíbo Stce ímébo, ímon měrnou
matfu , ímé Bratry a feftrl), anbčíc a
ímatc' m ncEeííď), mfícďo boBré a abošné
líbí na gemi, Bíoubí m brogné ponfíti
hřišti a nemá iinc' ípoíec'nofh' neš ímébo
íměbomí, ftere' bo brpge a trápí. *Broto
můgeme říci: .bžíd) jcft máíomocenfhoí
aníe! ——2303! uebomei nás tafomc'bo
čirého!

32. Bržíš' npůrmníl _l'lnšrhníhn
[:lníhnma.

vag iBán Segíě Bftupomaí 8 Dort),
fííi ga ním gáftnpomé mnogí; ffeI paf
bo Rafarnantn. 3 »řiftoupií tu tněmu
fetníf profe bo a řfa: 213mm,ííugebuíf
můj Ieší boma mořem poraženi; a 5Ie
fe trápí. S“ bí nm íšegíě. 301 přijbu
a ugbramím bo. 21 obpotoíbaje fetm'f,
řefí: Eche, nejíem buben, učně moííeI
pob ftřeďnt mon; ale toíifo rei Homem,
a ngbraroen Bube fíušebníť můj. ineho
i já jíem číoměf pob mocí poftamení),
maje pob feBou mojáfp, a tím tomu:
Sbi i ibe; a jinému přiib a přijbe; a
HugeBníÍn froe'mn; učiň to a učiní.
Šlofíe paf to Gegíč, pobimíí fe, a řefE
jboncím ga feoou: 21mm pramím mám;
ncnaÍegI jfem taf meíiře'mít!) to Síraeíi.



íBramím pat mám, ge přiibou mncgí
ob módwbu i ob gápabu, a ftoíiti hubou
G2Ibmbamem, a 'e!Síáfem a 6 Satobcm
m ftáíotvftlví ueíaeífém; ímwmc' paf fráz
Iomftmí lvbmrgeui hubou bo tmmmfti
gcmnitřuí, tamť Babe píáč a ffřípení
311511. ?; řefí Segíč fetm'fomi: Sbig a
jat iii mvěřií, ftaň fe toBč. 111ugbramen
jeft ííušeůuíf na tu bobimt.

Mogiimáni.
ŽBogueime na tomto fctuífu tři tve;

Iífé ctnofti:
1. Iaffamou péči :) fmou čeIeE.

Seft to pominnoftí tašbébo třeífana
B'lignínut m jeho těgfoftcď) pontábati;
tím \více mňat fíuňí pomáhati těm, fteří
6 námi [\nbíí a nám bncm i neci ííougí;
a ftce ííufíí jím pomáhati u) potřebách
těícím)ď), núr) totiž boffH opět ;,tmcenébo
Štramí, aneb afpuů úletvt) w Boíefteó;
fíufíí jim pmnábati i m potřebách bu;
cbomuíď), aby m ncbcgpcči giwota spa:
tření Bpíi ímátvftmi. “Btatízíi to mů:
Úec o mfíí čcícbi, tím lvice to píatí
:) čeícbíncď) a ílugfád) měl-11156)a toa;

fíafnýď). Sťbo naíegí oíobt) tafome', af
fi jící) máší , a FM); om) jemu mc
hneď) gbramí ílvébv měrné fíougiít), af
i on mc hned) dmmwvíti a nemoci i_ciid)
bopřcic jim obpočiuutí a ijebná i_im
potřebného obííougeui i útěchy. <350jeft
ufrutcnftlví, m;; fbo čcíebinuólxralvoíti
gumíátněíému uřídbá těgfé práce, fterég
mngat—ujíbujné ííít), aneb fbtpgnemocného
;,bomu \vvbáuí. — Eotég píatí » bíIuácI).
%]3ántíhu) jeft jaťo otec bomdcí, běím'ci
iíon info čeIeBjeho; i on má o to bečv:
mati, abt) běíuíci vaííe But)poraněním
MB jínaf uebubt) ftigeni, bofíli i Iéfařífé
pvmoci i potřeEné obilnin). Eo šárá
ii; !ibffoft — tim mice íáffa Ířeífanífá.

2. “biče wibíme na onom fetm'fu
bemnou míru, fterég fc íám chíš
.Qriítuš bimí. Stáž ÉBa'nncmčípříčim)
biwiti íe Ii'cem, onf je gnaí, mčbčíf c'ebo
vb Éaábébo Ige fe nabití; ncimc'uě paf měl
příčinu) bimití fe míře u Šibů; tu mámě
nacpat ftěgomaí ft míceťráte na jejíď)
nelvětu a na přebíubh), pro ftete'g titul)
a bubrcbiui iBáně šábnébo neměli) u nicí)
účinfu, Ba ípíffe mc gíe's.Báuujfou Mám)
a tvyťíábánt). sBrotog cbmáíi míru mate:
sensu m frbcí pcbaua, jen'to u fwúd)
tvtaítníď) íoufmenomců gbufta naíegaí
jen neměru.

QI jaf' to ftoíí 3 mírou fřefťanfťou
30. nmtějfííd) čaíů? (znení je co bilviti,
ge tato m írbcíď) mnohými)nenaíegá Šábue'
úrobné půbt), ge fc mptrácí a ze nelvěra
čím bále tím ffířc íc m ípoíec'lwfti [ibífé
togíégá. (So paf mIaftuě líbi urágí, co
fe jim nelíbí na nafií míře třeífaufťé?
S'eft to fnab icji učení? QIlvfíaf uc'eui
naffí IDÍTI)icft taf tráíné, taf utěffcné,
taf mnubré, taf přefměbčující, gc nmogí
toíifo 3 těchto m'taftuoítí Bogíftj půmob
její pognámají. SRi nejurrutněiffí ne:
přátelé círfmc nemobíi gábné Igc, Štítného
vmpíu a [\Iubu iv tom nc'cuí bofágati.
Žebt) fnab mabí adfou tégcmírn? ?líc
gáfcn fřcífaníft') jeft taf m;,ucffenť) a
bvřonah'), ge libé, fbtyh) ic'bo bořmmíc
bBaÍi, pobobaíibt) fe auběíům, a geh)
mfíccft) poměrt) i_eiiď), tu lv robinád), tu
m obcíd), tu 11)MW) ftáteď) tatomé boíí'lt)
botouaívfti, gelu; fe tato ;,emč, ftcroug
umí mwmáme úbcíím íígambm, mufiía
proměniti w početníhá raj.

(Ši ínab íe Iitem nelíbí proftřebft)
Eboíašeni miíofti Boží? ?Imffaf tl)
mámě jíou uejmčtfíí bat, nej_lvětfíí
bvbtobiní, ftertjm 23135Iibftmc vBmpíIiI;
těmi prálvě můge číoměf uejípiffe bojíti
poflitu megbejfííbo i. Haba lvěc'ue'bo.



Ši íuab jeft přetágťou Iibem cit,
Fu ftere'mu; ptáme nafíe mím čtoioěfa
3m, motá, toebe a táhne? QIj cíl ten
ieft: ctnoftm') gimot na gemi a měc'ně
Hugem) Žiwot u $oba po fmrti. Stoogot)
nechtěl tafome'bo cíle boííci? žUčůgcÁí
Ebo mgnefíenějfííbo mpfliti?

Go tetu) Íibem toabí? QBabí podm
rogumu, Eten) fe neď)ce tofíem článfům
uaffí loírt) pobrooiti ; oboujnoft toů'le,
fteráš nechce fe mgneňenom gáfouům
$váím pobbati; a fonečně oBtíŠeBroty
touáloaním ctnofti fpojené, toabí jim
i příínoft íoubu, Hen); naffe míra fičí
a iímg Džíífnífům brogí (\mtjftraúu bátoá.
Io a jen to icft příčinou, ge fe mnogí
proti míře gpěčuít', še fi přeit', abl) ii
neovío a proto; tofíe mobtebámají, čím
61) míru ilo. stebčiíi u feBe i u jiných.
Dni fe ftvbi momnati, ge jfou ptííiš
pofím', a ííaoí, ptííiě fmtpítm' a to mraz
med) ítoúď) jiz taf potažení, ge nemají
boítatec'ntjd) fit, not) gáfonům rot'rt) bofti
činiti a protož, tlorbí, ge prt') ím. moira
fe již, pro naffe mgběíané boot) nebobi,
ge fe přežila a ge ji loíce netřeBa, a taf
vám) frbce íloe'bo těmito oíbnómi gápía:
tami gafrt'poají.

3. .fťonec'ně ropnifá tento fetm'f
\oeIifou hotovou; ta \ooftoítá gíIoro
jeho: 213mmnejícm bobeu aboě loefíe'l
pob ftiecbu mou.

3 to řítáloáš tato f(oloa, řbpšfftoín
ŽBdnčpřiftupujeě, fbtpgtotig íšegíě Sřtiftnš

buííi tmou. ŽRuŠexopííoloui i tt) florou
ona Btímtéš citem úctt), Gfterom je
£ch íetníf; mgpomeň fi na ueímírnou
tůítojnoft a Bogfřou meíe'onoft $Editě,
a na nebobnoít a bříffnoft íloou. 9M
fám fíobě: Šř'oojeft, jen; 6 neoe fe
mně fe inišuie? QI Ebo jíem já, ge mue

můj ÉBáu a 23% Hooě gloe, ge fe ď)ce
fpojiti íe mnou apteoipoati \ofrbcimém?

33. Bršíš utinil bouři na moři.

QIftp; bot toečer, mftoupií € učen:
níft) ílot'nni ua Iobic'fu, not) íc pímoií
na brubon fttanu, a iiné tobi náfíetomaít)
Do. 3 ítaía „febouře toeíífá na moři,
taf ge fe tobičfa přifrtjmaía ro'tnami; on
paf ípaí. QIpřiftoupili fnčmu učemu'ci
jeho a 35mm jei, ttouce: *Bane,gacbotoci
nás, Mneme. &*bí jim Segíšz (bio fc
Bojíte maíoloěmí? Iebbt) mftam při;
tágaí loětrům a moři, a ftato fe utiffeui
meíiře'. Qibé pa! biloiti íe řřooce: Qbo
jeft tento, ge Do loětromé i moře po:
f(onďmjí?

Nogiimání.
gat-ogni)to looielo, too; na rogřou;

řeném moři IoB fe potácí. S)?ogťacene'
mím; jafoot) Íobí tou pobrámaiíce, Brát)
bo múffe Brgt) bo propafti ii \orbají.
“Batti pobíeb ua Ioň tatto amítanon jeft
blogu!) a biroáfa Boíeftnom citem napí:
ňuje, jat afí muíí Býti ofoIo ítbce těm,
tboš na taforoé Iobi fe nad)á3eií. ii
fe mufí Báti, ge ueiíňígffí mítr je bo
Begebné tůně moříopí a míru; co neibříme
ie pobiti. infomlhu afi citem boti na:
plnění ím. apofftoíowe', Ebo; íe šŽBánem
chífíem po moři píaloiti; ft) btm, ge
utefam' úpčníimě moíati: s13mm[;oxteme!
Bat!)omci náš? — Iebbt) tafé 213ml
přiípčí iim fn pomoci. *Břifágaímínám
a mětrům a ftaío íe utiffení loeíiťé.

Do tčď) too pluje jiná toč po oím:
nácte ftoíctí mořem měfů fpříítamu
měčue'bo pofoie. Into to?) má za ítoůj
ftěgen a prápor třig, na něm; gemřeí
Gpafitet íroěta; jeít to fmatá ob Sřtiíta



gaíošená círfero. 8 to m' naíegá íe $dn
Sešíě aíe neloibiteblně w gpůíobáď)
cbíeba a mina, a Eoíem nebo ifou 3be
náměftřomé jebo írvatxjď) apoňtoíů. QI
1an tebou Iob *Báně u proftřeb moře
©aíiíeiífébo pofiízena ieft roeííťou Bonří,
taE i tuto IoB círfroe frontě Běbem mnoba
ftoíetí gaftibít) Bouře rogííčné a meíifé,
taf že úbům jejím gbáío fe, jařol'n) měla
stroífotána Býti, a Wool; sBán ro ní
trůníeí ípaí, o její Bnboncí ofnb gábné
péči mice nemaie. E)?eíge ;,be Iec' jen
ftručnť) obra; oněd)no Bovří nagnačíti.

nn,—a;, milí) čtenáři! jařá pobroma
[)neb ro prnnn'm počátfn eítfem potÉaIa.
žRogiítřem) Íib motat: llfřigni ho, a
nenftáí n\oíati, a; 33cm nfmrcen M)! a
to brooě obbočímní. %offaf s„Bánnefpaí,
nobrg toe třetí) hneď) mftal gmrtmýď).
„Žíšftaíť jeft" tař gagněíogúft anbělífýď)
a sněío ro celém S'etugaíe'mě lo ufíi Iibu
nftrnuíe'bo, a; tento Iib fííoloům apo;
fftoíům IEBánn 1"e obrátil a ťřtem houbám
miíofti obpnňtění hojící. '

Žito apofítoíome' togen'íi íe paf bo
meffferébo ímětn, fágajíee íIoloo 'lšáně;
aíe infe' Bouře mffnbt) naftaít) proti
tomuto florou. 3m? i pohané ípojili
fe, abl) to učení Sřtiítomo mpbíabiíi.
*Bo 300 [et pronáííebomaíi Éřefťant) a
tu fonec'ně přifágaí sBa'n\oětrům a mInám
úftt) cííaře Ronftantína, jen; baí ímo:
bobn cítfwi, a 11an fe ntiffent' roeíiřé.
Dt íe'ď) bob rogťloetía círťero Sřtiftoma
netoIiÍo lo Iibn ale i to paíáciď) fnt'šecíď).

$o3běji naftatp jiné, fiee nefrmamé
amnať neméně nebegpečné Bonřft) to cite
Emi fame', totig rogíičné BInbařftmí, fa:
cířftioí a toůfoínictroí. Iafřfa fagbe'
ftoíetí ípíobiío jiné Bíubn. Élie ÉBán
neípaí, přifágaí moři Bínbů a ftaío fe
ntin'ení; pramba gmítěgiía, qub m;:
bolení.

QI info to Eoío m boBád) minnlúď),
taf to a; pobneě, Io'ócírřme ímaté poh'ýd
fe € togfacenomř mínami rogíičntjd; přebz
ín'cfů a Bínbů. QIno ptáme to naňí bobě
bnjí íiínějí mětrome' nepřáteífftí a mohu;
nepřígně bmou fe mýfíe, ta! ze je ífutečně
gbá, iaťořt) íBán fpaí. Žmnobe' roíábt;
bámaií gáfonp cítfroi protiloné, úcta
fpřebftameným círhoe d)!(tbnea rootřácí
fe, fnibt; roubawé fe mnoší a m Iibu
rognáfíeií, tříba bělnífů a (Dafapřeftámá
o froátcíd) namňtěroomati flngot) iBoŠl',
íměcení bne fmátečníbo prací těgfon fe
tufíí. (Šlogtafome' promění; může maejíti?

90951) fn). círfero opia bíío tognmn
Iibffébo, omííem mníeíi Bpóom fe Báti,
ge gfága a gabonntí její počíná, cln—fiat
ona ieft bílo rnfou 23056). 13cmneípí,
ale čefci nepoópbně na naffe proíbp,
aboóom moíaíí fněmu bůmčrnč: .bn:
neme, i fpoín přičinili fe fee" můgeme
panující mato a neřeftiobftraniti. sIštotog
neblťóme máíompflní, nebčgme gonfmv
Iiroč Bnepřáteli eftfme, jařobp jiš šábne'
pomoci nebolo; ať iid) obpabá ob cíthoe
máío aneb nmobo, mt) ftnjme měrné
rot jejím ítěšenem, pob fřígem, lo něm;
jebině jeft a gůftane Iibftmn ípaíení! —
Š13cmto mam) čnB pofone loětrfnn a
mobám a ftane fe opět utiffení gáboucí.

34. Sršíá ughramil [[lnkem potní:
ního.

SBřiffeí paf Segíš po něťoíifa hned)
bo měíta Rafal-nwm. Sřbož,nfípffáno
ieft, geot) n) jebnom botně bpí, íefíío
ie f němu mnogftmí taf meíife', že ne:
mobíi- ani fe bioeřím. 3- mínmií jim
fíomo %ogí. sBřineííi paf f němu H[ařem
potaženého, Iegícíbo na Íoši; a Íbn; mn
bo hro 5a'ítnp nemobíi pobatt', mvíon:
pali píocbou ftřeďm, fbe byl, (: oteroře;
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mfj'e fpuftiíi tože, na němž íegeí ffíařem
porušeny). 21 miba Sešíě míru jejiď),
bí ffiatem poraženému: Gona, obpou:
fítěji íe tobě břícbome' tmojt'. 259K pat
tu uěfteízíge aáťonnířů, Itetí pompííiíi u
íeBe; Iento je toubá! Řbo můge ob:
puftiti břicho, nežj jebině íám 231W? ŽBoz
snah) to I):teb Gegíš, je taf u feBe mpííí,
bí jim: ŽBL-očmoílíte gie loěci lo írbcíd)
ímoó? C—íojeít íuáje, říci ffíaťem po:
rageue'mu: Dbpoufftějí je toBěbtíóomé;
čití říci: ŽBítaň megmi Ioge ímé a cbob?
QI'íe-aíapfte miběíi, ze ©1711číoloěfa má
moc na gemi obpoufítěti bříďn), (řefí
ffiaťem pomáenémuk Sobě pramím;
mftaň, megmi Ioše ímé, a jbi bo bomu
froe'bo. ?I on mftaí, a mam tože přebe
mfíemi obfíeí, taf že je mííiďni bimiti
a dmáíiíi žBoba řfoucc: snim; jíme
nic tafome'bo nemibčíi.

9! o a i i m 6 n i.

1. s].Šíúneíli H[aťem poruše;
nebo. *Bífmo ím. nepramí, fbo boti
ti mušoivé, ftetí toboto fíIatem poruše:
nebo přineíli; alofíat 3 tobo, ge tito
nofiči nebati je šábnou přetáštou me
imám jebnání moíiti, ge je loeíitoft gd:
ftwpu neobítraííiía m jia) jioc'ínání, gc
monmííiíi smíáfftm' ceftu Enoboum ÉISáuč,
ge totig G loeíifou námabou monefli
nemocnébo na píoóou [třetí)u bomu, a
mpblouňaiofíe ftřeďm, opatrně pat jej
ípuftiíi botů, 3 toI)o ge xoífebo Iooíxoítá,
ge tito mugowé [»in Iibé íercbetní a
ze to jící; ftbci boože gafotmen bot gd:
ton Iáítt), jen; gui: „Sítiíomati bubeš
Bíígníbo, jato febe fame'bof' ŽBoIMŽeb
na libi, fteří taťomou úttbuoft a obě:
tamoft pro uemocne'boBratra na jemo bd:
mají, i tatomouto neobmeaenou bůwěru
m Iáífu a mocnoft Ěriftomu jemi, mují

fagbébo napínití úctou a Wecbetnou ra:
boftí. ŽBeIifi) a Bíabonofni) to fEutef,
Íbn; čtoměf rogbam je bobromoíuě fme'bo
pobobíí, šíje ponge pro jiné, aby jim
to netušící) a Boíefteď) jejiď) pomabaí
aneb afpoň niebčomaí, a to ne 3 ně:
jaře'bo mcgbejffíbo gigřu, nótu-3 jebiněa
Iáíh; f 23obu a m naběji Buboucí ob:
mém) m nebeííd). 21 tato taf mgnefíená
[díta E nemocným jeít požehnaně owoce
najít fřeíťauífé min) a cítíme. Gmět
přeb Striítem negnaí tatoloéto obětamoíti,
uetufíií, geot) ftbce Iibífé tobo íďmmo
Bolo, abl) tIoquo a trálviío fe pouge
vro jiné Iibi, pro Iibi něfbp i ímětu
nenáitečué, Ba obtígue', ano fífobíime', pro
Iibi mffeďt) Beg rogbílu, ať jfou přátelé
neo nepřáteíe'. QBíra Stáj—tomu tem-m
rogala pocbobeň vratné Iáffp f 250911
a Blišnímn na froětě, a jí gabořeíi pat
tiíícome' panen i mugů, Etetí obřefííe fe
robinne'bo šimota, obbaíi fe ííušbě nez
mocných me ímtjd) i m cigíď) bomed) i
me ffpitáíed; meřejm)ď); a megi těmito
Iibmi meíiř't') počet vanífal mgbčta:
nofti, Bobatftmím, buííemuími je!)opno:
ftmi i těíefnou jitou tai, ge mobíi na
mětffím bííe me fmětě Dobrého, ano i
ffměíébo ;,aopatření bojíti! QIj nyní
co miíoírbm' Bratří a íeftrt) fonají lo
tíd)e' oíaměíofti práce meími obtíáne' a
těíj'í je 5 tobo, še fíouší a je gamběz
čuji Sřtiítn, Hen); řefI: „Qíogfoíí učiníte
jebnomu 3 ncjmenfíícf), řteří me mne
měří, pro jméno mé, mně jfte učinili."

2. sBirinej'Íi fííaťem poruše:
nebo f s.Bcinu Segíífi. seem Iibe'
Éašbe'bo nemocného přineííi Í “Bártu Se:
gíffi; amfjaf čaftofráte trápí fe nemo:
cm') mnobo neběí na ímém Iogi, aniz
tomu napabnc, ah) bo přineííi f íBánu
íX-eáífíi,ab); jeho gřcteI obrátit f Bogfhým
měcem a tu Ríši EBáně. 9M), čafto:
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Éráte rábhh íe moinÍ nemocní), _aíeni:
fbo nepřebřífámá jemu mobíithh ranní
a meěetní, nitbo nečiní ho pogorna na
mošnoft a hlígfoft inu-tí a jat třeha
ftoátoftí! -—-?13 paf migí fmhííomě, aš
nemocnh umírá; tu teptm tomácí ohli:
gejí je po fněgi a přimoídmají ho, ahh
potěffíí nemocného, fterhg mice útěchh
přijmouti nemůge.

thčejně jcft lichá ftaroftíímoft
příčinou tatomc'hoto nfrntenftmí. 93h:
íIíf přáteíe nemocného, gehh on fe po:
běíií a níefal fněgem, a.pogímáním ímá:
toítí, Šebh fnab gxnáíomhíínií a chřabí
ftrachem přeb fmrtí.

Eim tofíaf fípatne' ba'mají íměbectmí
i rogumui míře jeho. (že,—;umí fagbh čio:
wěf, gc jemu uftanomeno jeít ulntíti? QI
neloí fřeftan, ge Segíě Sřtiftně jeft jeho
Ie'fař, jeho ©paíítel, t'terhg ptiffeí, ahh
híebaí, coš hhío Sahhnuto. (Eonlůgemcbíe
uIeÉati nemocného? (šunt ne ta fíoma,
ge žžšůhobpouíítí jemu hřícht) úfth
tohííance íločho, fněge gholoěblnífa? (Šli
tohh mohío Iefati nemocného, ge Sřriftnš
fám É němu přichágí, ním je jemu hobaí
ga poh-m a taf io nejugfíí ipojení
B ním hající? sJISráměuaopat je běje
při gaoípatřomání nentocnhdh, oni na;
maají ímátoftmi lonitřního pofojc, ú:
těchh a 'híahe' naběje tgiti měc'ne'mu.
3 poficbní pomagání mnošt' m nich
tento bíahh cit; ano tato honební ímá:
toft mghnguje fpoíu É uabějí, ge žBůh
nemocnému giloota megbejfíího pro;
bíougí; neboť bí ílo. Šafoh: „Gtůnězíi
Íbo 3 lodě, uloebig É íohě ítatfíích cit:
fen), a ať je nab ním motíí, magice jej
oíejem me jménu *Báně; a mobtitha
mírh ugbtamí nemocného a poíehc'í jemu
*Bán a jeítíige jeft to hřífTích hubou
jemu obpufítěniJ'

Sifth ofmícenh muž, 3 rohu tníge:
cího tífdtoaí Ěfrohm bomácím; „Rbhhhe
fte jebuou pognaíi, ge jíem těgce nemo:
cen, coš omfíem já mgbh měběti nemo:
hu, ihneb íami mne na mou buthowní
pominuoft upomeňte a fněge mně při:
tooIejteE“ “Inf má fašbh čeíební otec
poučowati tobinu ímou.

3. %fíícfni fe bítviíi a chmá:
Iiíi QŠoha, frontě farigeů a gáfonnífů.
Ěito fice miběíi tenthg gágraf a mffaf
jich nepřefměbčií. *Brámě bilo, fteth
jim měl íIougiti aa bůfag, ge jeft Sešíš
mňemohoncí íBůh, Éterh jim tebh měl
oteroříti oči, oííepií je, tat se 3 něho
íoubiíj, že je *Bán Segíč jen rouhá.

(Eim to, ge jeben a n); mhjew
m ímhfílení těch a oněch měl mámě
obporující íohě učinfh? gc totig jebněm
ííongií É utmrgení me míře a mhhígel
f chmáíení 23oha, fbegto jiné ob mích
obmraceí a E nenámifti a rouhání při;
máběí? 23h! Sřriítuě, hhío jeho učení,
thi jeho íEutÉome'příčinou toho? SRi:
Éoíi! — íSfííutni fi jen togíičnhch út
čintů ílunce; horfě paptífh jeho tu 13055
poufftějí woff a »monnon pthífhřici a
tu (sát—omenproměnují hahno m troubě
htoubh; tu jafnoft fínnecní oftehuje
netophrh, íůlvh a futichh, taf ze to ftính
a nmífotu prchají, tbešto lofíeďo oftatní
ptactmo ímět'ío jíunečni % mefeíhm já:
fotem mítá a jemu mítříc poletuje. Io:
té; ííunce to híftn řet Gghpífhch a to pu:
ítinách ?lfricthch pIobí hrogně Érofo'bííh,
jebomaté habr) a ro;,[ic'nh fífobíimh
hmm, fbegto n) jinhch Érajinách nejííab:
ffi owoce a užitečné ohiíí ge ftromů a
genu mhíuguje a ! míftu přimábí. Bešt
příčina těch fffobíilohch píobů to ííunei?
Stifoíi, nhhrš m přírobě měcí famhch.
Iafto hhío i Bugbramenim ffíafem po:
rašeněho. sBroftť),pofotnh, prambh gi:
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snimi) íib pbgnaí moc a meÍeBncft$áně
a ďmáíií Éoba, amfíaf fariget) vííepi;
Ia a gatmrbiía Webu, gámift a gáffť
tať, še mibmlce nemiběíi, ncÚof miběti
ned)těIi. 21 iafo tebbt), taf i ga nanid)
bnů Webu, tblvnba a tě'lefnnít vílepuie
mffeďp, fbog íe těmto máfíuím vbbali;
jen poform'nn a tiďnfnn bálvá 231W)mi;
Ioft ímou.

35. Sešiš pomolul „matuupíe

ŽBpffeb pat Seáíš obínb, nařeí čio:
měřa febíeíbo na cie, jmenem Elfřatouffe,
a teť! jemu; pojB ga mnou; a on opnítim
mfíeďo, Hel ga ním. 3 učiní! jemu
Smatouš bobr) lveíifé m bomč ímém; ítaío
íe paf, fbvš íeběl ga ftolem, ge mnoší
pubíifáui a břífíníci ptiífebffe ftcíiíí
€ Šegíííem a 6 ueeuuíh) jeho. 521mibouce
to išatigemve', řefíi uc'enuífům jeho: álů-oč
8 pubíifdm) a biífíuíft) ii miítt máš ?
ŠQIIeSegíš 11“prer to, žefI: %epvttebuiíť
gbtamí IéÉaře, ate nemocní; nebo ne;
přiffeí ifem moíati ípramebíhm'ní) ale
bříffuýď).

se o 3 i i m &n i.

1. listel číolvěfa febíeíbo na
cIe t. j. celniťa. (Eehtifolve' [>in 11meIife'

neneítvifti u gibů, jebuát še wvbítaíi baň
ob žRímauů ftanowenvu, jebnáť še mnogí
guid) Byli nemilufrbní a uefprameblimí,
mpbítaiíce Dani, fbe iid) gáfou římanffť)
neftanomií, a tat íebe oBobaeuiíce.
(Seíníf žmatouš tem) feběI na cIe, čili
ro míftě úřabu ímébo, newn'ímaje fi ni;
čeboš, co; fe foIem ně!)v běje, auobrg
gabrán ííq íebině lv účtl) ímé. Žabí;
ft tafé nemffímaí Seáíffe, an ptáme fe
eefton pobIe nebo Báře; ale Segíš mffiml
fi jeho a promotaí Eněmu: „913015ga
mnou.“

íDůIeŠite' a' mocné to Homo. ©[omo
to gměftumaío E))řatoufíomibobu miíefti,
bohu \vvšňíbo pumvíáuí jeho, bobu
ftera'ž,přicbágímá gnegpptatehléíw úíutťu
55031150číoměťu nábíe, umně, a m);
proběfjla neiícuc mfíímána — wíce fe
nenamrací.

3 tl) íebámáš uěřbp gabtán bo
lvegbeifííd) prací ílvýd), i bufíe tmá
utcpena Eúmá m pečetí) a ftaroíted)
o Bobatftmí a jiné megbeiííí wěci; it;)
nemibíš, co fe foíem tebe běje, nelvibíě,
iaf jiní pcfpícbaií bo chrámu *Báuě, než
mibíč jaf Segíš ftoBě fe Míši m cbltbýď)
a nefifaftnýd) íibed), nemibíš, ge ftobě
fbíígí a tobě gebná miíoítnou tufou Dvou,
taf ge máš mííebo bojuoít a nabeteÉ;
(»nudný ufíí hnůď) f'němu; „víš on malá
na tebe: „91301135amnou." Gio ti píatuo,

ge taf melice ftaráě íe » měci megbejfíí
a ganebbálváé péči :) bufíi ímou? *Broč
miluješ tento ímčt mice nešli nebe, proč
mice hmm; nešli tmůrce, a bart) mice
nežli jící) bárce?

šíje, nyní naftaía ti tuba miIcfti,
boBa mpšfííbo polvoíání tmébo, boBa
pofáuí a návrawl), pafli ji nečiněpro:
miueč, (\ o fpaíeuí bufíe ímé pečcmati
nepočneč — ínab wíce fe neuamrátí
tobě. ———

2. Watouč opuítiw mffecfo,
fíeí ga ním. ŽDřatouŠjebnaí rogbvbné.
lať muíí jebnati číoměf, ťterí) přiffeí
f přefměbc'ení, ge poíub ÉráčeI na ceítáó
neprqmÚď) ; togbobně muíí fe obiíei těcI)tv
ccft, ani; ímí fe po nicí) obííáeti. ?)?atouš
nemobí gůftati m útabě ímém a “>qu
náfíebmvati Řrifta; proto onoýo íe ob:
řefí gceía “ úplně, abl; *Bánu ílvému
mom gin: Býti té; seeía a úplně. S'Dmoum
pánům najebnon fíoušiti neige; fivětío
a noc, oheň a mobn fpojiti nemoguo;
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taf tafé nepramoft a ctnoft, břífínoft a
fmatoft uaje'cnou fonati neige.

Sion fice libé, fteři tvtc prstům)
m fvbě ipojití fe ínagí. Cui rabi Bt)
ííongiíi 230511,aÍe fměta fe obříci mání,
taf n. p. bomějí ímiíftmn a ínagí íc
mifoírbuxjmi 1111th a Bobatúmi aímngz
nami přcmášiti nepramoft fmon; anebo
oni jíuu ncípramcbíimí a pobmobní
ro oúóebn, ga to safe [;oríimí mnamfftě:
mcmání íínšeb Bošíd), m pofted) a po;
ííuffnoíti fcírfmi. sllmfíaf point břícbu
fe ncobírcfnon, gáfluba tčďgto bubnu)
fťutfů iciiď) ptcb žBoI)cm migí ; tito “Dobří
ífutfomé nejíon nic jiného, ncgíi gápíatu,
ftcrými ímé ífutťt) 5Ié 3ařr1)ti cbtěií.
Sřefunají je 31511"fl) říšobu, nýúrg 3jaféfi,
omn'em marné dmtwfti [ibffé a proto;
tito boBří ífutfvmé nemohou 230W milé
a přeb ním gaííugné [u)ti.

36. Etžíš mykříftl html Baiwmn,
& ngbtamil ;:nu ntmumuu.

“lí fbpg fe Sešíě gafe na hrubou
ftranu na Íobi přepíamií, fefíc'í fc f
němu gáftup mnobi), ueBoť mfíic'fni o:
čefámaíi bo. 3 přiffeí f němu icbcn
3 fnígat fířoh) gibomfťé, jménem Sainte,
a Hančí fe jemu, řfa: $anc, bcera má
nt)ní umřela, aIc pojí), míná na ni tufu
ímou a Bube Šíma. 21 mftam Scáíě,
ffcí ga ním i učcnníci jeho. 91 ai Žena,
fteráš frmotof trpěla 12 let, přiftoupiía
pogabu a botfía fc toudya jeho, nebo
řefía íama m foBč: “Dotfnuaíi ie ieu
roucha jeho, ugbramcna hubu. QI bneb
pocítiía, šth) ob tobe nebubu ugbrawena
Bnía. QHCchíš pognam [)qu fám m íoBě
moc, ftcráš bpla ;, ně!)o mpfíla, obraz
tim fc f ;,áítupu, řcfl: Rho fe butefl
roud;a mého? % řefli mu učenníci je!)v:
?Bibíč , se tě gáíiup tiífne, a pramíš:

Řbo fe mne botefí? 3 [)!th můfoí,
abl; ltgřeí tn, fterá to učiniía. ena
paf měbonc, co fe při ní ftaío, přiftou:
píía 6 Bágnf a třcfením a pabía přcb
ním, a pomčbčla mu mfíeďn prambu.
Dn paf £ch jí: ©cero míra twá tě
ugbramiía; ibig m pvfoji, a 5115ugbraz
mena ob nebubu flvéúo. QI Íbn; on
jcfítě quwiI přiffíi ob fníáete fífcít)
tťouce: Ecem tma umřela, proč béíe
trmácíš uliftra? chíš paf uíívffem to,
řefí fuíšeti fífoív: inehoj fe, tolifo měř,
a Bube gbráma. *B'riffeb paf Šegíš bo
bomu fuíšete a našem gáítup, anpía'c'e
a Emili, řeřl iim: Gio fe Bouříte a píci;
čete? i)?euntteíať bímfa, ale fpt'. 3“
poímímati fe jemu, mčbouce že umřela.
ŽBííeb paf bv Domu, nebopuftií G íeBou
mjíti gátnému než aku—omia SafuBomi
a S'anomi a otci a mateři té bímft), a
pojam tuto 3a rufu její, gamoíaí ita:
ičímfc mftaň! 3 namrátií fc bud;
icií, a mftaía bncb. 3“ tága! jí báti
iífti. 3 bíroiíi fe náramně retičomé
i_cjí, jimžto přifágaí, abl) gábnému ne:
ptamiíi, co fe Bpío ftaío.

moaiimání.
1. 'ZDccta má nyní umžeía;

taf naříťaí gtrápenť) otec, přiffeb ! *Bánu
chfffi, a !)Iebaje u něho útědn) a po:
moci. rBtráta bcert) úmrtím jeít omííem
mcIiEá Boíeft pro robiče, gwíaíftě Evian)
bccta ta bítčtem mběčuým, ctntoftlttjm
a nabčinúm. (Sv jeít ale gttáta úmrs
tím proti atrátě bcett) lvgborem a útě:
tem t. i. m); bcera proti tabě, proti
gápomčbi tobic'ů ílvúď) íi guámoft učiní
B čívměfcm Iebabvítjm, S ním paf mgbot
mfíí opattnofti tobic'ů ie probíeífí a
paf S ním giie poípoíu aneb S ním bo
íwěta ptáme. Sto tafoma Bvíeft pro
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tobiče, še mnt'm ptámem řífátvaji: 920.: gebračfu. 211bímfp řřeftanffé,pamatujte,
běii bpcbom bccru ímou m rafrvi mi: | ze nemáte na ímětč Iepfííd) přátcí nab
běíi. QItato Boíeft obpčcinč ttmá bíoubo, ! robiče ímé! <;Řec'iůteívbě gnámofti proti
až, f [)L'DÚIItěcýto rubičů. žítcfmť mírná jejiď) můíi a tubě! 23x11) Šebná jen
tafcroáto bceta netoíifo bříd) přeb 230; těm be'tem, Ebo; cti a pofloucbají to:
Dem a [)anbu pžeb fmětem, ale i tah; biče ímé.

& LM? _\' ' ' )\*\\\\\\\\\\\\\ *"\mu/3! !

; W \ .,„.,Í%/ffff!ííř!líf“

inf—

„,.-_r/

-.=.-_,-::-„_—„».„

nejmčtf'ff ncngí ro bomě ímém. 23V! 2. Rim; EBán S—cgíšpřifíeí bo bo;
ďmeái bo fmčta, chčeině fe nezli Btw : mu Sairoma, ugřcí gáítup, an ptáče a
ten) pogbčii bo bcmu fmťyď) robic'ů Í Emili, i řefl iim: (Eo fc “bouříte a
6 bídě—ema m sběrnu rogttýauém jařo ' pláčete. 23 nátobecí) pobanífťyď), Ba
matnotratnť) ípn mrací. Go s ní mají iw nárobě ŠibvmíťémBp! samebcu vín;;
paf tobičomé počíti? iai ji na ftará čej, že připobřůu pogůítaíipřátcíé Ma;
Íeta gaopatřiti? QBibí m ní Bnboucí fitěfmííeíiapíafaíi,anořsmýfícnínářfu,

7



najímalí ojohh cíge', ahp S nimi hluť
Ímílící činilh. Iím chtěli pteb jmětem
oíměbčití jmon lájfu f ojohám gemřez
lhm a jmůj jal, lterhg npní ge stráth
jejích mají.

(Sítití zal při ímrtí ímhrh mílenhch
přátel a platati při jich rahoí a nab
jich hrobem jeít měcí přirosenon, a ni:
fbo to nifomu gaporočbíti nemůge. ?llc
be'latí při jich pohřhu íchmalně fmílením
hlaíith hlnf a hřmot jcft toěcímatnou,

floate' mírh.
qQomíbám, je to toěcí matnou;

nehof negpomůge je tím mrtmému, ne:
apomůge šímhm přátelům jeho, ti ípíjTe
je tal jen jefjtě toíee rogfmílí a na
abramí johě ]Tfobí. Seft to mčcí ne:
příjlnfjnou, nehoťfagbhmgbělanhčlo;
mčf hlebí ptublhní citům jmhm přilo:
Šití ugbh, alu) tohhuchem jich nehpl ji;
nhm ohtígnhm; jen nemgbčlanh, hrnhh
člotvěf nehlebě fjínhm, jebná. ble prnbf
tého citu jmého; proto taté ohpčeině
jen htuhí libé nab rafmí při metejne'm
průtoobn hlajítě tmou, na rafem gou;
fanlímě pabají a pobolmě 'nápabnč ft
počínají; mgbělaní pláčí po tichu, (! lbhg
fjtlání gatajiti nemohou, j'ttaní je mel;
lého ;,áftnpn. Elšříčí je paf náramnh
pláč bnehn nafjí jn). míth, nehof
míra jmrt naghwá přechobem bo ín—ěta,
lbeg jlnnce nepálí, jlča neteče; naghtoa'.
přeehobem n) Šimot hlagenh, na giloot u
ŽBánaSegífjc. $3íta ím. mhhígí člotvěfa,
ahh jpíj'jc tčjjíl je nab hrobem ípraz
meblíme'ho, nešli nab ním platal. lBtoto
cítfem Edgetogšehnontí fmíce nab talmí,
ge semtelému ítoítí jmětlo ílámt) toěčne'!

3. E)?eumřela bírofa, ale jpí.
ÉBíímo jm. boťlábá, ge lbhg 33cm Seáíš
tato íloroa tell, „poímímalí je jemu,
měbouce, ge umřela."

mení pochphnoíti, že tato bímta
jlntečně mttroa hpla a že náš 93cmjen
proto její jmrt na3mal jpaním, poněz
mat; jemu bplo tal fnabno mgfřífitijí
ge jmrtí, jafo nám jeft prohubítí jpíeího
ge ína a ponětoabg chtěl ponřágatí na
to, še melifá jeít poboha ímrtí a fpánťn.

Salo jpaní gaftarouje poněfub čin;
noft šímota a míjí ipojení nafje fe jmě=
tem: tal í fmrt to c'iní ale na belffí čas.
Salo jen jejt obpočínntí a ohčerftmení
po rogličnhch pracech, nehobách a lopo;
tcíeh šimota: pobolmě i jmtt jeft obpoa
činntí po práci a holeftech šítoota po;
gemífého.

Salo po jpántn je prohngnjeme
hub f raboftné hub ! galojtne' čínnoftí
ble toho, co jíme ji na mečer nehpftalí:
tal procítneme i je fmrtí hub fgílootu
hlahémn aneh Egimotn ttubnému ble
toho, co jíme ft přebeňlhm Šímotem
gajlonšilí.

Eltenmřelo, bírola ale ípí. ŽB
očíd) 230316)není jmrtí. ll.?trifta, jen;
nám gílvot gpůjolsil, jeít tolíťo točťřífjení
a Žiwot. sBroč hh je tebh Éteífan jmttí
htogil? Sičějíje fnab obpočínln nmblenh
bělnít, Ébhg ílnnce je Egápabu chhlí a
noční naftcíwá mrátota? i)?etěfjíje ípífje,
še nhní ro ohjetí jpcínlu gntígíjeho ítatoj'tí,
ze ottejí nmblené úbp těla a že aréna
prohnbí je fe bní jnab fjfajtnčjňímu,
nešli mn hhlo poíub galonfjctí? Eat
í jměbomíth a gachotvalh ftejťan chhíta:
jící je fímrti, míče a má je tčfjíti, ge
jmrt fejmc smuten jeho hřemena 1:05:
líčnhch ftarojtí, ge přeítanon bolh a. 3th
a se prámě ímrtí oln jeho mgejbe notoe'
ímětlo, tabojtná gáře plpnoucí čtiváže
230312 Dmfjem jen ímčbomith a gacho;
malh fřeífan íe tal těfj'íti může, Ebomfjaf
hpl fřeffanem jen ble jmena a pohanem
ble jřutfů, ten nentůáe očetámatí to jmrtí
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fen IiBt) a tiď)t); jemu noc broBu nepři:
neíe pofoie, anobrg četlo gíébo fměbomi
Boíeftně a Bes řonce bíobati bo Bnbe na
jiném froětě. 23íaboílaroeni Bnbon jen
ti, řboš m $Bártu umírají. —

37. Sriiš u_ihmmil řlmnčliu, jenž
ofm a třicet let nemocen bol.

s.Botom fu)! ímátef Šitomfh); ffeí
tebp Šegiš bo Šernfaíema. Seft paf
lo Šetuíaíemě tuísnif Bramnt), hm);
i(ome Šibomíft) $etbíaiba, patero pob:
Ioubi maje. 233 těd) Iegeío meíifě mnog:
ftmí nebugimnď), nepotí), futbamúď),
fabnoncid), očefámajicid) hnuti mobt).
Sieoo anběí Éáliě Bftnpomaí bo raniÉa;
a bobaía fe moba. 91 fbo ptmni po
bnuti roobt; bo rubnífa Bftonpií, ngbra:
men [u)maí, ot: fterc'foíi nemoci trápen
taví. 8“ in)! tu ieben čIoročf, item:) jia
oím a třicet Ict nemocen bol. Ěobo
uařeio Segíě legeti, a pognam, gelu) již
bloubo byl nemocen, bi jemu: Gbceě
[u)ti gbtáro? Dbpoměběi jemu nemo;
cm): Spane nemám čIoměfa, abl), Pong
fe I)nu_[alooba, lopuftií mne bo rybnifa,
nebo Ibn; já jbu, loítupuje iim) přebe
mnou. Qi iemu Segiě: %ítan, toegmi
Ioge ímé a tboř. ?! [)neb učiněn jeft
abrám čloměf ten, a maat [oge ímé a
tbobií. QSoIa paf to ten ben íobota.
Šebo řeřli gibe' tomu, Hen); Er)! ngbta:
men: Gofoota ieít, neflufíi fe tobě no:
fiti [oze ímébo. Dbpoměběi jim: men)
mne nabramil, ten mi řefl: %egmi Íoge
ímé a cbo'b. Iebn otágaíi fe bo řbo
bt) bo Boi ugbtamií. Dn paf neměběl,
Ebo Bt) BDI. s13o3,t:čji f)o naíegí Segiě

ro chrámě a řefl jemu: .Šíe učiněn iii
gbrám; nebřeč mice, abl) fe ti něco
botííibo nepřibobilo. Dbfíel tebl) ten
číoměf, a poměběl gibům, geot; Segiš

to Boi, Hen); bo gbramébo nčinií. s]3roto
protimenftmí činili gibe' Segiffoioi, že
to učinil io íořotu. Segiě obporočbčí
jim: Dtec-můi aš bofamáb běíá, iiáť
bělám, t. j. já činím bořře pořáb beg
rogbiiu ro ben mfíebni i ímáteční, iařo
otec můi nebe—ffi). “lebo šibe' tim mice
bícbaíi bo gabiti, ge netoÍiÉo tuffiř fo;
botu, aÍe ge i Dtcem fmt)m nagýmaí
QŠoba, toione'bo fe čině 230511.

91 o 5 i i m 6 n i.

1. 2391 tu čIoioěÍ, Íte'rt) již
oínt a třiceti [etnemocen 6171. 5350
čajifté meíife' Bolo 'nefítěfti; aíe jafo
gřibfa neíítěfti přicba'5i jebuo íamo, tař
taťe' i tento čloměf nemocm) in)! ípoín
číotoěf opufitěnt). *Bane,pramií, nemám
číotoěfa, aiu) mpuftií čiIi bopramií mne
bo raniťa. ?I tato nemoc a opnfftěnoft
trroaía po třiceti a ofm Ict! Sat bíoubě
to fougeni!

Umag, mih) čtenáři! ge tento poli:
toroáni bobm) ftaio řečenébo čIoivěfa
5191náííebet a treít jebo břichu; neboť
Segiě ugbramiw I)o, praloil jemu: „ešzíe
učiněn iíi gbrálv, neI)řeš mice, alu) fe
ti něco Dotfíibo nepřibobiIoJ' Sui
mnobbpfráte afi tento číolvěf Během
třiceti a oíin [et šeíel břišní flood), jat
innoI)e' afi noci probběí to íígád) řaiiciď),
jat čafto aft mgopóai řnebefum ííibuje
polepfieni úplné, paťíi Bp mu aufegbraioi
aípoíi gčdíti rotáeeno Bpío.

sBtotog pamatuj to mam) čaé, jaře
owoce morůfta' gbřiďm! 230171131mnogi
mIabici fi tobo ani nemfíimaji ; ípoléz
bajice na ímou míaboft, píýtmaji mffemi
filami ímomi, a obbároaji íe neítřibmofti
a moftřebnoftem rogíičněbo bulbu. slite
pofuta břichu, [39pr i neÉtáčeIa břichu
ropatáď), poůabn píaai fe, ptačí íc inak:

1*
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Ie'ta, fonečně nie přebce bobont (: ncbmcítí

břííjnířa. QIbejme tomn, Šebo bo minnIa
gbe na Tloětě,co tím \omíífai? ma jiném
ítoěte', na n\čc'nofti, nenbčbne btíffnif
neřající treítn I)říd)n.

“čile jafo m Set-niaícniě opatřiI
bobrotimf; 231Wtěleíně nemocným bojicí
Iágen: tať i nám tofíem, fbog jíme na
bnfíi cbnrmoi, opatřit [onpeí, to ftere'g
můge buíje opět očifítěna a tobbojena
búti. Sionpct ta jeft ítoátoft pofa'ní.
Siam to S'erníaíe'lně anběí, jenz ob čao
toftnpoloaí bo rbbnifa, fbě'íotoaí mobě
moc n5braroiti nemocnébo, aíe potagté
jen jebnobo, ftertjg nejprwé bo rbbniřa
mftonpií; aloffať toe toobáď) te'toímátofti
mobon mfficfni abojeni boti, tboš fe tone
ponoří. Řoupet Setníaícmffá bota jen
toe toobáď) ptitogcnbď) , amfíaf tonpeI
fm. potání ptipramena jeft nám ftmí
Špatně,fterág bola mplita na obpufftčni
bříóů. Sbi tebt) ftíšen ne'oubembun'elo:
ním , poípidjej bo tčcbto'toob notoogáz
fonníd) a bbfbt) tlDá bujíetoni nemoc
trtoaía třebaf třicet ofm [et a lvice, nez
gonfej, neoftocbejíejorbnouti je t nobám
ílšáně; onť „gajiíte'itobě řeťne: učiněn
jít gbeáw, nebřeš mice, aby je ti něco
botfjíbo nepřibobiío!

2. Ěento c'Ioloěf, nototjm got-atoím
nabán jfa, poc'at boriitoě cbobiti bo
cbrámn, abl) taf QSobn jetoií toběc'noft
hrou, a tam ptáme gjemil je mu Segiě
co Iét'ař a bobrobinec jebo; tamtéž, bána
mn ob “Edna bůíegitá moftraba: „on;
břeě roícef"

gie, me jmětě nepognat tento číomčf,
213mmSešlfíe, nobrg to chrámě. 8 to
nemůžeš to toiotání íměta, to ptáced) a
Iopotáď) _g'ocjffíci)poítíbnonti bobře išoím
a jioatou loůíi jcbo; tn prámč btjloáě
ajpoň něřobp'otoufíín, abbé jcbnaI proti
kvůli říšoši, abbé goufaí nat: íprameblz

uoftí a progřetebínoftí ŽŠoŠí. Qítoííaf
to cbrámě, tv mobiitbě, to pofíonďxíni
onloa Éošíbo a m ro;,jilna'ní o něm gjetoi
je ti gajiíte EBM) a potěííí, poučí tebe
i bá n\oftcabn přeb btíťbt) loffeíifijmi
i pofiín otoíati jim.

3. Žento číoměfpomčbči Šíbům,
Šebo Šegíš to bot, fterť) bo nčinií
sbramtjm t. j.: on bortimč mfíubt;
topptamomaí a taboítnč bíáía'l, ať mbčf
anebo neroběf, ge Sešič Sřtiítuo jeft'
bogířbmbiiootmorcem, ge jejt moítancem
QŠogtm, jebog finfji btebati, milotoati
a nájteboroatí. &* tatome'mu bldíáni
pnbiío bo jebo toběčné ftbce i Iáíťa
f'bítgnímn, abt) totiz i jiní Iibé u Segíííe
btebaíi pomoci a obložení.

$< tt) máš příčinu), jebnati tattéš,
neboť i tebe 113%talvií ZBán a ]"tcenabralo“
tebe ro nemoci mnobetn borfíí, gábnbz
nějfjí a tábnoncí je i bo Šimota na jmětě
jiném. Stout paf tento ŽBán ftobě fe
bíiší, 6 tebou též, míntoí, tebe tvaruje
a jaÉo b_obrí)paftbř ftracenon oroei béře
na ramena ímá a bo ímébo otočince
ptináfíí. ŽBL'DÍOŠnenftaň i to roc'tebiti
Segífj'e uveřejne' a gnáti je fněmn. ?lt'
máš gto'bo pofměď) a potupu, tobo fi
newfíímej! QH máš i pronájTebomdnt,
gtobo but toběc'en, geo n;,nán bobnbm
trpěti pro jméno Š]lšánaa Háoba jmébo!

38. %[čeníBenneton o [Innuení fulmin.

3 ftnío je to jobotn po lveíifonoci,
řbbš ]Tcí Segíš íftge obilí, ge trbaíi
nc'emn'ci jebo Haft), a rnÉama je tota:
mínajíce, jebít. lebo něftcří giarigeů
řetli jim: ZEL-oččiníte, čebo neííuííi
činiti to íobotu? 3 obpoloěběloSegíš,
řet't jim: (So; jíte tobo nečtíi, co ucinit
iDamib, Ebo; bp! Iačněí on, „i ti, řteříg
% ním boti? tteraE lofíeí bo-bomu Žůou
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šíbo a toga! cbíebtypoímátné a jebí a bai
těm, Reif; S ním bvíi, iicbšto nenáíegí
jííti, neg toíifo řněším? % řefí jim:
Gbit číoměfa jeft pánem tafe' i íobotx).

Gtaío paf fe i m jinou íobotu, ge
mnel bo fífoh) a měří. 91 byl ht číoměf,
iebog rufa pramá bpía nítbíá. % pogo:
romali gáfonm'ci a fatigeomé, bubeái
ugtramomati to íobotu, abt) naíegíř,
5 čebo bp jej obšaíomaíi. ?líe on mětěl
mpfílení ieiid), i bí čIomčfu, Herb; měl
ruťu ufcbíou: ŽBftaň a ioftui ro pro;
íttebfu. “21Íbn; on mftaí, řefí Sešfě
ffariaeům: 543mmfe máš: ílufíízli lv íoz
botu bobře činiti, čili gíe; Šimot anebo:
mati, čili afagiti? 521bobíeběm na ně
ua honech) můřoí, řefI číotoěťu: ?Bgtábni
rufu ímou. 3 lvgtábí a nalvráeena jeft
fgbramí mEa iebo. Dni paf nabíněuí
jíou uefmbfluoftí a rongoumaIi megi
íebon, cobt) Segífíomi učiniti.

Moaiimáni.
1. Qíbtýcbomprlvni čáftee toboto c'tění

bobře toguměíi, fíuffi měběti, ge gáfouem
Žmojgiííombm (5. 932013.23, 25) bbío
Šibům mořibíabu bomoíeuo, mbnmouti
Haft) 3 eígébo pole a ínífti grna fufojení
blahu, robííomně ale bylo gapoměgeno
Šití pro potřebu lvíaíhtí na cigémpotř.
Elix—ototafé fari3e'ome' 23mm Segífíi ne:

činili mbčitřu 5 tobo, ge negabra'uií mo:
mínati Haft), jen 3 tobo jej mpiíi, ze
bomoíil jim taf činiti m fobotn. %eboť
Šibům tbmte'g gáfonem gaťágáno bpío
připramomati bofrmt) míobotit, jafog
jeft f. př. míetí obiíí. %offať aboííto:
Iomé *Bánč nepřiprmvomaíi fi gábuébo
bofrmn, neboť mpmínám' něfoíif Hafů
gajiíte' nemůže příbramon bořrmn amino
býti. iBroto chiš Reiftnš gaftaí fe
učennířů ímbď), obmoíám aje fe na přífíab

ibaloiba 'ťráíe, ftetl') při bíabu gbáníímě
břeftoubií mbšfíi jefítě gáfon, ani; fe
Foo gzibů nab ním proto borfít', aneb
jei co flvatoťratee tupí.

%ěc fe má tatto. Šuf mppramuje
fuiba fráíomffá (21, 1—6), přiffeí
Émib na útěfupřeb Cčauíem bo ERebo,
fbeš ubptomán bb! ftánef úmíump,
ř neimbn'ímu Íu'ěgíŽlebimeíetbomí a staň;
něm, zábal poh-mu. &*nebbío tu Ieč
cbíebů přebíogení. Gbíebowé břebíogení
bvío bmanáctero becnů cb'leba, jat ici
gibé me Dobri) cbíebombď) pecíď) befáwaíi.
ítěcbto tmanáetero' cbIebů matt) mbftaf
meno bpío na groíáíftním ftoíťu m ftánřu
umímot), pogbčii n: ímatém cbrámě Sem:
íaíemífém a platite iebňať ga oběťbífů
bmanáctera bořoíeuí gibů, jebnaf $a
mbůnam ieiíd) profbp, aby mě[ ©ofpof
bin potřebr) jejid) mám; na oeíč) čiíí
me ímé réc'i. Ipto eblebt) n\gbp ob
čas čerfhm'nni iíou mvmčnčm), a paf
cbíebt) ftarííí bání) jíou fnčgím, ftetí
jid) ga potrm pošimali, \obílolvnč paf
bpío aapowčgcuo báti je ncřučgím fpoz
gíwáuí. thfíaf ueimpšffí fuěš Mebime;
led) bogábán bylo ob blatomébo “Damiba
ga bofrm a nemaje ničebo jiného f íučbfu
mimo tbto ď)Íeb1),_poífotí jid) “Damibomi

a bolooíií jemu \,e_[ibu jebo, abt). jimi
nřoiiíi bíab ímůj. “

9% tento přífíab Žítbimefůw &Ea:
mitůto obmoíámá íe ŽBáuŠešíš, jařobl)
řeřlz Sřbbg mobí llejlvběííí Euě5 ?lcbi:
meíeď) u) čaě blahu, tem) Shifty Éíibu
bíabt) ntbraue'mu a bbnonchnu, bolooíiti
Qamibu a Iibu jebo, a'bt)bogímaíi cbíebů
29obu gaíměceubď), Éter-M) jiuáf po gd;
foně jen fněgí uziti fměíi, pročbbď) nec
íměí- já, jegto jfem tég neimpěfíí fněa,
ano ifem Gpn 23o3í, jíem scifonobáree
točení),proč bod) ueíměí id ttpěti učenní:
fům imbm, čebog gáfon míaftně negapoa
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míbá, co; jen rodě obyčej, či roíaftně ien
mafie g,:íííf ga měc gapowěgenou btobtaa
ffuie. Wcooť ici jfem pánem fobotp!
Sá mobu gáfon o íoBotě mpfíábati.

ŽB tomto čtěuí mobío Bt) nčřomu
nápabno býti, ge gáfonem ímojgifíorobm
bomoíeno Bylo lovmínati Haft) gcigébo
pote a je iífti, fbegto u, nás to boloo:
Ícuo není.

Duen gáfon opi mpmínfou ; neEof
mňeobecné pramibío gněío' teb'ot) taftéšj
iafo bneB: memegmeš, co; jeít cigébo.

ŽB ouěcbno bobád) totiž ueBpIo ftíuíc
ni boípobníď) bomů a onbIí Iibífá Byla
to mnobťxí) frajiuáď) baícfo ob feóe reg:
chíá. En tebt) toeími fna'ouo ie mohlo
ftáti, že ceítující, Íbn; mu tomu g_áfoEa
parami), Bo! io neBegpečígabpuouti Díaz
bem. 3 te' příčinu Bota boftinnoft gd;
foncm a tattég mufiío bomoíeno Býti,
not) poceftm'; Éubáiení fmód) fil i ímébo
Šimota, čili f ufojeni bíabu, ímé! aci:
gébo pote mmnuouti fi toIiE 3m, co
ftačiío E oůfííem' jebo. ŽBroto monoloně
to gáfouě řečeno ieft, ge Haft) tt) níťbo
Šití nefmí, aBt) tím ftaío fe obragení
proti nabušímání této gáfonité moutínft).
Síně omn'em jfou pomětt) ga naffiď)
čaíů a to nafííď) ftaiinádb ta! ge tento
mjminečnt') gafon mice neplatí. Iafé
jeít i jim) obpčci naffebo Šimota a jim)
pofrm náš oblopfíť), tař ge nifbo ii;
nemůšc pogímati poubébo grm' mífto
óíeoa. % tím onen gáfon píatnofti
tratí.

2. _Šibé činili mýčitft; chí'n'omi,
proto že namrátií gbramí číotočfu nemocí
ffííc'enému práloě ro foBotu. QBprábaíi
totiz gáfon o foíxotě taf příínč, Ba pře,
piatě, ge i činění boBrtjď) ffutfů m ben
fobotní ga rufíení foBott)probíafíowali.
?hofíat přiíipílvati Bíignímn fu pomoci,
tov; jemu gfága brogí aneb ftp; jaonIi

jeft neffťaften f. p. bafiti, fbpg boží,
protopámati btágc, Ibn; pomobeň na:
ftc'nvá; fíongiti nemocnému a ftarati fe
jemu o Íif, Fogg jeft Boíeftí přepaben,
toto a pobofmc'práce netolifo jíou m ben
ímátec'm' bomolcnp, auoBtŠ i gáfoncm
Iáffl) ÍBÍignímu naříseup.

(Eo mňat ben neběím' a ímátcční
ruňí jeft omfíem bmotná práce Beg
bůíegité příčint) fouauá, aIe jefftč mice
obšeríhot', proftopáffné noc'm' toulání,
nemírné braní m fara) a nebořábh) reg;
íičnébo brubn, fteré fe nimi namnobýd)
bofpoba'ď) a boftincíď) ro bobád; ímá;
tec'm'd) tropí. *Brámě gtěcbto mělo bp
fe roeímčB pobotífem' Bráti a proti těm
měíi E\) tofíiďni rogffafm' :: togumní
boípobáži roabobuě fe ogomati a jim
Bránití.

Sig m Gtarém gáfoně určil 23131)
jeben ten to týbnu gay ben pofoic a
fnafíemu pofměcení. (Etemeť m píímě
ím.: „921bořonaí 23% bfío ímé, fterég
Topí učinil a ob'počinuí bnc fcbmébo obe
tof'ícbo bíla; i pogebnaí bni febme'mu
a pofmětií Do" (1 Žmoig. 2, 2.) Eat
fám QŠůI)fíamil ben obpoc'inutí po lveíifé
práci ímé. Dloffem 25111) tlvořením
íměta ueumbíeí a tubíš neobpočímaí pro
gotaloeuí ft'í flood), nobtg obpoc'íwaí na
přífíab Iibem, ab); oni [feft bnípracomaíi
a ícbmébo ro práci uítáíi. Iaťf ftojí
piáno: „f'šcbmc'bo bne jeft foBota 3:30;
ípobina Ěoba tloébo. Sřeůubeš běíati
šábnébo bíla ro něm, ti) i ím: ttoůi,
i bceta tmá, fíugebníť tmůi i běmfa tmá,
bomabo tmě i přícbogí, fteróg jeft to Bm:
nád) tmúcbf' 2 932013.20, 10.

QItento íoBotní nebo ímáteční pofoi
neurčií %!ůl) pro gabáIÉu, mjbtg proto,
aby po obftaloení oByčeixtoď)mfícbníd)
narnabamóď) prací naftaía c'iunoft bu:
fíemm', ftcrágbp \ogběía'maía rogum a
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ferebtiIa ítbce, nebofbípíímo ím. : „i po:
gepnaí bni febmému :! pofmětií bo.

Ěímto uftanomením bne íroátečm'bo
51,3!tebp lo ©tarém Báfoně tagu) ftomu
meben, aBt) fměcem'm téboá bne mp:
gnámaí ímou míru, ge totig 231W)ieft
nvůrcem froěta, a ge číorněfa ftmotil
f tomu, aby ffeft bní pořračomal to bat;
fTím fpoíntmoření plobů gemffnd), fab:
měbo bne atc aBt)iebíněŠoba oílalvowal
a to buchu ímém fnčmu fe Bíígií a ťněmu
hulí. toto bufferom'a pofwátné 5a1něítz
míní člomčta to ten fobotní 5910 m očiď)
Hjogíd) taf bůíešite', se a; i ímrt určena
byla těm, fbogbt) bne fobotníbo palbě
a glotvoíně ruíTiIi.

ŽB atomem Báfoně grufíeno jeft
fice íměcení bne íoBotnibo, amffař ga:
tvebeno gafe fzoěcení neběle. ŽBěc gůftaía
tebp tate'g, pouge to boBě ftaía íe 5měna.

íDeu foBotní Bibů Bot jato Hamm)
fonec tmoteni fměta, naproti tomu
neběíe naffe jeft nfončení roeíífébo bíla
ropfoupení íměta; neboť to ben po
foBotě, tebt) to nebčli, mftonpit .Qriftuš
na neBe, ífonc'im mcfífere' bílo mpřoupení
naffebo; ro tcntúš ben paf feíIaI "budu
fmatébo na apofftoít; a bolorňií ímé
'n'Io, ant' ípqu otemřeí floatou círfelv,
fteráš má učení .Qtiftoroo bo ffonáuí
ímčta m piefnotě sacbowati, i rogffiřo:
mati a fmátofti ob Řtifta bane' Iibem
nbčIomati.

Šeft tem; neběle památta motouf
pení, obnomení a flnítení [ibftma B230;
bem, památťa, ge íám ©1311$ogi pro;
I)!áfií nás ga Beatu) ílve', ga bitů) Dtce
neBeífébo. 91 jařo fe gbátne' bítťt) rábi
bo bonm otcomífébo ;,cigint) rotací, tu
fotem otce žabí a fmůj mběf a ímon
Íáífu ienm oíloěbc'uií, i íamt) pobíebem
naň a fíomp jebo ofřímají: tať i mt),
jegto jíme ftaroftmi, pracemi a Iopotami

rogíičnébo bulbu rogptoteni 51in ob íeBe
a mgbáíeni bomu otcotofřébo, máme
ro ben ncbčíní fnebeífe'mu Dtci poípífíiti
a B iínpmi třeíťant) fe fpoiíti, co Gúbt)
jebné a to naňí robim), abpóom ípoíečně
Dtci neíseířému přineííi oBětúch) a bitů,
aboebom fpoíec'ně ííoňeíi ííomo, poučení
a napomenutí jeho, abncbom ípoÍečně
pogítvaíi 5 jebnobo ftoín a ípo'ícc'nč ga
íebe fe mot—lili.

To mffe ie ale bití nemůže, tupá,
iafo fe ftároá ga bnů nafiíď), Iibe' gmina
a přeb poíebnem bne neběíníbo popelů:
mají práce íme a obpolebne plebaií
mpragem' to bomcď) boípobníd). Ěoto
počínání íibítma ieft hrubé ruííeuí bne
ímátečníbo, ftenjg uítanotoií fám 231317;
jeft i ntííem' i_iftébopotábfu, Het-t); má.
to Šimotě '[íbffc'm gaóoloámdu Býti. <„"i/"ou
ceftou íibftmo mgtaíuie íe 230W, ípěje
tnbíš římému ínígení a pofageuí. Silon
měrou ítámá ie tafe nebobne Iditt; a
pogcbnání Éogíbo. — i)?ebei íe, míti)
čtenáři , floe'fti přífíabem rnfíiteíů bne
fmátečníbo. %epteftaň bároati 230511,
co; ieít $o3íbo! —

39. „Sešížmykřílílmlábenre ;nuimn.

8“ ftan fe potom, ge ffel Segíš bo
měfta, ftere'ž, ííome S'čaim, a fíli S ním
učenníci jeho a gáítup meíifť). Rbpg
paf fe ptibíigomaí fbta'ně měíta, ai
ntrtlotf) neffen Bp! men, fun jebini) math)
ímé, a ta Bola mboma, a gáftup měfta
ntnobť) if(-Í B ní. Rtetougto u3řem ŠDán
miíoírbcnftmím Ijnut jia nab ní, řetí ji:
%epInčig. 21ptiftonpilo, botel! íe mat.
Ii paf, fteřígnení, saftamili íe. 8 řefl
Segíšz ŽUťlábenc'etobě ptatoím loítaň.
3 poíabil fe ten, jenšto Topíumteí, a
počaí quroiti. 3“ ba! jei mateři jeíyo.
*Boiaía paf \ofíecfl) Báseň, a meíeoiíi



iBoba, řřonce: ŠBrome rocíifi) pomftaí
mcgi námi, a %ůb namíítimií Iib ítvůi.

%niimání.
1. mrtloi) neffen by! man. 2%!

to míábenec, gemřeí tebt) to fmětn ímtjď)
Iet; být jebinť) ít)n math) ímé a ta bota
wbowa, on bot tem) její potěcba, lv něm
ona gafía'baía ímou naběji, geu mpšííím
ftái—íbabe Šima be5ftaroftně m bomě iebo,
a ge on gatíac'í ji oči m poííebm' bobině
její. ÍRa to na mffe ímrt Šábnébo obíebn
nebrala; pobfofiía míabť) Šimot jabo.
Sab ptambimá jíou ííoma <J3ífmaím.:
„Bimot náš pomine iafo ftopa oblafn
a mígí jafo míba, ř'tcrágrogcbnána jeft
ob paprífů íínnch', (S))řonbr. 2, B.)
„(Síomčř, iaťo tráma jfon bnoroé Šimota
icbo, iafo fločt potní, taf obfmcte, nebo

roítt přejbe po něm a negůítane _a ne;
pogná mice mífta ímébo. (Saint.
102, 15.)

Rbošťoíi jfi, nccbf boípěít) mng,
net!)ť bniarť) míabíf aneb togioinnjící
fe panna, ncípoíebej na ten gejtřejííí;
nemíš jeftIi ti íougcn. ěmrt foíí čaíto
lo fpoíečnofti Iibíťe' íIepě. íDoíti maíé
naftngení, anebo nepatrni) boufíef cbíabné
wobt) ftačí c'afem Égaíošeuí nebespec'né
nemoci, Étomu nafaga a togíičné připabt)
a pobromt) berou Éagboročněgimot Titem
beg ro.;bíín jeiiď) měfn. ŽBL—oto;mami
EBa'n: „ŽBnbtepřiprameni, nebo to ftcron
bobina íc nenabějete, ©bn číoměťa
přiibe;" (an. 12, 40.) a Sob bí: „ŽReloím
iaf bíonbo gbe fetcmám a gbaíi mne po
(bloíícc nemegme ftmořiteí můj?" (Sob.
32, 22)

E)?nšc tcbp, taf bubig Žim, taf mči
ron'cďt; nočci ímé na pořábťu, abys bcnně
mobl umříti to naběii, ge *Bán potřá
tebe, nc ficc abt) tobě ůbcjííí Žiwot

gágtačně namrátií, nbbvš abt) bnfíi tmon
umobií u) Šimot \věčnú.

2. QI gáftnp gtnčíta mnobť) fící
B mrtmbm míábcnccm a Bmatfou jebo.
S'Dopromágetimrnoé Ebrobn a pocbomd:
mati je, porogbt) platilo ga ffutef Iain)
f bližnímu a ga gaíínbn přeb Éobcm.
ZEL—otočmece anběI Sťafací Eftatému
Ěo'biáfíi: „„Qbogft ic mobíílvaí pričem
a podploálval mttmé a nedxímaíš oběba
ímébo a mrhoé nErbmaí jfi přeb ben
to bomě ímém a to noci poóowámaíš
je, jdť iíem obětomaí mobíitbb tmě
sBaltu." (íZob. 12, 12.) QIjinbe čteme:
„*Išoííaí íDaloib bom; futugům Sábeš
(ájaíaab a že“ jim: žlšogebnáni tot)
(Éoípobimx, jengjftc učiniíi miíoírbenítmí
€ pánem Ivafíim Gauíem a poóomaíi
jíte bo. QInbní obpíatiť mám ájoípobin
miloírbenftwí a prambu, ale i id obpíatt'm
mám miíofti, proto ge jíte to učiniti“
(2 Rraí. 2, 45.) 3 u náš jeft obyčej
boproloágetí mrhoé fbtobm Baňábá
fe to to gáboíti ftbce Íibífébo, mgbáti
jim tímto průloobem pofíebm' bůfas nafft'
úcta) a Iáífp; gafíábá fe to ale tafe'
ro přeíměbčení Ířeífanffém, ge mobíitba
profrima' buffi gemřeíébo. s.Broižogfbro:
mág'bnií fe _opobřbn mňiďni fřeíťanfítí
přátelé a ctiteíomé mrtroc'bo robomě iebo
a boptomágí tělo iebo bo cbrdmu Ebo:
bognofti, Étcráš íc tam fonároá ga bum,
a paf fíebnjí rafcm až, ťbrobu, gbošné
Šaímt) gpímajícc a ga ípaíení jebo fe
mobííce.

3. 3 nafíc fatoIicEá círťew gemře:
íémn při pobřbn poctn ópftá a wíce
negíi poctu; ona gaň fond ííugbt) QBogí.—
Giffen), jen; poímétiía bo w foíébce na
Éřtn fm., dmítá mu brob taÉépoíměceui).
iťcbtog 1an gnomu grobiía [)o \oobou
a mi'íoftí 2303 a mnííaía bo bo íroěta,
abl) froítil ímétíem bobrýcb ífutfů a mi):
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bároaI owoce Iáífh;'a nhuí fbhš číoioět
ten bofonaí běh Šimota lvegbejfíího, ml):
íííd cit—fen)fme'ho ííuhn, abt) přijat a
níogií těío jeho bííge oítciře sEáuě a oba
poručí! bufíí jeho Šíitomuíťu a Ccčoubci
měčnému. sBrarm'm, še Habe círt'em tělo
mrtloé bííše oltáře, poněloabš iinbh
mefměš hhh) hřbitomh fřcífanífe' fotem
chrámů, iafo ro přebííuř chrámome' gulo;
Šeuh; a jíouái uhní htbitolot) fřeft'aníf'e'
gbe a onbe ga mčftem, pomašománh
bhmají ob cítíme přebce jen jafobh ga
přebííů chrámolvon a řříguproítřcb jich
ftojící nagnačuje oítář híatoní.

Dbřabt), ftere' bíe žábu círťemního
při pohřbu fe bějí, jfou thto.

Sřněghofropuje m bomě mtttoe' této
fuoěcenou mohou, co; gnamená honební
oe'ifítčlu',fterég mu nhuí círtem přiuáííí;
ípoíu Jpaf ofuřuie tělo Éabibíem na čna:
mení, ze jat mobíitba cítíme, tař i wůně
etuoftí a bobthth ffutťů, ftete' tento
fřeífan ga Šima fonaí, ftupují nhní
ftrůnu iBogímu.

Ena to, fbhž,ufonc'euh iíou mobIítbh
círřemm', mhneffen bhwá utrtmh 3:1fřígem
fpofíební ceftě. Řříg neffen bhmá lo čeíe
pohřebního průmobu; neboť tento fříg
ieft ona forouhem, fu ftere'gÉboji ivoíán
bh! hneb m prmniťh buech Šímota íme'ho
a tu fterég přifahaí na fřtu fmate'm;
ť tomuto fřígi obracet to Šimotě beuuě
Staň) ímé, ou bhí jemu info fíoup pobíe
ceftt) ftojící, abh nemhboe'ií gpramé
btáhh tgimotu měčne'mu; to ímrti paf
th jemu tento fříš hměabou'bopřiftmou
blahé nabčie fhnoncí; nethf tebh gůftane
jemu i po ímrti loůbcem na poííební
ceftě ť hrobu — a gnamením buboneího
jeho gnlrtlohch mftcíuí.

Řbhg průmob přibhí bo chrámu,
poftalveua bhmá raEem Btělem to pro;
ftřeb chrámu. Íamť gapočal, tam af

tah) bofoná íe šimota fřeítanífého běh.
Sřoná fe nhní občt mffe frontě; a fice
bhroá tato občt obětí ímířem', obětí ga;
boítiučíněni ga mffecfh thhbh a pofíeífh,
id);; fe bh! mrtmh „ga Šimota fmého
bopuftií.

ŽBoítončeué mfíi fmaté a po pohřeb:
ních moblitbách fráčí průwob Btěíem na
hřbítom. Sato citfew co bcbíitoá matfa
fungi fe m gimvtč fpojiti nás to jebnu
robinu a ro jebno tělo toute; flv. mírou
a iebnou nabějt' a ftejuou Iáífou: tať
taft) íuáffí mrtma' těía to iebno mífto
a uťía'bá je tam tafřfa to jeben hrob,
abl) bběIa nab minuíhmi přebít) nafíími
a jebnou i nab námi eo matfa nab Íogem
ípícírh bítef fmhth.

into hromabění mffeď) fřeífaňů
gemřeíhchna iebnom míítč, tam; i měřící
rábi a bennč přichágejí, jeft info mhobtaá
gení onoho číánřu with, ieng Šuf: QBčřím
m obcolvám' fmathch. Ščachágeiíť íe tu
to malé proftoře tři obbítt) fráíomítmí
nebeíťe'ho čili fm. cíthoe fatoliďé, totiž:
cítfeio w nebefích, dům na gemi(:círtem
u) očiftei. (Sidem na nebi mhpobobňuií
3be rogíičné obragh ehtámoroe' připomíz
nající boje a hrbiníťé ctnofti Gótoathch,
Éteříghe jíou m buchu íhromááběni foíem
oltáře, na něm; tvůuí ftáí a S.BánnebeB,
Sešiš Sřtiftuš, m íloátofti oítářuí. Eirfeto
na gemi jfou Iibe' čímž, Éteřígbe na htobích
flefámají, ga ímé miíáčfh gemřeíé fe
mobííce. (Eiffem to očíítei, to put iíou
těía těch, fteří gbe pob gemí u měčuém
pofoii ípí, jafobh ghrobu Ěftohm po:
sůftaíhm ííomt) Gobowhmi ffebtajíee:
„Gmiíujte fe nab námi, ímiIujte íe uab
námi afpoň tot) přátelé nam." Šuf tebt)
gbe na hřbitomě fouíebí fun-t BŠimotem;
(! potf'ámá fe čaš G měc'noftí; ipočbraa
\vnií íe gbe mrtmí 3 Šimoucimi foba:
poínému potěfíení. —



—106—

40. San perla! nčctmíkn)hui kýče
šíITomí, ahl) [: ntú3ah), jeli un ;al'lí

btm)atfaíúš?

13an pat poměft o Gegíffomi
po mffcíitc'm íšubítrou i po wifi ofoím'
fraiině. % 3mčftoroaíi Sanomí učenm'ci
jeho o meed) těd) měced). Samota! tebt)
San brou gučcnnířů flood), pofíaí fSe:
gíffomi, řřa: Žofii jfi ten, Herb; přijíti
má, čiíi iinc'bo c'efati máme? sJŠíňffe'CfÍe
paf fíšcgíffomi ti muší, řefíí: San fttitcí
pofiaí nás ftobě, íta: Žofii if! ten,
tte—n;;přijítt má, čili jiuébo čefati máme?
?I obpomčbčm Segíě, teť! jim: Sběte a
pomčgte Sanomi, co jíte míběíi a Hoffeíi:
Gícpí mibí, fufbamí cýobí, matomocm'
ifou očifftěni, bíuffí Hofíí, mrtmí mftá:
mají šmrtmýď), ďmbúm fe měítuic
cmangeíium; a Btabofíamenť) icft, Foo;
fc nebube nabe mnou bot-Hiti.

9! o 5 i i m a' n i.

a) Elityíí ifí ten,
má? QIobpoměběí 3ešíč:,3běte a
poměgte, co jíte mibčíi a fIvaeIi.

Ši; upítmuío ofmnácte ftoíetí ob
tobo bm, co tato otágfa bána Bota ©1711“
$ogímu, a co Dn tui bat Etdtfou fice
ale rogbobnou a íaínou obpoměč, a tato
otágfa bofub gagnímá ítoětem. ?lmňaf
Sežíš obpomíba' až bo Dnes pototnóm
gpůfofacm, totiž ffutťt) ímúmi, fmúm
gimotem, ftoon inn—tí,horám 3mrtmóď)
\oftáním, ocbranou ímé cítíme, í Blaho:
batm'mti účiuťv oněď) proftřebfů, fterég
fnafTemu ípafeuí'uftanomií, totig ímá:
toftí.

QIIejaťo tebbpž, mnogí nechtěíi měřiti
obpoměbi Sřtiftomě, anoorg gui jen po:
botffeuí Braíi a po jiném fpafiteíi tougiíi,
tať fe běje aš po bncš.

_o.:

urágeíi fe uab Striftem Bohatí a
mocní, gc fe narobíí a gif ro ěubobě,
ge BDI robičů nepatrnod) a nígřód) a
ge fmtjm ftoupencům obporučil Homem
i přítlabem holým též, potom a gapíz
tání febe.

urdgeíi fe nab ním učení, ieíiťog
on ncmpfíeí 53ábné mpíofé fffoh) a nic;
méně Dvou neobyčeinou moubroftí hoffe;
ch) učence neímítně přemoffowal, gáfons
nftt) gbřebfubtů a BIubů fóra! a taf ie
ímatou pratobou gabanbowaí; neboťbí
přímo: „Učit jato maje moc a ne iafo
adfonuíci jejich“ (Žmat. 7, 29.)

Sjorfíiíi fe fonečně nab ním ímé;
tačtí a ggenfftiíí Iibc', ftetí totiz cíl gimota
bíebaíi pouge to rogfoffi těíefué, poněmabg
tou Dn pobtbaí a bíatoni gřeteíčíomčta
t ftattům buffemním a fBIabu měčnému
oůtaceti učit a meIeL

Qibé toboto bulbu moífotují fc a;
pobneš me fmčtě. Sat fe nemají mnogí
borfíiti nab učením ŽBáně,fboš nabbptet,
pobomu, raboít, udtbem a čcft grooIiIi
ga neimpěííí cíI froůi? Sat nemá jim
to nfíi ohromě gníti íIomo žlšáně: „173W
boííameni d)ubí;“ aneb: „*Bralm'mmám,
že Bobem)ucíuabno meibc bo fráíotoftroí
nebcffébo; fnágef jeft roeIBIoubu ftrge
ud;o iebít) projití, nešli Bobatému mjíti
bo ftáíolt\ftminebeífébo." (ŽD'čat.19, 23.)

Sat fe nemají uab Étiftem borfíití
pbfíní rogumáti, tteří netbtí rogumeť
ímůi »obrobiti mčc'némoubrofti rosumu
gšogííw, fteí'í—totiž; necim nic přiimouti
5a ptambu, ícč co fe looííbío mbíamě
jejich aneb co může cbápatř, oBeimouti
a momětiti rogum jejich. 3m; ic nez
muíí Eobati florou ŽBogí: „(Ebmáíím tě
Dtče, geš toto měci ířrpí )přebmoubnjmi
a opatrnúmi a nemilá ie maíičfúmJ'
(Qut. 10, ŽL) *Brotobí jim ím. ?Iuguftín:
2331) nechcete ftefťam) Býti, ponělvabá
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Rriftne břiffel w potoře, rot) ale ifte
bvfíní.

91 iai Eonečuě nemají ob nebo ob:
mraeoroati fe fmoílníci, fteří ď)tí aby:
mgbp a ftále jen fmpílomé jejich togfo=
fíemi, volant) a ucipoq'i a měcmi pobolw
nými leltáui a opojománi lolí? Sal
mobou pocbopiti a ga pramiblo gilvota
ímébo smoliti florou tato: „C—ílyeegliFoo

na íe tří; fmůj a náílcbui mne." (Quf.
9, '23.)

sBroteš, míli) čtenáři! nebilv fe, Še
jeft holub mnobo nepřátel QŠáuě.
23 jejicl) frbeíď) lcgí lořeu uebřátelftlví
jejicl). Dni nemaií micefilo náíletoloati
bo. Dni fe Bojí, ge lat) na eeftě ga ním
ilmeb umbleli a 3m' fe uamm'titi mufili.
Sion otroci ícbe famoď). *Bwtož, pře:
mlom'oají feBe i přemlomoají jinod), ge
Ériftně není ten, Hen); přijíti má. Wage,
ať čelaií jiného! 9321)ale mime, ge Segiš
Řriftué ieft its—balíte!íloěta, ltetljg oBiemí
fe nám tofíem iebnou to íláloě a meleoz
nofti melifé, u) olwlacícl),a; přijbe íoubit
Šime' i mrtme'.

41. Bojič u Šimona a žena břílfnirr.

ŽBrofil paf l)o je'oen 3 íšarifeů,
jmenem Šimon, alu) iebl Sním. 21
mňeb bo bomu %ariíea, poíabil íe ga
ftůl. QI aj Žena, fterág byla to měftě
btíňnice, jali, gměbčla,gelu)ícběl sa ftolem
to bomě íšarifea, přineíla alabaftromou
nábolsu mafií, a ftoiící „ctou u nobou
jeho, počala jeho uol)t) flgami ímác'eti,
a utírala je mlaít) ímÚmi, a libala noln)
jeho a maftí mašala. Ugřelo paf to
íšaúíeuů, trať); l)o [ml poglval, pramil
fám u íebc: .Qbobo tento Bol prorol,
mčbčl ln) omnem, co a jafá jeft ta genu,
tterág íe l)o botofá, ge jeft břífínice.

Snaie qu Sešíě mofílem' iebo, tell
tněmu: ©imone, mám toBě něco pomě:
bití. 21 on tell: Žmiítře, poměg. “Diva
blugníft) měl jeben měřitel, jeben Bol
blugen pět fet peněg, a bruln) pabefát.
Qbog neměli, oblub Bt)gaplatili, obpuftil
to oběma. &“terý bo telat) loíce miluje?
Dbpoměběm Šimon tell: mám ga to,
ge ten, řterému mtce obpuftil. ?l Segíě
tell jemu: *Brámčifivrogíoubil. QIobrá:
tim fe tšeuě, řefl (šimonolviz %ibfš
tuto genu? QBfíel iíem bo tomu tmébo,
a nepobal ifi mohl) na nom) mě; ale
tato fmáčela nebo mé ílgami, a mlaít)
ímomi utírala. *)?epolíbíl iii mne; ale
tato, jat; meffla, nepteítala lílmtí nol)
mod). ilřepomagal jfi olejem blamo mě;
ale tato magala maftí uoln) mé. ŽBrotog
pramím tolač: Dbpoufítěií íe i_t'břícbotoé
muogí, nelaoť milomala muolpo; fomuť
paf fe méně otípouíítí méně miluie.
3“řefl lm': Dbpoun'těiiť fe ti bříóomé
Šebo počali, fteříg tn 133qu 3a ítolem
íeběli, íami megi íebou řítati: Řbo ieít
tento, se i břichoobpouffti? 3 tell igeně:
SIBíra tmá tebe fpaíenu učinila, ibi;
to rotoii.

Moaiimánt.
'1. QIčfoli “Bárt Světě při faábe' při:

legitofti přebíubft) a potrntftmt farigeům
tupil a treftal, proto přebce nepřítelem
farišeům co bo oíola jejich nebol, ouf
6 nimi to giemne'm nepřátelftwí nežil,
anoln'Š Búmal u nid) polwftinu i rá'c
Bjebuotlimei megi nimi gacbágel, gxoláfftč
6 těmi, fteří icbo učení ptíftupui jiouce,
bodnimě lněmu přicbágeli a jich; možno
laplo iefftč naprcnoiti. — Ilčme fc 3 tobo,
genemdme uiftt) oíobnlámi Býti nepřáteli
libí břííínt)d;. 93h) máme uecnofti, ne:
pramofti a gloc'int)m nenámifti míti, ale
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nifoíi tl), fboš jiď) pácbajt'; t. i. fbpš
Ípne naběie, šcňtxbom óvbniícíd) libí
napr—míti nwbíi, máme fc jim bíígiti,

boítí ímou m goufaíoft, aíe otemři jemu
opět bům ímůj i náruč Dvou.

2. 38110., Ítetág břiíínice Byla,

je poučomati , ic matomatí a jim pro: IDIÚÍQfe fltoboum “Sáně ElišugenaBvía
ftřcbft) f návratné pvíťptvmati; a pafaíi
fc naptamiíi, máme gapvmínati, čím;
iiubt) břeffííi. Sto Mati smíáíítě :) těd),
mg jíou nám tte přít-05mm; poměrů

citem fajícnofti a Iáífou ř$obu bícbati
ífííčeuému írbci ímému ú'íemu a pomoc.
*?IIefbe ji měla naíégti? 11 Íibí? 11 $a;
tíseň? Sí ue'btjív gábnc' pomoci u libi,

aneb bíe nafíebo úřabu fměřeni, tem)
:) bítÉád), o fpříguěuýd) [ibecb a o pob:
řígenúď) municí). Sřbng ten) ďmbit ipn
hnůj aneE bcera tmá, genu trvá aneB
ftofoíi jim), iemužj jfi otcam, příteíem
anebo přebftamcnúm, a_fblyšfe rogpítjmá
m fígíď) pro vimim fmon a náííebft) její
a rábbp íc opčtftobč namtátií, ueÚnB
ncuproíut'), ncgcň faiícíbo bžíffníťa tmr;

poněmabg ji tlačila tige.f)říď)ů a tu ne;
může gábuť) číowěf ím'tř; tu může iebině
23ůťyobeimouti. 8“ íípffeía [) Sešífíi,
get“ieft mvílaucem žBogím, 011ze ŽDĚefiáč

gibům fííBenť), mfíeměboucí a mn'cmo:
boucí, mámě jaf' ííuffí ua 65mm 2303150;
i Běšeía f němu, ncbíc'bt'c na ímé gabanz
Bem'hřeb mami, mrbía ic ícmu fneboum
a uíebčiía tu íoBč proubcm fígí faiícid).
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21 (Bárt četí ro bufíž jelií, íípn'cí m píáči
iejím mpgnání její a mgaí ji na miloft.

3 u; fnab jfi břcffil bctcbně 1an
tato bříffnicc, i tebe tígí bříměneptamuítí
tivýťf), i tt) Iitujveě, ge ifi nebbaí přifágauí
Éogíď) a míftv Iáíft) připramií iobě
ípramebíimť) ímém a treítžšogí. ERuŠe
co uc'iuíě? Rba DubečI)!tbatiponwci?—
Sjíebei ii u nohou sJíšáně. ÉBáu přifíeb
na ílvět I)!ťoaí bříííuífl) a naíeguum,
je, pečowal :) jiď) ípaíení. prfoíi je
fajícími íbíetaí, obpoufítěí íim břícbp.
QI am) fající bříííuíci mňed; měfů tafoz
mou tég miíoft 2303 na'úpíi, baí fmon
Eogíťcu moc obpoufítěti bříďm %ímt'mt
avofftoíům a jící) uáftupcům, Úiífupům
a fněším. „„Qomuš obpnft'íte bříďm,
obpúfítěnp jívu. " Ěnbíg m gpoměbínici
jíž jařo u nohou $dně, tam mtbni fc
m gain ímém, tam mpgnej fc gbřírbů
ímóď), tam prce, aby i tobě řečeno5910:
“Doufcj, obponfftějí íe tobě bříóomé
tmoii.

(žíle, řcfuc nčfbo, proč paf íc mám
mc arcivčblnici, přcb číomčfem břín'uým,
mpgnati gbřícbů ílDÚd)? 233391?mfícmč;
boltci 25131)gná minu mou bo pobrana,
mgbpf on icft gpptátet ítbcí a Iebmí.

2me fe máš (: muííě mpgnati
přeb gpoměbínífem gbřícúů ímvď), ge
mámě jemu baí Rriftuš moc obpvufítěti
a gabrgomati Dřícbů pobíe to!)u, ieítli
ieft břifím'f obpufítěuí Duben či nebobeu.
Spvlvčbíníf tem; muíí íívfíeti mvgnání
Dříóů i gwěběti, napramiícíi jiš Dříffuíř
tuto Dříďn) a náííebft) jeiiď), čili in_ab
pofub u) nící) trmá a náííebft) iiď) na;
pralviti necbce,abl) mom poíoubiti, jeítli
'(;řifíníf obpufítění buben čili neboben.
3 má. tafe' Spoměbíníf břiffm'fa ble :po:
tich) poušití, maromati, jemu mxjftrabu
báti a proftřcbťt), jt tíž, In) fe Bnboucuě
Úříďntumawmati mobí, ognámiti. %ig

tebt) jaf moubré to nftanomení, še fe
má břífíníf přeb gpoměbínífcm gbřídní
flvóď) \vt)3nati. Cnť rn něm naíeaá
nctoIiÉo pínomocnífa chíffc Řrifta
f obpufítční břídm, nóbrš tah; rábce,
učitele a Ic'fařc, fun-l;; fy.) proti ucitage
Dtídm a proti opětnému pábu na Buben:
cuoft opatřuje a cíp-ání.

Ěáíe má fe bříííuíťgíýícbů fu.—1M)
pick: gpoměbínífem lvvgnati, ulít) fe po:
fcřií. Iotopofoření jeft omn'emtubě,

, aíe “Bůh poťoru probíáfií ga ctncft nej;
wim'e pvtřeBnou. Sen poťornúm báma'
miícft fmcu. 331552“ieft bíamuí a obecná
cI)t)Ba c'IoměEa, ani mětffina břicbůpo;
cbági; protijcb mýlím jeft ale pointa. —
QI jeftíi mpgnání gbříďm přeb jiným
c'íoměfem jeít pofoizcm' tubě, mlže nega:
fínušíí břífím'ť pro ímé bikin) tugffi
pofntp? Go icft toto pofořeni-lnebíe
mččnúd) trc'íh'i garviniíýcb? žířcdmťtem)
bříffníť m tom ofamgcm', Íbc mu 55131)
mččnúd) trcftů obpuftiti cbcc, ráb a
upřímně tomuto trcftu fwe'bn poťořcní
fc pobmoli. Io může tím ocbotněii
učiniti , anf tafomám pofořcm'm nejen
nic nctratf, aIe na buffi I)“Ianmíogbofm
gíífá, blamní ctnoft totiš pointu nabýmá.

42. Scšíš [: hrá-ní proti jarižeům.

llgbtamií 9]3á113e3íšjebnobv bne čtv:
wěfa, ímž, M)! ob ;,Ie'bo budm Jpvíebíý a
měnu).QIFox);tomtu-DIgíébo buď)a,míuwií,
jcušpoíub byl němým; i bimiíi fc gáftuz
powé. Sřěfteřípaf ;, nicí)pramiíi: ©fr3e
23c'í3ebuůa, řnígete &“)d) buď)ů mpxuítá
gíé bnďn). QI jiní poťouffeiíce bo, gua;
mení 6 nebe bíebaíi ob učím. QIIe on
gnaje mpfííeni jejicb, řeÉI jim: SÉagbe'
Érálomftmi proti íoBě togběíené špnftne
a bům na bům patne. Seítííšef tebt)
íatan proti íoBě rogběíen jeft, fterafá
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ofíojí trálomftmi jeho? ineho pratvíte,
že já jítge 23cl3ehulaa mhmítám gle'
bnchh. Seitlige paf já fírge $el5ehuha
iohmítám gle' bnchh, jlrge foho je roh:
niítají jhnoloé mafií? spročež,oni jonb:
comé mafii hubou. slšalliť prítem íBo;
gim n\hmítáni 5le' burhh, jiftef přih'lo
f mám lráloloítloí ŽŠoŠí. Stoh; jilm)
občnec ofttíhá íině ímé, m pofoji jíon
tt) meči, lterhmig rolabne. $aflihh fil;
nčjňí neg on přijba, přemohl jej, míjet
ctu 3hroj nm obejme, na níž, je ípolez
hal a loupeže jeho rogbělí. .Šřbo není
ie mnou, proti mně její, a fbo nefhro:
magčnje je mnou, rogpthlnje. \Qbhg
nečifth buch rohjbe 3 clomčfa, chobí po
míftech fuchhch, hlcbaje obpočinutí a
nenalegna, bí: %“tátím fe bo bomu
jiného, oblnb jíem mhfjel. QI přijba,
nalegne jej chmojfítifítěm lohčifítěnh a
ogbohenh. Iehbh jbe a přijme f johě
jinhth íebm buchů horííích, neš jeft fám
a \oejbouce přehhmaji tam. 3 jíon
pojlební mčci čloioěla toho horfj'i než:
li prmní. 3 ftalo je, lbhž, to mlumil,
pogbmihfji hlaíu jebna gena ggáftnpn,
řefla jemu: Žilahoílaloenh Šimot, ftCL'hŠ
tehc nofil a príh, lterhchg jíi pogímal.
QI on řefl: Divííem pal Blahoflamení,
fteříg flhííí ílolvo iBogí a oftiríhají ho.

Rogiímání.
1. “BanSegíě ugbramil mňemohou:

cím íloloem fmhm čloměfa, jenš hhl ob
3le'ho bacha pofeblh a nčmť). Io iofíal
něíterhm 5 bimálů bhlo jeíítě malo,
oni gabali ob něho mčtííích biioů, biivů
na nehi ; jiní saje mhflábali tento bilo
roelmi glomhílnč tím, ge pri; jeft ŽBán
Segíč ípolc'en B buthem glhm, ahl) ípoz
lečně mhlili a pobmábělt libý

Řbo nechce HSohu c'eft mahároati

a prambn pognámati, rohmhfílí roglie'ne'
hlnbne' iohí'labh toho, co npříti neniůge,
a pafli je jemu ftei'a poloinnoft nelibí,
jnabno íi mhmhflí, jal je ; ní tohtočiti.

Ščal tale' fbo lo ohchobn a jcbnd;
ní 6 jinhini nechce hhti poctimhm a
na úííot, left a pobloob mhílí: omlou:
má je tím, ge to tal íchou ohhc'ej a
mhhoba ohchobní neíe, anebo je jeho
left a ňalha jíon pouhé maličfoíti,
fterég to nígle' ceně měcí mají ípramez
blime' omlumh, aneh ge libí, S nimi;
inn jebnati, jíon fami boháči, lteří ina;
lon ftrátn necítí, fteří fi libují ptáme
jen u meliřhth cenach, aneh ge jiní
obchobuíci mnohem hůře jefítě je'cnají
atb. — sAlnehfbo co manzel nepořábnh
gimut mebe, omloumcí je, tiíaje: Bena
farna jeft příčinou mé nelaffh :; neme'rz
nofti; Bhl jíem S ní ofíigen, ohbtgem
menňiho měna, nešli íluffelo, ona mi
nepřeje gáoné rabofti, ona jeft pomahh
hněmime', ona farna jemi chlabnoft f me'
ofohě atb.

“žlneh Ebo ííonph a lalomh, mh:
tačí je ohhčejně ;, almngen a pobporo;
tpa'ní bohročinnhch účelů tím, ge praioí:
Gafome' jfou gli, c'loroěl mníí pamato:
mati na ímé mlaftní gabni lola; lib
chubh nehoben jeít pobporh, jeft nerobě:
čen; jiní hohatffi ať je oň ftarají atb.

HB očích učíterhch libí mohou ínab
tafoíoe'to omlumh a mhta'čfh ítačiti,
th čloivět gali-hl ímé chhhh a neřefti,
a ;,bal je hhti poctimhm aneh ctihof
tnhni; sbalí paf bnbou platiti n 23oha?
sbalí paf na ně 'cá ten, jen; gphtuje
frbce a lebmí a jeít íonbceniipčíínhm
i ípraioeblimhm?

2. E)?ejmhffeglomhjlni hhli ale íroěb:
Eome' ífntlů *Baně, ftetí lohflábali ft
bimh jeho tím, gee'jeít jpolčen 8 Báhlem
a že pomocí jeho mpmíta bahelítroí,
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aby cttamat libi. “Breta taté sIšán ne:
togum a gloft boměntt) jejiď) iim mi):
tušit, čtu: gc tům i fráíomftmí m íobě
togbětené obftáti nemůgc, atc ge fe wg:
pabuouti mníí. prg íatcm icbná ía'm
proti íobě, iai; může obftáti tráíomítlví
jabo? —

3 tohoto Bcsbognébonařfnutí nej:
fmětějfíibo *Bána můžeme bvgnati, tam
až, gtoít a můbcc fagbá \váňců c'toměťa
gamábí ; čtomět máííní pojata) íoubílvá
mc bmou ítciuúd) pábed) scela togbííně,
ano fobě protimuč. Inf Iše poguati gbe.
íšarigeomé tutig mibouce, se ípnomé
jejid), čili jiní Šibé, tvymítají Bábeíftmí,
cbmáíiti je, a měřili, ge taf činí gmoci
23035 bilo jejiď; 61710ímaté. prg mfíat
sDán Segíč totég činit, tmr'ciíi, gc tat
činí, fpoíčen jia G Bábíem, še to biío
peřetué.

ÉBobaným gpůíobem libé pofub
bomoíují ímúm bíttáma přátelům či:
niti, co ftp; jiní Iibc' činí, 30. gíé pro:
bíaffují a příínč tupí i tteítají.

?BŠIaftní bíttt) ímí jiným fífobu
činiti na peticí) a gabrabácbj to nemibí
a mibísti, omteumají je, čtouce: „Siemig
báno, tatomxjď) matičfoftí, fteré ga teč
ncftoií; tagbť) mí, ge bítfp nemaji rosa
umu!“ 23éba ate bětem cigým, fbpg
bo jiš) polí a gain—abpabnou; tu bo:
Bře měbí, že to jejiď) tobiče trpěti ne:
mají, ge týt)ba G číoměfem rofte, že
3 mahjď) fífůbců o. gíobějů Buben ie:
bnou Degěoguíci metici.

$vboí3uě uemibí mnogí tobíčomé
toutání ílvýď) fpnů a beer, ncmibí gc
ffatí íe nab ftaro fmůj, gc uc'í fc bo:
mácí frábegi, aby fi gjcbnaíi pobtaií,
čety) fe iim gatbcc: nc; bčba bětem jiz
uýď) Iibí, tteří maji bítft) pobobně cípy
Bující. Dbřub, tífá íc paf, tat bujně
peněg na. gfmtečné útratu? Dbtub to

ífmcftne' fíatftrno? (3:0 může 3 těd)
bčtí Býti, ilegti prvítopáífuíci? muže,
příteli! buguci nuiííeň fíepe' Lifty, tte:
rá m bvmácuofti nemibí, ate m cigině
má a; příliš Bpftrt) graf. 5835 bojuoft
bomácíóo uepotábfu a obtíiř be břímc
neš Eubcě c'iítiti přeb prabt) cigúmi.

43. Bržíš uší :) hrálomnmi nrhtíkr'm
m poůubrnnmid).

1111301).

233náítebuiícíď) pobořeuftmiď) mp:
freííií *Bán Segíš meífoíepť) ubrus, jen;
m něfoíifa málo tagíd) pcmabu a cfubp
EtáIomftmi žBogíbo, čiíi círtme jebo na
gemi, ítčí, a ftce:

&) m pcboBenftmi v grnu boréičném
přebpvwěběí, jat frátvlvftmí 2303
3 maíébo Dočátfu mocně a bimně
na men čití ive imětě íe rcmiří;

b) 11)poboBenftmí o fmaíu nagnačil,
jat tráícmftmí 2305 gmaíébo po:
čátfn mocně a bimnč u mnitř čili

m ítbcíď) Iibffýď) gtoítc.

c) “Dáte meíebné lvtaítnofti žífíe jeho
napoměběl lv pobvbeufttví :) ítrytém
poťlabn, nagnac'itť tu metife' behat;
ítmí, Eteréá na cítfmi jeho ipod:
má, paf

m pobobeuftmí :) pet-Ii nagnačií
mnitřní tráfu a ítičnoft tége círtme.

d) 933pobobcnftmí o íemcnu mpřtábá
ŽBán, iat tráívmftmí icbo m frbcíd)
líbit!)d; G rošličnínn pottá fe vín:
bem, a

m pobobenftmí :) pííeuici a toufoIi,
jatog i :) ííti lvyíwěttit, jař 23%
na Eonci měfů ugamže Iráíomftlví
ímé na. čelní ííamuým ijetvcním
měčné iptamebínofti ímé.

(|:
V
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a) “Bohobenilmi 0 mm botčiřněm.

s.Ba'nchíč poměběí pobořenftroí:
?Bctobno ieft fráícmftmí ncúeífé grnu
borčičnémn, ftcrég mg.m čívměf, míeí
na poíi fmém; ftetég fice neimenfíi jeft
megi mňemi femcnt), ale Eby; grafte, jeít
mětfíi wííeď) Bvíin a bťmá jařv firem,
tai „geptáci neBefítí přilétajíce prícjí
na ratoíefteď) jeho.

Mosiísnání.

ŽUřaÍéicít gmo Dorčičné aíc mgtůftá
lv ftrom mcíih). žDřaÍáBtfía říňe 23030
círťcm fřcíťaníťá, me froém počátťu, me:
Iif'á, nepřebíebná jeft me 1'mém togfííření.
DÉtať čtenáři, graft) fme' fu foÍéEce
cítíme. Saf málo Iibt' mňimíu fi Bog;
ífébo mviíance, fbýg Iešeí m vae'Ece, jaf
málo jící) ííebomaío bo, fbpš učil; jař
malá Evia ofábfa jeho, fw; :) Ietnicfď)
Bftoupií SDuď) hnutí) na ni. sBeta:, a
apcfítoíomé 8 něfoíifa učenníťp ÉBánč,
paf ?Ratie matťa š nčťvíita sbognťmi
ženami — to Bpía celá cítťem 2303,
iebinfť) bům mobí je 3abrnouti. QIFoo
Byli tito libé? Épíi to Bobáčimíabnoncí
mnoínjmi proftřebh; ř gaíogení órámů
a bobročinnóď) liftamů? 2317“ to ínab
Iibé učení opatření muni moubroftí Iibz
film? mifoíi. % čeíc cfa'bft) té ftáío
něfoíif cbubódf)a fprvftýd) tináitů, oftatui
bvít) ííabé obuté Šem). QBefměBmňiďni
jíouce fi pomčbcmi ílptjd) neboftatfů, [»in
Boiácni (: gbágně přeb gibt) utcfli ie (:
ugamřeíi m icbnom bomě. ?ííc gtoboto
tomu přes lvn'eďp přeťágh)mpfíla cítťew
fm., opanomaía oBor fmčta, gaujaía
rogíičné a mocné nátobp a flvete po
celém fmětě, mi ze fagbt') Ebo; ícblvaíuě
očí ímýd; pžeb tímto bimcm negamírá,

mufi pngnati a mvgnati, ge groítía
amíáfítní péčí 2303.

b) “Bohnbnuítwi n ímaíu.

slšuboínw jeft fráíomftmí neEeífé
fmafu, Ita-i); mgamfíi genu gaběíaía to
tří měřic moufi) a; i gfvfaío wffcďo.

Moaiimání.
Safe málo tmaíu taině a po3ne:

nábía pronifá lveIifou gáchn moufl),
taÉ ge bomaba jeji gceía fc mění a
chutná óíéb paf Sní mpmífiti fe bd:
tať tafe' i fmaté učení Segífíomo měío
prouifiwuti fmvu Bogífvn mocí buňi
Iibífou a mííeďt) gábpóp icií, a měío
pomabu Íašbébo číoměfa proměniti, mi):
čiftiti a poíwětiti. ŽBřcc'tifi abc opět,
mih; čtenáři, co jíme na prlvuíď) ffi-cin;
řád) této iniby m úmobu poměběíi, jaf
totiš Bpío náBošenftmí a nix-amp nárobft
přcb narogeuím Segiffc Sírifta ; a fromnej
6 tímto ftamem íibftma pvaběiffi ftam
iebo, fbpg fe totiž mira fřefťauífá ímětcm
to_gbvítila. Scifi) to togbií! %) npm' gříš
ptamě pošnání Šuba ne toíiřo u meli;
nád; méfteď) a me mpfofúď) mami),
nýbrž i m Ieíníď) íamotáď) a m ncjnišfíid)
Qatrčíď) ; B tímto pognáním pramébo
230W mvťmétá fííeiýetuá touha po fpo:
jcuí %ním, jaf abc na fwětč tař a smláfítě
po ímrti; tn mffuby naftámaií umně
mmm), migí ipm-t) m bomácnofti, uti:
ďmií Boje mcgi nárobt), Iáfťa, útrpnoft
a boBročinnoft umíábaii celé oBce; I)!e
to Byl onen gágmc'nf)Émaě, icng uahvafií
mffeďa írbcc, Etetá ici přiiaía. $a paf
gaffmčft) fc ctnofti, jicbg jména ítaizí ani
negnaíp, Ba :) nich; ani tuífení ueměíi;
tu čiftota írbcc, tu potom, tu íáífa
f nepříteli, tu gapítání íeBe famébo pro
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QŠoba,tu mfffmpobebaiící Iáffa f$obn,
tmůrei a ípafiteli buffe Iibífe', tn btbin:
ftmí a nepřetonaná ftáíoít u mognámání
mír:) Rriítoml), tu naběie Egimotn meč:
nému. „bh, to gpůfoBií fmaž této míti).
— muze, míti) čtenáři! jfifíi rat i ti;
poítígen tímto houfem? sDíňiímáš bo
ráb to fgbee froe'bo, Íbn; Homo $o3í
flpíííš? (Einí i tebe ftmořením nomúm?
Iepffím? floah'nn?

o) *Bobobenftmí o ílrntěm ponabu o perlí
btabě.

íBobano jeft fráíomftmi nebeífé
pofíabn ffrotémn ro roli, ici; naíegna
c'Ioroěfífrljloá a taboftí nat ním jbe a
probá mffecfo, co; má a řoupí pole to.

Dpět pobano jeft Éráíomftloíne:
[\eífe' číoměfn fnpci f)!ebajícímu bool-úd)
perel a ftp; naíegí iebnu hrabou perlu,
obfíeí a probaí ron'eďo, co; měl, a Eon;
pit ji.

St 0 3 i ( m &n i.

$obobno jeft ftáíomfttoí neoeífe'
pofíabn ffrpte'mn to poli t. i. m cítfmi
EBáně níogen jeft nefmírnť) “potí—abmiIoftí

a gáíínf) Segíffe Rrifta, jemu; íe loffeďt)
oftatní pofÍabt) na íloětě ani přirolonati
nemobon. Bbef Iae naíégti ípáfu bnffí,
fteeong nám „Sřtiítuěfloon fun-h bonI
a feííáním ibudm ilo. bomtffií; gbeť
boóágíme ptamébo pognáuí íloate'mam:
to, obpufítční břícýů, onotcnoebínění a
poímčeení buffí, pofíib íloěbonn', pofoj
a potědm m Qnebu ho., a fonec'něnaběií
Šimota měc'ne'bo. ŽmůáeÁi paf Býti po:
Hahn loeIeEnějfííbo a ifmoftnějňíbo nab
ten? — QIIe Bobngeí, tento pofíab gn;
ítámá mnoínyn Iibem poflabem mat—t)
ífrotom, óobí ofoío nebo, ani fi bo ne:
mffímají, Ba fmélooíně a rúbaroě „lapají

nobama po něm. — Eaťoroébo pol-Tabu
mňat fínfíí f)!ebati, a tofíe mošné pob:
nifati, jen abl; I)o číoměf bobpí. $toto3
mííím porubní, co tě ob onobo potlabn
mgbaínje, ob bíebání jeho gbrgnie a ob
nebo jaonIi Ioučí. žRogfoíím'ei bo než
bojbon, proto; momfni fe gnáručí íměta
find) rogfofíi, ne' gapírati a potíačoloatí
nec'ií—te'gábofti ímé; jen Iibe' poťorni a
číftébo ftbee, jen '[i'cérufou bobročinnúd)
3 ně!)oBtáti mobon; proto; uč ie potoře,
tončifti fxbce ob bněmn a gámifti a ctoič
fe n) ífutcíď) Iáífp fřeffanífe'.

Řráíoloftmí nebeífe' pobano ieft
perlí a fiee boBre' a fřmoftné. *Bnía ob
jafšitoa meíiee líbila fe lihem, pro floůj
Ieff a půwaBn, a proto; googí to 'meíiee
bíebáno jeft i braae placeno; Boíof
perlí; ífmoftem neimgáenějffím, jímá
fráíome' gboBiIt) forum), trůnk; a roucha
ímá. ÉBrotog onen fnpee bopíbim fe
brabé perío, probaí co ma, tař opatřil
íoBě potřebných peněg (; gafonpií onn
boBron perlu.

3 círÉem Rriftoloa Ieífue fe ne;
obyčejnou fráíon a půmaonoftí. Sejf
bíamní gáfon jeft Iáífa, její )")er pofoi.
„Qbe panuje Iáíťa a Dofoi tam gajifté
půmabno i_eítŠití; tam fond fagot) ráb
a Bege mfíí přefááfl) práce a pominnofti
ftalon íloébo ; tam ípočíioá taťé poše:
[)nání Žioší, taf ge poftaráno o mííeďo
potřebí) číoloěfa; čaíem i bojnoft tam
gamítá. — Iam té; afmítá i mfíeíife'
umění fráfné a ftce me fínšbě Hjogi.
%igme jen, jaÍ umění ftamiteííťe' m eítfmi
Rriftomě loohoetío. Sať meíeBne'd,)ránn)
pnon fe netoIiÉo n meíifod) měfteď), ale
gbe a onbe u proftřeb meínie i o famotě
na loýňináď). Sejid; mpíofé Hello!;
gbárné jíon mopobobněnf oblohu nebeffé,
jeiid) mobútne fíoupo a fítíble' meíeoné
wege pnon fe fnebefům, jařobp týtěll)

8
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fpojiti nebe (\ gemí, jatobt) měíp Býti
buňcm Iibíť'óm tafomým též chřířem
Safobvlvúm, po ftete'mg anbělé ftoupaíi
B neBeB botů a obfub na nebe. SDDtěcbto

(š;tcímů jmtjcb gamebía paf círfem umění
maíířífé a futbařífé, ftetéš nágorní meíífé
fťutfl; Řtíftomt), aby je nám mtíjflt) co
nejmíce bo pamětí i bo írbcc, nágorní
téz nejboríímějfjí ctiteíe 2303 a hnutí
bobrobincc Iibftíva, aEpdwm anid) Brali
fi příťIab a gbe uo. gemí jiš jafol'n; to;
lvarpffiíí B nimi.

© tímto uměním fpojuje círfero m
ď)rámcd) ímínl) umění bubcbní. Žíšágní (\
meícbní ;,wufomé\varban ablaíů Iítfřtjd)
pobimně půíobí na mpíí Iibíťou, ucbma:
cujíce a gauáňejíce jí jařo na fříbícď)
anbčíífť)d) steboto obyčejném íměta bo
říííc gásrafů, bo řífíe nebcjťe',» níš pramí
píjmv fm: ze je na ní rogíébají měčné
gpělvt)anběíů. Řbo ímuteu, ftv m bufíi
togermán, fagbť) otřímá při bojemnód)
a nadáním; pííuíď) círfeívníď) jaf mocí
tonů taí ívóguamcm fmatí)d) jíom; bo
buíje mací je fíía, ínaba po Dobumiíúd)
ífutcíď), touha po ipojení 6 %obem i na:
běje Buboucíbo Šímota.

*Broto fbpg čímvěf 3 tobe oBvčcjnéýo
fměta, se ímé ftatoftí plné tomácuoftí,
se břmotu a Iomogu trhů aneE Mambu
a ňpím; bíícn a towáren mpjbc a na
nějaíou cbmííí fe ubírá bo chrámu,
n) něm; najíc ím. círfem mfíeíífc' fráfne'
a meÍeBně umění Iíbfřé móubřc upotřez
Bila: cítí tu gajifté, ze ftojí m přebííni
neBgG. Šuf mocně a půmabnč bvjímcí
bo tn míjcíifá fráía a meícba, fterág
tu jeít m Iíbém íongmufu ícřaběna, ge
fe ga ňťaftnébu pofíábá jaře onen tupec,
jenš naíegí hrabou a ífmcítnou'períu
a prchal co měl, jen aby jí foupií.

d) *Buhobcuítmí :) tngíímnči.

Dbfjcí paf Sešíč opět f moři ga:
Iííejffému, a jbromašbíí je E němu gd;
ffup mnobt'), tať ge mftoupíí na chičfu,
a mífcďmt gáftup Bp! na gemí pobíe
moře. % učit je mnohým měcem m po:
bobenftmíď).

%vňeí toůfémač, abl; togfímaí,
a m,; togfílvaí, pabía uěíterá grna
mcbíc ceftt) i jpoíííapa'ua jfou, a přiíc;
tčIí ptáci nebefftí i íguúaíí je. Síná
paf babía na mífta ífaínatcí, Ftcgto
neměla muobo gemě; tt)ď)Ie ftce mšcffla,
ale fbpg mgeíjío jíuncc, umabía, a
že neměla bíubofčbo fvřene, uífóía. Síná
paf pabía m trní; i \vsroftíc trní a
ubufiív je. 91 jiná DQ'DÍCLm 35cm bo:

Brnu, í mvbaía ušítef, neítcré j'toncíz
ívBm'), jiné fíebcjátnáfobmj, jiné třicet:
nájol'mó.

Sřbo má uffi f íípfíeuí íípě. $<
přiftoupímfíe učenníci řeříí jcmu: sBrač
jim mímvíě m pubebeuftmícb? $( 011
obpoměběm, řefí jím: *.Btoto že mám
bání) jeít gnáti tajemftmí fráíolvítmí
nebeífébo ; ale jiným w pobobcuftmíď),
ani) miboncc nelvíbělí a ílpíjíce uefíty
ijetí ani; toguměli. Sejf paf poboBen:
ftwí toto: Gímě jeft íícmo !Bcgí. Rteří
paf mebíc ccftp, jíou ti, fteříg íívfíí;
aíe potom příďyisí *óábcí a wvuímá
ge írbce jcjid), cín) měříce ípaíeuí ne;
Byli. %!ftcří na jfáíu, ti Ibvš Míjí,
3 raboftí přijímají Homo; aIe ti ne;
mají foi-cílů, jegto na čas měří, a
m čaš pofufíeuí obftnpují, ftere'g paf
mcgi trní pabIo, ti jfou, fteří fípfjeíí,
aíe jbouce po rečomání » 3503 a my
íoffcd) Šíwvta Búmají ubuííeni a nepží:
náfjcjí ušítfu. Qííc fteréá iv gem bo:
Brnu pabío, tí jíon, fteří íípňíce Homo,
m jtbcí bobrém a múBvrném je gaďp:
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mámajf (: ušitef přináííejí iv ttjaěíi:
mofti.

9! o 3i i m 6 n i.

sJšán S'egiě připobobůuje íme' ilo;
mo a ímé jpaňteííťé bílo jemenu, Iib:
ftmo paf poli, na nějg .toto jemeno mi):
íeto jeft. s.“[šůbarolní Búmá toglic'ná:
taf tafe' jíou libé rogíičné »omabp;
g c'áfti Domain; fíoma 230350 gáboftime',
3 c'áfti pomabl) flomn ŽŠogímu obporuc'
a nepřígnilve'. ge jména jíon ne'f'teříIibe'

a) frbce tať gatmrgeíébo, gef ono
můge íe přiromnati ceftč ufííapane'.
Sion to neměřící, ftcří majícc oči nez
mibí, majíce nn'i nejípííí, poněrvabg
nechtějí miběti a fípffeti, co QŠobem
ajemeno jeft. Dni rbtt' ga pram'cu míti
jen to, čebo fe rogumem m'íaftním mw
bon tompfíiti a co úpínč probííbnouti
a pojmonti mohou: o nid) platí íloma
$Bíímafm. ge jíon: „Inn-be fííje, a ne;
obřegamjď) írbcí a nffí, a še je mm:
tft; ĚIIFÍNI ím. protimujíJ' (Gť. ap.
7, čl.) 3“ Š.IšánSegíě nařífaí na ně,
řfa: „Setltíaíc'me, Hen); gabíjíě proton)
a Éamennješ tt), fteříg ]? tobě poííátti
jíou: Eoííftát jfem dne! íbromáábiti
font) tme', info Uepice íbromašťxuje pob
Éříbla fuřátfa jiné, a necýtěí jjil" (SIRat.
23, 37.)

b) Sion gaíe jíní Iibe' pooobni
půbě 6 pobfíabem ífaíuatým, fbež, íice
femeno fejbe, ale opět Bral) vaínďxi.
Ěito jíon Iibe' neftáíí , lottfamí, fteří
bneB měří, šítra boďmaní, bneo mron,
gitra jfou cbíabní, bneš činí přebíemgetí
nejílíčnějjíí a nejpeivnějn'í, šifra jiš
gafe jiď) gapomuěíi.

D 'ejiď) ofubn proneíí fe .Qriítně
tatto: „Šábltl'), fbo mgtabnje rufn ímon
E 191an a obíibá íe na gpět, není gpů:
íant') fu fráíomftmí $o3ímn, (Sůuf.9,

62.) ale Foo; íetrmá aš bo fonce hm;
jen babe" (Žmat. 10, 22.)

c) Ěřetí tříba Íibí poboBá fe půbě
tr1títn.5aroftíe'. Slibe', jicbgto ftbce jeft
přepíněno Šáboftmi po jmčtífe'm ftatfu,
bojne'm (Webu a po rogfoffí těía , ne:
mobou orofíem dyipati potřebu moč:
ffibo fměta. Dni přííiě jfou gaměftnáa
ni tětcm, neš aby měli čafu a ánti
mnfíiti na ímou bufíí. Go je nemůge
jífři, piti, tutama [)ntatati a co neíeftgi
ímnfít) tělefne', to nemá u nic!) gábne'
ccm), o to neftojí. sJšwccímějafo libé
nemocní, jicbgto gaíubef jeft přepíněn
íía'ofoítmi a Iabůbfami: tař i oni ftramt)
obyčejné a. abrawobatné íe fftítí a bafrti
jim je ronncena, ji momríjují; protoš
bí fm. apofftoI: „Iěíeínt) čIome'řnecbápa'
těd) loěcí, Iterég jíon Sbnďpa Ěogíbof'
(1 Rot. 2, 14.)

%abííbni bo íeBe, mih) čtenáři!
nenáíešíšcíi fte' aneb one' čáfti libí;
i pros ÉBoba, (161) ti Er)! mgbt) jmou
luiíoítí nápomocen, BDGpobobaí fe půtě

230550 a mnbáwá úrobu ftonáfobnou
citů a ffutfů Bobnmiíúcb.

e) *Bnbobenítmí u nneniti :: o jíti.

$obano jeft frálomftmí nebeífe'
? č'loměřn, ftctúg najel bobtébo jemene na

poíi ímém. n\bpg paf Iibe' gefnuíi přiffeí
nepřítel jeho, a najel fonfoíe megi pije;
nici a obefíel. QI fbpg pffeníce maroftía
tebt; ufdgal je i foufoí. s]3iziftoupiroij'e
paf [Ingebníci Ijoípobářomt), irefíi jemu:
*Bane, amu; jf! nenafeí bobtébo íemene
na poli íwénl? Dbfubg tebt) má fonfoI?
3 řefl jim: číoměf nepřítel to nc'inží.
Gíušebníci paf řefíi jemu: (Ebcešzíi,
půj'oeme (: mptrbdme jej? 3 řeří: ŠRe,
abnftejnab trbajíce foufoí, nempttbaíi

ei!
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“>qu 8 ním i pfícnici. mecbte af obé
fpqu rofte a; bo gui, (1ln čas sní řcťuu
Šencům: Gebcttc nejprtv fvufoí, afmašte
ici w ínopfp fípálení; ale pfíeníci íbw:
magťte bo ftcboln mé!

Dpět pobobno left ftáíomftwí ne:
Beífé ííti pun'tčué' to moře a se mfíeli:
tého píobn rybího íbtomágěuiící, tte:
IDIIŠÍU,FBI); naplněna byla, \vptábfíe a

W \ \ \. “>„

a aíé prvé gamitaíi. _
%! tafomými lltllobými pobobcn:

ftwími mImviI jim íívmo, jat; ňwbíš
apnea, a Beg poboúenítmí ncmíulvil
jim, ale nčeuuířům mpřídbaí wííecfo
foufromí.

Mogiimáni.
„Qt—t);něfbl; míbáme, ge fc běií na

ímětě neíptamebíuofti (: ;,Íoc'im; a ge
gůftámají Bcgewííebo treftu, Ba ge, Ebo;
je páchají, stoly: něÉbp i čafne'bv ugitfu
a pobobíí mímají: přepabá náš trpfx')
cit a fpramebíimi) bněm, i tágeme fe:
“Brněpaf 231K)to boponfítí? proč netepe

mt
proč ibneb fmrtí new!)blabí Eruté náfil:
1162)a 510mm) gofríífu 3emě?

ŽRa tyto otágft) obpomíbá bneB
Sešič Rriítus poboúenftmím :) fcmcnu
ímíffeném B fouťoíí a o ít'ti. “Bramíť:
„mechů, ať foufoI a pffenice ípoíu rofte
a; bo gui! ——paf řefnu gencům: Ge:
Berte ncjprm foufoí a fmagtc ici rv fnoz
při; f fpáleuí ; ale pffenici fbromaš'óte
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bo ftoboít) mě.“ iBobaně pramí to po:
bobeuftmi oiiti: „ŽBptábfíe ííť, lvaíraIi
boBré robi) m nábobl) a gíé proč gamí:
taIiJ' řeší to tcbp m negpvtateíué rabě
QSogí, (151)nebo! gbe tagu) Dřífím'f bneb
po gpácbcmc'm bič,—u nábíe trefta'n, ale
Íegí taftc'g ro rabě 230313 aBt) fpramebíi:
mému treítu na toěc'noft't gábm') gbřífí:
m'ťů ncnffeí. ŽB tomto Břígení jemi fc
jat Iáífa, taE i ípramebínoft Bogífá.

Semi fe IáiFa; bámáť žBůf) břífíz
nífům Ibůtu Epoguání feBea fnapramcni
ímbd; d)t)B; báwá též ípramebíimúm a
těm Ito;- minou Begbognúď) trpí, přítez
gitoft, aby ijemiti fmou ttpčtiwoít,
Ia'ítu Euepřdteíům a ímon obbanoít to
můíe 23o3í. iReBof Ecg utrpení není
trpěliwoíti a Beg Boje není mítěgítloí.
$?va neBoío Býmaío Ščctona a ibios
Hetiana, těď)to bubiteíů fteíťanítma
m pttom'ď) ftoíetí, gbag bt) cítfem mobía
bonoftti íe neiífmčlejfíími ogbobami
fmjmi totigmučcnníto?

Semi fc paf n) tomto gřígeuí i boa
tonaIá ípramcbínoft Ešoší. 231W čcťá
na fonec měfů, aby to přííném íoubu
obměnit ctnofti a tteftal'. neptaroofti.
„Qagbtj tu přcbmoíc'm Eube přeb íoubnou
ftolici icbo. Rho naíegeu Dube glofpuem
a btífínífcm ncfajícím, af Bot na gemi
ftamn fcbe mošffíbo , ať BDI Bobatcem
a fnígctcm, icft a gůftane to očicí) QŠogíď)
foufoíí, ftcráš tot-genu Babe na oheň
„pálení.

29u5, mih; čtenáři! matt) pamětíím
tědbto buboucíd) ání, této íítě, na ní; gaz
brnuto Bube tveffťeré Iibftmo, abl) pa;
mátta taE rogbobnébo bne běfíía tebe,
fboábp fnab cbtěí gabočiti na cefto břichu
(1atm íííiía i Mašita tebe, řbnfoíi fráčíě
ceftami přitágání 2303íď)! —

44. San křtíttl up'mtrm m žaláři.

$Břeh beífíím iig čaícm ©et-oba
iaí Suna ťřtítcíc a mfabil icj bo Šaíáře,
pro \berobiabu manáeífu %itipa Bratra
ímébo; nebo řífa'maí Sam [Jerobeíomiz
%eíínffif tobě míti mangeífu Bratra
ímébo. .bcw'oias proto íÉIábaÍa. Ieft
proti němu, a chtěla ÍťÍ o [)L-biopři;
pramiti , ale nemohla, nebo .Ěerobeš
oBámaI íe Sana, měba ici [u)ti mugem
ípramebíimím a frontám, i týrání! ici,
a Hoóaíe bo, činit mnoho tte rabi; icbo,
a táb bo poftoucúaí. Sřbpg paf přif'ící
ten přibobný učinit „Sjerobee m ben
fmébo natočení toečeři fníšatům ímom
a tiíícuífům a přebním 3©aíiícc. 21
5133 tam inemu bcera tě .Šcrobiabt) a
tancomaía a líbila fe ©erobcfomí i nm:
Iubobolvuíťům, řcfí f'ráí bímcc: 5131—08,

gač cbccč a bám tobě. $< přiíábí ii:
_Bac'foíi profiti Eubeš bám tobě, Bot to
Bola polomice mébo fráíomftmí. me:
táŠÍD lvoffebfíi, řcfía mátcři ímé: Sač
mám profiti? 91 ona řena: Ba Malou
Sana fřtiteíe. 21 mffcbííi vueb 6 ďnoáa
táním fn fráíi, profila tfouc: Gbci abpť
mi bat bneb na mííc blamu Sana fřtiteíe.
& garmoutří fc fráí; ale pro přiíabu
a pro fpoínúobomníťt) net!)těí ji ga:
rmoutiti; ale poííam fata rogf'ágaí mu,
přiueíti bíamu Sana na miíe. % fíeí
fat, a ffaí Sana ro gaíáti a přímí!
bíamu jebo na mííe, a bal jí bímce (\
bímfa baía mátečt ímé. Go; ufívfíexofíe
učeuníci icbo, přímí, a mgaíi této jeho
a potbomaíi ic m hrobě.

Mogitmání.

„berobeš lofabií Sana Éřtiteíc bo
ga-Iářepro \Šerobiabn mangcífn Bratra

. ímébo tohftně proto, žeSan mototal Érá'li
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fpoíec'ne' Šimobotí B mangeíťon Šime'bo
pofub bratra fme'bo a Šabat, abl) Éráí
po gáťoně žBošim geninn tuto ob febe
gapubií, jeíitog taťoloíynato Šimotem
QBoba těgcc urááí, i nárobn íobe' pob;
řígene'mn poborfítiwť) přifíab báioá.

QR“ máífni flvon na tuto genu
upoután, nerab fíbcbaí tafome'to nabo;
menutt a ietifog gerobiaba tég mčběta,
iaf San o ní imbffíí a iať přiínč na
3abn5eni ieií boíe'bá, naíe'baía na ©et-oz
befa, abl) farateíe pomaáomaí ga čtoměfa,
fterb mífetec'ně urazí fráiomfťon bůftoj:
noft a aby bo gaíářem atreftal a tmí:
čení přitvebí.

ímobíbt) omííem nětbo moítiti, ge
tato řečSanoma fu fráíi bota mfíetec'ná
a přiíič fměíá; neboť on bot pobbanbm
©erobefombm a bobtanému neííuňí
mottjfati přebftamenému cbbbt), item-eg
na něm mibí aneb bofonce jen tuffí.

?Imffaf jinát bylo u Sana. San
bp! Qiobem pomoíam) mramní fagateí
a farateí; on bot přebebůbcem *.Bcíněa
mě! ton'ecřo, co bblo proti gafouu 2%:
gimn be; obíebu na nigtt) aneb mnfofť)
ftam Iibí, mečem ftoe'bo floma mbbía;
gomati. Qíe toboto fxoe'bo pomotánf
řágaí pořáni na poufí ti bžíffnífům mííeď)
ftamů a miba meíih') bříď) ro paíácu
Eráíomíte'm, cbtěí i tu nepati pramen
poborfíení pro loeíífeten tři: a gamegiti
příčinu bnělou a treftu QSogíbo. Gan
roěběí, že 6 tafomon řečí nepřijbe trati
a brootn jebo robot),on mobí přebgmíbati,
ge ftrgí ga bobrou f(nábn floou proná:
fíebomání, Šaíář a fnab i ímtt. Sieg
pomoídni jebo taf gabaío a proto; ne:
bbaie náfíebfů, tona! pominnoft from:,
a jaťťoíi ano mámě proto že ropomirv
nofti ímé gemřeí, ftojí tn meíebnt') a
fíamnť) co mojín, jen; fmrtt' froou měei
ípraroebíiwe' mítěďttoí bobnb

Řagbť) tbc; ma' pobobnou Domin;
noft, fbog má bbti učitelem, mbeboioate:
Iem a toůbeem iinbrb, má jebnati po:
bobně, má Iibem minmiti prawbu, má
pobřigené ímé npogorniti na iejiď) cbpbo
a ioabt),1ná jim nfagomati ceftb a bámati
na rufn proftřeb'ft), jat bt) mobíi ge
ňfobt) ímé aneb ge ímé sábnbt) mbbřeb:
nouti. ana tatto iebnati gpočátfn po
bobre'm, má tárati ííolot) mííbnbmi,
iafe'g upřímná Iáffa na iagof fíabe, a
in); to negpomůše, má borcigeti přiíně
a bůraůně, a m;; ani to negpomůge—
nnge může říci: Sá motonat pominnoft
ímou a nejfem ga wáš mice obpoměbz
nbm. Inf piffe fn). š.13ameítIímotcomi:
„Stag fiomo, nabígej n) c'aB i neméně;
trefci, pros, gebnej me mffí trpětimofti
a učení.“ (f “Eim. 4, 2.) Eat to maií
činiti robic'ome' naproti ímbm bítfám,
boípobáři naproti ímé če'lábce, 'ontbomní
ípeámcomé naproti frobm oíabnířům,
nčitcíoloe' naproti bětem ffiotm'm iiid)
robic'ům, přebftaloeuí obci naproti frobm
ioufebům, učebnici naproti ímbm pob:
banbm. —

Řbo přebftamenúm jia tafome'bo
napomínáni fe bojí, pončmabg bojí íe
tím pogbt'ni Íáíft) a bůměro n imbď)
pobčigenbcb, aneb botonce potfati fe
8 bněloem, obporem a mfton jeiid), není
ímébo poftamení bobcn; ano on fe c'aftoe
trate meiice mbíi; neboť upřímnébo;
praiobomínmnébo a tágne'bo přebftaloea
nebo magi íobe' rognmni _bobžígení libé
lvice, negli boiáenébo, ííabébo a tato:
roe'bo, ttert') to a ono toi a tají; oniť
prami, ge tento ieft faieífnť) a ge nervi
číomět, na čem 11 nebo jeft.

Sřbo ate ;, bobbanbď) ífntečně fe na
íioe'bo přebftamenébo 'bněroá pro gaftouz
gene' napomenutí, poboben ieít berobe:
fotoi a ebobnje melice. Íent gajifte'
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iefi příteíem nafft'm, fbo nám prambu
upřímně potní a ftomn fmčřuie, abocbom
ímé cbnbtp obíogiíi. _Iomn máme tafé
upřímně běforoati. ŽRifámaji: „fjotomé
(bd) gbrmoí, fbo nemoc potní. —

_ 2. ©erobe€ přiíábaí: „3ačfoíi
profiti bnbeě, bám tobě." ©etobe€ 'g'e
probžefíií, že

&) přiíábaí tma'pně, beg úmabt).
“Břiíaba ieft oblooíáni íe na Qioba

co ímčbťa, ge mlumínle prambn aneb
še ípíníme, co fíibujeme. 2311bi3ii; to
neb ono přebmětent přííabt), máti) mn;
ííme bobře uloágiti nač přiíabáme,
i f(oma, ftetómig přiřabu woííomnicme.
Sňoapne' přiíabdní f tomu ína'ono můge
méfti, ge břiíabáme na neprmvbn, ro:
němabg jíme ímou pamět bobie ncgfonz
maíi, aneb še přifabáme na ííib, Hen);
fvíniti nemůgelne aneb nefmt'me, ponča
\oabg lime íííbiíi fčemn ptáma nemáme,
aneb co to íííe nafíí neíegi, anebo co ieft
proti gáfonn ŽBogimnčili nemtamnofti.
.berobeš ffutečně bege mffí rogloabt),
ro opiíítwí a ofongíen piimabnbmi po;
bobr) niíabé tanečnice přiíabaí, uetoěba
co fíibnje a iaťtjmi ílomn ptiíabá; nebof
Eten) ro;,nmnt) Éráí bá tanečnici pololvici
ťrá[omftroí fme'bo aa tanec?

Dn paf probřefíil fe bále:
b) ge Íbn; pognaí, co beeta ©et-oz

biabt) ob nebo gábá, totig bíamn čili

beggingotí Sanomo, jí na tom pomoíií.
(Sboroěfneímí nic fonati, co bt) bylo

proti gafonn iBošímn, čili co bl) bylo
nemramne', proto; tafé neímí nic tato:
mébo fIibomati a tím méně fntí flib
o měci nemramné přííabon ftmrtiti.
©Iib o ffutfu nemraivne'm jeft fám
m íobě nrášfou 2303, tím mětňí ale to
urágfa, Fongbt) čIoměE bofonce Ěoba
toga! ga fm_ěbfa, ge mofoná ffutef ne:
mtamnt'). Eatomá přiíaba nemůge,neímí

nífobo mášatí. Řboš tebt) .berobes ufíty
ffeI, že ona bímfa cbee, abt) topfonaí
ffutef proti gáfonn iBogímu, aby bal
gabíti Sana, měl fi ibneb připomenouti,
se m tom jebo přifaba bo neloáge, mágati
nemůge, a měl gáboft její tágně o'cnn't;
nonti. Dn ale, iafoš nerogmášeněpti;
fábaí, tafte'š netogroágeně ptiíabu ímou
fpínií.

Io bobře fi pamatuj, milí) čtenáři,
ge tebt) niťbo nemá fmapně přifábati,
ne to opííftlví, ne to bněton aneb iatčfoli
todfíni a ze \oeíifon jeít ďwbon nčfterbď)
libi, ge čafto a při \oěced) Iebabpínd)
ptiíábají; neboť Íbo čafto břifabá,
fnabno i floabne' ptifabá. išwto bi
sBíímo ím.: Gíoměř, fterbšhnobo při;
íabá, naplněn bnbe nepramoftíJ' (Git.
23, 12.) „ŽRebnbe beg treftn, fbobt; fn
měci marné mgaí ime'no 230311“ (5 932013.
5, II.)

íDáIe pamatuime fi, ge fbngbt)
ífutečně číoroe'f tmapnč přiíabaí a paf
bogná, ge fioon přííabn flošií fmůíi
měci břífíné, čiíi ze ítíbií fťutef ne:
inramnt), m taforoém bábu přiíaba bo
nemáge, anobrg, ge, tbnbt) ii ípIniI, norvť)
bl) goman břicb. mozu; tebt) číoloěf
přiíabaí, še fe jinému pomftí, jinému
fífobu učiní aneb fmc'mu nepříteli
n) nou5i ničím nebřiípčie, ieft přifaba
ta ničemná; on ji fpíniti nemá!

maproti tomu gaíe, to:); číowěf
ptiíabon ftmr'oil íIib o bomoíené wěci
anebo o bobre'm ířutfn, piiíaba ta lodge
metice. ŽBročcigologftmi jeft tai Iveíih'nn
břícbem? Be manželé ptiíabon ftmrtiíi
fobě fíib obapoíne' roětnofti. íDůlegitoít
taforoébo flibn na tom íe gafíábá, ge
mgaí číomčt mffeměboucíbo a ímatébo
Žšoba, břííne'bo íou'oce íwe'bo ga ílvěbťa,
ge mpřoná co fíibií, a je lopatou! na
febe trefit) jeho , fbngbp florou ímému
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neboftáí. — *Brotog Babiš opatrný
m fíomeď) jlvtjd) a tci Bgaímiítou EBáně:
„(Botog Qbojpobine ftráš úftům mám a
bméte tvůfoí ttftm mám."

45. jtšíš nafotil 5000 líhíý

lljípfjem Segíě o ufrutne' ímtti
přeběůbce jmébo, ochraI je BQLpofjtoIt)
ítvtjmi přes mvře gatilcjjté na pufté
míftc. ufípffcmííc :) tom gáftupomé
jíti ga m'm 3mčft pěfjft), fterég fbpg
ugřeí Šesté, íítoft měl nab nimi, je Byli
jato omcc nemající paftúte, a počaí je
nčiti :) fráíomftmi bojím, a tip, fteříg
ugbraroent ottcbomaíi, nabramoroat.
QSpIapat Bílgto melifonoc, ben jmáteční
gibomfftý. 91 tím; je ji; probliío při:
ftonpili uc'cmzíci jeho, tfuucc: il.—'uftéieft
toto míftn a již bobina minuta.; rogpuff
jc, af jboncc bu nejbíišfííd) \vejnic a
měítcc'ct nafoupí joBě pofrmů,_ fteréšbt;
jcbíi. 21 obpoměběm tet! jim: “Dejte
mt) jim jífti; tíšitipomipať četl: Dbfnb
nafoupíme cbíebů, am) pojebíi tito? $a
pat řetí gťoufíeje bo; neB fám mčbčt,
co d)tě[ činiti; proměběí %iíip: „Sa
bmě ftě peněg cbíeBů neftačí jim, att)
jcben ťagbtj něco málo mat. “Dt jemu
jgbeu gučennífů jebo, Dnbřej bratr
©imona $etra: Seftif gbejebenpadjoííř,
Hen); má pět (íjíeEů ječnťjdj a “mnětvím;

ale co jeft to megi taf mnobé? Iebt)
teť! 3e3íš: ŽRogřašte Iibu pojabiti je.
23%) paf mnoho trám) na míftě.
3 pojabiío je mužů mpcčtn ofoío pěti
tifíců. cht) maat Segíě (!)!ch a učinit!)
bift), rogbámaí učennířům, učcnníci pat
jcbícím; též i „96 jat mnoho d;tě[i.
91 fu); Bytí nafocení řcI'I učennítům
jmljmz GeBeřte brobtt), ttcříg pogůftati,
ať negbpnon. Iebp febrali, a naplniti
bmanácte tofjů btobtů gpěti djíebů jec';

mjd), jen; počůjtaíi po těd), ftetíg [>in
jebíi.

fakt) ti íibé ugtemfje bin), Éterťjg
M)! učinit Sešíě, ptamili: Ěentof jeft

Ěebt) Segíš, Foggpoguaí, ze ótějí přijíti,
abl) jej dmtiíi a učiniti fráíen't, ující
opět na born fám jebínú.

%oaitmánt.
EIijeoBccné raboftné pobimení gmo:

cnito je Iibu, an mibí , ge sJšcinSešíš
nčfoíifa málo cbtebt) uafptit meíifé
mnošítmt Iibu; i cI)těIi 50 na míftě
probíájíti ga jmébo Iráíe, bouřajíce, ge
niřbt) mice nebube nouse m žífji jeho.

Soft to pubitvná pomaba mětfjibo
bitu Iibi, še nemofjou je bofti nabimiti
tomu, co %Sůf)nabobpčejnúm gpůjoůem
fond, auto taftfa ani ft nemjjínmjt' tobe
jamébo činu a tvýí'lebtn, fbvš jej 231315
spůjobem ptirvgeníjm a tagbobenním
čití ceftvu wěčm)d) gáťonů jměta fmíftu
přimábí. íDneG binn' je gáftup tomu,
ge Epán, jit-ge něfjog mfjeďt) měci uc'inčm)
jjon, Homem jmúm to3mnogií nčtotif
cbIeBů, tai ge ítačiío Énaípccm' tuned)
přítomnýď), a titég libé míbají fagbóm
totem, jat 13cmjměta tentýž ťoná 3á5tať
a ftce ííowem imám jen jebnon, totig
při ítmoteuí jměta mýííommltjm, ale
pvjub lv fiíád) přirobt) gnějícfm a půjct
Bícím, ani; paf tobe ft meticc májí a
mběčně tvňímají. Abíetoínít na pobgim
aneb 3 jara mpnáfjí něco obilí na Dubá)
tamenád) a rcgjíma' rv peti, a » zníd)
nemůge aut ftačiti 6 obftibcm míjeíiřé
úrobt) 3 těcbto 3m poffíé; co ropnejt na
rameuáď), to muft' npnt fmágeti bo ftobol
na magid) meíiůjď). Wima) to, co mííe
tu 3tůítá ani; 5131toínít najít, co tattfa
famo je najíte. Sate' tu tam) jen a
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otamt) pro pottarou boootfa, jaře tu
přírůffft) Íefů pro ftamou, maření a
motápění bomů.

91 tato úroba gemč opařnie fe ročně
a trtoá mnohá ftoIetí. Droffem ge čIowěf
mníí íátft) gemi gúrobňující a útobou
monefíené bofagoroati uměle; aIe nejen
číomčř je bofaguie, noh-3 bofagu'le je
též, beffť, fníf), poioětt'í i íIunce, ta! ge
mffeďp tafřťa filo přirogenofti jemu
fíouší a napomáhají. Saťá fe tu jemi
fftěbroft, ochota a Íáífa QSoŠí! QIIeto
libé tafřťa netoibí. Ěetou bart) aíe po
bátci mnobo fe neptají. — Dnino libé
m ím. eioangeííum lvíbouce 513mm3e3iííe
tař bimotmornébo a fftěbréóo, cbtěíi I)o
učiniti frálem, ale nynějííí íme't upírá
frálomftroí 230511,přeftámá ctíti a meIe:
Bití iebo co wm íměta, přeftáloá pro:
fiti bo a běřomati ienm co loIábci a
pánu přitom). — 9321)loffaf neiíme a
nedoeeme Býti gpočtu těcbto neloběčuýcb;
mt) roěbouee, ge wíí e, co máme, ob nebo
máme a že Beg nebo nic nejíme, ctíme
a meíebíme bo \oběčně a Bubeme taf
ctíti a meIeBiti I)o pofnb nás nepomoíá
E foBě bo fměta loětfííď) jefftě 3á5rařů
TWM

46. Bežíš mobil po moři.

Stogfágaí tafe' Sešíě nčenm'řům
Doom, aot) mítoupiíi na Íobičfu, a přebez
fm jej přeů može, agl'aorogpuftií gáítnpo.
prš paf učenníci Boíi BIobičfou 11pro:
ftřeb moře, počal mítr fiíně Bonřiti, *af
ge jen 3 těgfoftí fe píamiíi. ŽBřičhorte'm
paf Úbění nočním Bral fe fnim Segíě
iba po moři. QImíbouce jej, an ibe po
moři, nIefÍi fe řfonee: Gttaffibío jeft
to, a ftracbem fřičeíí. QI bneb fnim
ptomhu'oií Sešíš, řfa: ?Donfejfeg, jáť
ifem to, nebojte fe. 3 obpoměběm$ett,

řeťl: $J3anejfifíí to to, rogfag mi ffobě
přijíti ;po loobě. QI on řefíz $Z[Sojě. QI

moftoupiro ŽBCÍL'gíobičft), fíeI po mobě,
abl; přifíeí fSegífíowí. QIIetoiba mih:
mem), Bál fe, a počam tonouti fřie'eí,
žťa: *Bane gacboivei mne. QI bneb
mgtaýí Segíš rnfu a ucbopií jej a řefí
jemu: Waíoroěrxuj, proč jft poďml'ao:
mal? 21 jařg oni ioftonpiíí na Iobičfu
přeftaí mítr. Ii paf, fteří; na Iobie'ce
Boli přiftoupimňe, fíaněíi íe iemn, řfotv
ce: Siftě Gott 23o3í jfi to. 91 přepíaž
ioiloňe íe, přiffíi bo gente gencíatetífé.

%oaiímání.
$Ban Segíě—cbobií gágračnč na mínáď)

moříftjcí), i ŽBťttaurbopíto ga rnfu nbršeí
nab mobon.

Iento bilo učinit Segíš ponge přeb
očima nčenníťů flood; patrně proto, aby
gielvií jim nabíibífou mocnoft fmou a
porogímbií ie fbůmčže to nebo, poněmabg
neboíi boínb bíoubo to tomatoffftlou
je!)o a nemohli tubíš gprofftěni B'ti
togíičnoď) přebfnbřů ímébo náto'oa. še
přebínbfo ro5íičnť)migaiati Boli, moíloítá
i 5 tobo, ge iař mile ípatřili ofoon ŠZpáné,
an na mincíchfráčí, rooIaIi: „Cžtran'ibío
ieít to."

ŽB tebbemíď) boBáď) bofub míra
Řriftoma Iibítmo neoíroítiía, [;oloěío íe
roůbec te' poměře, ge ieft roe ítoětě loeIiEá
boinoft fttafíibeí t. j.“ge gti bncboloe'
aneb, iai řífali pohané, ati Bobome' a
poíooobomé m rogíičntjď) poftaloáď)
i m poftaroáď; Iibem pobobnúď) i to po;
ftaloád) gmířat gjelouií fe íibem a jím
mfíeíiiaf ]Tfobua gťágupřiuáfíeií. man e
mira fřeíťaníťágapubiía taforoe'motmoro
obtašnofti Iibffé, něíc, še 23135jeft iebinť)
231%), jen; míábne froětent a mňeďo
naplňuje ímou přítomuoftí a [affom a
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nebopoufjtí , abh gti bucholoé íměíi na
febe bráti maío a fofti čili poftamu
Iibjťon aneb groížecí, a 0.131)jměíí sIomoÍně
běfiti a hubiti Iibítmo. Dmfíem im fře:
jfanífhch bobád) na mnoha mt'j'teď)nbr:
geta fe ponětub ftará poměru, ge gjemují
je ftrafjibía, i bhíi Iibé, jen; trorbiíi
i přiíahon ftmrbiti chtěíi, ge tafomá
ftrafííbía ímhma míaftníma očimamibčli.
Řbhřoíi je aíe měc gfonmaía, mšbh je
přímo ťpřefměbe'ení, ge bomnčíá ftra;
fjibía nebhth nic jiného, než měci při;
točené, a ge číoměf rogčííenh bágní m nich
něco gceía jiného miběí, nešli měl, mámě
jafo nemocnť), jen; na horečce toibí, co
mffutřn není. Iěž, čaj'to je přihobilo,
ge ftrafíibío bhlo fthmalně naftrojeno
ob libí glomoínhch, abh fbhš me je
5 bágně obfíibiíi, mohli ftáíti , anebo
bhío naítrčeno ob Iibí Iehťomhjínhď),
abh je poíefanhm paf mhjmáti mohli.

íBoíub něfbt) Iibě mlabí a gertu
chtimí uftrojnjí ftraífibía a je nejrabe'ji
bojácnhm libem anebo bětem lo ceftn
ftamí. E)?ení aIe na ímětě „žertu nebega
pecnějfjiho nab tento; neboť ancihíěho
apřííifjného poíef'ánípomftámají míáfj tě
n bětt' meíife' a neghojitebíně nemoce
n. ». jíaboft čim ěiíi nermů, nemoc
paboucí, bíboft; může 3 poíefám' naftati
i mrtroice a náhíá ímrt.

Bmláfjtě \negpůfobnh to obhc'ej
o ím. žDřifníáfjí íefati běti nepříííufj:
nhmi mafffarami. iRaromínáme robie'e,
abh je tehbh i mgbh jinbh mfíemn
uíefáni bítef ímhch rágně poftamili na
obpor. sRenčinízíi tof, mohou jnabno
; nejgbtamějjj'ích bětí míti mrgáfh nej:
bt'bnějfj'í, čeho; QBůh fagbe' robiče n:
choroej!

47. jejíž přebpumíbá nejnuělčjílí
[mútnll oltářní.

Sbruhěho bne fthg ngřeí gájtup, ze
tu není Segt'n'e ani jeho učennífů,
mftonpiíi tafě na Iobě a přepíamiíi fe
bo Řafarnanm, híebajíce Segífíe. QI
Ébhš ho naíešíi ga mořem, že“ jim:
QImen, amen pramím mám, híebáte
mne, ge jfte jebíi gehíebů a nafhceni
jíte. Sá jjem chch šimť), ftert') jjem
6 nebe Bftoupií.

3 pramiíi: Bbaíig tento není
Šegíš jhn Soiefům, jeho; otce imathl
mh guáme? Sřtemfg on tebh hrami:
© nebe jjcm Bítoupií? Ěebt) obpoměběí
Šegíš a řefl jim: %eteptejte mejpoíef.
Sáhni) nemůže přijíti ře mne, leč otec,
Eta-hg mne poanI přitáhne jej. sJImen
praloim mám: Rho měří tve mne, má
gimot wěe'm'). Šáť jfem chíěb giloota.
žBubein Ebo jíj'ti ; chíeba toho, gin) bube
na loěfh; a chléb fterhg já bám, tělo
me' jeft, fterěg whbám ga gimot jměta.
Iebh hábaíi je šité mefpoíef, tťouce:
Rterať nám může tento báti tělo ímé
f je?:ění? 513roto3řefí jim Sešíšz ?lmen,
amen pramím mám: Seebubeteaíi jífti
těía Ghna číoroěfa, a pití jeho frroe,
nebubetc míti m jobě Šimota. Ébo ji
má těío a pije mon freto, má gimot
měčnh, a já ho rogfřijím to ben nejpo;
jíebnějfíí. ERebo těío me' mámě jeft
pofrm a Étero má prámě jeft nápoj.
Řbo jt' me' tělo a pije mon frem, me
mně přebhmá a já to něm. Sabo mne
pojíaí gimh Dtee, a já giro jíem pro
Dtce; taf i ten, fto jí mne, giro bnbe
pro mne. Iof jej't ten chléb, ftethg
6 nebe Gftonpíí; ne jafo otcome' maffi
jebíi mannu a gemřeíi, fbo ji chléb tento,
ším bube na měfh. Iebh mnogí 5 učen:
nířůhfíhfjemfje to, žefli: Irotbá jeft
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tato řeč, i fbož ji může flhfíeti? s]3totož
tafe' množí obeňli ob něho, a iiž Sním
ueehobilí. Ěebh tell Sežíš fe btoanácti
Řípoíftolům: Sbaližj mh chceteobejití?
% obpoměběl jemu Šimon ipm-: *Bane,
fe tomu půjbeme? “Ihť máš íloma
žimota tvěc'ne'ho; (1 ml; jíme uměřili a
požnali , že jft th Řriftuš Ghn 230312

Rožiimáuí.
Ščbhž Ehl iBán Sežiě něfolífa málo

chleht) žážračně naíhtil roelife' množftroí
hlaboroe'ho Iibu, hol tento lit ttcílhóaz
nhtn pofub žážmřem taf boiat, že chtěl
ihneb Sežíffe Řeífta prohláfiti ža ímého
ftále, a, tim?,íe EBánSežíé utrhl, hlebali
ho, až naležli m Éafarnaum.

In pat chtěl Š„EduSežíč žfouffeti
mím jejich n počal mlumiti o chlehě
iíne'm, fterhž jim chce báti, a řterhmž
má frmena hhti bnfíe t žimotu měc'ne'mu.

Stnto řeč sháně ale mětffina po:
ílnehačů nechápala, „horbáť jeft ta řeč,"
pramilí, „i fbož ii může ílhífeti.“ © než
moli opnítili hřeb chmílí jefftě oílatoo:
maného bimotmorce.

.ířbhht) Ehl 513.Sežiš ílíhil, že jim
hube onoho požemífe'ho ehleha bámati
to hvinofti, fbtňoli íe iim žalíhí, hhlihh
tohttmali při něm, hhlihh holomali pro
pomhííení jeho na trůn, hhliht) páchali
lofíelifé neíprameblnofti a hežprdwí na.
jeho holhuutí a pob jeho práhorem.
Šalowhch libí máme poíub hoinoft.
(íhle'B, polem, bohte' hhblo, to jeft nej:
mhčffí cíl jeiich na žemi. Síbo jim óle'ha
bámá, ten jeft jejich 23ůh, ale jen tal
blouho, pofnb jim ho bámá. Žížajeho
pcfhnntí mfíe činí, ať to boBte' nebo
žle'. (Sí chleba již, toho bííeň žpimej,
to jeít ptamiblo žimota jejich. — .Qbhž
tebh žetne ieiid) pán: SRepůibeě toe

íloátef bo Éoftela, ale — Bubeé ptacos
matt, žůftámaií to bílně a pracuií.
Sřbhž pán řetne: ŽBubeě íměbčiti a při:
íahati fřimě fme'mu žífřu a nžitřu —
íměbčt' a přiíahait fřimč. Qbhž pán
řeťne: llhlížíě nepříteli mému, aht)eh
fe mu pomftil, — ubližuií tomuto ne:
příteli pána ímého. thž pán řefue:
Énbeě fráfti na eižém poli, žpáehciělež
a pobmob tmě mhhobč, pro můj mh:
bělet' -— lhou a pobmábějí. &“rátce co
pán chce,at to rouhání a urážfa $oží,
ať to febe mětffí hřích, to činí, jen fbhž
boibou bobrého chleba aneho peněžité

obmčnh a mžyt) ien tím příflotoím fe
omloumaií: „(Si (hleha jiš, toho pífeň
žpímeiJ' Iomuto příílotoí mffaf tatto
bohže netožumí. Dno jeft poněfnb
prambimé a ftce m tom ímhílu: óleň
íe říbíti ble ohhc'ejů a ble můle pána
ímého u měceehiináť boroolenheh, :!th
neměl bomáci uttžutofti, ale bohrou můli
Bpánem fmhm. 93cm tofíaf prambhvé
u \oěeech ĚBohem žafážanhch. In platí
íloma pífma fm.: „ělnfíí mice poflou;
chuti iBoha nežli líbí.“ llmaž c'loměče,
že nejít ílepá a hluchá maňina, neifi
otroťem pána ímého; tha c'loměf, jemuž
proto jeft bán tožum, aht) íoubíl, ieftli
to co činiti má, jeft bohré aneho ž'le',
a proto ti bána ímohotná n'ůle, ath
žlé žalorhl a jen bohté činil. — sBani
pro chléb i žle' činíč, jež hohaptážbnh
a neíprameblimh pán ob tehe žábá, jft
pobohen (šfauoroi, jenž probal práv.—o

ímého prmoroženíttoí ža čočfu.
(Sloměf není proto žito, ahl) jetl,

nhhrž on ji, ahl) Ehl žito. iroot paf
má mhčfíí cíl, a fbo tento cílžoc'í huftil,
nemůže ho bohěhnouti, nemůže přeb
%ohem íhlebán hhti íprameblimhm a
hobnhm žimota měc'ne'ho.

“Balli že tebh pán ob tebe žlé měci
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Šábá, a tt,: íe nemůžeš iinaf ropbnouti,
ne; se opuítfš jeho bům, jeho íIuŠBu,
nemcfífci a opuíť tafomc'bo pána. %eboj
fc 0 from: Ioošímu 'a o ímé Buboucí
opatření. žBůí) neobouňti niftt) měrné
fíufw íloe'. Gám bi: &lebejte neiprme'
fráíoloftlví Éoší a fpralvebínoft jeho,
oftatuí lvffe Bube mám přibáno.

48. _Sežíň uyhrnmil baru žen:) dau
nanrjíkř.

3 obeBraÍ fe opět Segíš girajim;
gibomífe' a fíeí a; bo frajin pobanífýď)
tútíftjcf) a íibonífýd). 21 ai genu ebana:
neiffá mpňebfíi 3 fončin těd), moíaía
fnčmn: ©miíui fe nabe mnou *Bane,
ionu Šamibům, bcem má ale íe tráví
ob gíébo budu. Dn pal neobpomčběí
jí florou. $iiítonpiíi tebt) učeuníci jeho
a profííi bo, žťouce: Dbpoměů ii, neboť
moíd ga námi. Du ale obpoměběí:
iRejíem poiíán než,fotvcínt bomu ifraeíz
ffébo, ftere'g gabynnít). QIIe genu ta
přímce a; f němu a f(ančía fe iemu,
žEouc: sIlšane, pomog mi! mená; ob;
poměběm žeEI: ŽReníf boBré mgití dňéb
fpuů a mrci ieí pfůnt. ale ona řefía:
Íať ieít *Bane!ale i ffte'ňátfa iebíbroňtp,
ftere'gpabaií se ftoíů pánů jejiď). Žebt)
obpoměběl ji Segíě: D Šeno, meíifá
jeft míra trvá; ftanig fe tobě, inf čímž.
8“ nabratoena ieft bcera jeií to tu bobinn.

91 o 5 i i m 6 n t'.

3M ovn nárob ob ŽBobaftomu
momoíem'), aBt) pramá, 23obem gjemená
míra to něm gaóomána Byla a aby anebo
mofíeí ETJÉefiáŠíměta. Dni mffaf tuto
přetnoft ímou jinaf ft moříábaíi a fice
ro ten fmpíí, ge ifon toIifo oni íitem
Éobu milým a še rofíictni oftatní ná:

robomé jfou gíáfh) 2303 moíoučeni.
ŽBroto 6 opomrgeuínt pohlíželi na fašf
bébo, fbog gibem nebgí; Btafomxjm čío:
měfem neobcomalí, S ním ga iebním
ftoíem neíeběli, 3 jebo tnfon poťrmn
ncpžiiímaíi, B m'm tafřřa nemínmiíi.
S“přifíla Žena, fteráš pobanífc'mn, tebp
ob ;ibů nenámíběnému nátobu náíegeía,
f ŽBa'nuSegíffi, ptoííe o nabrarocní ímé
nemocné bem). EBán Sešíš spočátfu
činit, jaÍoBt) i on bomčí onomu přeb:
ínbťu, ale to gté příčiny, aby) ímé učen;
nt'ft) i oftatní íměbfl) tím mice npogotnií
na tuto genu a na bůmobp proibo její,
i na to, gc fe fm' tonmě, iaťo f oftatním
profítcíům gnóm-obagibomífébo gacbomá.
žb'roto jaťobo fi nelofíimaí, ueobpomíbaí
55cm f profbě ieií, a; paf ob učennífům
fivúd) na floloa její upogorněn, obpoz
wěběí bíe obecného [mi)fííeui gibomffébo,
tun-be: „Slřeníť boože wgíti d)!éb 51)qu
a má jej pitím.“ QIIeibn; obpoměběía
čena: „*Banei Htěňátfa jebi btobtt), tte:
reg pabaii ge ftríů pánů ieiiď)," tu io;
tool) na obho poftamií ÉBántuto Eráínou
woguamupínou obpoměťvíeií. 51mm
ieií ieít ten, še Ešůf) fice mpmoíií nárob
Šibomffí) fgmíáfftním účeíům frot')m a
proto přeboinoď) ntiíoftí mu pronřágaí,
než,ate oftatní nárobl) nemoíoučií g'íáífo
ímé, a tito mobon a mají goněd; ná:
robu gibomífe'mu ltfítěbřenoď) barů
i fme'bo pobíín míti.

3 obtuffiI *Bán gaiifté Gtmáří po:
těfíenou a mi'íoftnou této gene: „Žíšeíifá
jeft mira hod." Šuf poómáíií a ga
přífíab poftamií tuto genu a paf učinit
jí, gač proftía, totiz ugbtamií bccrn ieií
Totu bobinu.

© nemoíí pobíígímc gajifte' na onen
přebínbeť gibů, gc ion oni iíon nátob
Bobnmih') (: oftatní Iibe' mfíic'fni še ifou
přeb $obent jařo pomrbeIem. ?lmffaf
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pobobnt') přebíubeť omíábá pofub něřteré
nátobt). ŽB cigúď) bííed) fměta pomašuii
fe Iibe' bííe' pleti čili Ěmtopčané ga po:
Éoíení Ieprt' , nešli jfou mouřenínoloé;
a ůaíe ro (žmropě něfteří nárobome' mbííí,
ge jfou frolábč a iiní fotroctmí pomoz
Íani, info; „geiména běje fe w aemíď)
anglíďbcb, fbeš ?lngíic'ané mnobínb prám
upírají Sranům. ?lloffaf přeb QŠobem
iíon mfíiďni Iibe' & tubíg imffiďui ná:
robomé ftejnbd) přirogenbď) prám, gábnť)
nátob nemá pomrboloati nárobem jiným,
nbbtš mňiďni mají lv floornofti mebíe
febe Šití a mají fi to potřebáď) gimota
meípoí pomábati, i mají tmořin' jebnn
robinu, její; bíawa Řriftuš a prmní
adfon [dífa “Boba afbíiguímn. <Brotog
to měcí fměíínou ano buďm nafíí mím)
protiwnon, Fox); fe Iibe' pro náro'cnoft
lveípoí tupí o. pronáííebují.

49. jejíž nghrmnil bluebončmčljn.

ŽI \vpfíeb ůafe 3 řončin túrffl')d),
přifíeí ífrgc Gibon fmoři gaíí'íeiífému
prohře-třem frajin ©eíítimčftí. 3 při;
mebíi mu bhlcbe'bo a němého, a profili
bo, abl) na něj rnfu mlogíl. 21pojato
jei íoufromí men sgáítupu, mlogií prftt)
froe' m uffi jeho a plimuum, botefl íe
iagnfa iebo: a maegřemfnebi, poxogbedn
a řefí jemu: šíeta! to ieít: Dtewři fe.
91bncb otemřinl; jíou ufíi jeho i mínmií
prámč. QLpřitágaí iim íBán Sešíš, abl)
šdbne'mu nepramili. Qlíe čím wíce jim
přiťagomaí, tím mice obíafíomali a tím
mice fe bimili, řfouce: Qobře mfíeďt)
měci učinil, i blucbbm rogfágal ííbffeti,
i němým quroití.

53!o a i i m 6 n i.

1. Šuf fffaftnb jeft číoměf, Herr)
má imma) mffecfp abramé, neiípíňe íe
pogná, Fox);fepotřáme Bčíoměfem fíepúm
anebo bíutboněmbm. Irncbít) to gajiíte'
ftam ničebog nemiběti anebo ničebog
neííoffeti a ftomu nemítí řečí; ©Iucb
i řeč jfou meíiřé ban; žBogí, meíifé po:
Ham; Íibftma. Gluchem mnímáme ob
bětinftmí Iaffaroá a poučlimá, mbftragná
a pomgbugující ííoma ímbď) tobic'ů,
pěítonnů, učitelů a otců bncbomníd).
nebem mcbáseií bo buffe nafíí tiííceré
amuft) ptactma (: jinod) tmorů to přírobě,
mtbá5e1í gmufp bubbt) a gpěwu a obíazují
ftbce naňe; nebem plyne bo frbcí naffiď)
ímatá pramba, plynou mýma) Iáíft) a
ofměbčení přáteíftwí 5 úft příónimců
naffid). Eo lvňe není na fmětě pro
člowěťa bluóébo, a tím on abamn jeft
tiíícetbd) blabljď) citů a upomínef.
“' ŽBobobně to 8 řečí. Sabo nebem

bo buňe naffí lvcbágí meíifá c'dft tobe,
co toíem nás fe běje: taf gafe jašpfem
pih—obi) naffi mocbágí, co fe tam robí
a bbbe, co tam ftbce blagi anebo bolí,
mbcbáseií totiz mpfííenft), cin), gáboíti,
přání a tonbb. ?Ino fínď; a řeč jíon
jato btoe' meíifé ftugft) anebo framIe,
fteré [ibftmo m jeben ceIef poií. Go
bt) byla tobina, co obec, co celí) nátob,
fbobt) nebolo flncbn a řeči; ba beň těchto
bmou pobmíneť obcománi Iibífe'bo ne;
bpíobi; ani robin ani ítátů. Gíufíí tebt),
abpcbom fi tčrbto barů 230313) žábně
mizí“ a jící; nifbt) negugimali fbarem:
noftem a fbřfcbu. Sen proto jíou nám
Dám), aby ;,nid; m;,efflo bobro a. oííawa
23031) ucpat šlo a potupa 231.33.

2. Mimo tčíefně bíucbbď) a uěutbd)
jíou na fmčtč taté buffemně bíufíí a
němí libé; a ieítíi těíeínd bíucbota a
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němcta ieft nefítčftím meíifxým, jeft bu:
“neumí — ncfftčftím mnobondíoímě bor:
fíím. ŽBfíedÉo, co; na ímětě, I)!díci 23031'
moc, tobrntn a moubroft. „ERebefa
mppramuji iíáwu žBogí, a bílo tufcu
jeho měftuie obíoýa“ (gaím 18, 1.);
ale uěfteří Iibe' gwícífftě ga nafíebo mčfu
ncíípňí ueBcG,neilpfíi tmorů této gemě,
ani ft wpprarvují :) meífe' fíámě 2303í. —
Smíáfftě mocní; bíaš míogií 58131;bo
ftbce uaňebo, bíaš to fměbomí, ftere'g
ptawí, co ímíme a máme činiti a co
činiti nefmíme ; blue ten tafe' ibneb cbmáíí
a obměňuje číoměfa, řbpg bo pofledbí,
a mumie , běíí aturí čí cměfa, fbpg I)o
neuipofíetbí. ?líe jaf mnobo jeft libí,
Etcří fpafítebíuť) bíaě fme'bo ftvěbomí
neflvffí!

Sint) jefítě blaB 3m' tn fwětem,
bíaB naffí ím. cítfmc, fterá vbíaffuie
a mvfíá'rá přifágání 230313 a give čtv;
měťa foťbotne'mn iid) plnění, fterá íIiBuje
obměnu; bujné i bámá lvi,)ftťabl) přeb
ceftami gábnbnúmi; amffaf uěEteřícbobí
fmčtem jařobt) cítíme neBva, oni nefhm'í
fpaíitebínýď) flow jejích.

21 fu); čívměf vbíucbí, taf še ne:
fípffí f)!aÍu 2303150 butó ge gpřítobt),
5115 že ;, iebo íměbomí, 5115 ze ,;círfme
přid)á3í: to; paf tafe' nemá gábníyď)floru,
abl; měftvmaí 2303 moc a fíámu, abl)
mpgnámat ímou nebobnoft přeb$obem,
aby; moblitbou 230W běfolvaí anebo bo
profil — ou jeft němým u proftřeb
mffed) těd) ómáíogpěmů tmorů oftatnícb.
QI Bpfbt) i tatam) číoměf uměl ích
učeuěji utlumit-i o přírobě a umění,
:) obdwbu, průmpílu a hraje!; mčced;
tobo ílvěta: gůftáwá přebce jen němým,
fbpfoíi íe jebuá :) přebměteď) neibůíegi:
tějífíd), o pomoíání číoměfa a o prame'
ceftě fnejmpššfíímu cíli naff emu, ! 230511,
meboucí. QE jifté ípoíečnofti bobah'yi;

Íi'oí, fbeg fe me'oí tvefeíť) 50mm: :) reg:
Iičnýď) měceó, nabobiía bomácí gEogná
paní otágřu: (Sv má číoměf ncmpbnu:
tcbIně měběti a lve'řiti, abl) BDI fpafen.
8“ naftaío Í)ÍllÍ)Dfé ticbo, a; fe něfteří
přebce pofufiíi, tuto otágfn subpoměbíti.
ŽIIe ííuma iim m úfteď) pončfub mágía,
taf ge íe potfámaíi fe fmícbem oftatniď).
Íu přilvoíaía bomácí paní ímcu ííuštn,
bímfu fptoftnou ale me fífoíe sí»ogně
lvncwic'euou a meíeía jí, aby na otágfu
tuto obpoměběía. % ptamiía bímfa:
šíbo d)ce Biyti fpaíen, muíí měběti a
měli-ití: 1. ze ieft jeben SBM), 2. se ieít
Ijůí) íprarvebíimť) ívubce, jen; Dobré
pbměňuie a gíe' ttcíce; 3. „žejím: tři
Bogífé oíon, Dtec, ©1311a 'Duá im.;
4. ge fe hrubá bogífá oíoíva mtěíiía a
náš fmon ímttf na ftígi mpřnupiía a
ípafiía. S))římc to mufí Eagbť) měbe'ti a

měřiti, ge ieft buffe Iibífá nefmrtebíná
a ge icít miíofti %ogí ffpafcm' nemu;
Dnutebíně' třeba. iai“ obpoměbčmffi
bímfa, obeffla. »— '

Iato bufíemuí I)Iud)ota a nemota
ga nafiičb bnů rogmábá íe meIice. ťitč
ftarají íe itn o těleíué potřebí), a úftamp,
gámobt), a pobnih) pro bocííení Ecbat:
ftmí, amňaf :: buffi a ípaíení její, :)mob:
litím a ímátofti nic nebísají.

%emýíi fe, milí) čtenáři! jiď) při:
Habem. It) přibrg íe nebeífe'bo Iéfatc
ímébo, 3e3íffe Érifta, přibrg íe iebo
cítfme, ienš bláíá učení jeho a togbámá
miíofti ob nebo fnaffemu fpaíení pro:
půičcné; iine' Iibi ínab Bobatftmí ífíame,
aíc tt) beibeš naběje, ge aš jebnon
m hrobě oněmi jaůpť troůj, botťne fe
onen nebem) Iéfaí: tuňe tmě a řefne ii:
(Sfeta t. i. otemži fe f měčnúm d)!nálo;
gpčmům m neBefíd).



—127—

50. „Bošíšnafotil 4000 libí.

QI obňeb obtut Segíš přifíeí fmoři
gaíiíeiffe'mu; přímí paf Íněmu gáftnz
Domě mnogí, majíce 8 íebou němé, ííepé,
futbaloe', mbíé a jiné mnohé, i Habíi
je fnobám jeho a ugbramomaí je, taf
ge fe bimili gáftupomé mibouce, ano
němí míuwí, fulbalví d)obí, fíepí wibí,
i meíebili 230W ifraelífe'bo. Segíš paf
fmoíaw učenníft) ímé, řeft: Qitoft mám
nab gáftupem, neo jiz tři bni trmají fe
mnou, a nemají coop jebíi, a mapu:
ftím=Ii ie Iac'ne' bo bomů Mid), abonou
na ceftě, nebo něfteří gniď) gbaíeřa
přiffli. QI obpoměběíi mu učenm'ci iebo:
Dbfnb Bube fbo moci je nafrmiti cbíebo
gbe na pouffti? % otágaí íe id): Sf'oíif
(Úíeůůmáte? Qteříšto řefíi: Gcbm. % fa:
ga! gáftnpn pofabiti ic na gcmí, a mam
1"ebm rbíefoůa bifpnčinim,1ámaí a bámal
uc'cnm'fům frontu, abl) přebfíábali. iš
fíabíi přcb gáftup. 21 měli maličfo
movčef, & těd) pošcbnaí a Éágat přcb
ně Háfti. 3 jcbli a nafocení iíou, a
febmíi, coš po3ůftaío btobtů, febm fotTů.
Íěď) paf, fteříg iebli, bylo ofoIo čtpr
tiííců; i rogpuftil je.

53!o 3 i i m & n i.

_ ŽIíšeíifť) gáftnp íí'cu íícbomaí 53mm
Šegíffe na poufíf a fctrmaí tam Bním
Do-tři oni, nafiouóaje řečím jeho a
přinčnje fe moubroftí Bogffe'. 3“ Boli
BI) tito Iibé jefítč béíc u nohou íme'bo
Bogífébo učitele na pouňti íeběíi, hmot)
ic Er)! on fám Euámratu bo i_iď)bomů
nepomgbnbií. Iougilíf po tom, co ne:
pomíjí, bIebaIi co trroa na mého: ale
s.Bán Segíč ! tomu připojil jeňtě i bart)
čaíne',totiž bal pofrm gíačněíým a ugbta:
mení nemocným. Íať u nid) ípíuií,

co fIíBiI Homo: „óíebejte neiptmé
fráíolvftroí SBogíboa foramebínofti jeho,
oftatní Bube mám přibáno." —

(So čIoroěf c'im' pro neBe a pro

fpáíu buňe ímé, nemůgcnifbt) mftrátn

ušítef, pončmabg „pobognoft jeft fe
mňcmu ušitcčna, maiíc gaflíbení npnějn
fííbo Šimota, i buboucíboJ' (1 Žim.
4, &) Sebnoíw jcft neimúfíe třeba a
toto jebno gáíeší m tom, abl) fagot; po:
gnaí a činil, co ŽBůí) ob ně!)o gaba mebíe
mtipn a buňemníbo nahání, ftete'g mu
23110bal, mebíe ítanm a poměrů, bo fte:
rod); bo gbena gemi poftalvií a mebIe n\ty
cboroaní a mgběíauofti, ftere'g mu bopřáí.

Qhoňaf gaóomámáuí zvůle 2303
u: fagbé boBě a fagbém připabu gimota
jeft netoíifo to iebno potřebné, nobrg
jeft tafé Bobatftmím čili mgácnťpn ma:
jetfem, ftetý nifbo to nimec přiiíti ne:
můge. EReBof „fbo činí můíi 23031;
gůftámá na měfpf' (1 San. 2, 17.)

%áíe paf na tom fpočímd mofofá
bůftojnoft číoměfa, jebo přebnoft
přebe mfíetni oftatními tmou) na semi,
ge můge můíi 23ogí čiIi sáfonp 2303
poanati a bíe nid) jebnati. ŽB tom té;
fe gafíábá ptamá ctnoft Iibffá, ge můge
číoroěf pognanou můíi 2303 ímoBobně
čiíi 5 mIaftníbo chtění pIníti, jegto smí:
řata omh'em tate' plní adfon 23:33, ale

Begc mn'ebo pomčbomí o témáe gáfonu,
pouge ien nuceno iíouce přitogenom
pubem fmúm. QI na tom tafé gaíegejí
sáfIatt) mňelifébo čafnébo i mččnébo
blaba pro fašbe'bo čloměfa, bubiš jaře?
!)ofoli ftamu, Bubiš dmb anebo Bobat,
nábenníf anebo ÍIIÍŠB, fproftnť) aneb
učení), cín) tuti; c'IowěE ílvěbomitě a
měrné plnil, co mu “Bill) to jeho ftaxvu,
n: je!;o ofoínofteď), w jeDo polvoíání ga
pomimwít nflába. — QIIe obfub tafe'
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podnigi onen meíift') bříď) a náííebfem
iebo gbouba tai mnoba Íibt', ge totiz nez
pognámaii a beanati netbtěji ímateu a
měčuou můíi ?Bogi, ge jen fgemi bíebice
bíebaii co jeft této gemě, ge íe tágou:
(Eo bubeme iifti, čim fe bubeme obímati?
amňaf :) to jebno, čebo ieft nej_lubňe
třeba fe pranic neftatají, geíe fice mobíi:
bei nám d)!éb náš megbejfíi, ale nečiní,
abl) bpía můíe 2303 info m nebi tař
t na gemi.

ERuŠc,milí) čtenáři! máílebui Sčrifta,
iiaííoucbei ímattjm iiomům jebo a jebnej
ble nid). .ijiebei přebemfíím ípraivebí;
nofti , iaťou iBůI) meli. <lBeblÍe tobe
pracuj a ítarei fe :) potřebí) toboto
íměta, ale nebuř přiliš úgfvftíim, nýbrž
boniei 119qu m Icifťu a progřetebínoft
bogifou, fteráá pečuie o náš a nebá
nitbt) 3abvnvuti miíuiieim Šeba a
boufaiicim iv nebo.

51. Bešiš unanmnil 31cm ia nej
maělíi blamu rirkwe a přebpnmihal

ímé umučení.

sI|3íziftoupiiipaří Segifíi %atiíeomé
a ©abuceome', poťouffejice bo, a profiii,
aby jim anameni Bnebe nfásaí. ale
obpoměbe'l jim Segiěz márob gif; a ciso:
lesni) bíebá gncuneni, a nebnbe mu báno
gnament', Ieč anameni Sonáfíe pretofa.
QI opnftim je, obffeí, a přifíei B učen:
nifp fmómi a; bo frajin (Seíaree íšiíi:
pump. % otágaí fe tn nc'enm'řů fmýd)
řfa: Rím prami Iibé býti Gpua číeměfa?
91 oni řefíi: ŽTřěřteříSamem třtiteíem,

jiní paf Cíliáfíem, jiní paf Seremiáfíeni
aneb iebním gprerofů. “šči iim Gegišz
5531)paf, 'm mne bóti pramíte? Db:
pemčbčm v—imonmetr , žefI: It) jíi
.iťriítus, Gun íBoba gimébo. „ % žefI
jemu Segiš: 23íabofIamení) ífí Gimme,

fenu Sonáfíňiv, nebo této a frem ne:
giemilo tobě tobe, ale Dtec můj, Hen);
ieít ro nebeíid). 3 iáf pramim tobě:
se ti; jfi ipm, a na té ífáie m;,bělám
cirfeiv ílvou, a brány peřeíné ii nepře:
mobvu. Qi tobě bám fííče fráíoivftmi
nebeffe'be; a cošbbéfoíi ímágaí na semi,
bube ímágáno i na nebi, a cešbbšfofi
togivágaí na gemi, bube rosiváůáno
i na nebi.

Di: té babi) počal Sešiě učennifům
ílvbm ognamomati, ge mufi jíti bo Sexu:
faíema a mnebo trpčti ob ftatn'id) a
gáfenniřů a ob fnigat Enčšífbcb i ze bube
gabit, aíe ge třetibo bne 3mthvbď) mftane.
%epotogmněíi mint tomu učennici jeho,
očefámajice ob nebo obuvweni ímětíie'bo
fráíomftmi Šibemíte'bo.

Wogiimáni.
ŠBetis mpgnaí ítamnťm gpůíobem

miru fmou m ofobu a bůftoinoft iBa'ně;
a sBán obměnil ipetra 30.toto mpgnání,
an nm 5mčftuie, f iafe' bůftoinofti a moci
bo pomoíai, ge totig učiní bo biamou
cítíme ímé.

iWoubré to gaiifie' uftanomeni,
o něm; ghe Rriítuů niiumi. Segto eitfem
jeít tělem fterěg ginnoba úbů feítámá,
mníi talíe' bíamu míti, 'ftere'šbi) mfíitfni
úborne' betbáni a B nigbb ro i_ebnotu
ipojení bpíi. Seft íice .íÍtiftiiB bíameu
cítíme, ate biamou nemibitebínon o': té
bobt), co ivítoupií na nebeía; amfíaf
mibitebíná fpoIečnoft měříeiď) na gemi
muii míti blawu te'g mibitebínou a ten
byl s]3ett a. jeft jebo náměftef biífup
ŽRimifi) čiIi papež.

„Stuiíenoft ivfíeď) měfů uči, še fagbá
fpvíečneft Iibfťá, netbf to rebina, necbť
obec aneb celá řiííe, petiebna jeft bIamt)
čili ivtcbuibo řebiteíe, iemnšbt) mňiďni
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mpofíun'nofti obbáni hhíi (: jehoáhp
můíe ga ímrchomanh adfon platila. Gím
mětffi ta jpoíečnoft, tím mice je nahaauje
potřeba tafotoe'hoto obecného míábce a
fpojnjieího ftřebn. Řbe mice oíoh míábne
roebíe fehe ítejnou mocí a neobmifíe _ob
jehe, tu nehhmá niťcp bíonho ímotnofti
a pořábht. ERemčI fe tubíg žBůh nej;
mhffe moubrh poftarati, ahh m eitfmi
jeho hpIo jebnotp a fice jebnotp jal=
\: wíře tai i lv semuějífim řigení cirhoe?
Řím; je žBůh gjewií Iibem, toz muíi tafé
jfntečnoft tohoto gjeloení tai patrna a
jafna hhti, ahh ji fagbh, fbog jeft můíe
bohré, pognati mohí. Síbpg Rtiftuě ga:
logií cirfelo Égachoroáni gjemene'prambp
a f bofageni fpdíp pro fagbého číoměfa,
to; mníí 5ndmfp této círfme tať gjemne'
a gnae'ne' hhti, aht) eitfem tn fagbh, fbož,
chce oe'i ímého bneha otemříti, pognati
mohl. 91 prámě jebnota to cirřmi jeft
nejífmčíejííi a nejpatrnějfíi gnámfon
praroe' cirfme Sřtiítomp; a té jebnoth
ftiebifítč a jafohh ftbce jeft Sřtiftns
m oíobč Špettomě i m oíoháeh jeho ná:
ftupeů, totig iimfťhch biftupů. 5m.
?Imhrog pramí málo ííomp ale fíomh
loeílni bůíegithmi: „sebe jeft Épeirnó, tam
jeít icirfelv“ t. j. Íbe fe nachágí náítupce
!Betrůn), !be fe ipojení šřimífou ítoíiei
bigi: tam jeft Reiftué a jeho praroá
citfem; fbo Šije ©€|3etrem :: jeho náítnp:
cem ro ipojení, ten jeft i útem ptame'
*eirfroe Reiftomh.

Db čajů QIpoíítoíífhch petvně ítoji
ftoíec řimífého hiffnpa eo útočiíítě tie:
ífanífhch nárobů, co aáftabní fámen
jejich prátoa a pofoje. io bohže wěbí
nepřáteíe' with a dům Rriftowh a.
proto; činí nejjiůíimějňi náhěhh proti
papegi; mhfííf, ge fu); pafthi; hube gahit,
rogprehnon fe omee a m;; mplvrácen
habe nheíni fámen bolnn, bům pat fioon

tiší je íeíuje. mmffař co může Iibjťá
gíoha a Iibífci moc proti mňemoci Ěogí?
(Sii-fen) gníogena jeft na ířáte a htánp
peteíné nepřemohou ji. Sig po oímnáete
měřů stomoíuí [i'ce'híobaíi na gáfíabech
círfwe aIe nemohli pomaliti ji. 8“ nez
pobaii je jim toho ani u roěfn přifítim,
jať přebpoměbčí měčnť) Ghn točeného
Dice, an pramií: „?iehe a geměpomi:
non, aie fíoma má nepominon.“

žDiocm'nátobome' gmigeíi Bpomrchn
gemě taf, jafohh jich uifbp nehhío hh:
malo, ale eitfem Řeiftoma ítoji tatáž
íforo po celé bmč tiíicíletf. %eíife' říffe
je rogpabíh a gruntu jich gbčíánt) jíou
opět nome Éráíomftmí, amffaf onen bům
mpftamenh na ífáíe, totiz eirÉem ítoji
poíub nepohnuta; neboť hbí nab ni ofo
a ftřeše ji rnfa gaflabateíe jejiho, ©hna
gšogiho.

EBrotoš běfuj QŠohu, že tě gneímiw
ného miíoírbenítmi jiného polvolal m tuto
CÍIÍCIDílvou. Quito íe mnogi jen po blou=

he'm a ptacnc'ni gphtomání wěeí toběíaíi
toho přeílvěbčení, ge cirfelo fatoíiďá jeft
prawá cirfen) Sřtiftoma , tohě gjeweno
to bhío ob robičů a učiteíů hneb w útlém
bětinftloi. 3 mag fi této lnilofti a ob:
wracnj íínchn ímého ob řeči jinůbnhch,
ob řeči nepřátelů círfme. *Bognej po

jich máňni :: po jich řntaroech, ze je jim
nejebná o ptambn, nic o činem) m ímhz
ffíeni Íibífe'm, o roglie'ne' třenice a hoje
m jpoíečnofti Íibífe', při fterhchgto hojich
thti fořiftiti jen fíme'mn proípěchn.

52. Srjíň [: proměnil nich nřenníln)
[ml)mi.

s]So fíefti bnech pat pojal Segíě
*Betra, Safoha a Sana Bratra jeho, a
roebl je na horu mhfofon íoutromi a
proměnil fe přeb nimi. 3“ gafttmčía je

9
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tmáí: je!;o iafo ííunce, a touďy) jeíýo
učiněno jeft Bdé jaťo ina). 21 aj uťágaíi
fc jim 2920131?a (Eliáš ro;,mívumajíce
B ním. 3 promíumim s].šetr žert Segiz
fíowi: 513mm,bobře ieft nám abc Býti;
ďneěái uběfcime tu tři ftánft), tobě jeben,
Mnišínemi icben a (Elián'mvi jeben. “21
in;; on iefítě qumiI, I)!e oBÍařímčtíť)
gaftíníí je; a aj Maš goblafu řřoucí:

pramte :) tom mibění, bofubg Bp Gun
Lčíoměfa ncmftal 5 mrtmxjď).

Moaiímání.
]. <43cmSegíě poiaí “Betra, Sa:

řuba a Suna. a mebI je na boru
mpíoťou foufromí. Žito tři apo?
fftoíome' mmúfali mesi mfíemi oftatnímt

\ ď\„£„. '
4%;

"»V/%

\ W '

Ieutof jeft ím! můi milí), m něm; ifem
fi bobřc 3aIíBiÍ, tobe poflouócitc. 3“
nímííelvfíe to učenníci pabíi na tmáři
ímé a Báíi íe meími. QI přiftoupilv
Segíš botef! fe jiš), řfa jim: ?Bfíaňte
a newite fe. QI fu); pogbmíbíi oc'í
flvljď), gábuébo nemiběíi než íamébv
Segífíe. QI fbpg Sftupomali B Dort)
přifágal jim Seáíě, řřa: Šábnému ne:

fcbopnoftí pognati
lveíeínwft íBáuě a učení jeho, tali i pob:
nitalvoftí m fíngbě jeho. 2391 to $etr,
Hen); prlvui wpgnaí: $!) jfi Šťriítuě,
Gun 230W gimébo; 591 to San, fterr) mě!
nápvtom fmými ípifl; oííamomati 9Bána
a; bo nejbeífíiď) mčřů; Er)! to Saful'),
jen; prnmi měl mpííti m Serugaíémě
ílvou frem pro ímébo miftra. EBroto
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tafe' *Bán Segíě měl tuto tři apofftoít)
ga ímé neibůměrněmí přátele a proto
uftanomií obměniti již, nyní ctnofti je:
jící; tím, že fe jim aiemií a jim přeb:
hubu neBefň'xI) taboftí bai.

3 tt), míli) čtenáři, máš jebnon
gříti iBána m \'Iámě a meÍcBnofti iebo
nc'bcífé, pomni mffaf, gc ic to nemůže
ftáti, Icč na gcmi gadpomáč Šimon míru
$etromu, mrcucí '[áffu Sanoma a pana:
non naběji Safubomu. Iré těóto bog:
ftýď) ctnofti mnfí přebýmati tv bufíi tmě
a pronifati mffecfo tmě pvčínání a jebz
uání ; lv nicí) muííš Šití a umříti.

2.11fá3aíi fe jim ŽDřojgíša
Eliáš. 58va paf ŽUřojgíěmalíři) gáfv:
IID'Dál'CC2303í, (Eliáš M)! ueimětffí gpx-o:

tofů. 3 cbícmií íe 23cm lv ípoíečuofti
těóto mužů na gnameuí, ze přifíeí bo:
plnit gáfoužmojgíňůmiwtwíuit tvffe:
litá proroctmí, Éterág o něm giclvena
Bpía. SJÍěIi gbe přítomni apuíítoíomé
jebnou, až, 50 ugří umírati magi bwéma
[oh—1),mgpomenonti fi, ze neumírá ná:
fiíím a proti můíi ímé, je!)oš miběíi
ofíamenébo co pána nejmětfííď) mužů
na fmětě, co pána gáfvua a co pvfíance
230350 ob protofů [ibftmu ftibomane'bo.
Smojgíš a G[íáé jiš bámno gtobo fměta
iíou nbcfííi, nicméně fbpg fc iebuá :)
ípafem' Íibftma a ofíamcní *Báně, obje:
mujt' ie opět a gúc'aftňnií fc při meíife'm
bíle nafícbo mpfoupcuí. 5 tobe mp;
ímítá, ze i mttmí ftoií m ipojení 6 Iibmi
gimoncími na gcmí, gc měbí :) iid) po:
třcbád) a o iciiď) tiíni. „ířáífa, iat bí
ím. sBarnet, uifbt; nemppabáJ' ŽBI'DÍOŠ
obtacuicmc íc ftčm, o nichž; 6 jliftotou
mime, ge jfou m ueBefíd), o přímíumu
u 23050. ie profíce. 521oni gajiíté íívfíí
lvolání mafie, a info; flnými ífutft)
oblagomaíi Iibítmo, bvřubš dwbili touto
čelní, lat nyní profi ga náš u 280%.

D jat Bíabá jeft ta mpffíenfa, ge máme
na měčnvfti přáteíe, fteří fe v náš íta;
raií. 235W Bvdwm i gbe ffIamaIi fe
m přáteíftmu Mám, tu oněcbnopřísahu;
cití) neBubeme ífíamáni nifbt)! —

3. “Dobře jeft nám gbe [vt)ti,
cbcešzííuběíáme gbe tři ftáufl). iai
motal 23ctr to?,m'cen Blabým citem,
ftertjg poóágeí gpatření ua oííamenébo
SešífTe. thěí tem) && ibneb gůftati
na bože Stabat, gapomeunm na mefoez
rcn oftatní fmčt. 91% této gábofti ne:
mobío nyní mlýbomčnoBýti. Sešíě muíií
břímc mpfoupiti libftmo, a *.Bctrmufíí
břímc pracomati a trpčti, abt) fi flámu
a blaboft Dort) Ěabor bobpí na měft).
$a? číoměf gaboří čaftofrátc Ša'boítí,
ťtcré ŽBůI) tvpbmvčti nemůgc. %! iaf
tmoutímají íc libé, Fiat);Sliwka :) mym;

nění nějafé šábofti profi, a Žiůbvěmiy
píltčním tétv Šábofti mefffá. (ítomněf
mém jeít frátfogmfi), ívtma wibí na
uěf'olif tuctů, na pití čaíu přeb ícbe;
ale %ůí) mibí ua Iéta a na tvěít) bo
Úuboucuoíti, a tak tobe Gnámi a € celým
flvětem jebuá. sBroňa; fu); QŠůI)fnmo;
Dým mobíitíaám tmým gátofti tmě nc;
ípíňuje, pobmol fe žigení iebo a potíac'
záboft ímou. *Bompfli fi, gelu) gajifté
nebroípěío tobě, tbp'fn; žBůI) iebnaí po
tmém přání. 23115ípofojen 6 tím, co
máš a rei: Ste má, ale tmá můíe ítaů
íe, o sZ[3cme!

53. Ecžíň opět přrhpomíhul [mé
mučení a platil hnít mrúmnwnu.

521fbpg Šestá přiffcl gpčt foftatním
učcnuířům imám, obcbtal fc Gnimi bo
(Salim, the; opět řcfí iim: (5911 čtu;
mčta Bnbe mvbáu m ruce Iibífé, a gabiií
bo , a třetí ben mítaue antrttvúd). 3
garmmttiíi ie náramně. QI ťbpg přímí

91!
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bo Šafarnaum, přiftonpili fílšetromi tí,
jen; mpbírali plat chrámomt) a řefli
jemu: (3:03 miftr máš nebáloá platu
chrámomc'bo? QIon fell: Ěáwá. QIlbpg
míjel bo bomu, přepen'el po Segié, tla:
(So fe tobě gbá Ginwne? Rrálomé
gcmfítí ob ftel'pď) perou ban neBo plat?

Db ípnůzli junjď) anelg ot: cigícp? QI
on řell: Bb eigtjcl). žRefl mu Segíě:
(lept) fpnome' jíon ímobobni. Žlle aby:
cl)om jicl) neborňili, jbi fmoři, a rotě
nbiei, a tn ran, fterág nejprroé nmágne,
megmi, a otetora ufta jeji, nalegneě peníg,
ten megmi a bej jim ga mne a ga febe.

moaiímání.
Qagbť) gib, počínaje oi: 20 let loěťu

ímébo, mníil jifton baři na potřept)
cbrámomé platiti, neboť tal nařibil Sao:
ípobin úítp “.Utojgifíompmi: „Sřbpg wp;
abloibncš íunmm fpnů ifraelílíxl) poble
počtu, bá jebentagbp topplátn ga bnfji
ímou .Doípobinn. Sťbo jeít to počtn ob
20 let a ropffe, bá btoaceti [)a'lířů.
Q“)olmtt')nepřibá a &)qu nic nenmenfíi.
521přijaté penige, ftere'g jjou bánt) ob
ípnů iítaelff1)cl), topbámati Bubeš na
potřeln) ftánfn ftvěbectloí, all—1).Sjofpobin
je ílitotoal nab buňemi jejiď),“ (2 žDiojg.
30, 12—102)

Go to ftarém gářoně ;, rogtagn
gtvliífítltibo je bilo, to běje je tu nomém
óáťoně 3 bo'lare' toůle měřícíď). <„Bělící

přiuáífeli a přináfjejí pobneů bart) pro
potřebí) cbrámome' a ftvpgimě bubo;
menftma.

\bneb to prtoniď) ftolctíd) citttoe
f'reffanjfe' přináfíeli měřící obyčejně chléb
a mino Éílngíaa'm ŽBogím a flabli tpto
oběti m má čáftcc mffc jm., ftetoug po:
bneé „občtomání“ jmenujeme, na oltář.
iBogbčji přináff eli i olej :: minné brognp,

te'g peníge, ftere'š flabli meble oltáře.
5 těchtobarů gapramománp jfoupotřebt)
cbrámotoe', gimeno jeft buóotvenftmo a ,
oftatní čáft obrácena jeft na mogimu
cbubpd) a opatření nemoenpd;. ŽBogběji
íforo mejfrge jen peněgité oběti jjon
přináíjem) a bucbomenftxou mimo mfíi
ímatou botučománp. 3 topo pomftalt)
taf gmané mefíní jjtipenbia t. j. peněšite'
bárfp bucbomenftmn bané Ggábofti, app
ono při míjí jm. bárců aneb gemřelpd)
přátel jejicl; pamětlimo Bolo a můlvee
mfji 'n). na úntpíl bárců oBětomalo.

e mfíím prámem bitóomcnftmo
gtafototwto oběti Šimeno Bplo a ze
i pobneB niefínt fj'tipenbia mohou ob
buóotvenftma přijímám) Bpti, ani; ono
gaílubnje mptfu lalotnofti, mpfmitá se
flow ím. *Bamla, jenž piňe: „Bbalig
newite, ge fteřiš to ímatpni pracuji,
gtobo, co „\oatpně jeft, jebi? a fteři
oltáři ílougí, € oltářem bil mají." (1
tsm. 9, 13.)

měfteři libé mpc'itají naňí citfmi,
ze pri) trpí jmatořnpectmi, že prý je to ni
mfje ímatá probámá a fupuje. iZomu
mňaf není taf.

Dbčt mffc fmaté, at' je foná fbpfoli
a fbefoli, toná fe ga toefílere' třeffanftmo,
ga mffcďt) Šimé a mrttve' úbt) cítíme.
550 mpímitá jiš 3tol;o, co ta oběťjeft;
jeft totig nefrmamá opět nome'bo gáťona,
mgbp ttmaji'cí památfa oběti, tteron
Reiftue na lříái tvptoual. Selifog fe
Segiš Reiftus ga tvfíecfp libi obětomal,
jcft i opafowání této oběti m notoém
gáfonč obětí 30. tvffeďp libi. Žprmitá
to bále gmoblitelm, je; je tonaji při mííi
ftp.; nebot tpto gabrnuji potřelat) mffecl)
Éřeífanů. %icméně ale může owoce, čili
úc'inef této oběti mimo to jefítě i jebnot;
limpm libem přimlaftněn Býti; neBoť
owoce oběti Ériftomp jeít mňeobfáble',



cena ieii nefmítna a nembčetpatebíná.
sem,; tem) něfbo gřžefťanů fněge gaba,
abt) při oběti mňe ím. mimo obecnbď)
potřeb i jebo gloíáfftní šáboft bo ftobď)
mointeb sabtnuí, gaba o loěc niognou
i fbafttebínon. QI fbog fřeffan při té
přilegitofti, the fněg jemu tať bůtegitou
fíugbu ropťonati přifíibií, nějah') baret
na jebo mogimu aneb přiíepííeni poffbtí,
co; tu učinil jinébo, nez fčemu bo jebo
usnaíoft a roběc'noft, tebt) fpraxoebíimť)
a medyetnt)cit loebe? Ba bůíegiton fíugbn
obměnií fe barem na roětffímbíle maíljm,
řterbm fobě gajifté neublížil.

In teto o nějafe'm ptobeji měei
fmate' nemůže šatně řeči bbti a to tím
méně, ieíifog naffe cítfem robfíotoně nčí,
ge tboš tafome'to íftipen'oium fnčgi bá,
nefmi mofíiti, iafobt) tato mffe ím. ponge
iemn anebo ponae na iebo úmbít platila ;
aniz ímí moítiti, gebt) tím nějafbd) ínnjd)
pominnoftí fteftanítbd) be abatoen,
anebo že tím učinil boftatečnon nábrabu
,3a fřirobt) a fífobt; na ítatcícb bíiánibo
ímébo gpáóallbď).

ŽDifíi fmatou obětují anebo ga obě:
toloaní její gabáxoaii gačafté bitů) a not):
cboloanei, Íbn; ílobď) geniřeíbď) robičů,
pěftounů aneb bobrobinců na ben jid)
úmrtí, jmenin aneb ťboÍoIi iinbt) mgpo:
mínaií. QBebe je ftomu cit mběčnofti,
abl) nějah'pn gpůíobem fe jim obměniíi.
?IIe co může báti šimť)mrtmému? Iento
ob nebo nic nepotřebuje a tafé logíti
nemůge. Sebině mointbou a přimíaft:
něnim orooee mffe fmate' může íe Šinuj
mrtroe'mn obfínboroati. íUiobÍitba a ga:
íínba Segíffe Érifta goběti mffe ítoate'
btbn'tíci profpímá gemřeíémnfnfraceni
treftů jebo očifteomúďy.

Sat bíabobatná ieft naffc míra,
jen; i této bůíegité potřebě frbce Iibffébo
mnbomuie, a tai rogneffenbm gbůfobem

fteff a gat ofiřeíbcb bíteť a tomboroanců
na brobč iw robičů a bobrobinců mírní
a boii.

54. Bržín'nmo učení o poborlíení.

Sebnobo bne břiftonbiíi nc'enniei
ESegífíotoi, řfouee: Šibo ieft loětííí
to řtáíoroftmi nebeífe'm? 3“ galoo'laí
Segíě maíičfé pacboíe, poftaroií je 11pro:
ftře'o jid) a řeH: ?lmen pramím n\am,
neobtátíteái fe a nebnbetezíi jato maíietí,
nemeibete bo fraíomftmi nebeífe'bo. ýBroz
toš, fbogfoíi fe ponígi jafo toto bacboíe,
ten jeft ročtfft' m fraíomftmi nebeífe'm.
21 fbobt) přiiaí iebno taťome' padwíe
me imenu mém, mne přijímá; fbobp
paf poborňií jebno gmaíičfbď) těcbto,
jen; me mne měří, Ie'pe bt) iemu bolo,
abl) gaměfíen bol get—non)oíIic'í na brbto
iebo, a on pobříšen bb! bo bínbofofti
mořffe'. QŠěba číotoěťu tomu, ffi-„ge ně:

bog poborffení bticbáy'. ŽBrotogpobor:
ffnjezíi tě rnfa twá aneb noba trvá,
utni ji a lorg ob febe, Ie'pc jeft tobě
toiiti bo giwota lanélnn aneb futba:
tvému, nešli bioě ruce neb bloě nobt)
majícímn, utoršenu bbti bo toěc'ne'bo
obně. QI bafíi tě ofo tloe' bobox-ňuje,
mníup je a xorg ob Tebe, íépe jeft tobě
jebnoofe'mn rojiti bo Šimota, nešli obě
oči majícímu, umrgenu býti bo peticí:
nebo obně. ííšigteš, abofte Šábnébo 3 ma;
Iičfbcb těchto nepotnporoaíi, nebot pra:
rot'm mám, ge anbe'Íé iejicb m nebeíicb
máboďt) bíebi na tmař otce mébo, Éterbg
\o nebeííd) ieft.

9! o 5 i i 111d n i.

1. što. (Emangeíinm nemopramn:
je, co učenm'ft) EBáně pobnnío totáče—e:
Řbo jeft mětííi roftá'tomftroí nebe:
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fťém. Gm. Set-unixu ubdmá příčinu
po fmém bonmění tu, ge 913ml Šešíč
„platil baň cbtámomou pouge 3a feEe
a ga Epam, nepať ga oftatní učennífp,
5 čebog pomftaía šáríimoft mesi nimi,
ani mibí, še íBetr má přebnoít přcbc
wfíemi. Sig ceftou bábaíi fe o této
otágce. *Bán pvugií té rogepři, abt) ílvtjm
učenníťům připomněl ctnoítí, ftcrúd) má
fagbt') úb říííe čili fráíomftmí icbv míti.

jící) a ptamí'í, ze tafomé neminné, mňe:
fifě módu) a btbofti prágbnc' títé fpífíe
fe bo tomarvňftma jeho boti, nešli oni,
ftcří bábaiícc fc :) přcbnoít megi íebou
bvfaguii , ge fc jim ncboftámá bíamní
a gáfíabní ctnofti totiz pofctt), Begníš
neíse gúčaftniti fe m frdíomftmí Bojím.
žBrotog bí: ŽReBubetein jařo ntaíic'tí,
nelveibete bo ftáíomířmí nebeífébo. »

] into fíoma neplatí pouge apofítoz: Iům, núBrŠ mfícm Iibem. ŽB nid) Iegí
*napomenutí i pro náš , abvóom Byli
! jaťo bčti, totig taf nemilmí a potorní.
*SDítč » íobč mnoho uempííí, ono guá

a cítí fmou ítaboít čití neboftatečuoít
fmúd) fil, cítí potřebu přibtgeti fe ímúď)
tobičů (\ we mffem pobbámati íe jim;
protož ie tafé uab jiné newtýuáfíí. Inf
i čívměf boípěír) má měběti a cítiti, ge

“__-——__\

mffcíifé ííít) a fóvpnvfti je!)u, ze mefí:
fcrc' Mytí icbo ob sBoba poóágí, ze 580:
hm ftpji a Beg 230W erfá, ge co bob:
rého m něm, pocýágí gmiíofti Sbogí a
'beg té se nic není. sBrom; má tafě
wgbp mběc'ně 'EQBvbuDubští, nemá paf
na ímé fitr) příliš íe fpoíébati, nemá,
Ebpg fe mu něco baří, ien ímcu čeít a
ííc'uvu mvbtebámati, ale má čeft a ííámu
bámati 230611, img bámá i boBré dětěm'
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i bofonání. iBrotog nemá tafé číomčť
na fme' bíígní B opororgením bíeběti.
23ubi3, ge jeft íepfíím jímád), amffaf
tito fnab nebpíí taf bobře mpcbomámáni,
neměli těď) loůbců a učitelů jafo tt), ne:
obbršeíi ob QSoba bojnoft mtipu, fíít)
a miíofti jafo tp. 913mm; tma gacbo;
\oaíoft a ctnoft jcft bíIem <gcíílubounoty
óomateíů tmpď), ieft gbaw číIí gřígení
ĚBogíboa proto; nefíufíí tobě, apr nab
jiné fe mpnáfíel a jimi pobrbaí, nbbrg
fíufíí, apr fním fe měl íboloímawě,
trpčíímč, mííbně a pomábaí jím, tbe
můžeš, abt) ftaIi fe u) bobtém tobě tonutí
aneb pobobní. íBoíora ioebe tubig f míře
ro EBoba, ř Iáíee f iBobu i t bíignímu a
fbíabe' nabčjí ftáíé pomoci QSogíí šimota
mec-nebo. 23c3 potom) ale běie fe Iibem
jafo gbuinpnt Dětem, FM); ímé fill; pře:
ceňnií a robičům graft) fe loptrbují a
gatuíuií. Hbíbají m nefncige, příďyígeií
fpábu. SDobžebí fro. Safub: SBM)fe ppc
fínbm protímuje, toíífo pofornpm bámcí
miíoft Dvou. (4, G.) QI proto ieft pofora
probíáffena ga ctnoft Hefťann íaf nemu:
bnutebíně potřebnou, ge ím. Sřeboř bí:
„mo bez, poforp (bee ctnoftně sítí, 1:05:
ptpíuje prací) 11min;" a ím. ?luguftín
pífíe: „(Sbceě boti meíifom, gac'ni ob
nejmenffíbo. Bampfflíčzíí ftaročti mp;
íořou bnborou, přemťszíi ' přebemfíím
o gáfíabu bíubofém. (Sim mime :bceš
ftamětí, tím bíubfíí fopei gafía'ot). Sřbo
něiafou bubonm ftamí, mpftupuie bo
mpffc a Foo gáfíabp Habe, ípoufítí fe
bo bíubínp. Žabí) i buboma bříme
neg fe bo toon'e Henc, foří fe to nígíně
a teptro po fme'm ponížení rognáffí fe
mgbůtuf'

?Brotog, mih; čtenáři! upoílecbní
bíafn sBánč, mfíímni ft napomenutí
ímatpd; učitelů dům a 511%piIen po!
fotp. ©mťm'íi ifromně o fobě, o tom

co bobrébo máš a co bobre'bo číníš.
231W)tí ba'í ftomu ím; a proftřebfp,
jemu ro,;ba'mej ga to c'eft a cbmáíu.
žížemajífíí aneb nečínfzíí totéš iim', není
to fnab pouge jejt'd) minou, proto; fe
nab ně ncmppínei, aíe bnb \?nim trpč:
'lim'), mííbnť) a Iaífamť). Iafe' iefftě
není mfíeď) bnů fonec; i tt) můžeš ga:
bIonbiti gbrábt) bobre', můžeš atratiti
to, co máš. Ebo gpocbal, ten iíg jeft
na tom, že Heine a gbamen bnbe tobo,
na čemg fi btbě gafíábd, neboť ppcba
přebebágí páb.

2. QSěba číoloěfu tomu, fťrge
nebo; pobotňení přícbcígí t. j. běba
číowěfn, fterť)míumí, činí aneb opoufítí,
o čem; lví aneb můge přebgmíbati, se
tím jiní fbřícbu ponoufcíní aneb fmebeni
bubon. Dn fe tím ftámá nepřítelem
libí, bubiteíem bnn'í, tomarpffem gíébo
buďm, o něm; ieít pfáno, ge „rorašebí:
nífem bpí ob počátÉnJ' (čro. Iomáě
3 ŽBiíanomp ptamí: „E)řejbrognějffí
mragba jeft mragba bufíí.“

“Bafíi frcm ?lbeíoma moíaía ine;
befům o pomftu na brattobíice, čím
pronifamčifíí bubon gaíobp ímebent'ni;
bnfTí přeb fonbnou ftoIicí bogí proti gčm,
fteří je to propaít měc'nourorbaíi. Gio;
ba, fterou půfobí poborňení, jeft něťbp
neímírná. Safo fámen bo roeIífe'bo
rpbnífa bosenb píobí na blabíně loobní
ftnbp mšbp mětfíí a loětffí, aš tpto bo:
fabaií břebů baíefptb: taf půfobí ipoe
borfíení gboubu a gfágu c'aíio i n) baz
Iefém Irubu, a ííce m ťrub'u tím mětfíím,
čím mpffe ieft poftawena ofoba, ob níš
poborfíení lopcbágí. „Rho bátoá pobot:
ffení, bí fn). QBonamentnra, muíí jebnon
účet Háfti přeb Bobem netoíifo 5a1'ebe
ale i ga lvffecfp ti), fteží ífrge nebo ftaíi
fe borfíímiJ'

iBžeB to mffeďo počínají ft mnogí
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lité melmi lebfomášně a jinýd) pobotz
ňují; omlonmají paf fe tatto: íšá ne:
mám áábněbo úmpíln jimjd) fbřídm
gatoáběti. — Q'Šnbig,že nemáš úmpíln,
jinébo pofagiti, ale tt) přebee neíeš tol)0
minn, ge fleíá aneb fleíl. &&)pr pro
ímé mptagení motopal jámu na míítě
toeřejuěm, bpťbpů ineměl úmpílu, abp
tam něf'co 3 mimojboueíd) fpabl a fi
mag glomil, fbo bube míti minutě ímtti,
fbpgbt) fe taf ítalo? G0 bps četl, fbnbt)
ne'fbo torbl oben bo tměbo bomu a paf
fbpjbp tveííferen ítatef ttvůj fbořel, on íe
omlomoal, se nemínil, abt) djtytlo a aby
tofíe íbořelo? —

itím) gafe je tím omloumá ge jeft
příliš nepattnou ofobou, neš abl) fi bo
fto mffiml a l)0 m fťnteícl) jel)0 nájle:
botoal. ?lmffaf i nejnepattnějfíí čloměf
může je íta'ti lamenem uraglt). Drofíem
mětfíi jeft poborfíení a mina, fbtjg
fbřitbn fmabějí robiče, přebftamem' a
ftatoomě mpěfíí ; nicméně fagot) i menffi
mim) je má moftříbati.

3. ŠJŠobotfínjeÁi tě rnfa trvá,
ntni ji a palli tě poboríínje olo
tmě, mplnp je. Íato íloma íe nemo;
bon bráti 10,ímoflu boílomne'm, nýbrž
%];šánjimi nasnačuje, se má. čloroěf imp:
ílům ímbm obepříti i to, co jim nejmíce
labobí, fbpgbt) tím fpáía buy—jejeho tr:
pěla, ge tebt) má člolvěf n. p. topbpbati
fei fmt'nn nejmílejfjím přátelům, fbpgbt)
l;0 cbtěli ímátěti fbřícbu, aneb fbpgbp
10 júl) ípolečnoíti je na mtatoed; Eagil.
Ebnábp tebt) 0É0 tmě cbtělo fe obligeti
po nějafe'm bříclm, fbpgbl) rula tma
cbtěla [abati po tvěei cige', fbbjbt) noba
tma clnpftala je ne'fti tebe na mífto po;
fnfíem' a břicbn, tať fe cbomej, jalo bt;
flepe' bolo oto tmě, jaťobps neměl ani
wh; ani nobp; neboť lěpe jeft tobě fnl:
lmměmu aneb jebno oto majícímn mjíti

bo Šimota nešli mffeďt) úbp majícímu
nmtgenn býti bo obně měčnébo t. j. lépe
jeít po Šimotě plném gapírdní íebe me:
jíti bo blazenofti měčne', nešli gbe na
ítoětě mffebo bojnoft míti a to břífímjd;
rostofíícl) plotvati, a paf tam na měč:
nofti ob ŽBoba gatoršenu boti.

55. Sržíš učí, jak [: máme djomati
k těm, kteří nám ubližují.

Bóřefíiláibt) proti tobě bratr ttvůj
jbí a potreíei bo meči febon a jim [a:
mým. 11p0ílecbne=li,tebe, gíffal fi bratra
ítoěbo; pafli tě nenpoflecbne, přijmi
Éfobě jefítě'jebnobo aneb tma, aby to
nftecl) tmou nebo tří íměbfů měc ta
gpx-antena bola. (Batti jící) neupoflecbne,
poměg eitfmi ; jeftlige paf ani círfme
nettpoíletbne, bnbig tobě jafo poban a
publifa'n. ?lmen ptamím mám, cogfoli
fmášete na (jemi, bube ímágdno i na
nebi; a cogfoli rogmágete na gemi, bube
rogmágáno i na nebi.

Ěebt) přiftoupimlněmn Ěett, řefl:
s.Išane, folifrát gbřefTíproti mne bratr
můj, a obpnftím jemu? 5bali bo íebmi:
frát? ŠDÍ jemu S'egíč: “Bramím tobě:
ne bo íebmifrát, ale aj bo íebmbeíátir
Erat íebmfrát. QI proto; pobobno jeft
trálotvftmi 'nebeífe' člotoěfn Érali, Ítertjg
cl)těl počet ťláfti B íllláebníťt) ítotjmi.
QI fbpg počal počet Háfti, pobán mu
jeft jeben, Hen); mu bpl blušen beíet
tifíe břiloen. 21 Íbn; neměl, čím ga;
platiti, fágal jej pán jebo probati igenn
jebo i běti i tofj'ecfo, coš měl, a ga:
platiti. Ěebt) pabna flugebm'ften proftl
bo, ita: “Bojďjoměj mi, a mffeďo ga:
platím tobě. % flitotoam je fral nab
jlngebnífem tím, propnftil bo a blnl)
jemu obpnftil. %pfíeb pat flugebntf
ten, nalegl jebnobo ge fpoluflugebntfů



—137—

fmhíh, ftethg mu bhl blugen fto peněz,
a íhopím fe ho, htblomal je 6 ním, řfa:
Sahlaf co jfí bluáen. QIpabna fpoln:
flugebníf fnohám jeho, proftl ho řfa:
*Bofhomej mi a mfjeďo gaplatím tobě.
Dn paf nechtěl, ale obffel, a bal jej
bo Šaldře, bořubábt) bluhu negaplatíl.
Ěebh toibouce íbolnílugebnící jeho, co
je bálo, garmoutíli je íoelníí, poměbělí
pánu fíoému mffecfo, co je bhlo ftalo.
Iebh boíoolan) ho pán jeho, bí mu:
ělugebíííče nefjlechetnh, loffeďen bluh
obpuftil jfem tobě, neb jfi mne profil,
sbalí; jfí í th neměl fe fmíloíoatí nab
fpolufluáebnífem fmhm, jafog i ja jíní;
lomal je nab tebou?

3“ roghněmana fe pán jeho, bal jej
mučitelům, bofubgbh negaplatil mfíeho
blahu.

Staff í Dtec můj nebeffh učiní mám,
jeftlíge neobpnftíte jeben Éašbh bratru
fme'mn ge frbcí ímhth.

Sioaiímání.
].. Bhřeffílzlibh proti tohč

bratr tmůj, jbí, pottefcí ho mcgi
íebon a jím famhm. Ieth neglořeč
jemu, nerogtřáíej po celé obci minu jeho
ga jeho 5m). s;ílšotreíciho megi febon
a jím famhm t. j. promlum S ním meči
čthrma očima. SRebot' co ívlaítně bo:
cílití chceš? theě toho čloívěla poncítí
o třimbě proti tobě ípáchane', chceš ho
naptaíoití, aneb chcešmu rouge ublígiti
a roeřejnon nemolí proti němu gplobíti ?
(Ehceězlí to poílební: toš omffem můgeč
fme' gloftí ngbu puftítí a ho íoůčí íoffeho
íoníebftma fnígití; tu mlnro o něm je
mn'emí tolíťo 8 ním nemlnm. ?lle
ť čemu to má méftí? — “Bročeg mol
rabějí tu ceftu, fterou bhs ho mohl
napraroítí. Io fpůíob a mraro lže:

ítanffh. 'Iu tebh polos je, holub možno,
mírně a bege míjí mám, na flomeó
a m počínání imám S tímto čloměťem
jebnatí tal, abl) pognal tmou bobrou
můlí, tmě fílechetne' mínění a íjel bo
íebe a íohronmal je S tebou. ŽRenílí
příftupen, nechce-lí flhffeti tebe aneb
jebnatí B tebou ——nloag, ge fagbb
čloloěť jeft boněfub gaujat čili oflepen
íamoliboftí; můše bhti, ze i th fám febe
flameš, še ča třimbu poflcíba'ě, co onen
ga fřiíobn nengnámá a co fnab itím:
bon ílntečně není, aípoň ne taf melítou,
jalo th mhflíč; a fnab í thš chhbí'lproti
němu. žRci tebt) f němu: muže jíme
libé, možno ,je chhbíl i ja', ge jíme ehh:
bílí oba; nuše gmolme ft íoubce bma
aneb tří gpřa'telů nafíích, pogábejme je
o jíď) úfu'cef. ?If roghobnou megí námi
a nm je mhpomčbí jejich pobrobíme.
sBalli aní tohoto námrhu fonpeř tmůj
nepřijímá, poměg cítfmí, čilí přebfta:
menhm obce, nechat tí toghobnon megí
ním a tebou. 91 fbhgbh ani těch nen:
poílechl, tchbh — bubig tobě jafo pohan
a pnblífán t. j. jařo člomčf boha a
íměbomí pragbnh, jafo čloročt me máfíní
nenapramítcblm).

Eat namrhnje Ériftné vratnou ceftu
Ébocílení míru a poťoje megí líbmí,
ftcříg omfíem ble fmhch fřehfoftí a gne:
boro3nmění ínabno bo fporu a tůgníce

Qhof'íat' něfteží libé bo:
hugel této rabh málo bbají. íRa mětffím
bíle fe toabí, na \oežejnoítí hanobí, jen
ímé gloftí a mftě ugbu pouíítějí, bomací
fmířitele gamthují a hneb Eúřabům
ptámním ímé rogepře gancín'ejí. Gaftoz
fráte přebmět rogepře neftojí ga baldtfn,
amffaf ftranh fe floářící mhncífldbají
mnoho peněg, jen abt) měl ten í onen
na touhu, jen abh Eagbh říci mohl, ge
mhfoubíl, co chtěl. 3 toho pomftcímají
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paf nepřáteífhví bošilvotní, i ďmboba
té neB oné fttaut), íuab i obou.

Stať fe jim c'aítoftáte webe, iafo
onomu roím'fn, ttert') fe íoubil o mcg;
moíoubií fíce meg, ate mafií probati paf
pote i mcg, abl; sam-moi! bíuůt) íoubem
gpůfobené.

2. Rho; SBM Segíě o tomto Eta:
ttífěm míření íporů :: růgníc míumíí:
mpftonpil s„Beta:a nabobíí tu otáčím
„žl.šanefoliftát gbřefíí Bratr můi
a obpuftím iemu?" Šestá obpoměběí
na to: „žíte bo febmťrát, notu—3bo íebm:
befátifrát febmfrát,“ t. i. tt) máš míti
fr'cce mšbt) fobpoufítčnt botomé a ne:
máš nim) říci: Ico obpoufítím nemo;
ftcbt) a ueobpuítím iig nifbt) míče.

amp “Bárt Segíě tento rogfag froůi
Iépe moíměttií, bat pobobellftmí omiíoftiz
mém Erdíi a nemitofrbuém ílnšebnítu.
Řtáí jeftŽBůí).Giugebnít přemeíitt)bíut)
mající ieft číolvěf; neBuf čtoměf toeími
čaftc, benně Džeffí mvfílmtami, fíotvt),
gáboftí, ífutft) a opoufftěním boBrébo.
231W)gábá ob [ibí účet, Šábá boítiučinění.
QImfíaf profízíi čtoměť ŽBDBafftouffeně
omiíoít a prominutí quIpt čili břícbu,
jeft 58111)botou), fmagati tvefífereu quI).
Gpoíuítuáeňnífem toggnačuje ŽBán na:
ffcbo Bíígníbo. 8 náš [\Iiguí něfbt) uhlí:
guie nám, uráží nás, břeffí proti nám,
amffat co jíou toto mint) u přiromnáuí
fnefmírllom mincím, ie; jíme gpácbaíi
proti iBobu. 3“ měíobp fe mpfíiti, ge Ebo;
nám fám 23136 obpoufftt' meíife' mint),
imo ochotně a rábi obpoufftíme ne:
ímítně menffí třimbt) Bííšním imám, tte;
nád; íc bopuftiíi proti nám. EReBofFoo
mnoho naboí, fnabno gtoboto mnoha
jiným báti můge, tbpg potřebuií. Řomu
bána nefmírná mííoft, pročbt) neměl
ubčIomati hitom mitofti maté? ?lmňaf
93cmŠestá m pobobenítmí froe'm nato

natáčí, še [ibe' tař neiebuámají, nóBrg
ze čafto aapomínají na to, jat mitofrbnč
Ěůt) S nimi aut!)ágí,a fami paf tjinom
uemiíoírbní jfou. 3 husí co nejloíce
tuto břín'uou poloabu, brogí ze 23%
ttaťolvým Iibem té; gábltébo miíoírz
benftlví míti ueBube, že je Beg,milofti
gamrbne. 93:03 tuto řeč s.I3áně magi,

muíí fe gbrogiti Buboucíbo oíubu ímébo,
paříž jeft giro n) fporu a tůgnici G ji:
mými, jim; tufu f fmíření pobati nedýce.
Sat může tento, číoroěfíe mobtiti: 93b;
puft nám naffe mint), iafog i mt; ob:
pouňtíme toiuuíťům fmom?

56. šooobennmí o milofrůnčm
šamarítánlu.

91 oBrátim fe fnčemtífům froúm
řefI: QBIaboíÍamené oči, ftcréš mihi, co
mt) mtbíte. EReBo pramím mám, ge
mnogt proroci i fráíomc' chtěli mibčti,
co rm; mibfte a nemibčli, a fípííeti, co
mt) itoffíte a neroffeIi.

921ai ieben m gáfouč učenť) nafta!
pofouffcie bo a ita: Emiítče, co číně
šimot měčm; obbtgím? 21 na četl jemu:
233gáfoně co ieft piáno, tterat tam čteš?
Dn obpoměběm, řeťí: ŽDřiIotoatiDubeč

pána 230W floébo ;, celébo frbce íloébo
a ;; ce'le' buííe ímé a ge Ivfíí fill) ímé,
a ge tvfíí mvííi ímé; a Blízltíbo íloébo
jafo íe'be íamébo. S“ řefl mu Segíě:
íBrámě jfi obpolvěběí: Io čiů a gin)
Dubeč. Dn paf cbtěje fe fám ofpra:
mettniti, řefI f Segtffomi: QI fbo jeft
můj toligní? 21 ujam fe tobo Šegíě
četl: (E“[oměfjeben ftupomaí 53eruíaf
Iema 'co Serícba a upab! meči Iotrt),
ftetíž, oBIoupimňe Do i granimfíe obeíííi,
obpoíugimébo neóamňe. 3 přibobiío
íe, ge tněg jeben fíel toug ceftou, a učřem
ici pominul. 'Iég i íemít, fbpš 59! u
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tobe mífta a ugřeí bo pominul. Ga:
maritán paf jeben cefton fe Bera přifjeí
f němu a ugřemjej mííoítbenftmím bunt
jeft. QI přiftoupim omágaí ránt) jobu,
naíím oíeje a mina, :: m'íogim jej na bez
mabo ímé, mebí bo boípobi) a měl o
něj péčí. 91 hrubého tue mpňam bma
pcnígc, bal bofpobáři, a řefl: *.Učěj:) ně!)o
péči, a cogfoíi nab to lupualošíš, já

FM); fe wrátím, gapíatím tobě. 58130
3 těd) tří gbá íe tobě Bííšním Bóti tomu,
ftetýg upabí meai letu)? QI on řeflz
ian, ftetljg mu miíoírbenftmfprofágů.
8“ řefl mu Segíš: Stí i tt; c'řňpobobně.

%oaiímání.
1. sBártSegíě Blaboííamí ímé učen:

nm;, je mibí a umí, co fi přáli miběti

%/

„%,/:y

a fípffeti fráíomé a proroci ate nemibčíi
a neíívffeíi. QI co jeft to? *Bán míní
gbe příóob i))řeíiáffům, přiblížení fe
frálomftmí 2303160 na gcmi, c'iIi gaíogení
nomc' cítíme, :) ftcrong je sBárt, Fm);
tato fíoma pramíl, po beíňí čaě již
ftaral a pro níš maat fvnečuě na je

. melifé bílo fmébo umučení, abl) Bgía

. ftubuicí lvífeíifé miíofti, bomem fpáft)

;4z

71

/'

, \\ „
\\M
\\W\/ /1'\Ř“\

„QQM“ \\? Á\\

pro mcfífcré Iibítlvo a ftdlou biafateb
funí ncímítné Iáfh) a miloírbeuftwi
2303160. '

Sčejfme i mt) tai obíaáeni jafo fm.
apofftolé a. učenníci *Báně, nejíme po:
něfub obíageni wíce? Dni omfj'em mi:
běíi *Bána na těle [ibffém, amffaf mt)
jabo wibíme očima min) m gpůfoBád)
beeBa a mina m nejfmětějffí fmátofti
oItářní. Dni miběíi gačáth) říffe jeho
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na gemi, nn) ivfj'ať toibíme, jat flamně
jeft žíffe ta ji; po celé semi rogfj'ířena,
jal pobimně gtoftla 5male'bo počátřu,
jafo rofte ftrom ge čena borčic'ne'bo;
mp mibíme, jal rogbělcímá a blagí učení
mírt) Řeiftomt) natom), m1) cítíme jal
blaší nás, jaf to wife co to náš? bobrébo
a fličnébo pofflo gučení, geírfroe a
3 milofti *Báně. ;D fe'gbpóom tale byli
mgbt) bobnómi úbt) te'to círlme. Simi
fe ftaneme botonalou láffou ÉĚobu a
f blignímu.

2. Sifíť) gálonníf čili učenec šibom;
ffi) ílbffel, an Eban blaboílaroí učenníft;
froé a jim flibuje gimot měčm'). Io
jemu bblo nápabné; neboť bomnímal
je, ze ji; co potomci ?Ibrabamům má
jifton naběji fgimotu mččne'mu, a nyní
flpfíí, Že je jemu teprm příležitoft po:
ba'wcí, gaílougiti íobč trálomftmí 2303150.
ÍIŠIOÍUŠ je tááe: (So činč gimot mččm')

obbtgím, ftetljmš, ač jíem gib, ble mi);
flabu tme'bo pofub jij't nejjem? Elia
tuto otáglu obpoloěběl ŽBCÍIISegíš, že
má a mají gacbowámati co přební při;
láganí — přiláganí láfft) fíBobn a
lbliguímu, jinál še bt) mffelifá naběje
Šimota wěčnébo bola mama.

uma; tebt) milí) čtenáři! ge lájfa
f 230511jeft gallab, jeft pobmínla meč:
nebo zimota; neboť „Ebo nemiluje,
n) fmtti 3ůftámá," bi abofítol láflt)
(1 San 3, 14.) Eviiluj tebt) 23oba uabe
mffeďo, co jeft me fme'tě; nic nebnb
tobě tal milé a mgáené, gabná ofoba
nebub tobě tal mábná a btabá jalo 23ůl).
„S?bo miluje otce neb matlu míče nešli
mne, není mne bohem" (Smat. 10, 37.)
bí 53cm. 2lle miluj Ěoba netolifo citem,
nbbtg tafé ffutťem t. j. fnag je mm;,
táb a úplně Éonati to, co 23ůl) meli.
„EDtilujetezli mne, přifcíaaní má gadwz
maíoejte" bí EBán Sešíě, (San 14, IE).)

a fm. San řífámal: „Gpnáčfomé mojí,
nemilujmeg floroem ani jagpfem, ale
jřutfem a pram'cou.“ (1 San 3, 18.)

21 milujeěeli Éoba, mnííě tafe'
milomati bítťt) 2303, bližní ímé; ble
tol)o pognáš, přebúmázli brama láffa
f 93obu lo jtbei tmém, pafli miluješ
bratru ímé; neboť taf pífíe fm. San:
„ŽRellzlibt; Ebo, ge miluje Éoba a ne:
námibelbt) Bratra fme'l)o,lbáí: ieft. %ebo
fbo nemiluje bratra fíoébo, fterébogmibí,
fterat můge milomati iBoba, fterébog
nemibí? QI toto ptifáganí máme ob
$oba, abt) fbo miluje ŽBoba, milomal
i bratra j'ioébo. (1 Šan 4, 20. 21.)
QI náš Gpafitel bí: „130 tomf mfíicťni
pognají, ge jfte moji učenuíei, bubetezli
míti lájfn jeben íbrubtjm. (San 13, 35.)

3. .Šřbo pal tmůj bligní jeft, to
mologil 'Išán n) pobobenfímí houbu po:
logene'm. $ligním jeft netolifo hnůj
fremní aneb swolení) přítel, troůj boa
brobinec, tmíij frajan, nóbtg fag'ct')čloa
měl i ten, jenš ínab tebe nenamibí a
tobě fffobí, hnůj nepřítel; nebot <Bain
bí: „žUiilujeteÁi tolifo tt), fteří rodů
milují, jafou obplatn míti bubete? gba;
lig i publifáni téboš nečiní? 91 bubete=li
pogbtamomati tolifo bratří fmbď), coš
lvice činíte? gbalig ipobané tobo nečiní?
proto; milujte i neptátelt) ímé, bobře
čiňte těm, Etetíš más nenámi'cí a moblete
je ga tt), Eteříš mám protimenftmí činí
a uttbají mám.“ (i))tat. 5, 46. 47.)

sBan Šegíě tafe' uc'í, jat máme mí;
lolvati bliŠníbo fmébo. QBpptaronjet',
ge Gamatitann nebolo bofti na tom,
ze cítil útrpnoft a íouftraft 5 ubitt'pn po:
eeftnbm, nbbtg on pomobl mu ffutfem,
pomobl ibneb , jaEmile bo nalegl, ani;
paf čelal, a; l)o Ebo o pomoc mgbmati
bube. ábne' namabání, gábná nejnáge
nebblt) mu příliš obtígnb, i nefíetří má;
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Iob, neublíží fe na gtrátu čafu; fonečně
i jiné Iibi ga ubobe'bo cígince o pomoc
profi. .bíe, to ptamě jeft fmbffíení a
jebnání ěíoměfa, ftert) dáte boti úbem
měc'ne'bo fráíoroftroí 2303170. ŽBněm
půíobí Íáífa ÉQŠobu a bíišm'mu, Herci;
gtůftá 5 mít!) to S'ešíffe Řrifta, a fbe
pramá míra a Íáffa, tu tafe' grůftá
i blabá naběie, še bá QŠůb číoměfu ob:
měnu m fIámě nebeíté. sBrotog ibi a
čiň tattég!

57. Sešiš, martba a maria.

ŽBřiffeÍpaf Sešíš bo iebnobo mě:
ftečfa jmenem íBetbanie, (: zena jebna
jmenem SJřartba přiiaía bo bo bomn
fmébo. QIta měla íeítru jmenem ?)?atií,
fteráš íebíc u nob sBánč, pofíouóaía
florou jebo. QIÍe S)?attba bola pečíimá,
abt) Š.Bánn bobře iíblem poflougila;
fterágto saftaroiía fe a řeťla: sb'ane,
nemášzíi o to péče, ge ícftra má netbala
mne íamu fíougiti? proto; rci ii, ať
mně pomůge. QI obbomčběm řefI ií s43cm:
Smartbo, Smartbo, pcčíimá ifi, a rmoutíš
fe při mnobbd) měced), ale iebnobof
ieft potřebí. ŽDčaria nejíepffí ftránfu
mpmoíiía, ftetágto nebube objata ob ui.

$“!0 a i i m & n i.

Žmattba říbiía bomácí bofpobářftmí
a proťagomaía *BánuSešífíi poboítěním
úctu jat ga íebe tař i lo gaftoupení
feftrt) ímé.

(žluto (Maria xoefíferou pogornoft
fmou obrací Emoubtbm, íloatbm a obIa:
guiícím f(omům íBáně a mši tom na mfíe
oftatní gapomíná: běbá 933mm antífta
na mííto, připrawujíc Iognen'ene'mubofti
ílvému potem a pobobíí. íDomnímáť
fe, ze ta! meíebne'bo a fmate'bo “Sána

neige bofti uctíti , a. ge, Ebo; on floou
nátofítěmou mpgnmnenaí bům jeiid),
i oni maií poboftiti bo, co neiííanměji
mobou. C'šíít) její ftomu neboftačují,
pročež Šábá, aby i feftra její bpía jí
nápomoena ro praced) f uctění jebo
potřebnbcb.

EBán ficc netupí pečíimoít bobto;
frbec'ne' 9Jčart1) a mffať to ii robťóťá,
ge „pečlima i_efta tmoutí fe při mno;
bod) roěced)," ge fe totig příliš obbámá
práci a ítaroíti o čafně ioěci, ge jeft
příliš úgfoftíiloa o potřebt) těla,
ge ganebbámd loběffí loěci pro loěci
menfíí, gáíegitofti nebeffe' pro gáíegitofti
3emífě, ípáíu točenou pro bíabo me:
gbejfíí. ŽBán bí: „Sebnoboť jeft gapo:
třebí,“ totiá jeft gapotřebí přebně a
bíamně bíebati fráíomfttoí nebeífe' čili
fpáíu měc'nou a ííufíí tubíg mffeďp ímé
práce a gaměítnáni mesbejffí tať gžibiti,
abt) fe péče o ípáíu měčnou neganebbaía,
ano abl) bnía mšbp info m popřebi, c'iIi
na ptmním míítě. „ŽBracuj a mohli ie,“
to ieft bomoíání fřeífana.

.S? práci byl c'íoloěf bneb m ráji
určen, a mobíitba giebnáloá ptáci po;
Šebnání.v Sebno beg brube'bo býti ne:
může. G[oročf můgc čaftofráte i obe'
ípoiití, fboš totiž fmou práci obětuje
SBobn, fbpg ji fond 5 úmpfíem, abl;
ji rogmuogil čeft a fíánm Qiogí na semi,
tég FM); obtíge a ncfnágc, fterě mu práce
ftamu jebo přináííí gíáíft) fžóobu a
fbíigm'mu táb aneb afpoň trpčíimě pob;
nifá a fnáňí. slšctffe práce proměňuje
poněřub i m moblitbu. „gloíáfftě to platí
o tafome'm gaměftnání, ftere' íe běje
u Ioge nemocnými) a bíbnbd) libí, ab);
i_im poflougeno a ulebčeno bolo. In
třeba čaftofráte sanebbati i fíušbb 230g
to foftele, Íbn; totiš nemocní) nemůge
beg nebegpečenftwí íamoiebinť) ganeáán
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[u)ti. šíugfm nemocným protagomanon
Be'ře 25131;ga 11113511ímou; neboť pramil

Segíěz „Gošfoíi učiníte jebnomn 3mljď)
nejmenfít'ď) me jménu mém, mně jíte
učinili.“

58. jejíž nímčbřnje meřejnř buš
[hní ímž.

3 ?Betbanie obefnal je Segíš bo
Serufaíema, a učil u) cbrámč, 3míáňf
paf tofměbčoma'l meřejně Ešcgftmí ímé,
řřa: Řbo 5 máš Dube mne tteftati
5 břichu? Seftzlige prambu míumím
mám, proč mi neměříte? „va 5230I)a
jeft, fíomo 2303 fínfíí; proto; nn) ne:
flvfííte, ge 5$oba nejíte. Šem) obpv:
mčbčIi gibe' a řeřli jemu: Bbaíig mi
Dobře nepramímc, ge jfi tt) Gamatitán,
a glóbubud)a máš? proměběí Sešíč:
Sá alebo bulbu nemám, a'Ie ctím Dtce
me'bo, aIe Ivt) jíte mne gnenctiíi. QIIe
já nebíebám fídml) ímé ; jeítif Foo ji
I)!ebó. a foubí. 21mm, amen pramím
mám: Bubezíi Íbn gaóomámati řeč mon,
neugízí ínu'ti na. méfp. Ěcbt) řefli šité:
S)?pní jíme pognaíi, še glóbu bmba máš.
QIBtabam muže! i proroci, a tt) pramíé:
Éubeaíi Íbn) gacbvmámati řec' mon, ne:
vfufí ímrti na měří). Bbalig jfi tt; mčtííí
nesli Dtec náš QIBtaImm, Eten—Z);umřel,

a negíi proroci, Étežiž,gemieíi? Sřým
jeBe íamébo činíč? Dtpvlvěběí Segíšz
Dííamujieli já. febe fám, fídma má nic
není ; jeítíf Dtec můj, fterúg mne víla:
maje, »: něm; mp pramíte, ge íBůI) wáš
jeft; mfíaf nesmíte bo, ale já jej gnám,
a čec"jeho gaóomámdm. ?lbrabam otec
máš rabomaí je, abl) miběí ben můj;
i miběI a rabomal fe. Šeki) četli jemu
gibé: íBabcfáti Ietvjefjtě nemáš, a 216W
bomajfimiběí? ERefíjim 3e3íš; 91mm,
amen pramím mám, ptmé nešli wara:

Dam Ent, já jfem. Iebt) ďyipaíi fa;
mem', alu) bágeíi na nebo; išcšt'ě paf
fe ffrpí, a mWeI gdmímu.

Qt » 3i i m 6 n i.

1. 93 této nejmxjffe gnamenité řeči
lvpňate' 3 emangeíia fm. Sana (fav. B.)
ognamuje s„Bán fme' mpííání ob Dtce
a fine meíife', přebůíegité pomoídní na
jemi. Dbjemujc je co jmatť), m něm;
břícbu není.

Žíšvgljwá ímé nejurpntnějffí nepřeje
ten), abt) I)v treftaíi sbžíebn i gjafe';
foIi mabt), pafIi nějafe'bo břídjn a mam;
na něm jbíebati mohou. ĚáIe objemnje
je co nejmljííeprambomlumnt'), jeho;
jínma jjou pouýá Mamba, jíou fíoma
Šimota měčne'bo. B* mece tnepžáteíům
fmťnn: Sřbvg tebt) nemůgete mne ftí:
[)nonti m gábném Hamu a na gábne' Iši,
ptcč mne prebíafíujete ga pvubébo čio:
mčfa? proč neuvěříte, ge jíem ten, jim;
mne fám neBejfť) otec nagýmd a pro:
bíaffnje, a jím; fmljmi gágtačltúmi čim)
býti fc ofměbc'uji?

&“onec'ně fám feBe probíafíuje ga
Bptoft měčnon; neboť bí: „ŽBtlvénegíi
Žlbrabam Ent, já jim.“ _

Sia to na míj'e nemobíi gibe' nic
pobftatnébo obtufíiti. Gítiíi mábn těcbto
flow a ptebcc jc galvtbíi, ano oni Enii
jimi urageni a rogbuřčeni a proto; sBánn
fpílaíi famatitanů, čili obpabííťů ob
mít?) gibomjfe', přebbagomaíi jemu, ze
8 fnígetem gíúď) bndn'i jcft m brogne'm
bobumgborném jpolřn; a taf Řrifta
tupíce a jemu je roubajícc mpííiíi, ze
tím jíou ofpramcbínčni.

sBoboímč jafo Bogífí) učíte! mobou
nětbt) robic'ome', pěftonni, paftt'yči bu;
cbomní a nčitcíome' ímtjm bítfa'm a ímé:
řencům říci: Sřbug QBám prambn míu=
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mime, proč nám neměřite? Sřbpš más
marnjeme, ! ctnofte'mu Bobaoojnému
Šimotu, fmramům čiftpm, a topatrnofti
namábime, aBpfte nepřijííi bo ale po:
měfti a na ůíé ceftp, abaíig můgete nás
miniti gfíamu a tší? gbaíig můgete ie
bo nás nějafe'bo úfíabu a gíe'íjoúmpfíu
bompfftcti? QIno, tbppp bitů) na tyto
otágfp cbtčípprámě obpoměbiti, mufiíppp
říci: inemůgcme upřiti, že máte mt),
bobrobinci naffi! mice gfuffenofti nešli
mp, ale mp jroůj rogum přcccřtujeme,
mp jíme budy: nabnte'bo, brbe'po, mp;
íIíce, Še mfíemu taf bobře a mnobe'mn
jentě Ie'pe rogumíme, nešli nn). 9m;
muííme fice přifměbčiti, že je o nafíe
bíabo ítaráte, toůbec B námi me mfíem
boože gampfftite: ale mp jíme příliš
Iebfe' mpííi, než abpcbom ?Bafíe florou
É frbci fi Brali, mt) joubime, ge ínab
to tom a onom pábu tat ste nebube,
jafog je oBáloáte a nám přebpomíbáte.

$a! čajifte' outpoloní pípďm (11er
fompíínoft jíou přičiup, ge libé uerabi
prambu fípfíí, čiIi írbce ímé pteb ní
galoírají. „Síbo 523oba jeít, ííomo QŠoái
íípfííf' Šřbo jeft írbce pofornébo a
mpfli potoágíimé, netoíifo poučení ílotjď)
gtufícnpď) bobrobincft ráb íípóá, ale
oploá gaň i mbččen, bíe nebo jebná a
obyčejně G impm fítčítím fe nemine.

Sia proti tomu číoroěfDrtí) a 1er
tomágnť) 3 boBrébo naučení fmíď) fi tro:
pí, po impď) učiteíid) Maroon bágí, feBe
přemloutoá, ge gáíabp a nábíebp jejiď)
jíou gaítamíe', že pro náš měf je ne:
Dubí, a ta? Běží ga impm rogumem čili
nerogumem, a; paf gaEřebmtm 'oo toe:
Iifpd) neínági a ínab i fítěfti celeho
áitoota froe'bo smažim, pog'oěEmba boni
t. j. čítá, o bpd) Bp! upoííečbí ;,fuffe:
npď) rábců, o bpd) opi jebnal ne po

ímé bíamč ale po rogumu mód) upří:
mupď) přátel!

2. Dtec můj, o němž pramite,
je 53135máš jeít, ale negnáte bo. —
ŽIBpóom říci mohli, je Éoba gnáme,
třeba jeft mice, nešli jebo rolaftnofti
pobIe jména guciti, a obyčejnou Bobo:
fíugbu fouati. QSoba gnáti jeft toíif,
co bud)em pojmouti, pofub čtoloětu mo;
gno, jebo Iáffu, moubroít, ípratoebínoít,
ímatoft a toěčnoft a foriti íe těmto bo:
Éonaíoftem QŠogim, i je rogbp při íloem
jebna'ni na gřeteíi míti.

Iařomébo pognáni je [ibem abuíta
neboftámá. Sliagpmajt' totiž, QBoba ne:
f(ončeně boBrpm, fprameb'íimtjm, mou:
brpm a t. b. ale jeho nemiluji. Sřbpš
tebp gnajf 23oba, jat prami, co nej:
mpěffí bobro, proč bo nemiínji? *Broč
mpblebámaji jin'oc froůj nejmpšífi cit?
s]3roč fe pad)tí po tom, co není, bIe
Ioíaftníd) flow jejich, nejmpěňi bobro?

?lueb fbpg prami, ge gnaji 230W
co nejropfíe moubrčbo, proč to něj než
fíabon floou naběji, proč máíompfíní
to ftrafti, proč gebrají proti řísení jeóo?
proč je nepobloolují jeho fmatc' loůli?

Řbpg'maji bo ga nejmpfíe ípra:
toebíiločbo, proč je nebojí bnboucibo
íoubu jebo? proč trloaji lo přijííd), přeb
nimi; on bat mpftrabu, ješílopm gáfoncm
gafágaí, je; treftati muíí?

216), co; jeft fe co Báti, ge ono
íIoloo s13áuě„top negnáte po“ má ímou
úpínou platnoft i to notoém adfoně. —

žRecbtuB fe tnbíg, mih) čtenáři! ge
tp gajiftč QBobasnáě, wěba o jeho loíaft:
noíteď), upíná gťoumej ie, mášzíi tpto
mIaftnofti logbt) na gřeteíi a jebnáězíi
taf, apps QBoba íwébo náflebowaí
m boBrotě a fmatofti, Bdí fe fpraloebía
nofti jepo, houfu! m miloírbenfttoi a
moubré řísení jebo, i pobžigowaí loůíi
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ímon gceía a úpíně nejfmětějn'í můíi
jebo. *Baf gimot troůj Bube čím bále,
tim bofonaíejfít', Ente jafo greabío
ro něm; 1'e obtáčí poněfu'c boot-otc, ipm:
mehínoft, ntiíofrbeufttoí a Íáífa %ogí,
řc'emuz ti bej ?Bůt) ímé fm. miloíti!

59. Sešíň ugbtamil [lcpébn oh nn
mení.

Řbpš pat fe Bp! ob uepřáteI fropď)
Segíě mgbáíií, n;,řel C[owěfa, ílepe'bo
ob narogem'. 3“ otcigali fe bo učeuníci
jeho: ímiftře, fbo jeft gbřefíií, tento=Ii
či robičoloe' jeho, Že je ílepť) narobií?
Dbpoměbčl Segíš: ?lni tento negbžefíií,
ani jebo tobic'otoé, ale aby gjemeni bpíi
ituttomé 2303 na něm. Štít muíím
běíati bílo tobo, Hen); mne pojící,
bot-nb; jeft ben; přidáágíf noc, fbegto
áábni) nemůge bělati. ©0fub3 jim na
ítvětě, jíem fmětlo imčta. Eto pomčběm
plinuI na gem a ubčIaI ge fíint) Bláto,
o. pomagal tím blátem očí flepe'bo a
četl mu: Sbi a umej je to rpbnítu
Giíoe. 3 obííel a nm;! je a přiňeí
Ioiba. Iebp íoujebe' a fteízí jej prmé
lvibaíi, ze ppl Šebrát, žetli: Sčenízlig to
ten , Hen); íebálval a gebtal? sJřělžteíú
pramiíi: Ieu jeft to; jiní pat: nifoli,
aíe jeít mu poboben. Dn mííaf pramil:
Sá jíem to. Ěebp četli jemu: Sřterař
jjou otemřínp oc'i tmě? Dbpolvěbél:
Íen čloměf, Hen); íloloe Segíě, ubělal
Bláto a pomagal oc'i mocí), a tefI mi:
jbi Érpbnífu Giíoe a umej je. % četli
jemu: Ébe jeít ten člowěf? Dbpoměbél:
92mm.

“lebo přiroe'oíi topo, jen; Bplval
ííept) fĚatifeům. žBpIa pat iobota,
ftp; ubělaí Seáiě Bláto a otemteí oči
jeho. Eebp je po “šat—igeoméopět td;
gali, fterat úpí progieí. Dn pat žefl

jim: $[dto mi poíoáiI na oči, a umo!
jfem je a mibím. Šebo pramiíi něfteří
;, íšarigeů: (šířenítento číoměf ob ŽBoba,
ftenjg neoftříbá fobott). Sint paf pta;
milí: Řtetaf můge číomět bříffníf tp
bimp činiti? 3“ Bpío toabroojenimegi
ními. lebo opět řefíi fíepe'mu: Go to
pramíš o tom, ftetpg otemřeí oc'i trvá?
21 on žcH: Seft prorof. Ěebt) neměžiíi
gibé o něm, ge ílepp bp! a progřeí, a;
pomohli robičů je!)o. 3 otágali je jid)
tfouce: Žentoli jeft máš fpn, o něm;
mp pramíte, je je erpť) narobiL me:
rat; paf npní roibí? Dbpoloěbčíi jim
robičomé je!)o: ŽBímeť, ze tento jeft
ípn náš, a ge íe ííepí; narobií; ale tterat
npni mibí, nemíme, aneb Ébo otemřeí
oči jeho, mt) uemíme; ptejte fe bo, máť
léta, nechtfám 30.íebe qumí. Io žefli
robičome' jeI)o, proto ge íe Báli áibů ;
nebo ji; fe Bpíi gibé ípifli, apt) wp:
altaízíibptbobo býti Rriítem, ropobcowáu
Ep! ge íffoíp. s]Sroto četli tobic'oloé jeho:
ŽDřáIe'ta, ptejte íe jepo.

Íebp galooíaíi opět číotoěfa,Hen);
591 mm íIepp, a četli mu: ŽSpbej
d)!oáíu slšoíyu! EDR) mime, ge c'Iozoě'f

ten jeft přifíníf. Iebp ou řefí jim:
Seítíi bříííníť, newím! to jebiué mím,
ge Bplo ííepi), upuí wíbím. £er četli
jemu: (Eo tobě učinit, fteraf ti otemžeí
oči? Dbpoměběí jim: iBoměběl jíem
mám jiš a íípffeíi jfte; proč cbcete opět
flpn'eti? gbalig i m1) chcete jeho učen;
m'ft) Býti? sprotož, gíořečili jemu a řeÉIi:
11) 6115 jeho učenm't'em, m1; paf, jíme
učenm'ci ímojgíífomi. 9M; mime, ze
g)?ojgíňotoi quroiI 231%),ale o tomto
nemíme, obfub jeft. Dbpoměběí ten
číoroět a že“ jim: Ěof jeft gajifte'
bimná toěc, ze mt) newite obfub jeft a
přece otemřeI oči mé. ŽBíme paf ge
Ěůf) břífj'uífů neíípfíí; aíe jeftíi tbo
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ctitel 2303, a můli je!)o činí, tobo ml):
fívfíí. Db měřů není Mebáno, aBt)
Ebo otemřeí vc'i fíepébo cb natogcnf.
3?pr tento neúpí ob iBoba, nic bt)
nemobí učiniti. Dbpoměběli a řeHi
iemn: ŽBffeďen ift fe lv břifííď) narobií,
a ti) nás tbceš učiti? Gmpmrbíi jej meu.

Uflpfíeí Seáíě, ge bo mpmrbíi men
(: fbpg jej naíe3í, řefí iemu: ŽBěříšÁi
tt; m ©pna 230360? Dn paf obpo:
měběí a řeÉI: &“bo jeít *Bane, abpd;
m ně!)o měřil? QI řefí mu Gegíšz 3“
miběI jft bo, (: Herný; mhtmt' S tebou,
ten icft. 21 on řefl. íBěřím *Bane, a
pabna Hančí íe jemu.

St 0 a i i m cí n i.

1. Bbžeffií tento, čirobičomé
je!)o? Geft to měcí můbec gnómon, ge
něfteří bříebolvé gbamnjí c'lomčfa těles;
nebo čbtalví a ge paf negbramí robic'vmé
mímají tafe' negbtamé bitů;. In paf
owífem neBobé bítfp trpímaií tařc' ga
břiďm či lvíaftně ga příčinvu hříchů
robic'ů fmýď). idt n. ». fbpg fe otec
opilftmím anebo ltegřígelltjmirogfufíemi
těíefníymi učinil w lllíabýd) íeted) fmv
tbotinářem, i bitů) jeíyo B tafouvúm nez
hubem fe robí aueB afpoň Býlvají tněmu
meííce nádpylnp.

Žéš jeft ptambou ob žBoýa 31cm:
non, ge prmní bříď) robičů čili DřícI)
bčbičm') Bp! a ieft sárobfem mffed) ne:
bob :: ftraftí tnbíg i mffeď; nemocí a
nebubů i ímrtí na tomto fmětě; běbičz
mým břichem přeóágí tato pofuta bříz
(bu na mňcďt) libi.

“Mimo tyto ptambp panomaío u
zibů jeíftě jebno mínění, ftete' mňať ga
přebíubef muft' pomašománo Býti. Dníť
fe bvmfnTIeIi, gc fagbť) bříď) ii; gbe na
fmětě vb 230ba treftán Búmá togíičnon

ftraítí aneBo Boíeftí tělefnvu a že bříz
óome' otců Býmají pofutománp i m po:
tomftmn ieiič) ; a obíub poffla ta vtágfa.:
„Bf)řeffií tento, či tobičome' iebo ?“ ma
to obpomčběí “Bain Sešíšz „QIní tento

negbžcffií, ani iebo robičome', ale abl)
nemeni byli ífutfomé 29031' na něm."
©1119“ těcbtv ííom jeft. ERemoce a
ftrafti nemaji lvšbt) půmobu toíifo m bříf
ffícI), neifuu pvnge jen pohanu, nýtu—3
Býmaií ob ŽBDDafeílánt) anebo přípon:
fítěnt), aby domů 591 ob břichu ob:
mtacen, přeb ním gabáien a abt) ctnofti
jeho Bpít) gfouffem), t. j. gběíáup, upc;

. mněm; a (151)taf ctnoftmi íibífúmi wíce
gtůftaía fíáma 2303.

Řbpfst) i m myf! tmou čněla fe
mlonbiti ta mpffíeufa, ze Ěůí) ínab
fonfeba tmébo treftá pro břídn) tainé:
nuše obrať graft) ímé na gimot ímůi.
Rho mí, negafíougiíiliě tt) pofutt) mětffí?
%epofngui jinbcí), ale gfomnej íebe, a
pofornč :) Tobě fmýffíi.

%! namíftímízíi' 231%) tebe nebubl)
a ftraftí, pobmoí fe trpělimě řígení 58s:
Šíma, neš m buchu fajícnofti, co fi fnab
Šimotem přebcfííúm gaííongií, a nega:
fIvngiízlí, naše maš na mpfíi, Étere'afi
ctnofti máš mšbčlámati m fobě, (1696
íe gaííbií 230W.

2. ?Rufím bělati bílo tobo, fte:
rý mne poííaí, bofubš jeft ben,
přiďmgíť uve, Ebegto gábm'; ncmůgc
běíati.

Řagbému čívměfu mpmčřcn ieft
jiftť) čaB, am; mel)! pečomati o fpaíení
bufíe ímé; c'aG ten jeft čas Šití jeho.
*Bafíi mu čaB ten lvvptňeí, nemůže nic
mice Eonati pro ípáfu ímou.

' EBDfmrti nemůge ii; domě! na:
brabiti a beboniti, co 11)šimotě gameňfaí,
amffaf nemůže tafé již, nic gtobo po;
35%, co bobrébo na gemi učinit. 2130

10
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fmrti gůftároá číomčf to onom ftamu,
w ftere'mg bo fmrt gaftifňa, tebt) to ftamu
miíofti anebo nemilofti. „*Babueříiftrom
na poIebne aneb na půlnoc, na fteréš:
fotí mífto pabue, tam Buba“ (faq,. B.)

3 tobo můgeě, mih) čtenáři! po;
foubiti, jat brabť) ieft čas Šimota tmépo
na gemi. Umag jat jít mnobou bobu
Iecjaf proplouvat, fbegto jíž mobl ílou:
Šití 230W, profpěti Bíígnímu a mg'oe'lá:
watt íeBe. ÍBamatuj ft to, se ga fráttr')
šatě, boože (i bo ušímáě, můšeš fi &az
Eoupiti Bíabou měe'noft, moffaf ceIou
měc'uoftt nefonpíá ni pi*o c'aíu gbe pro:

plotloauépo.
3. Účel bimů ÉBáně nebo! totifo,

am) išán bobrobíní profagoloal něfoíita
nefífafttlom Iibem, on bílot) floipni cptěí
poííougiti celému íloětn, dně! totiš táti
giemtxod) a patrnpd) bůfagů, ge ieít mp;
íícmcemnebes, še roma jebo jfou prato:
bou jiftou a nepopíratebínou, ftátce ge
on ieít ftibomam') ?Refiáč íměta. —
3.1! melice nmfí nám tebp gáíegetí na
tom, abl) tito gágrafomé Bpli ujiňtěni,
abt) ftáti unb mňí pocbpímoft Ii'cítou
Iotnopfíeni.

2[ Die Ebocííení te' jiítotr) použila
moubroít QBogífái nepřáteí EISáne'.Dnít
nenátoifti gaííepeni jíouce, neměřiíi ani
flopm míaftním očím, i btebati, Foe co
Bt) mobíi proti ffntec'ne'mu bilou (Sáně
namítnouti. *Brotog ugbrameuí nabgutíz
něne'bo ííepce jato pret: příínom íoubem
gfoumatí. %pííoóali totig ugbraloez
nebo, též, tobičc iebo i iiné ímě'cft), a;
ífutečnč tento bei bp! tat uiifítěu, ge
po popírati nemohli, a ge logbor ímé
míaftní loůli přignati mufiIi, ge ííepť)
ob narogení mocí Begin"otoou probíébnuí.

Int muíí i gtd wa'fíeňIibftá flow
Šití řbocílem' toglteffenépo úc'eIn bošíťe'bo.
3an točeIa něfbt) ighvětů jebomatpď)

fíťámu (\ ptáffcf ínáfíí, aBp nám při=
pramiía Habří) poh-m mebototjz taf
tmůrcc její ropmábí gbe ge pod; gámpflů
a činů Iibffpď) ušitec'né mpííebfp.

išafá to útědn pro náš pro mfíeďp!
Sat mnobo nepřátel ftojí tu i aa nafiid)
bob m ffifu proti Řriftu a ím. círfroi
jeho. mení gemi, není nároba, bp ta:
Éompcbto obpornífů sBáně tam nebolo.
?Iíe ten, fterpg četl: „iReBe a gemě po;
minou, ale roma má nepomiuou,“ jeb:
nou tég gabanbi toto nepřátele ímé;
i náočfm jejich proti círfmi poííougí jí
fíIamne'mu mítčgftloí, ač poíub nemů:
geme přengoíbati, jat fe to ftane. “Dofti
na tom, ge mime: 9321)ftojíme na půbě
peroué, mt) ftojíme to brabě nebobptném,
nab nímgípočímá mocná ruta jeho gafía:
bateIe a oóráuce.

60. Sešíň uší a [l)omíwumofli iloší
Ill pohobmnmí o film nrplohnčm.

Do té bobo tím lvice %arigeomé
a gátonníci borňiti fe ua Segífíe, a
mpbíčbámali přííegitofti, jatbp bo gfasiti.

Segíě tebt),poněmabg jeňtě nepřiffta
pobiua iebo, obeúraí íe gafc bo Galileo
E)?epřeftal ale lopučomati a fpofáuí
pobígeti, i trefteln a gfágonmpbrošomati,
pafli fe bříffuíci neobrátí. Elšřifílitotig
iebnobo bue Éněmu něftetí, a mopra:
motoaíi jemu o ©aíi'lejíforb, tterég bat
ŽBiIát 5aín'ti ptáme, on;; to (ptáme obě;
tomaíi. 3“ obpoměběm Segíě, teť! jim:
(So; mpíííte , ge ti (óaíiíejfítí mčtffí
břífíníci bpíi, negíi \vffiďni jiní (Saliz
Ieifítí, protože tafomou !oěc utrpěli?
<:)“řifoíiprarot'm mám ; ale nebubetedi

pofání činiti, toffiďni pobobuč gabpuete.
Gato; i oněmi) ofmnácte, na. ně; pabla
mě; to Giíoe, a gaoila je, sbalí; fe bo:
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mníroáte, ge taÉé oni minnějfíí bpíi nabe
ron'eďp libi, břebbmajíct m Serníaíémě ?
ŽRitoIi pramím mám, ale nebubetezti
potání činiti, mfíiďni pobobně gabpnete.
ÉBotoěběIbat i toto pobobenftmí: Seben
domět měl fítomr'; ítrom, fftípcm'; na
minici ítve' a pňffeívblebaje na něm
orooce a nenaíegí. meil paf minaři:
211 tři Iéta iíou, co břicbágím bíebaie
na tom fifu owoce, a nenaIegám; roty
tnig tebt) jej; proč tafe' barmo gaměft;
náma čem? Dn paf obpowěběíienm:
*Bane poneóeiš bo i toboto Ie'ta, ať jej
otopám a obnojím, gbaíibt; nei! omoce:
pafli neponeíe potom jei pobetneě.

s)toaiímání.

meimbé potčfíitebína jíon Houba
ŽBáně, iimig nám gicmnic, ze 95131)ieft
neitot'm'e miloítbm') a fboroíroamť). pr:
bbcbom o miloírbenftmf 2303nt ujin'těni
nebbíi, to; bpcbom mufíli puftiti gcítbee
fme'bo toňeíiřou čáfu buboucíbo fpafení
íme'bo; neboť íměbomí nafíe nám mami,
Še jíme bžíííníci, ge nmobbnťráte a mno:
bo jíme proti ím. lvůíi 173031'gaminili
a ze aaflnbnjeme btifntyí) treftů. Sat
trucbíe' bt) butt) naííe Ivbbtíbft) bo bu;
boucnofti, fbnbt; byl 23131)bouge hara:
mebíimť), fbnbt) náš toIifo přífnt) foub
jebo očefámaí. ?Reg — 23111)3 nejmošffí
fpramebínoftí ímon ípoinie tafe' nej;
možní miíoítbenftmí; on jeft botou)
obpnftiti nam; on jeft tate' fbowímalm'),
t. i. on netreíce bneb po 5pácbane'm
břichu břífíníťa, nýbrž četa a čafto
btoubo čefá na polepfíem' iebo, ano on
bámá břfffníht netoíifo íbůtu a přííegiz
toft ale taté proftžebft) fnápramě ; on
jeft 1an onen prosřetebínt) gabrabm'f,
jen; nechtěl ibneb pobtt'ti fíťomt')fttom,
že nempbal gáboucíbo owoce, nýbrž čaín

mu bopřáí, iej ofopaí a mrtvou opatřil,
abt) mobl pogběii owoce néíti.

Šřbegnaíegneme íIon), abbcbom to:
ftatečně běťoroaíi 230511 ga tu miloft,
ge fe nám tatto nemit? Iím jíme gaz
jiíté gbamem) těd) nejttapíitvějffíd) citů,
tím obtaženi proti nejroětfííum nefítěftí,
je; můge potfati číotvěfa — proti son:
fání. ílčifbo tebp neřtfei: &;)tícbome'
moji ifou mětfíf, neš abl) ie mně 23111)
mobt obpuítiti. Iafomá fíoroa, cogbt)
byla jinébo neš řeč gatmrgeíce, řeč do:
wěfa, ienš fe uapraloiti neobce,řečiafonš
mImvíí Řain, a grabce s.Bánč, Úibáčš.

3 brnbé ftrant) ale nefmí nás pře:
fmě'c-čení o mitoítbenftlví 230311! íme'fti
ÉIebfotvágnofti čili ftomu, ab1)d)oln
to bříón íetrmali a fnab potebffení íme“
ua Ie'ta buboucí obflábaíi. Io bt) bylo
fpoíebání í e na miíoírbeuítlví 23o3í,btícb
to proti Quebn ímate'mn. 2303 nliíoír:
benftmí a b'lonbo c'efání neímí poloagoz
mano býti ga \obbíbnutí ftolnn, aby:
ebom břeffili anebo w btíťbn béíe íetrz
mali; nebof mami (Banz „ŽJ'řebnbetef-Ii
poh—iníčiniti, mífiďni gabnneteď'

Umag, mílí) čtenáři, ge i tt) ifi fi;
fomť) ftront, iebog *Ban lofítěbií bo mi;
nice ímé, fu); tě na fřtu fm. přijat bo
cit-tme ímé. Gtojíč tu již, 20, 30 a
fuab i mice Iet a 23cm minice čefá na
owoce bobttjd) ffntfů a ctnoítí horní);
a ínab ftoiíé tn neúrobnť), aneb Bomw
cem glbd) ífntfů. Štěpaři a běíníci na
minici tc', totiz fněgí, tobičome' a přátelé
tmoii fnagi íc prací froon učiniti tebe
úrobnúm, t. i. maruií, fátaií a bombu;
guií tebe fbobre'mn; pán minice mbíčmá
tofu ímé milofti nab blamou tmou, (1pr
měl tbobtému potřebné filo. 21 co u)
c'iníŠ? ŽBřičiňfe, abbé \vbbámaí owoce,

je; *Bán minice ob tebe tvfíím brán—em
gaba a c'efá, a aby nepřefmapiía tebe

10*
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boba, lbe přeftane íboroímání iebo a
tbe bps motat a na oben nmtgen bol.

61. Stžíň kátú „ifarifen ;bluůnibo
múklaůu ;ákona o [obutč a ge rtižú

honímoni.

Učil pal to jejid; fffole to fobotu.
QI aj zena, fterág byla 18 let nemocná
a byla ftlíčená ani; mobla nějal mgbůrn
patříti, ftetongto Foo; ngřel Sešíě, ga:
molal ji líobě a četl jí: 3eno, goto:
fftěna jft nemoci ímé. 3 tologíl na ni
ruce, a bneb fe gbmíbla a Ioelebila 23oba.
Iebt; fm'še fífolní l;něroaje fe, protoge
ro fobotn ngbtamomal Segiě, žel'l gd:
ftnpu: Šeft bni ieft, to niebg nálegí
bělati, ro tčcb tebt) bnecl) přieba'geite,
abnfte ngbtameni byli, a ne to ben fo;
botní. % obpotoěběto jemu *Ba'n, tell;
ŽBDÍIDÍCÍ,gbali jeben fagbť) smíš ne:
obmaónie to íobotn ímébo mola aneb
ofla ob ieílí, a neloobí fncqoájení?
Ěato pat bcera QIlwabamoma, řteroug
ímáaal íatan ii; oínmácte let, co; neměla
bbtí togmágána ob fmagťn tobo ro ben
íobotní? 21 Fogg to poměběl, gaftpběli
fe tofíiďni protímníci jeho a mfíeďen
lib taboloal íe.

Gtalo íe te'š, ge Segíě pogtoán byl
ob ie'onobo fníáete %arifejfle'bo to iobotu,
abl; jebl chléb; a oni bo pogoromali.
Hábl tam tafe' čloměf jeben mobnatelnb.
3 tell Sešíš farifeům a sálonnífům:
ěluňifli ro íobotn ngbramotvati? 2lle
oni mlčeli. Iebt) on fábl , ugbranojl
bo a propuftil. 21 paf tell lnim: (St
3 lodě oíel aneb můl npabne bo ftnbnicc
(: nemvtábne bo ibneb n) ben fobotnt?
QI nemobli mu na to obpoměbíti.

' iBoroěběl tafe' i tu pogroanbm bobo:
benftmí, fpattim, lterať fobě přebnímífta
roomoloxoali, tla lním: Rbpgbnbeě po;

podn na fmabbn, nefebej na přební mífto,
abl; fnab rogácnčjífí nezli tl), nebol po:
atoán, a přiiba ten, Etetbgtebe i onobo po;
mal, neřefl tobě: SDeitomuto mífto! a
tebbt) !počalbbft B banbou na poflcbním
míftě feběti. ?lle Ebo; bubeě po:,roa'n, jbi,
pofab íe na poílebním míftě, abl; Ebo;
přijbe ten, fterbg tebe posmal, řefl tobě:
*Bříteli poíebni nobile. Iebbo bubeš
míti íláron přeb fpolnfebtcími, nebo
fagbb, l'ooš fe potvťm'nje bube poničen,
a Foo fe ponignje, bubo pombfíen. iBra:
mil tafé tomu, Herba bo bol pogtoal:
Rho; činíš oběb nebo mečeři, negmi
přátel ímbd), abl) oni fnab gafe poamali
tebe; ale lbg; činíě bobo poloolej ebn;
label), (: bubeě blaboílamenb; nebot ne:
mail otfub bb obplatili tobě, ale bnbe
tobě obplaceno při mgřtlffení fpramebz
'litobcl).

Nogiimáni.

1. íšarigeomé blnbně moflábali gd;
lon o fobotě, učíce, ge mffelife' bílo,
i bílo neimbňe potřebné a neobflabne'
ieít galágáno, ač na iiftbcl) pábeď), jíonce
nntnoftí a giffem mebeni, famí proti
tomuto gáÍonn jebnali. — sBán Segtš
fáml ie gtoboto blubne'bo mbflabu a
giemně pramil, ge bomoleno, ano ílufíno
lonatí togličná bíla i to fobotn a fice
tafomá bíla , tterá čelí le cti a flámě
230313aneb gaflábají a togmnoguií pa;
ttně blabo blígnícl) naffid), aneb ílougí
f tomu, aby blígní náš aneb mt) fami
ob melife' fífobt) anebráněni boli. Ict
učil a ta! iebnal fám náš 93cm, an
n) fobotu ugbtamomal nemocné, 3 čebog
ŽBobu mbět, nemocným toelifé bobro
i přátelům iejicl) melífá raboft a blabo
poóágelo.

Staffe čaíb jfou tomuto přebíubfu
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gibomffýď) učitelů nepřiftupnb; !aábý
mí, še fe i m neběíi a me fmáteť fmi
činiti rogličue' připrarvt) foílamem' fin:
gets iBogíd), ge ímí íe nemocným mffecfa
potřebná, Byťi namabamá práce měna:
mati a se fmi fe mpnáffeti, a mnmášeti
fbpš fe ftrfme pomobeň, aneb mpmtřnc
obcímaneB brogí pomětrnoft gřágou úrobč
polní. — 5233neobťía'cnúď) potřebáď) 30:
Haba fe tafé ten bomvícnť) obvčei, gc
mlynáři na menfífd) mobáď) míúmaií
im neběíi, gmíáfftč Fox);přebefflt) íucba,
ač při tom fe ftatati maji, abl; íe óaía
míónffá na fíušbt) iBogi lvyíttibaía;
m pvtřebád) těd) gafía'ba fe bále ftatí)
obyčej, ge'm geIe3nť)cI)pecid) ííýmá fe
tuba nepřetržitě, ponělvabg obeň nemůáe
fe na neběli a ímátft) Bege nefmírne'
fffobt) rugbafití; iv tom té; gafíábal fe
gpůíeb majitelů udflabníď) těgfýd)mogů,
ge jfouce na ceftě iegbili i n) neběíi a
o fmátcid) íiíuicemi.

Rbpbt) tv aíe ien při těd) a tafo:
múď) obpčejicí), iteži mají fťutec'uě bůíe:
šitou příčinu, gůftaío; aíe naffe c'aft)
galvabějí togíičué fnabno obříabné práce
i m neběíi a »: ílvátcíď) Begemňí bůíegité
příčiny, fforo Embom řefíi, jaře na
mgbor ftarému gáfonu :: íměcem' neběíe
a ílvátfů. ŽB mnohých bííua'ď) a tomárí
nad) pracuje fe m neběíi iaio o gámob
a; bo poíebne. Ieprm ftp; obbiía bo:
bina poíebni naftámá tiď)o; tn paf fagbt';
běIníÉ Báře na fe fiat a tmář ímátečni
a pofpióa po oBěběne to chrámu —
nýtu-g bo řečmi), a na fugeíníf a m mě;
ftáď) ga Bránu bc boítineďljd) sabrab.
In paf Bu'b fám 51115B robiucu trmá
ag posbě bo noci a paf m pouběíí ptoípi
a progabáíí ptmui půli bne. S'afť) to
přemtat. ŽB nebčíi bo polehne pracomaí
a m ponběíi bo poíeblte ubpvčima! „Qbe
m tatome'm bomč můge Býti pvgebuání?

Sati) gtobo bětem pocbágipřifíab? Saf
mufí tafomí libé m mnfli ímé puftnouti,
m;; uefítm'í a tubig tafe' ffr'cci ft než
Beton zábné přiřdaaní SBogi. —

sIšoboúně fe tafe' běie m frámeď)
hipeďtjď; a obóobniďtjď). ip iinbp
Búmaíi afpoň megi fíugbami žbogími
gamřenn. Qagbý to mčba, opatřil íe
potřebnými mčcmi m ptam) čaB. Ennui
mfíaf otemřiut) iíou bo poíebne ptáme
megi quŠBami 23ogími, taf ge i pán
i míábeuci fupec'ti gbrgánt) iíou tim
ob fíušeb Šogid). 213 pat obpoíebue,
Fm); fupci wíce nejbou, aalvřen jen
tupeďí) bům a cbaía propun'těna —
fam iíti cbce. Sto ptáme přemrácenť)
jeít pořabeť.

Seftííge taťomóm neřábům 5er ne:
učiní fe přítrž, mgejrbe ;,tvbo mramm',
fífoba nefmirná. Slibé gceía a úplně
obmpfnou Bobofíušbě, gti-ati mpfl 3503:
11011,atrati íměbomi a Bubou ——pou:
bómi pobaut). 231W)račí; tomu učiniti
přitrš; mt) paf aíe při fagbe' příležitofti,
fbe nám to možno, gafalgujme fc proti
tomuto grůftajicímu „gbvuňnému motu
m círfmi Řríftomě.

2. šariíeomé bícbaíi mfínbt)prmni
čili c'eftná mífta B taÉomou fnabou, ge
ínabnv (mio posnati ctigáboftimoít ieiid).
*Bro tuto přííifínou ctišáboftimoft čili
nábberuou botíramoft ieiiď) tupí je “Ban
a ťtomu ufaguic, ge cbpba ta bocbcigírvá
čafto gaflougenébo ponígení.

ěluňno rogeguamati péči » fmou
c'eft ob ctišáboftimofti. ŠEL-umijeft po:
minnnít a ctnoft, hrubá ieít waba.

Sfmef pomiuui pečomati o ímé
bobré jménu čili :) Dvou c'eft; neboť bi
sJSíímo: „T,obre' jméno Iepffí jeft ueg
Bobatftwi meíiťe'f' (*Bňfí. 22, l.) Gám
*Báu Segíš bal nám tu tom přifíab, fbipg
bájií íebe prsti ofočomatelům ímtjm



__150_

řfvucím, ge icft 6 Sábíem m fpvífu.
S.Broto tafé ím. *Bamel meíifou má!)u
fíabí na ítvou čcít, iaf mufmítá ge ííom
iebo: „řépc mi ieít umříti, nezli abl;
Foocbmáíu mou mpprágbnií“ t. Lgíebčií.
(1 Rot. 9. 15.) ŽBřt'činutobe pochopí
fagbť) fnabno. %eíwť ieu m,; ftojíme
m poměfti bum-é, můgeme fe těfíit't úctě
poctiwúd) libí a ob tobe čawiíí na mětf
ffím bíle náš C))Íěf),gámifí bůměra jímáď)
Enám i mognoft půíofsiti fBíabu iitttjd).
Bůftaů nám tebt) mám; pramibícm, co
bí moubrt') Giracb: „*De'c'iměj :) jméno
bobré, nebot“to gůftane tobě ípíffc, nešli
tifíc pofía'bů metihjď) :: brabótúf' (Git.
41, 15.)

?[wffaf íínffí bíebati toto bobté
iméno ímé ceftami a proftřcbfp homo:
Ienómi a ptamtjmi. 21 fte'rég jfou to?
*lšřebemffím cti fám chc t. i. měj' mšbt)
na gřctclí, gc ifi čIomčf ble obra51123o:
gibt) ftmořcm'), paf gc ifi řřeíťan Irtví
Rriftowou mvfoupcm') a jí; na fřtu fw.
580511 poímčccm'), a ble tobe fe dwlvej.
„ŽRcmíthig — bí ím. *Barva — ge cbrám
Siusi jíte, a že Quď) žBoší přebt'nvá me
vodě." sBrotognepoff ťmrňuj, negabanbui,
ncsabagui fám febe rogtičtttjmi bříďw.
*Damatuj co bí ím. *Barva: „S?bo cbtám
17303pominuli, tcbo gatratí 231W),nebo
chrám sBogí jeft flvatt'), tterýg jfte nm.“
(1 Stor. 13, 16. 17.)

211396měl paf c'eft i u jinúd), (braň
íe uetolifo cbřídbu, ate mpftříbej fe i po;
begřeuí břichu; muftříbej fe mt'ft, niob“
a ípoífň, fteré m bobré poměfti uciíon.

ŠDofonce paf nebíebej cti u iinóď)
gpůíobem jaft'pn ii bíebaíi íšarigcomé,
totig přetmařománím íe, Iší, potrgtftmím.
Qibé ifou Bpftřcjfííbo grafu, nez fc mnohý
bontt'n'fíí. Dni fagbémn mfícďo neměří,
co míumí, čím ímé mabt) a (!)po ga:
frtjmá a gbobití (bec; oni čaíem meImi

boBře bíetí pottptci a; to buffe, taf gc
fe jeho omíumám, cbptroftcm a gcmnči:
ffím mnměfťům jen ímčií.

*Bafíi Bt; ale při mffí tmě pocti:
tvofti, nemínncfti a togffafnvfti fe ftalo,
čes nběbí m pomčít 31mm, 51115něiatcu
nábcbonaneb naftroiením &“)ď)libí, aneb
bofnnce pro přifne' a flvěbomité šachu;
mámání pominnoítí ílvtjd), D'Íeň fe na
příííuffnc'm miftě ofpralvebíniti a paříž
to neproípírvá: nuše ftůi mugně očefó.:
maie ob buboucnofti ofpramebínění ímé
a mgpomtuei floru EBcině:„$Iabofía:
meni jíte, m,; mám glořečití a proti:
menftmí činiti a mffeďo gíé, Ibouce o
más, qunnti Bubu; tabuite fe a me:
feíte fe, nebo obpíata mafie hojná ieft
m nebeíídp“ (mat. 5, 11. 12.)

62. 31—513motúkú íibům ;atmqelon
m pnůohmnmí .) melikč mcřrři.

3 žeťí jim pobobenftmt': (Ěíoměf
ieben učinil mečeři meíifou a pogmaí
mnohých. % pofiaí fíušebnífa fmébo
u) bobina mečeře, Bt) řefí poamanúm,
abl; přímí, geiig připramcno icft mňcďo.
S“počali fe mfíiďni fpolu mpmíoumati.
ÍBI'YCTIÍřefl jemu: ŽchB ifem fnupíí, a mu;
ít'm mpiíti a jí fb'lc'bnouti; ptoíím tebe,
měi mne múmíumna. 921brum) řefí: $a:
teto fpřcgcnt molů jfem Éoupií, a ibn,
aBpď; jící) Sturd ; profitu tebe měi mne mi);
mínmna. 21jiní; tefí: enu jfem pojat,

fe Hugebníf, gměítotvaí to “Dámafme'mu.
Iebp rogbněmam fe bofpobdř, řefl itn:
gefmífu fmému: 29mm rpcbíe na uáměftí
a na ulice měfta, a ďmbé i mbíé a ííepé
i fulbawé umeb fem. 3 teť! Hugebníf:
*Bane ftalo fe, iaťog jfi rogfásaí, a jefítě
jeft mífto. 8 řeťl íBán fingebntfu: 25317;
jbig na ceftt; a megi plotr; a přimtf miítí,
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at fe naplní bům můj. ŽBIatoímťpal
mám, ge gábnt) guingů těcl), lteříg po:
glváni Bpli, neofufi lvečeře iné.

Mogiima'ní.

íBelitá mečeře, fterong učinil *Bán,
ieft trálomftmi 23o3í na gemi, čili cti-teto
Řtiftoma. “13on9 na flamnúel; těchto
bobeel) ifon prámbo m fm. efoangelifel;
giemene', je; bo frbcíď) fmód) utlábati,
fioatá přifágani, jich; plniti a melifá
gaflilaent, to ne; boufati, fonečnč hojné
milofti, jich; přijímati máme.

Iouto melifou mečeti morogumí:
máme tafé neífonalé Blaboílamenfttoí,
čili fpaíeni a oBcoioáni bufíe GŽBoDem
to neBefíd), the; loptoolenci iBogí loěčně
na 23ol)a patří a ílátot) a Blazenofti
měc'ne' fe gúc'aftňují. gyoípobát, lterúg
tuto toec'eti ucbtýtal, ieft “Bill) fám; on
ofměbčil mečeří ton nejmětn'í láffu
Elibem.

QI E této ílaroné toečeři gome ne:

Beífť) lyoípobái: mefíferé libftroo; cbceť,
alu) ioííicřni fpáfeni Boli. Rpogmantjm
nálegíme i mt). 23136 náš nejptroe' po:
gmal na řřtu frontám, fbeg náš přijal
to ímé eirfroe na semi á nás aa bittt)
ímé probláfil i ga ímé bčbice přijal.
Db te' bolu) pat gmal nás opět a opět
při fag'ce'mbobne' přílegitofti a togličnom
gpůíooem. Bmal náš úftt) rotičů a
učitelů nafficl), smál blafem naffebo
ímčbomí, ioliioem bueba ím., jenž nám
támal bobte' mnuřnuti , gmal i naffím
anbělem ftragnom, tteroš náš ubránil
přeb ceftami glomi a mobil na ceftn
ptaloon.

ibále nás nepeflt') Doftitel give 1:03:
ličmými nebobami, pobromami, nemo;
cemi a loůlsec ftraftmi, ftere'gnám utlábá
aneb na náš bopoufiti. ?I toto poatoání

lmbe fe opalomati, a; pal gtéto semi
bo jine'l)o floěta mplročíme.

Ste; inno3í anáB nejbou ga tímto
blafem gomoucím, omlonwajíce fe na
mětffim bíle přílin'nmn gaměftnáním,
neboftatfem Min (1pe'c'emitol)oto íměta.
(5m. ?lngnftin piffe: „Síouť ončeinč
tti měci, tterég čloioětá ob QSoba obln:
čnií: a fiee prioni jeft podm, jen; fe
připomíná prmním pogioaným, Hero;
foupil roce (: cl)tčl ji íblibnouti t. i.
chtěl fe to ni eo maiitel, co pán a prioní
ofolm obietoiti. Étubá ieft Infomftmí,
na Eterég fe uťáčnje to brubém čloroělu,
nm;; loupil pateto fptešeni molů a
chtěl je gtufiti t. j. cl)těl fe pteítoěbčiti,
loupilzli fe ]Tlobou aneE B giffem gua;
menitom. Ěřetí ieft ímpílnoft. ÉBralvíť
třetí pogtoaiiú: genu jíem pojal/'

Iutég stuffenoft nalegáine jiš to ípiz
feel) ím. Sana, jen; bí, že „Šáboft těla,
gáboft očí a ppďya gimota" jfou fořenem
iofíebo glébo a ifou blamni přelágtp
u boíageuí Šimota toččttébo.

mein; čtenáři! 3báli paf tt) tafé
potolnuám gpůíolsem fe neomlonmáě,
Fogg tebe nelaeífi) l)oípobář fflamnom
bohům fropm sme? Sřeřifáě i tt), ge
nemáš čaíu, nemáš flibn fpe'c'i o ípáfn
bufíe ímé? Umag floma, jimi; ÉBán
ífonc'il DD'DDBEHÍÍTDÍtoto: „*Bramímf

pát mám, še gábnť) gmngů těd), tteříš
pogmáni Boli, neofuíi' mečeře má."

64. Sežíš uši a milofthennmí šoším
w pohobennmíd).

&) *Bobobeuítmí o omti attaeruě.

3“přibliáotoali íe fněmu publifáni
a btíffniei, abl) l)o flpffeli. 91 teptali
%arigeomé a Lz,áfonníei řlouce: „SZento
přijímá ptíffnitt) a ji 6 nimi. 8 po:
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měběí jím pobobenftmí toto, řfa: Rtetť)
jeft gina—3 číomčf, ieng má fto Omec;
a 3trátííi iebnn 5nid), sbalí; nenechá
bemabefáti bemíti na pvnfíti, a jbe po
té, ftetág ie byla stratila, a; ii naíečne?
QI fu); ii naíegne, míváí ji na ramena
ímá, tabuje ie, a přijba bomů ímoíá
přáteít) a foníebl), ita jim: ©19qu raz
bnjte fe íe mnou, nebo jíent naíe3í omei
ímeu, fteráš fe Tapiaatratiía. sBeanaímf
mám, ge taf [\nbe raboft mneBi nab
iebním břín'nífem pořání činícím měth'í,
nešli nab bemabefati bemíti fmamebíí:
mými, tteříg nepotřebují poťám'.

b) 'Bobobenítmíe penígi gtraceněnl.

ŽIneB Hera šena, majíc beíet penčg
attatízíi jeben peníg, abaíiá negagefmíee
a nenlete bonn: a nebíebá pitné bofubg
nenaíegne? QI FM);naIeŠne fmoíá při;
teítvně a fvníebfp, řřonc: Gpeíu rabujte
fe fe mnou; neB jíem naíegía peníg,
Hen); jfem Bp'faatratiía. Iaff prawím
mám, Bnbe raboft přeb autěíb Bugími
nab jebním bříífnífem poťání činícím.

o) s.Benzmhenftmío mnu maruotratnčm.

Siřefl paf: (Šloměf jeben lněI bma
mm;. 3 řefí mIabňí 3 nicí)fotci: Dtče
bei mi bil ítatťu, Hen); mně přináíegí.
3 resběíií iim ftatef. QIpo nemnobbď)
hned), fbromáábim míabňí fpn lvííecfo,
obefstaí fe přes pole bo baíefe' frajint) ;
a tam rogmrbaí ftatef fmůj, gin) ifa
proftopáííuě. QIfu)), M)! mňeďo ntratií,
ftaí ie I)!ab lveíifť) m ťtaiině tě, a on
počal nmt3i trpěti. % n'eI a přibršeí
fe jebnobo měfífana Éraiint) tě, a ten
jei poííaí bo bmora ímébv, aby pdf!
mepře. ?I Šatní nafptiti íe poftmem,
jej; mepři iebíi; ate gdm; mn nebámal.
Šem) přiffeb fám Hebe řeří: Sat mno:
be nájemnífft m bomě otce me'bc má

bejnoft ebíel'aa,já paf ghe bbnu blahem.
QBftanu a půibn \?otci ímému, a řetnu
jemu: Dtče, gbřeífií jíem proti nebi a
přeb teBou, ii; neif em buben fíonti tmým
119mm, nc'iň mne iafo jebnebo ge fmťxf)
nájemnífů. QI mftam fíeí Í otci ímémn.
prg paf Er)!iefftč pobáí, ugřeí bo etec
iebo, a miíoírbenftmínt bnut jía, příběh
pabí na fííii iebo a políbí! bo. % řefl
iemn fun: Dtče gbřen'it jfem proti nebi
a přeb tebou, ii; nejíem boben ronti
tmtjm ftmem. 3“ řefí otec íínšeímífům
ímým: ERvdňe přinefte roucho nutné a
oBIeete bo a beite prften na rnfn jeho
a anm na nobt) iebo; a přimeťatetele
tučně a gabiite, a iegme a bobnime! nebo
tento můj ft)" M)! mrtem a gafe ušít,
bp! stracen a naIe5en jeft.

Moaiimáni.
ŽRáŠ*Bana Gpafiteí :) gabné wIaít:

noíli iBogí taf čaíto, taf boiemně a po:
Únutíimě nemíumií jaře v miíoítbelv
ftwí 2303111. Dní gajifté cbtěl, aby Iibé
touto prambon jebnáf ob gonfaíofti a
ob bříďm gabtgáni, iebnáf aíe Ilvžeíé
Iáfce ! 230W nemnííomně Iaffalve'mu
pobníceni Bytí. 3 m čtení fmtcbn po:
Iogeném mpímčtíuie *Bán rogíičnťnn po:
bobenftmím tuto fpafitebínon prambu.
Řbogbp negapíefal m útrobdd) Íaiíeíbo
írbce ímébo, an čte pobobenftmí :) bo:
Brém paítťpči. Živgí ©th ieít tento beim;
paftúř. Semu není bofti na tom, že
pečuic :) mffeďp omce ímé, ge nmábí
ie na bobtou paftmu, ze jim totiz gie:
mnie pramen iviru, ze mobí je fabra:
mobatmjm lvobánt, ge jim fetiš pumy
tuie miloft ŽBogí íebnterlám pramenem
íwátvítí, nýbrž, on fe tafé obííší po těd)
omečEád), fteré fe gneopattnofti aneb
i wětffi jící) minou gatoníaíp. %ení
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nm boftí na tom, že ie moIá, anobrá fe obíiěeti po paftúři, muíí bíebati'cďtp,
on jbe ie bíebat, cbobí po bordel) a bo: tubtjíwt)opět mobía přijítí tněmu; trátce
Hnát-I), fbe fnab hloubí; a Ebo; ie ua: břifíníť te'g íe muíi přičiníti, abl) mi:
Íegí, co činí paf? %emebe je, nýbrž . IofrbenfttoiQŠošíbo bobnomíe ftaI. Io
abt) uffctžil not) ieiiď), na ímá je Habe &moímítá gbtubébo poboBenftmí o ionu
ramena a přináffí bo otočince ímébo. marnottatném tai, se toto bloě poho;
íUřůgeIigneffončene' miíoírbenftmí žBogí ! Benftmí me fmém ipojení temto úplně
půmabněmím obrasem mnííc'eno Býti? nám bámají mpímětlení, jat miíoírben:
lBčtu Iáffa iBoŠí nemá fonce. Stagbébo ftmí 2303 půfobí.

wwumuuuww '"
1|ílíllllllllllll!l|ll|ll\l\\\\lll

=
;

„(mmu
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mu
"<A-** caaen su

obiímá, a paní fe číoroěfob ní oblvrátil, %! mopramuie Gun $oší o čio:
rooIá a Iáfá bo fíoBě, a ientig ffrtcí roěťu,fteróg mčí bma font). Sebenůtěď;
Éošffému fe opět nalotátiti dm, oÚjímá tmou ípnů obbaI fc Iebfomágnofti, too:
I)o Iáířa téboš frbce opět. mobí fi na otci fmůi pobil, mbttbí fe

Dtoffem fe neímí těmto ítomům ! 3 mh; otcomífé, a 3“ to cigiuě ble Ii:
roguměti taf, ge Íáffa && pobnáfíí a Bofti ímé, aš peomrbam mfíecef fmůj
ndmacuje c'IoměEainfo ftínť) mítr, proti peníg upabl to Bailouáenou Bíba a nougi.

kvůli jeho; nifoíi, nýbrž góíoubiía' omce | zímto otcem míní Sřriftuš nafíebo Dtce
mufí poůltatž a geíeti, že gbíoubiía, muíí i nebeftébo, bměma font) jeho rogumí po:
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foíem' Íibffe'. Sfmeť mňiefní fpnome'
23031'; nebof Dtec nebefň') bal nám gi;
mot (: pečuje o nás 6 Íáffou otcoroffou,
mpbíáfil paf náš ga ímé font) úftt) Se;
šíffe Rrifta, i břiiaí náš pro gáflubt)
Gt—afiteíorot) fřntečně ga fmc' bítft) a
běbice nebe8,jaf3 i círfero fm. na řřtu
fn). nám oflvěbc'uie. ŽBeffferé poťoíení
Iibífe' běíí fe ua bwě čáíti; feftámá totig
alibi ípramebíilm'xí)aa libí onomu mar:
notratue'mu ípnu mice méně pobobnúd).
ŽB něm tebt) gnači fe oíub mňeď), fbož,
fe nebeífébo Dtce fpuftiíi, fágni iebo
a básni fm. cítíme \oomfli, 230W) při:
fáganí nefTetří, nýbrž bIe ímé Iibomůíe
a ble cbtíc'ů těÍefuýď) žijí, pobil otcolve
ffi; promrbámajíce. Iento pobií ieft
mfíc, co máme a jíme. %ebefřt') Dtec
ieft bátcem uaňcbo Šimota, nafTí buffe
naffebo rogumu, nafíiď) ímoflů, nafíiď)
ftatřů pogemfřbó, inf bí ím. “Baweíz
„(Eo máš, apr být ncobbrgeí?“

Dfub tebt) ftmů marnotratllúď) sd;
[egí bIe obragu ot Strifta nám poífty
tnutébo lv tom, že ubíbaií m jiftou bíbu
a broywu fttaft. 91303110,že je tato
[tt—aftpotřá jiš gbe na semi, ge ga ílvou
gpupnoft bojbou pofožení, ga ímé toš;
Eoffnicttoí ftrgí bíat a ga fmou gabáífu
uabubou ptáci ffpinalvou a namabamon
o.přebce fmjgimě neboftatečnou. *Bafái
fe ate gbe fttafti mvbnou, neutefou ji
na fmětě iiném, fbeš olvfíem bube tím
"boíeftněiffípofuta jeiiď), poněwabg bube
negbptná, měc'nd.

E)?ebof, Řriftuš iíftí, ge, pořub
bříífm'ť trmá m ftrafteď) megbejffíď),
iefftě je icmn pomoci, a pomoc ta gámiíí
pougc ob nebo. Dn přebmábí nám
onobo marnotratne'bo ípna, jaf toe ímé
bíbč a nougi B citem tajícím m5pomněí
otcomffébo bomu, iať gapíafaí nab írot'nn
nefítaftnbm troťem, fterúš & bomoma

učinil a jať gatougíí po námtatu. Ba:
mtbÍ mn'eíifou Webu a ď)těí ropofořc,
m gabanbení rotátiti fe bomů, cbtěí
i ieíítč mice potožiti fe přeb otcem, ct,—těl
f(efnouti na foíena 1'má a profiti o milofi;
ebtěl i napramiti, co iefítě naptcuveno
býti můše , d)těIf tuti; ne co ibn Šití,
nbbtg co běím'ť, čiIi fíuba ptacomati
m bomě otcotvífe'm. 21 jat ft umíniI,
taf i mbfonaí. 211 I)!e, bofíeí wíce, nez
fmítně wíce, nešli bonfati mobí. Dtec
miba bo to fígád) fajicíď), miba bo tre;
ftem gi)oiene'bo,přijal bo ro náručí otcom:
ffe', ano přimiuul bo ffobě Bneííčenou
raboftí a fíamií B metTferou robínou
ímon tento ben co ben nome'bo natogení
form fme'bo.

Dtec nebefh'; ieft miíoftimčifff nešli
otcoroé Ii'cfítí; neboť Íáífa otcomífá jeft
ien ííabr') obíeff nefmírne' Iáfft) Hiroši.
QIÍe bobře fi tobo mňímnčme, ge onen
otcefpna marnotratnébo netčffií feproto,
gc fe mu namrátil inn, ale „žefe mu
uamtátií ípn tající, napramenb;
neboťpramií: tento ftpnmůj byl mrtem
a gafe ožil, pr attacen a uaíegen
jcft. “Eat i nebem; otec přijímá 6 taz
boftí jen bříffnífa Eaiicíbo o. nam-a:
menébo. ERab ním pouge těffí fe Dn
i rabuií fe nebeía. EBrotoŠnitbo íe než
mýlí, ge miíoftbenftlví Ěoší, ačneíuu'rne',
mgtabuie fe na lvffecft) libi beg rogbííu
iejicb pomabt) mramné; nýbrž fbo dyce
ob nebefťe'boDtce přijat býti na miíoft,
muíí přebewffím poguati břícbt;ímé a
muíí cítiti prominu ímou, mufí břícbt)
tt) nenátviběti, nab nimi ro írbci píafatí,
muíí upřímně geíeti, ge jimi 23oba,
nejíepfíí bobre', magií :: íebe fpafem'
měčnébo gbamií; mnííť paf bále 3těd;to
bříebů ibneb pomftatt', je i náfíebfp jící),
pořub možno, napramiti aneb afpoň
muíí pemnť) úmtn't míti, gc ga mffe to
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3,16boftiučiní, feč jen fíít) jebo ftačí.
Dni pat mufí pemnon nobou poípícbati
smífta iebo mint) bo náručí otcoroffébo.

Ěriftné fám uftanomií fněse, am;
into gaftnpiteíomé $ogífébo miíofrbenz
ftmí čefámaíř námratn tafomtjcbto ípnů
marnotratnóďy, (159 je na mt'ftč QSogím
míibně a Iaffaroě přiifmati, pofub je
naícgnou ítutcčně tající. In pat tc'ot)
u nohou gpoměblnífotood) muíi fe po:
fořiti břiffnít a muíí gaíomati na febe;
muft' totiš mpgnati fe ge tofíeď) břídn':
fmijd), i poměběti, ja! je ii; napraroií
aneb afpoň napratoiti cbce, noo mobl
gpoměbíníf poíou'citi, jeftíi fajieníf tafe'
ífnteěně obpufítění břícbů Doben, aneozíi
ftnňí, aBt) břímě jefftě bal bůfagt) floe'bo
ífntečnébo napraiveni. In pat fívííí
5 úft nc'uněítfa neBeffébo Dtce, iaftjm
jeíftě má Dříííníf poblvoíiti íe ífutfům
boBrtjm, abl) gaboft učinit magene'
toeíeonofti Bogífé; nebot ačfoíi Segíě
Řriftns íloou ímttí ga náš ga toffeďt)
Dtci nebeífěnm bofti učinit, nicméně
jeft i fnatjt; naffí třeřa, Bnďyom bíe
f(aBé fill) ímé mágů) 23obn učiněné
tořrúmí ffntfl) gabíabiíi, neboť bí ím.
sčíngnftin: „?Ič náB (šou *Bogíroofonpíí
Bege přičinění nafiebo, íBůt) ípafíti náš
nemíní Bege přičinění naífcbo.

Sčonečně groěftuie gpoměblníf mat:
notratne'mn amfíaf opět naroracuiícímu
fc ionu ta miloftná ítoma: Dbponňtějí
fc tobě bříóomé tmoii; již opět přijat
ifi ga ionu Hjogíbo. Sbí a můžeš loíce.

Ěoto měba, miíť) čtenáři! foi fe
bíabou natějí m miloírbeníttoí 23o3í,
ale negamefffároej tafe', co 231Wjafošto
neobmoíatebíne' pobmínft) při nběíotvání
íměbo obpnfftění a fmiíomání uftanoz
míti ráčil. *Boblooí fe ráb a oď)otně
těmto pobmínřám. 35řefíiíaíi6, opia:
támei břiď) ímůj, naptam co napramiti

můgeě, poípěě fgpoměbínřci a poťoř íe
5be a motei: Bořeni! jíem 23o3epřeb
tečou, nejíem boben ííonti ípnem tmont,
ale přiimi mne toíifo ga nábennífa fměbo.
91 ŽBůI)onbe ěajifté miíoftim tobě, pro
gáíínbt) Segt'ffe Sřtifta a pro faiíct myf!
tmou. '

65. šlnhohtnltmí :: nrmřrnřm
mlnhaři. _

íBřatoiI Segíě fučcnnt'fům ímům:
Éoí iebcn bohatí) čIoměf, Het-i); měl
mtabaře; a ten obšaíomán icft hřeb ním,
iaiobt) Er)! rogmrbaí ftatcř jabo. 8 po:
moíaro bo, řcft jemu: (503 to ítoffím o
tobě? mpbei počet 3 míabařftmí ímébo,
neB jiš nebubeě moci míábnontí. 3 bí
toIabař fám u íebe: Gio nčiním, nebo
pán můi objímá obe mne lvíabařftmí?
Šřopati nemobu, geotati fe ftvbím. %ím
co učíním, abl), tbng Bubu ítogen 3 min;
baříttoí, přijali mne bo bomů froúď).
samotam tebtp jebnobo Éašbébo bínš:
nífa pána fměfýo,řett prmnímu: Sat
mnobo jfí bíngen pánu mému? QI on
řefí: Gto tun oleje. 3 řefI mu, megmi
iiftínu ímou, a íebna rychle napiš pa;
beíát. *Botom hrubému řeft: Et) paf
jat mnoho ift bínšen? Étctúg řefÍ: Cžto
fDI'Cůpffenicc. Qi icmn: %egmí géniů
ímůj, a napiš ofmbcfa't. % porbmálií
pán nepramébo n\Iabařc, gc opatrně
učinit; nebo fnnoroě toboto íměta ona:
třnčifíí iíou to pofolení imám, nešli ft):
noroe' fmětía. 3 idt pramím mám:
(Ente íobě přáteít) gmamont) neptamoíti,
abl) fbpš Bt) jíte gbtpnuti, břiiaíi lodě
bo ftanů Ioěčlloď).

Qtosiímáni.
ŽB tomto poboBenftmí mpgnačuie

Rriftua mognamem „'bobait') číoměf“
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fame'bo iBob'a, $ana nebes a čemž, a
fíoroem „míabař" loprogumímá číoměfa.
Gm. míra i gfuffenoítbíáfají tutégptam;
bn, tterouá mpflomií fm. iBaroeI, an
píffe: „init jíme gajiíte' nepřineííi na
tento froět, be; pocbpbt) ge tafe' nic ob;
nefti nemůgemef' (1 zim. 6, 7.) Io
platí o mffeď) Iibecb bege mfjebo 1:05?
bííu, o mrgáfn, jen; gebře na roaceftí
a též, o fm'šetí, jen; febt' na trůně, jafog
Bagnamendno m fnige monbrofti: „Sc:
bnoftejnú jcft přícbob mňeóněd) bo gi:
mota a pobobnl') obcbobJ' (žmoubr. 7, &)

S)?aaí,mfjebo loíaftníbo jmění pro:
fti, přímí jíme na tento froět, a nagí
rotatt'me je bo brobu čaje; hoffe, co umí
jměním ímbm nagíymáme, mnííme gbe
pogůftaroiti jinpm. *Bočdtefa fonec Ši;
mota naffebo jeft teto ftejmj, jeft úpíná
d7uboba, co paf megi tím tečí, jeft boba
fprámp cígíbo jmění ; neboť tato gpraloa
nafíe má ímé braniee, jafog 291%)je
fám ropfaguje. žmpf farní nemáme gbc
ftáíébo obpbíí; Ebo ate nemá fta'Ie'bo
obpbh', anobrg jen co přícbogí a poutníf
touto gemí cbobí, nemůže míaftnífem
jejím aneb něčebo na gemi nagmán boti,
on jeft pouae bočafnom íprámcem mffebo
tobo, co má aneb fme' našima.

Iafe' není fpráma čaíne'bo jmění
Iibomůíi číoměEa pogůftamena, nobrg
EBM)bal jifté adfonp, bIe fterpd) má ří;
gena bbti. Dní co nejmpěfjí majiteí,
“Ban a mIábce mňebo ftmoření togťágal,
abpdwm čaíné ftatfo, pogith) gemči jih)
těIcíue' a bnňemní, i mfjeíifc' jafe'foli
bary a miíoftí monafíábali fofIaně
2503, ffpáfe míaftníi tblabu bííšníď)
moc!). ?1 prámč toto gáfont), jimi;
ŽBŘÍ)ímon můli oblebně naňebo majetfn
gjeroií, jíou tafe' mábou, na fteré naňe
[Eutfp mášíti bube a jíou mírou, bIe

ftere' nafíi obměnu anebo pofutn na toččf
nofti obměží fpramebíiml'; fonbce.

253tom je gafíábá ptam) na'ě po;
měr fůatfům megbejfjim.

alle jaf mnogí gapomínají toboto
poměru a jebnají fe ftath) fmými tař,
jafobt) bpíl) tpto jejid; nejmlaftnějfíím
majetfem, jafobt) neočeťdwaío jid) áá:
bne'bo obpomíbání a gábnébo íoubu. “Re:
íptamcbíimbm fpůfobem bromabějí, fiat:
II) na ftatfo, aneb ptomrbámají je nej:
banebnčjfjími břícbp. Ronec tobo mňebo
bnbe, ge přijbe ímrt, obběíí číoroěfa ob
ftatfn jebo a poftamí buffi přeb foub:
nou ftoíici 2303; paf běba bnfji te', jen;
neíbromágbomaía ftatft) pro nebe.

Élie-oto; cbmaíí ŽBán míabaře ne:
jpramebíimébo, ne ftee proto, ze plótmaí
ítatfem ci3ím; jethě méně proto, ge fe
bopuftií na fonei jme fprároo pobroobn,
ano i jinébo jefftě fpobmobu fmebí,
anobrg proto jej (brodů, se je opatrně
o ímou buboucnoft ftaraí, abt; mu totig
bobže bpío, a; je jemu obejme míabai'f
ftroí. s.Ban(bee říci: Sabo tento rolabaž,
ptam) to fon íměta, o ímou bubouenoít
pečomaí: taf tot),ftcří jfte ípnoloé %ogí,
máte fe ftarati o gimot ioěčnt'),o ímou
buboncnoft ga brobem a máte tnbíg ble;
běti, aboíte fi ftatft), jid)3 mám íBůI)
íroěřií, 3íítaíi přítele lo nebeííď), máte
totig ftath) pogemífé Iopnatíábati ble
togfagu iBošíbo, amíáfjtě pat ftomu,
abpfte bobře činili bIígním fropm, neboť
„fbo je fmiíoroáma nab cbubpm, jafo na
ontořp půjčuje .Doípobinu a on ga bo:
brobiní jebo obpíatí jemu." (*Bžííí. 19,
17.) SRuce cbubpd), ptamí jiftt') fie:
ífanífi) mnbrc, jjou jafo ruce Rriftorot)
onpf přenán'ejí naffc bobatftrot' bo nebe,
the; paf je opět naIečneme; moblitba dm;
bpm, ftere'g jíme učinili přáteli; ímpmi,
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rohprofí nám 1: iBoha miíoft ffťaftně
ímtti, řtetoug přijbeme m ohhbíí měčué
hlahofti.

65. anhohmrtmí o bohatá a fajaru.

%atígeomé, Hei-ig hhíi Íaťomí, po;
fmíroali je 13mm Segífji; ate on bí jim:
231331jeben Bohatí) číoměf, ftcthg 1'c ohíáz

c'eI lv fíaríat a fment a hobomaí na
fagbh ben íťmoftně. 91 hh! jeben gehrát
jmenem Bagar, ftethgto Iešeí u mrat
Bohatého pluh mřebů, gábaje najhcen
hhti 5 brohtů, fteříg pabaIi je onIu ho:
hatte, a gdbnh mu nebámaí; a mn'af
vft příchágejíce Íígaíi mřebh jeho. ©taío
paf je, ze umřel gchráf, a nejen jeft ob
anbělů bo lůna ?lhrahamotoa. Umřel
paf % hohntcc a pohřben jeft m pefíe.
'Bogbmih paf očí jmhch, ugřeí ?lhtahama
abaíefa a Bagara naIůnu jeho, a gmoíam
řefI: Dtc'e Mhrahame, jmiíuj fe nabe
mnou, a pami Šlagata, af omočt' fonec
prftu jmého m mobě a othíabt' jaghf
můj, nch je mučím na tomto plameni.
8“ řcf! mu 2lhraham: (žhnu, togpomcň
fc, gc jft přijal bohré wěcí ro gimotč
jmém a Bagat té; gíé; nhní paf tento
je tčňí a ti; je nmčíě. 21 nab to nabe
míjeďo jeft meči námi :! mdmi meíifá
propaft utwtgena , ahh tí , fteiríš chtějí
objub imám jíti, nemohli; ani; ob onub
jem přejití. 3 řefI: tebh profím tehe
otče, ath ho pofíal bo bomu otce mého,
nehoť mám pět hratrů, af jim froěbc'í,
ahh tafé oni bo tohoto mífta muf ne:
břifjíi. % řefl jemu ?lhtaham: žDřajíť
SDĚojáífje a prorofh, těch ať pofíouchají.
21k on četl: Sne otče “žlhrahame; ale
fbhhh Ebo smttmhch fním přiffeí, hu:
bou pofám' činiti. 3 četl mu: Soft:
lige Smojgifíe a protofů nepojíouchají,
neuměří ani, hhť fbo smttmhch lvftal.

Mogiímáni.
Gtatfh tohoto jměta nejfou ftejně

mesi Iibí rogběíenh; 3 toho rogbííu
m jmění pochágí i roůbíínoft ftamů Iíb;
jfhch, růgnění je to jmhmení a mrawech
jejich. ?Bíbáme i 50. bnů nafiich abc
a onbe Bohatého číoměta, an na chube'
libi G pohtbám'm híebí (: buh Šimota
ímého m famhch rogfon'íth trámí; 11
Mám; bomu jeho paf jebí dhubaa, jen;
jotnm má, čím hh bncB gahnal hlab
froůj a nervi, fbe a ja! gftra ncghhtnhch
potřeb fi opatří.

Sato nejhoba m ofubech Iibjfhth
mnohého již gamebía mpochhhnoft o
moubtofti a progřetebínofti hoafté. 3“
motá nejeben ghIabomhd) [agatůz Ste:
jímezíi paf mffiďui tmotomé 23031)učí;
nění 3 jcbné hIính a ogimení bechem
3 jebněth úft hošjfhmh? *Broč tebh má
jebcn tafřta píomati m íamém hohatftmí,
auto jim) neboftatťem mfjeho btuhu
chžabne a hhne? *Btoc' jebnomu toíif
báno, že ani neloí, co S tím počíti, anto
jinh ani jehuati nemůáe, čím hh natrmií
jeho a robinu jmou a čím hh čafrhí
tělo ímé a ímhch bítet proti wětru a
mtagu? — Ihto mhffíénfh gamábi paf
mnohého thubého, se 8 gámiftí ano 6 ne;
námiftí pohlígí na hohathth, ge flne
jejich tmtbému írbci, ge, fbhg je mu
přílešitoft najfhtne, íahá i po jejith
ghogí a úfIabně 5505 to fohě přimía:
ftřmje.

gta to fíufj'í obpoměbíti, ge rogbííh
ro majetřu jebnotíimhch Iibí gaftábaji
je bílem m porvaae [ibffe', bííem ro řígení
hoáífém. — iReromnoft ta aaflábá je
to pomage Íibffé, poněmabg nejjou
lvfjiďni libé ftejně přičiníimí, bomhfflimí,
opatrní, a ftříbmí. žanohh je práce
ňtítí, táb hejřf, má míjelijafe' btahč



Iihftftťh, i co; může gtoho pojíti, ne;
ze je gáhh jmého jmění ghamt', anto při;
činíimť), Dořdbfu miíomnh a ftříbmh
číomět uhofpobaři a čím báíe tim jpčfj:
něji hohatne. SRěEterhpaf c'Iome'ř, jen;
to míab ofti ničemu; přiučomati j e ned)tčI,
fotloa bojpe'! Iet míabeneďhch, gaíogií
tobinn. (Eim ji má nhrn' gimiti, nemaje
gabného řemefía, ani jnab nemaje těIeíne'
jih) a gmičnoj'tifpráci nabennicfé? In
omfjem muíí to bouiě jeho naítati chu;
boha, aíe chuboha gaminiíá a neííufíi
taforoe'mn e'IoměEu gehrati na žígení
230313 jeíifog jebnaI proti lofjemu ro:
gumu, aneh, jaf řifáme, gajeí nehlebě
na gabni fota.

?He gaflábá je neftejnoft jmění taře'
n) řígení bošjfe'm. %h'ih nefimořií mfíeďh
traje této gemě ftejnč píobné, mimo to
bopoujíti pohromh, íneha, pomotně a
pojal-h na pole a ftatth ne'l'tethth libí,
též i nemoce IofjeIiEou íchopnoft f práci
objímající, ta! je ntnohh heg mim; ímé
chubne. (Eo tím má bocíIeno hhti, Ieč ahh
neměíi mfíiďni Iibe' ftejne'ho jmění, nhhrg
ahl) něfteti hhíi hohatííí, jiní chubí. 231%
neftejnofti jmění jnabno uroagnji je Iibe'
n) togtičná bila; nehoť jeben potřebuje
bruhého. íBohatec nemůge mIábuouti
eeíhm jmhm jměním, nemůge lohngiti
ftatťů jmhď), a proto; looía chube'hofu
pomoci. Ghubh paf fhaně je po potře;
hath ímhth, táb přijímá nahibnntí Boha:
te'ho a othotně pomahá jemu, jaf bí
píímo jm.: $ohatť) a chuti) potťaíi je
fpoín, ne'initeI ohon jeft Qoípobiii.
(“Břiíí. 22, 2). Gíoma ta mhímětíuje
fm. auguftin, an pijí e: „SBohatha rhubh
gbaji je fohč obporomati, ne; ale jeben
potžehen jej't bruhého; rhnbh ftmořen
jeft pto Bohatého a Bohath pro chnbe'ho.
Qibé mají gaíe Iibmi gathománi, ohiín:

hománi a ob libí mhbrgománi hhti; taf
tomn chtěía monbroft Bogífcíf'

Seftíi mfj'af taf neběje je, jeftíige
totiž, Bohatí negaměftnámaji (\ negimi
dpnbhd), to pothági obtnb, ge fíejía
mira a tuti; i nfthbía Iáffa fřejfanífá
ro ftbeích Iibíťhch. Žáohatec, jen; po:
3th mír:), omíjem mhhíebámá pat míje;
Iifou fmon bíahoft jen to togfoíjich fměta,
a poněloabš penige jjou flíče f mfíeíifé
ííafti tohoto íloěta, fnaši je jich nabhti
a ubrgeti, co jen mozno. ŽBrotoobivraci
oči ílvhch ob hibh jinhch libi, ahh při:
točená.útrpnoft nepřiměía ho, whbámati
pro jiné, co jebině pro íehe mhbati chce.

e nema mírh, fchági mu pohnutfa
mhějíí fbohrobějftmí; on nemgpomíná
měe'nofti, ani; nechce gnáti ííoloa ÉBáně:
Coz učiníte jebnomu 5mhch nejmenfjich,
mně jíte nc'iniíi.

Weboftámá je paf ale with tafe'
i chnbhm. Ba naffith čajů měří mnogi
slibu jpifí e nerogumnhm tíathaíům nezli
lihem ftamu bnchomniho, měří mice ton;
hamhm fnihcím nešli pifmu jn). a proto;
gahaguji míru, fterá jebinč můge ufojiti
a poííliti číomčfa m fašbe' ftraíti. Sid;
jIebfem toho ftejnou měrou, řteroug
uhhloá with, trati je u) jrbeích Iibu mh;
tnoaloít, ginugiíoít, poťora a obelvgba:
noft bo loůIe žBogí; tratí je naběje gi:
mota točeného a na miftě te' nabčje
mbírá je bo mthi chnbhchnefpotojenoft,
nebůměra, reptáni a aoufaíoft.

S)?aftáloá tebh otagfa: Sata tu
pomoc? mení gábne' jiné pomoci Ieč
ro námratu f ím. fřeíťanífémíře. 3 with
grofte Iajfa; nehof mira učí, ge jíme
mňiďni bítfh jebnoho otce, mhfoupenei
Ghita QŠogiho, chramotoe' ibncha fw.;
mira učí hohatee, .ge má gíáífh ÍŽBohu
miIomati híigm'ho a bohře činiti jemu,
a ge ftatťomé gemíftí jjou jafo ghogí
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%obem jemu íroěřené, abl) bo mmm:
flábcd f proipěcbu netolifo floenw. ale
i jinbcb; a tatág míra uc'í cbube'bo, ge
má lo pofože a síáífp EEBobu fíougiti
jiným, ze má 6 obbanoíti bo můíe 23o3í
fnáňeti ofub froůi, ge ptáme tento trpfť)
oíub má pobněcomati to něm toubu po
bobatftmi buffemm'm, po ctnofteď) bobu,
miíbcb, Hetbcbg ani moí ani reg, ncfagí
a ftete'g jfou begpečnou ceftou fšimotu
měčně bíabe'mu.

2. 3bc na gemí ttroá mffeďo bo;
batftmí i mfíeíifť) neboftatef jen na
fráth'; čas. Saga: genltel, a gemřeí
i bobatec , ale iai togíičm) bb! oíub
ieiicb na měčnofti! Dnobo mneííi anběíé
bo lůna abtabamoma čili bo nebe, tento
pobřben ieft m perle. Sbfub to? Gnab
ge išagat bblval ghe na semi m cbubobě
a onen m bobatftmi? ?Rifoíi; neboť
bobatftmí íamo febou nemocibí číowěfa
lo petío; jafog i poubá cbuboba nebámá
iefítě jiftébo nárofu a máma fgiwotu
měčnému. (Eo bo pefla webe, jeft beg:
bošné ugíloáni bobatítmí, fmémolne'
píbtmáuí peuěgi a břífíne' rogfofínictmí.
QI co bo nebe webe, jeft trpěíimoft, po;
fota a obemčbanoft bo můíe 2303.
SDĚnoaíbobdči mpftaměíi ft fmými me:
gbeiffímí ftatfp t. j. bobtúm a Wecbet;
ným jiď) upotřebením jařobn írbobt) bo
nebe, a gaíe mnogí cbubí boffíi tteftů
peřeínýcb fmtjm teptánfm, nenámiítí
ťbíišnímn, frábegí a Ioupegí.

*Bročeš, netbf náíešíě bo tříbt) Íibí
bobatnd) anebo cbnbípď), moubře fi po:
čínej, poušimei ítamu, bo nčboš tě %ůb
poftamií, abys hoffe! gáboucíbo cíle
na mčc'nofti. — Sfízli bobat, ušímei
mírně gtobo, co ti žbňb popřál a uši;
mej toIifo měcí boroquu'nb; gpřebntfu
íroe'bo bíeB obíagiti fme' tbube' potreroní
přátele i cige'libí, maje mgbp na mimi,

abba to činit ne pro mběčnoft íibffou,
ne pro íía'mu fmčtífou, ale pouge gíáíft)
t Ešobu a tnbíš i ftrptč i tu, fbe jen
netoběf ob Iibí ffíibíě. — Sfizíi cbub,
pamatui, ge trpfb ieít Žiwot twůj gbe
na gemi, a gebb bylo \oelifúm bíágnom:
ftroím, 01pr íobě gťagií bíagenoft Šimota
měčnébo. 3iroot gbem'í jeft Ítátft) _
Šimot ga btobem bube měčnť). Řrátce
tebt) trroati bube íroígeí trvá gbe na
gemi, fnáffej ji trpěíimě, íetrmei m po:
ctimofti a obbanofti bo můíe 230313abt)
obměna tmá boina byla to ncbcfíď).

67. Sešíš ughrmnil 10 múlnmumljd).

3“ ftaío fe, Fm); fe bral Segíě pro:
ítřebfem (čamařífan (Šaliíee, a mcbágeí
bo jebuobo měftečfa, potEan fe 6 ním
10 mugů máíomocnócb, fteřígto ftáíi aha:
letu a pogbmibííe b'íaíu, řefíi: Segíffi
miftře, ímiíuj fe nat: námi. Rterégto
Íbpg ugřeí, řefÍ: Gběte nfagte fe Ínčáím.
3 ftaío íe fbtpg fíti, gc očifftěni iíou.
Šeben paf 5 nič), Íbn; ugřcí ge očífftěn
jeft, námrátií fe, blaíem me'lifbm meIebě
QŠoba, a pabl na tmáí: Enobám iebo,
bíťn číně; a ten byl Samaritán. Dbf
pomčběm paf chí—Š,řefl: sbalí; iid;
nem'befct očifftěno? a the ieft iiď) bemět?
žRcuí nalegen, jcugbt) fe byl namtátiI
a mgbal cbnxííu žBobu, jebinc' cigogemec
tento. % řefí jemu: EIBftaň a ibi, nebo
míra tmá tě ugbtamiía.

Qt o a i i m &n í.

ERcmoceifou omňem mčcí nemiíou
ano neimnffe obtížnou, amffat' řígení
žbogí mpřaguje iim c'aítofráte úlobu pro
náš me'lmi užitečnou.

a) žRemoce učí nás gnáti pramen
cenu měcítoeóbejffícb. Sibé ftále'bo gbtamí



—160—

pogímalíct caftottate přeceňují ftatťp a
raboftí mcgbeiňí. S'Rnobfym nefmítně
mnobo gáíegína ttublici penčgi uapíněne',
pro tu činí pobnih; ohromné a ifou
bíageni, !bpš iim přibylo nomébo při;
růftfu m potlabu; 5 Ia'ítt) f pofíabn bo:
moíuií fi ínab i neíptámnofti a gamefífáuí
rogíičnúó ílvýd) pominnoftí. žmnogf gafe
milují mefeíou ípoíečnoft a hýření noční
:: hvůíi tomu ganebbáwají mpóomání
ímé tubing, těm měcem oBěmií i ímé fítěz
ftí mangeíífe'. — ?lle ftp; upabli m téz:
tou, BoIeftnou aneb bíoufw ttmaiíci ne:
moc; iať fe tu přemrátiío mefífeté' ímiy
“lení a jebnání jejiťb. £) poťlabu fme'm
(: neípramebííme'm rogmnogomání iebo
ned;tí mice f(pffeti; gíatv a ftříbto ie
netěffí mice, oni to cítí, ge ia! mile mi):
froči 3 Šimota, jiní fe :) mffeďo togběíí,
a jim negůftane nešli rafew ptfená.
iRač maif tebp bromabiti, co tvíifo bneš
nasýmaií ímt')m, gítra \vííať Dube majetz
fem cigúm. — *.Bobobně uecbtí jinbb
mefeít' Bratří nyní “Mati o wmageníď)
hlučných, iim te'ň nabe mfíecfo ibe tidxi
bomácnoft, [áffa a flugba manšeíčina.
£) coš Iituií, ge fi Iaffalve' Šem) bříme
neuměli mášiti, ge ji netec'uoftí [m ínab
i bruboftí ímou trápili a urášeíí. 5130:
bobně mííeďt) jiné měci tohoto fměta
mpftptuií fe jim co \věci pomíieiicí,
marné, ba i fffoblime', toIifo to ma' ntmi
m nčíd) jew prame' o. trmaíe' ccnp:
fíongiti 23051!a Ionati měrné pominnofti
ob ?Boba mvfágané.

b) ERemoc učí bále, mágiti fi čafu
ob 58090.nám mpměřenébo: 932an libé
ga bnů ímé gbtamotp neměbí, co počíti
8 čaíem; trápímá je bíoubá čbmííea pro:
to; gabííejí čaB marnúmi námfítěmami
cigúd) bomů, groíáfítě boípob, wgličnou
brou, ffaíífománím aneb čtením Enii)
pínýď) fmvffíeneř, ŠHÍQŠ fe čívměf niz

čemu boBrčmu uaučiti nemůže. 90%
aíe nemoc nenabále je na Ioge mtbne
a mošnoft, Bíígtoft, Etátce nebegpečí ímrti
jím připomíná, fw; fe iim na mpíí tlačí
ta mpffíenfa: *Břijbuzíi přcb ívubnou
ftoíici 2303, čím, fterljmi ítntft) ušitec':
nými fe mvtági? Sať subporvím 3aI)áIťu
a netečnoft ímou? Íebbt) počínaií ge:
leti Dobin, bnů a rofů m niďú činili
Ivěci, ftere' nemají ptagábné cem; přeb
%obem, ano patrně ifou břín'ne' o.treftu
Dubné. Eebbt) tafe' činímaií přebíemsetí,
ze, ugbramizíi je 931%),fe umoubří a Bu:
bon lépe mágiti fi btabébo 230550 baru,
ici; čaB nagýmdme.

0) 233toBád) gbrawí a fíít) šapo;
míná číoměf ínabno na ftvébo nefaeífe'bo
Dtce. Sfmef pončťub mňicbni mice mé:
ně bitfám pobobni. Evto při ímé bře
a ífotačimé fratoómííi ínabno fe 5m
touíaií, bíebaií jaféfi ímoBobt) a ne;
bbaií múftrab, ftere'š jim tobiče ptáme
přeb touto ímobobou balí. QI; paf je
přcfmapí něiatá neboba; tu gbčfíem)
obíígeií fe po otci aneúo matce, moíaií
je a pofpícbaií w ocbranne' náručí jejich.
Inf i bofpěíť) číoměf m ňtčítí a 113mg:
fofíi íuabno gatouíá fe ob fmébo ne;
Bcífe'bootce, gapomíná na jeho mýftrabu
&gáfagt) a paf teprm, FM);upabI 1Dfttaft,
m;; cítí Boíefti na těíe tčgceaboiitebíné,
'i nemí fi rabi) a pomoci, paf obíígí fe
opět po írve'm mfíenwboucím a nejmlmc
boBtotime'm Dtci neBcffém.

d) Dlvfíem mapomíná fřefťanifbvg
jeft úplně gbráro m jiftód; boBád) tafe'
flvúd) pofleffů a mab, ale čaíem jeft
toto wgpomínaní jen iaíomé a neupří:
mue', číoměf fám fcbc táb flame, tveífe'
&)po omíoumá a 3meufíuie a malé 65959
befonce ani ga &)be nepoflábá. Sináf
to tu nemoci; tu na buchu íe iafo mg,:
Břeífue, tu přeftámá Hamání feBe fa;
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me'bo, tn upřímně je člomět 5 tobo ml):
gnámá, je meIeBnoft 2305 mnobo a těgce
nrágeí, i Bínoá něťbp ftraď) pžeb \oěčntjm
joubem \oětfj'í, nešli ftraď) anaftámajíci
ímrti, a proto; Boroš i Iítoft upřímná
a ípafite'cíná.

e) 933imoto učí nemoc iláícc f Eli;
gnílnu. mífá je: Eboíám neutrpěl, ji
nému neměří. Ěbo nif'op melifé boíefti
tělefné, fpaní pragbné noci, wňeobecnou
mbíobu těIa a pobané nebobt) negaťujií,
neumí obtíž, jejid) oceniti; aíe Ebo to
\UÝTCjiz jneíí, upřímnou míwá útrpnoft
%nemocným a jiouáí jemu ráb a trpě:
Iiwě.

Ronečně jemi je to nemocíd) ptamá
Íáífa a přináííí “co tomu mír a ípořo:
jenoft. Sřoíif manželů, jiš pocboboloaíi
o Iáíce flood) gen, pojnaíi mnemoci
»ramou upřímnoft a obětimoft, fíoivem
Iájřn jejiď). sÍBrotog můgente nemoce
pomašomati ja fjÉqu, to ftere' 23135Iibi
naprmvnje, ctnoftem učí a je fBIaÚu
megbejfjímu i neoeífe'mu namábí.

67. Sešíš nří jak [: máme mohlití

&) mvcbobcnítmí o neíptumcblimémionhci.

íBome'ňběípaf jim tafe' i pobobenítmí,
ge potřebí jeft mgbocft) je mob'íiti :; neu:
ftámati, řťa: 239! m jebnom měítě jeben
joubce, ftcnjg je iBoba nebát (\ číoměfa
neftoběí. EBpía paf na tom měftě jebna
mboma, a ta přifjía fnčmn a proftía
žfouc: Baftaň mne proti protimm'fu
mému. 3 nechtě! ja mnobť) čaB. *Botom
pat tcfl fám n ícbe: slIc'je iBoba ne:
Bojim a člomčta je ncftgbím, mňať ge
mi ta robotou obtíšna jejt, pomftím ji,
not) napoílebp ptijbouc ne;,bančla mne.
3 řefí 23cm;íípj'jte, co bí neprarot'; jonbce?

Go; 231% nepomítí mploolenod; flood),
fteříg f němu bnem i nocí motají, a ím:
beíig problemati?

b) 10 pohnbenítmí o příteli.

Woo annie Dube míti příteíe, a
půjbe fněmu o půl nocí a řeťne: ŽBříteíi
půjc' mi tří cbíebů; neúo přítel můj přifjeí
gceftt; fe mně a nemám, coood) nm
přebíošií; a onen genmitř obpomibaje
i'cfl Bo: i)?cčiň mne nemoíe, bme'ře jjou
jiš gamřcnp, a bítťo mé jjon je mnou
m potoji, ncmobnf mj'táti a báti tobě.
albubeli on trmati tíufa, ptamím mám,
ge ač nebd jemu mftana, protože jeft
přítel jeho, \oňař pro neobhntnoft jeho
mítane, a bd mu, Eoíigfoli potřebuje.
8“ praxoím mám: ÉBwfte a bube mám
báno; bíebejte a naÍegnete; tíuctc a bube
mám otelvříno.

o) m nobobcnítmí :) %atigcowi a pu:
bíiránomi.

ŽReÍÍ tafé něfterúm, tteříg iv jeBe
boujaíi, jařoín; Boli jprawebíiwí a jí:
nými bobů—ali,pobooenftloí toto: Gum
muší mftoupiíi bo cbtámn, not) jeinoe
blití, jeben farifeué' a hrubý publitán.
íšarifeuš ftoje tatto fám n íeúe je mobíiI:
Ěoge, běfuji tobě, ge nejjem jafo jiní
Iibe', hráči, nejptamebíiwí, cigoíošnicí,
jafo i tento anIifán. ŽBoftímje bma:
frát ga túben, bejátft) báloám ge lofíeď)
měcí, fterómig xoíátnu. we pubíifán
ftoje gtaícfa, necbtěí ani očí fnebi po:
gbmibnonti, aIe bií je to Wit) ímé řfa:
Ěoše, Bu'ó miíoftim mně břiíjne'mu.
*Bramím mám, tento Bítonpií bo bomn
jmébo ojpmwebíněn, ne paf onen; nebo
fagot), fbog je porotyíjnje, Bnbe ponígen
a Foo je poniguje, Dube pomófjen.

11
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Mogitmáni.

a.) 3 těcbto pobobenftmí ařejmě
ropfmitá, ge to můíe 2303, abychom je
mobíiíi. St“ mobíitbě mpbígí “„ webe
nás jiš íama potřebnoft nafje. (Stoměf
při toffem co činí jnabno pogttámá, ge
neboftatečná jeft fila je!)o tbofašení
toho, co fi přeje a čeho nempbnutebínč
potřeBuje. &*bpg roínít Habe gmo bo
gemě, roi ge mama Bube práce jeho,
nebáfíi Éůf) potřebném ííunce a bofta,
tečné míábo. Rbpš Eupec mftupuje na
Iobi, aby je přeplamií lbaíefým bře:
bům Enařoupení potřeBnébo gůogí, cití
m bíubináď) írbce jiného, ge ftojí ro ruce
2305 a ge gabvne, nebázíi SBM)plame
tiď)é, metrů přísnitmjě. Ebo; řemejtníf
ftamí jinou bííuu a gafíábá ímůj mIaftní
bům , ;,bag neptamí jemu gfufíenoft a
rogum, ge marně ftatoí, nebáfli iBůI)
gin—umítěla a bufíi a nebázti pošebuáuí
práci jeho? 153mm; tem; netoftatečuoft
naňe ftawí je nám na oči a mpbígí náš,
abvcbom *Išána, jen; o mfjem mí, mífe
řítí a fpramuje (1ohm; najíími míábne,
projití o jebo pobporu a pomoc.

ÍDneQ paf to íípfjíme 5 úft jame'bo
Gona 230390, (je chce 231W, abpcbom
ča \vífeďo projití, čehož,potřebujeme,
a obbrgemfje, abpcbom be'fotvaíí. Dn
fice gná bořonaíe nan'e potřebí), on ale
fpoíu (bee, abpcbont cítili, ge není to
pominuoftí jeho, obpomabati těmto po;
třebám nafíím, nýbrž ,je mfíed'v ban;
pípnou apollbé fjtěbrofti a Iáíh) jeho,
on dne, abpóom lvábt)ůůftaíi pamětíími
nafjí obmiílofti ob nebo a ft.—dije roběc'e

mými 50. to, co nám gmiíofti bátoá.

b) 233poboBeuftmíd; jmrcbu polo:
geuúd) ubáma' *Bán bmč mIaftnoíti, řtere'
má mobíitba nafje míti, aby bofíía

topfipn'em' a fice máme ji tonutí Bmp:
trmanítí a potorně.

Dna mboma přitýágeía fjoubei
6 ptoíBou jmou opět a opět, a příteí
gdbající fe mppůjc'itř tři (i;IeBo, neuftáí
projití a tíouci, a; hojící, c'eI)oft přát.
5proto; i to, miíť) čtenáři! IICOČMBIIÍ
m mointBáď) jmýcb. *Batti gábáš o mše
patrně boBrou a Bobumiíon a 23136toEě
bneb fpomoei ncfpčje, neÚu'ómálomp:
jim); mít 23111;sajifté, proč obftábá
B mopíněním projbo tmě, jfou tobo

gajifte' bůíegité příčí/nt). Sřegpptatebíne'
jíon cejn; jeho. llíubft) jebo nejjon
jařo úíubtt) Iibjfé; *Brotog proš opět
a opět, omfjem pomgbt) B boíogeuím:
ine má, ale tmá tvůíe ftaň je, o sj.šcme.
Iafe' pofotna muíí Býtiprojba naffe.
*Bomaš, Fro jeft onen ŽBán, Eněmug
o pomoc moláč, a pomag, řbo tt) jjj. —
<Bán, B nímšto nlotíitbon mlunn'ě, jeft
neobjáblo, mfíemoboucí tmůrce a tvIábce
nebeů a gente; on jeft nejmúííe jlvatť),
přeb nebo; uefmí nic nečiftébo mftoupiti.
“21fbo jfi tv? 396 jeho tmor, Hen);
Šije Bpoube' miíofti jeho; toe je!)o ttvor
ale pořadem) mnobťymi bříďm a tubíš
nebobmj jebo Iáífp a péče. ŽBrotoš
1110in je poforuef; nenřaguj na ímé
boBre'tvíaftnofti a jfutfp, janBt), ípoíea
baje je na ně, gábaíš ob 23090. ne'jaft')
jebo bíní) či pominnoft. Iať to činit
fatijeus, au ď)tě je mointi míaftně jen
d)!uBiI je přeb tmáří 23:33. (So jeft
bobrébo m tobě jeít gajifte' 3 baru 2303150
a ne tat ge gáiíubp tmě, protoá Šobu
a ne íoíaě mgba'mej čeft a cbroáíu! „51%
při mobíitbě ímé na ímé třebfofti a
matt), opíařdmej je a pečuj, jařBpBje
obíogíí; tou ceftou bojbeš nejfpífje mp;
f(ofíení u Qioba, neBoť on ppfjntjm je
protimuje a jen potormjm báloá mííoít
fmou.
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68. Stšíš přítel híttk.

ÉBřináfTeIipat f:?eáífíi inemíum:
ňátfa, abl) fe jící) botýfal. Gio; fu);
ugřeíi učenníci, bomíoulvaíi jim. Qlle
Sešíě fmoíaw je řeřl: %)?ecbtebítef, af
jbou fe mně, a nebraňte jim, neb ta:
fomúď) jeft Éráíomftmí 2303. 21mm

-.- . 5/1.greg-Lví:. &:..g., .

ptamím mám, fbošfoíí nepřijme fráíom:
ftmí Bogíbo i_afo bítě, nemei'cc to ne'—bo.

Moůiímání.

1) 932MB)přiná'fíeli fíBáml Segífíi '
ímé nemíumňátfa, aby fe jící) tunám.
3 teba mvímítá, ge tpto math) 513mm
Gegíffc meíice cti“ a ze měíp amíán'tm'

- ,. - _„ í„ _, ;\ť—(a—ÉJQJ/f/f gag—('

bůměru na moc a pogebnání je!)o. 23313:
Ecc naíegáme na přímé ttomébo gáfona,
gc jařfcíi mnogí mušomé fe probiefíiíi
proti sBártu Segíffi, 33cm ani jebiuá
íe jemu neroubaía, anoBrŠ fbe fc ftetá
Šena S ním potEaIa, Éašbá nejblubffí
úctu i ofobě jeho a fouftraft m babě
utrpení je!)o jemiía. Gtažcna ?lnna

aapíefaía, fu); bo co neuňmvně m ďnámě
ípatřiía; ©amatitáuťa gáíía nab mn'e:
mčtoucnoftí jebo a gměftuwaía, ge un
gajifté jeft prorofem _;ívřaria Emagbaíeua
ifouc ob ně!)o na miíoft přijata, gaba;
řcía fněmu nej_číftffi Iáífou; SJÍarÍa
3 Ěetanie a 932mm feíh-a ieií B uěý
mčtfít'm píeíem přijímaný I)o co bafta
bo bcmn ímébo, genu *BÍIátoma proftía

„*
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mnge ítvébo; aBt) nenBííŠií jemu; Íbn;
být tveben na born Řaítvarii, Íbn; muší
woíaíi: Uttišuj bo! Maran) útrpně Šem;
nat: nim a Žššetonifa pcbata jemu fíatn
ímébo f utírání potn, nemobonc jina!
níebčiti ftraftem icbo; při jeho fřígi
mfínbt) mibíme mebíc math; a ítana
tafe' fontrptcí ':UčatiiWagbaíenifon; fo:
ncčnč po jeho ímtti, tři sent) to Evil),
jang m btobč Begbltóémn těín iebo bra;
búmi maftěmi poctu učiniti cbtěít).

Into šent) mebent) Byli) túctě s13áně
tím, se pognalp ímatť) Žiwot jeho, ge
flpffeít) moubrá iíuma a ge Bptt) fměbft)
3á5rafů jebo. QItvfíaEtoho ani netnfíiíp,
jafe' pogebnaní pobíamí genífe'mn můbec
gučení (\ uítanotvení ŠZ[.Šáněplyne. 3ena
ga ftare' bom) [»vía toíifo běmfou mnge
ftlněiffíbo a pánomitébo; Bnía rentou:
čena 5e mffeď) neminnýď) raboftí ípo:
Iečenífe'bo Šimota, obíongena m ncisab:
nějn'ím obbíín bomn mugoma Šití, to;
naIa tam práce bomácí. ŽDřnžina ně:
čem rabiti, mnge tv nebegpečí mramném
maromati, aneb bo gategitoftí ímtáď)ípnů
fe míóati neBnÍo bopřáno gen.—ím.Gp:
nome' m míabe'm měřn obícučeni jím:
ob mateť a jen 'cccr jim ponecháno.
Ssrůítaít) bccrt) m chlebínd) ííníď) Domu
otcomífe'bo Ecgbůflabnčiffíbo lvncmic'ení
m náboženfttví, a; nab oínbexnjejid) wg;
[)obl otec. %ctoíífo u pohanů aíei
n gibů mobI tagbť) muž, pob Iecjatouů
gámintou báti gene fme' 'h'ítet jejibo pro:
pufftění či gapusení gbomn, načeg Žila
tve ílvětě lv Bibě a m pumpě.

ŽIIe jat to tvfíe Směnito íe \vlitvem
wíry 'Řríftvlvtý. Bena nftanowením
fmátvfti ftatvn ntangeíítébo a probůh-%
ním, ge jeít tento ftaw nereglnčitebtnť)
[eč ien ímttí, bofíta c'eftne'bo mífta po
Bofn fmébo d)otě. Sig není běwfou
jebo, jeft pomocnicí a příteífpnt jebo,

icft s ním bíamou ceIe' robim). .Qbegto
iinbt) ncfmčía genu Bohatého mnše Beg
potvoíent amícifftníbu blíziti íe Eněmu
aneb mítoupiti bo fíně iebo, jeft nt)ní
uprátvněna ftáti jetnn bo Bota m ípoz
Iečenífém gimotě, boma i na meřeinofti ;
Bubig on ftamu íeBe tvpšfííbo a Eban;
M)! i fuíjetent panujícím, ona mebíe
nebo íebí na trůně. 932113paf nemá
mice máma fám rogbobomati nab cín:
bem bítet ímťnf), též, matfa má a mníí
:) ímé mínění tágána Býti. 8“ neími
mice pacboíata matce gnárnčf trbám;
a jinam tmpťbomání barvám) Bóti, ona
fmí mgbt)S nimi chomati, jim bobtíšeti,
(! je m'íc'máním ffícdntnýd) citů mgběz
támati. — 921tbc; to umí iate' úctt)
m círfmi fřefťanffc' bofflt) ctnoftné pan:
nt), glníáfftě tp, ttcré fe, co iinbt) nebpío
flúóáno, ,mčnomalt) mtjdwtvn míábege
a “113% ncmocnťnó? Rba negaci a
S úctou nejmenuje fw. ŽBvrffiIu, Ie:
reíti, Rateřinu, geblvitu, ?lnegťn a
mnoho jinýd). Eat míra ŽBáněajebnaía
ceIe'pvtomici Iibftma, tuti; pobíalví gen:
ífe'lnn, přituŠené čili 01: 230% jentu lvu:
fágane' ftanvlviífu we íwětě, ftetéž, to;
mnto pobíatví poíub fnrotvoftí a přeb:
ínbft) ftare'bo wěEn obňato Bvío. —
ŽBagte ft gent), math) a bcert) této ím.
mit-t), jen; befonaIe ípořabala poměr
maš tv fbutec'nofti Iibífe' můbec a ta to:
tině glvíáfftě, taf ge můgete 6 muší jaře
v sátvob půíobiti f ímé i jinýd) libí fpáíe.

2) Sťtiítuě milomaí bitft; a
mtjííomně :)nid; bí: Šafomýď) jeít
ftáíomftmí neúeffe'. ŽDÍÍÍomaItítft)
netolifo pro přít-osmou půmabu, Éteroug
fagbébo bofpěle'bo pobimně fíobě tvábí
a táhnou, nýbrž pro tnfíemní čiftotu
a neminnoft jejich. “bitů) negnají Ifti
a Íšt, o faábe'm bobře ímýffíi, a tak
bému tábta ocbotněobpouíítějí. Ia:
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fombď; Íibi QSůb miínie. Éobnšeí, že
tato bětffá e'iftota a neminnoft m bo:
ípěíejffim točili při mnobbď) fe fttáci
a ptáme opáčnbm cbpbám poftnpnje
mifta. .bíamni příčina tobo bbmaji
316řeči a ímůbni přifíabomé jinbď) libi,
něm; i těd), bo niebg bpcbom fe nei;
méně tobo nabdti měIi, totig pěítounů
a robičů jejiď). ŽReIge boipěíbm bofti
na frbce Háfti, abt) u přitomnofti bíteř
ncimbfíe opatrně qutoiIi a iebnaíi;
neboť Ieďteté fíomo, Etere'bo boííucbac'
bofpěíť) čaíem ani fi nemfíimne, bin;
boce fe něEbl) bo buffe bítef garťnoá
a půfobí tam 1an jiífra na ftřen'e boěc
foioé. *Btotoá robic'olvé nettbte bitfi)
to boíečnofti necubnnd) Iibi a tíaóaíů,
gloíáíítě ale cbmňte fe mffí 113de a
[)němiwbd) flow meči febon můčí nez
wiňátef hubě).

69. jejiž marnje přrů lakotou.

QI přiftonpim fněmn ieben míábe;
nec, řefí: ŽIRiffře bobri'), co bnbu bob:
rébo činiti, abbfb měl gimot roččnú?
QI S—egišřefí jemu: Gbeešzíi miiti bo
Šimota, ofiřibej přifága'ní. 'Di icmn
míábenec: To jim c'iniI o'o froe'mia:
bofti. Io nfípffcio Segiě, řefI iemn:
Sefítě fe ti jebnobo neboftámá, cbceězii
bořonaíbm býti, probei rofíeďo, coš máš
a rogbej ď)nbť)m, a bnbeě míti pofIab
ro nebi, a 13015,náfiebni mne. llíípífero
to on, garmoutii fe, nebo bly! bobatť)
meími. ?! miba bo Sešiš gatmoncene'bo
řefl: S'at nefnabně, Foo; penige mali,
ioeibou to fráiotoítroí 2303íb0! ©ná3e
jeft 3aiifté merIonbn firge jebeíni nebo
projití, nežli bobate'tnn lojiti bo fráíolu:
ftwi 230500. 3 četli, fteži tovfíyn'eíi:
Sibog tebp může ípafen býti? S'tefí jim:
Go ieft u Iibí nemozne, mošné jeft u QSoba.

Iebt) řefl *Betr: aj mt) jíme opn:
ftiíi mffeďo a fííi jíme ga tebou, coš
tebt) nám ga to bube? Segíš paf řefí
iim: ?lmen praioiin mám, ze fagbb, fbog
opufti bům neb bratu) neb feftrt) neb
otce neb matřu neb font,) neb pole pro
jméno me', ftoftát mice lvegme, a gi:
rootem točeným toIábnonti bube.

Moaiimání.
(Qbutoba má fme' nebegpeči, ma'.

je ale tafe' bobatftmi. Gbnboba může
fioéfti číoměfa fe igi, pobmobn, frábegi
a měeem pobobnťpm; neméně aíe i bo:
batftmi, onoť můge ftoe'fti fíafomftmi,
a' to mábi faře fc Igi, pobmobn, frei:
bezi a jiným nepralooftem. Sťbo fi ie:
bnon samiíomai peníge, ne tai fnnbno
řefne, se má ji; bofti na tom co má.
onf čim bále tim mice ftatfu bromabi
a přilne ífutečně jařonfi nerosnmnou
Íáffou fbromabě five; tai ge 5aponn'na'
pro íame'bííbáni a togmnošoloáni ímébo
mamonu na žBoba, na ímé pominnofti
fřeffanfťe' a ze to ftbci jebo iobfbcba'
mffeíifr) cit útrpnofti f jiným, tratí fe
m něm i gaíibení nabelvííím, co fráfne'
a H[ecbetne' nagmváme. 9133iebo očícb

jeft biágen, fbo íebe a ímé iměni ga iiné
obětuje, bíágen Ebo ge ímébo ft)—umíne:

mocnice pro cbnbéa ivpýolválvá ftrotfn,
bíágen Ebo pobpotnje negifítnč gebnbíe'
řemefinift) a umělce, bíágen fbo pro
230% a fpáíu fioe' buffe cigťym[ibem
anebo potomítrou bobtobiní cbbftá, fío:
mem bíágen jeít fagbť) meďyetnť) a obě;
taloť) číoioěf. 913mm; o těcbto [ibeeb

píífe ím. *Barva: „„Qteří cbtěji gboba;
tuouti, upabaii m pofnffeni a ofpbío
bábíomo a to gábofti mnobé a nengitet
c'ne' i ffťobíime', ftere'g pobčignjt' [ibi
ro gabpnuti a gahacení. (1 Eom. 6, 9.)
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Ghuboba má tu loíaftnoj't to febe,
ge číoloéfa pofořuje, ge ho činí čbmo:
řííhm, újtnpnhm a úfíugnhm i příčin;
timhm, mon'at' bohatftmí fnabno na:
bhmá, činí, ge čloméf ímé neboftatfh a
mabp přehííáí, íebe přeceňuje, na jiné
gpupně čili 6 opomrgením htebí, tubíg
tafé jiné fnabno uráží, pánomité jim
obpomíbá, jim je pojrm'ma' a jimi po:
hrba'. Ihto toffeďh roabp jfou přeftnps
fomé onoho gáfona ía'íth fb'tígnímu,
fterég muíí gaehomámati, fbog SBohu je
It'biti a jebnou S ním jpojen bhti chce.

(Ehu'coba roebe tafé \?gapftánt ícbe
íame'ho. (Stoměf, nemaje čímbh ímé
potřebh gapmmií, jeft nucen potřebh
th uftromniti a beg mnohhch mčeí, fteré
jiní mají, me fmčtč ftáti a mptrmati.
Seftli chubt') fpoíu i bobrť) Rejťan, na:
Iesá toe míře a m příftabu išeŠíífe Rriíta
námobh ! tomuto jebe gapírání; on paf
gapítá jebe netotifo gbonucem' oíubem,
ale 3 můíe fmobobné, 6 obbanoftí bo
můle iBogí, B nabéjí, se m nebeíích boj'ce
je'cuou náhrabh. ŽBohatftwí ale činí
číoloéfn, fbegbp je bIe učení Žbáuě gaz '
příti thtét, meIiÍhch tégfojtí. Duo bo:
hatci pramí: ŽRac"je toho tobě třeba?
QBIágen jft, fu); nepogíloaě, co ti při;
guimh oíub fám přebíogil a tafřfa bo
rufou umutií. auto bohatftwí jeft ťíičem
fe roííem rostofjím jloěta; thto rogfofje
néfbh bohatému číorvéfu famh to úftreth
běší, jump Íptobeji fe uabígejí. %eíeíí
ípoíec'm'ci bohatee híebají, m fmém jmh;
fíu poučuji a fhtt'chům tohbígeji ; oni
jnagí je pobtopati jeho míru, paříž jí
na bomě oteotoífém nabpí, oui fméjí je
mhc'itfa'm íloébomi jeho, híebí guičiti
ftub jeho a tať tijiceré nebegpečí bnem
a noci tafřfa číhá na něho, a jat mile
3 pramé eeftt) fe gatouíaí, pobámá fi ho
jeben hřích po bruhém.

Ghuboba webe čIoroéfa fpognám'
jeho obloinofti ob mhšfft' moci, ob $oha.
(Ehubh číomět to mi, ze fbhg'bh je m3;
ftonaí gitra a nemohl ptacotoati, jeft
to nebegpečí híabu ; a lot bále, ge gbralot
gámíjí ob toho, fterhš mu bal 3i=
root. (Ehubh e'IotoěÉ rogbéía'má pracně
froou rolí, ate nemá úrobu gajin'těuou;
mi že úroba gámijí ob fíunee a bejj'ťů
a th ftojí pomoci mhšfjt, protož, abh
je ftřibaíh nab jeho půífem, mobIí je
a to e'aě nebegpečí mobíí je hortíro'é a
9 mhttmaíoftí. — Sinát to u boháče, ten
ma' ujifj'ténu mhgimu froou; nethf to gemi
naftane úro'oa aneb neúroba, on má
fotit, gena tagbh benmůgebobřehobomati.
Iařtég jeft poftaráno o mfíeďp oftatní
potřebh jeho, on můge poíogiti ruce ímé
'oo flínu, a libé fami přineíou co šábá;
jemu gtd je bhti mfjeďo gáfupno, proto;
Šábuá potřeba nemhbígí ho pamatoloatí
na mhěňí moc, roghmati ŽBoha o pro;
ftřebfh tgimotn.

Rbpš thto nebegpečí bohatého što:
ročfa mágíme, fnabno porogumíme fío:
mům spáně: „Gnage jeft gajifté me!;
bIoubu uchem jeheíním projití, nešli
bohatému mjíti m ttáíoloftwí EBoŠíJ'

mejíepfíí ftalo číoloéfa jeft 3ajij'té
ten, m); je může o něm říci, ge není
ani bohatec ani thubaé, Hahatotig čIoroéř
má € potřebu ímou ífronmou a nic toíee.
Stogumí je, fítaj'ten jeftvjen tehbp, tbhg
fi toho umi ioágiti. GIoloéE tařoroh
nepobíéha \veíitému pofuíjeuí aut gté
ani 3 oné fttanh. ——Sřaíegišfíi míIh čte;
náři! f této tříbě libí, poběfuj ga to
sBalm ?Bohu a tci: ímobíím fe, chléb
náš megbejtíí bej nam bueB, a tp o Shane
mně jej báloáě! 3 co chci míti mice?
ŽDÍohuŠití fImé cti a chioáíe, nejíem
mhftaloen pofufíeuím loeíifhm, pročeg
broou toe'címne i přífftě chraň, ptiíifíué
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(baboon a meíife'bo Bobatftmí; to mám
na mpfíi, fboš' moíám: S)?eumo'ómne
to pohtfíení. 91 pročeg bít a fíáma Eobě
ga mfíe cos mi hal a co mání a co
obepřeI. (Eo tt; činíč, bobře činíš, 5115

jméno tme' melebeno na točit).

70. líhní Sežinnmo u oůplatř m nt
btííd) w pohuhenltmi :: Dělnírídl na

miníti.

3“ tet! jim pobooenfttoí: ?Boboono
jeft Itdíoloftloí neBeífe' číotvěfu boípo:
báti, fterýg toofíel na ufmitě, alan naiaí
běínífp na minici froou. Emlumim
paf B bělníft) apeníge bennwo, pofíaí
ie na minici ímou. QI iogňeb ofoío
bobinp třetí ugřeí jiné, ani ftoií na trhu
gabáíejíce, a řefí jim: Sběteš i rot) na
minici mou, a co Enbe ípramebíimébo
bdm mám. %!oni ffíi. Dpět paf mpfíeí
při fíefte' a bemáté bobině, (\ učinil te'g.
C.Břijebenácté paf bořině iopfícb, naícgí

jiné, ani tu ftojí a řefí jima (Eo tn íto:
jíte ccíť) ben gabáícjíce? žittou iemn:
šábnť) náš nenaiaí. Qt jim: Stčteg
i mi) na minici mou. Ébpš paf byl
mečer, řcfl pán minice gptámci ímému:
Bamoíei běínífů a bei jim mgbu počna
ob pouebníd) aš bo prmníd). Iebt)
ptifíebňe ti, ttetíg byli při jebenácté
I)obinč »řifííi, boftaíi jeben fašbt) po
iebnom penígi. Ětifíetňe paf i toi-umí,
bomnítoaíi fe, ge mice toftanou, ale bo;
ftaíi i oni po iebuom penísi. 21togamííe
reptaíi proti Doípobáři, řťouce: Tito
poerbní jebnu toIiÍo bobinu běIaIi a
romné ifi je učinit nám, Eteříš jíme
neííi Břímě bne i [;orfa. 21 ou obpo:
míbaie iebuomu gnid; řefI: sBříteíinv
činím tobě ftimbp; 3baíi3 jfí gbeníge
benníbo nefmíuroií íe mnou? QBeglni,
“\Š tměbo jcft a obejbi, cbci paf i to:

mute pofícbnímu báti iafo toBč. ?IneB
stati; mi neíluffí učiniti co obci? (žili
tmě ofo gámiftimé ieft, se já boom) iíem?
Žatf Bnbou ponební prioní, a prioní
pofíební; nebo muobo jeft pomoíanýď)
ale a málo mvmolenýó.

Mogiímání.
1. 233tomto pobobeuíttví ajetouje

nám *.Bán Segíě naffe pomoíáuí inf
na tomto tať i na onom fmětě.

.bofpobář jeft 23135, Homem tri;
morogumímá fe froět, minice gnamená
fm. círfeto Qtiftomu a toefífere' učení
iejí, i mobíitbt), je; fe to ní fonají, i
ímdtofti, je; fe tn uběíují ; běíníci jíon
fteffane', íprámce minicejeítíšegiá Sčriftnš,
fpaftteí fměta a Bnboučí íonbce hoto;
Iení Íibífe'bo. S'Dote'to minice čiíi cítíme
ŽBogipomoíaí ncbcfťú bofpobář mfícďmt)
Iibi [\e3 rogbííu nárobuofti a měřil; cbcef,
abt) mfíídmi boffIi roěčnc'mym; čili fpaz
fení. % pomotámaí nebeíh') boipobáí:
běhu'ťt; ímé m rogličném čaíe, pomohl
bneb ptmni bítt'p Žlbamomt), motal
Iibftmo blafem íTčoemomám, pogbčii gag
abrabamem, pogběji ŽDtojgíffem,poftu=
pem měfů pat gmal úítp mnobtjct)pro;
totů, až,napoííége poflal Gona íloe'bo,
Segíííe Rtifta, najímat bělníťt).

QIÍe nejen polofíecbuě iooíaí Éb'ůI)
Iibíttoo Íbííu loetoinici ímé, noh; on tafé
tašbébo jebuotlitvě aioíáfftě groe a tooIá
bo fioébo bíía. Spileb na uílvitě giioota
tioébo uťágaí íčůí) tobě ceftu a btoeře
Etoinici je!)o lveboucí, iptobídfií tě ga
íloébo běínífa a fice na třtu ímatém;
pogběji, ftp; fe togum a jiné ííít; buóa
tioébo togtoinuít), motal tebe Ébííu úftt)
robičů a učitelů tmt'ný; fbpg paf jfi
boípěí t letům gmugiíofti, máBiI tě bo
ímé minice učením cítfme fíuáóami,
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ňogími, f(amnoftmi a obpčcji fřcffanz
nimi, i me fm. gpoměbiitom; pafttjřů
baobomnícb; a umí fbpš ítojíš iiž,přcb
mečctcm Šimota ímébo, ucdbce, abpš ítáI
gabáíejc na trhu, i tu ti jen'tě vtmírá
bméře ímé minice a moíá tě fčiunofti.

91 fiaťétv $du motá práci a čin:
nofti? Si“ tomu náš mííeďnu) motá,
abvóvm tognuwgumaíi flvťpn Šimvtem
Šebo čeft a d)!váíu a bvípímaíi Emččué
ípáíe, abycbom po udwobu círflve ím.
mám) 3růftali ro rovnání 580W, abpďwm
flv. ímátcfhui mgbp bojllějfííbo bocba'z
geíi ofpramebíněuí a poíměcení a aby:
(Imm pilným gaóomámáuím přifcígauí
2305'íď) uaBúmaIi mgbt) wíce gáííub
fboíaáení měčné ííáwl) u ŽBoba.

ŽRuše poípícbal ifi ga tímto po:
minim bo minice $Báně? 21jaf mebíe
jft tam pracoroaí, aha; Bebíimě, Beg
přítrge, b'le fill) ímé? —

2. ŽBebIe tohoto \věc'ne'bopomoíám'
naffcbo, mpfágaí nám žBůf) tafe' jcffté
pomoídní čaíné, totig rogíic'non práci
na této 3cmi pro mpbobpmání nafíiď;
tětcíuýd) potřeb. & ta nám bIc na:
n'cbo ftamu, ble naffiď) ft'I a iimjď) po;
mčtů mpfáganá práce icft 3můíc, grog;
fugu Řešíbo a má gaíííbcni icbo po,
gebuáni na semi i obměnu) m neBeíídE).
QUEjať frátfogrací jíou mnogí libé, iaf
nemběční IQŠDDu! íDěIníci m pobo;
Benftwi etvaugeíicfém šebraíi a reptali
proti Ipofpobáři, ge lvfíem bána Byla
ftejliá m5ba, ač ne mňíďni ftejně pracu;
\vaíi. íBoboíměgebrají libé, se při mnohé
a namabamé ptáci nenabmvají fteinébo
jmění é iimámi, fteří patrně méně na:
utabají fill; ímé. ĚReuí ptť) — taf ří:
fuji — áábnébo poměru meůi práci a
mgbou; auto jcben fe bmogbí a malou
mgbou ob'Búmán jeft, btubt) napoío gaz
báli “ nicméně jmění jeho grůftá.

Iento gbáníimý obpor migí, Fogg
popisujeme ptáci gc ftanomiffa fteífanf
nebo. Sťřeffanffcí míra uc't', gc mcgbciffí
prácí, ttercug nám pomoíání nnífe, Bubig
jiš nígfe' aneb mpfvťé, mýfaguje, ieít —
bílo pufání. *Bofub BDI prmní číowěť
m ftawu'newimwfti, nebyla lllll práce
obporna, ano wgbělámání ráje udíegeío
pobftatně f Blageltvfti jebo. <l'eprm
Íbn; prmní otec čbřen'ií, gaguěí ienm a
meíífere'mupotomftlvu iebo úfubef ?ngí:
ŽB potu tmáři bobxjmati Bubeě chleba.
3130fpádmue'm břícbu ftaía fe tubíg práce
čáftfou pnfutt) břícýu, jaře; piáno: „QI
geměrobiti ti Bu'ceBetíáčí a trať." Db
té bolu) není Šímot íibíft) ua froětě íec'
jen boba péče, lomu; a ftra—fti. sBroibi
mííeďt) ftamt) počínaje ob fráíe až, Ege;
Bráfn, nenaíegneš Šábnébo mífta, gábnébo
úřabu, gábné Hugův, gábnébo umění a
řemcíía, m němž,Bw fe nepotfaí Bpéčemi
a ftaroítmi, š mtgntoftí, Gbněmem a
měcmi šimot offfíimujícímí. (ble to 0111)
mu) a Bobíáčí, fteté iíou prácí přibánt)
co náíícbeť břichu. mugo bříffm'ci jíme
mffiďni a mffiďni žijeme na gemi co
xvppomčgcnci. *Bofrm, ftcrébog pogí:
máme, není omocem pougc rufou naňiď),
nóbrg jeft fpoín d)!ebcm gmiíofti ob
žBoba nám bamjm. 21 fbo můge a fbo
ímí íoubiti fc 8 23013111,fbpš on bíe
ímé moubtofti iebnomu hojněji a brn:
bému méně uběluje? — Ěat učí nafíe
ím. míra a abpóvm ie přeíměbčiíijat
Stage učení to půíobí, přebftamme fobě
číowěEa běIníta Beg min) a běínífa bu;
chem Ířeíťauífťmt ogilvenébo. Dba pta;
cují, ate Eagbť)3 iine'bo účelu a 6 iiuým
mýííebfem.

ŠDěIníf Begměrecpracuje ge mufí;
nouge bo ftomu nutí, neboť Be; práce
muftIBp bíabem gabpúouti, a proto;
Búmá při ímém the gac'afté nemrhá a
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nejpofojenp, gloIájjtě fbpg je mu po roůíi
nebaří, aueBo fbpg je mu bílo nemppíací,
jaf Bp ji ptáí. 3 tétéš příčinp pomíjí
gamijtiroě na jiné, fteří jj ou jjtajtnějjjí,
boďxigejíce při menjjím namaBám' met:
jjíBo mptěšfu.

932113 omjjem tafc' Brjti ge běíníf
Begměrec nemá nougí a tubt'š gnouge
nepracuje, proč ale paf pracuje? žně;
ftert') proto, aBp bojjcí mice penčg;
gabojtimojt mamonu jejt tebp po:
Bnútfou jeBo, ta jejt jafo Bpjtrá moba,
ftera Be; ujtání gene foto přičiuíimojti
jeho; pončmabš ale mírt) nema, nejjtítí
je me jmém přičinění šábnéBo pobmotu,
nejpramebíuojti, Igi a utIac'olváuí jiupď).
?lueBo on pracuje gšabojti po cti a
pogimotčrogfojjne'm;cheťmítiBojuě
brojtřebřů, aBt) ji gafoupií, co tě[ejuojti
jeBo IaBobí; obtu'ó pocbagí uejmírm)
pteppď) u Bobdčů a gaje u jprojtýd)
a cpubjjíd) potoutuí toprageui a píp:
tloáuí peuěgi lo frcmcíď) a poboBuiyÍ)
míjteď), Epe; co ga tó'ceu mpbčíaíi, rog:
Bagují ga jetuu uoc.

QInpuí pogorujme běíut'fa fřejt'aua
gBogue'Bo. Dn nepracuje proto, ge Bo
uouge boBání, ale že to můíe “Boží,
achBom mpběíamaíi ji eBIeBa jméóo
m potu tmáře, a se jebpou gbřimup
nám jměřené Bubeme mujeti účet Hájti;
tebp pracuje 3 pojíujjnojti fíBoBu a
proto; pracuje B (Butt a mcjeí. Dn
pracuje B Ěobem a pro íBoBa; 6 2305
Bem počíná, na íBoBa při práci čajto
mgpomíná a tím je fojt', gc Íšobu jíouší
iob QSoBa jebnou obměnu megme, paf
B mběčnpm poBIíŠením ÉiBoBu práci
bofonamá. S'Zubíg pracuje trpčIimč a
mptrmaníimč: Bpť i práce nčfbt) přííiš
namáBaIa aneB obporna BpIa, ou joBě
připomíná onloa $duě: „řbog negapře
jeBe jam a tří; jmůj newegme na jeBe,

není mne Bobem“Dn pracuje 8 mnttřuí
útěcbou a jpofojenojtí. SBpťBp je
mu prace negbatiía a on šáboucíBoušitfu
gui nebojjeí, mpjíí ji: „fteří rogjítoaji
to mad), Bubou šití m rabotoáufácBJ'
93?ij jí, Bprp jeBo jtam Bp! i m'gft')
a trpfť), jejt to přebce jtaro, fterpg pro
BIaBo Iibjtma jeji ušitec'nt'), Ba juab ne:
manuteIně potteBnt'), jtaro to, po nebo;
po 23le pojtalvií, aBt) m něm mptrlvaí,
a tat je t Íepjjímu jtalvu 3a BroBem
připraroil.

$Baf ťbpg řřejfaujfí) běíníf jmpjlí
fžBobu mběcuou bomů přiuájjí jfro:
mnou mapu jmou, u'těíuje guímejeíe země
a jiným bítfám, ftetí wěbouce, jaf těgce
otec jejid) jtará je o potteBp bomu,
B tím mětjjí [ájťou, mběc'uojtí a úctou
Inou ť němu ; ou pojímá cijtpď) rabojtí
robiutlpcb; ano tv jeBo bomě c'ajem &Boj:
nojt je jemi, auto běíuíf Begměrecrojje
Ierou—águě utratito, € robinou jmou
Bíbu trpí, robim) jiné je jtram', 8 man:
geíťou je Buěmá a taÉ mgbp u mětjjí
nepobp a nejpofojeuojt papa, a jmou
robiuu bo propajti Bíbp táBne.

23oBugeí, ge míra čím báIe tím
mice m jchícB běím'tů Bpue! 3 toBo
jebnou pojbou meíifé Bouře a ponBp
to jpoíečnojti íibjfe'. 23mm to jtatí jnab
až i frme prolití, až gaje jebnou Iibé
počnají, se jen u míře ftejfanjťe' Ige
jpofojeuě, poc'ejtně šití, ge jebině ta jejt
ga'ťlabem jjtějtí mcgbejjjípo i BuboucíBo
Šimota.

71. jejíž wykřílil íugm'u.

23131paf jebeu nemocnť), jmenem
Bagar 5$etBanie, Bratr marie a žlTčartp.
ŠJtaria paf BpIa ta, Eterág pomagaía
Ejšánamajtí, a mptřeía uon jeBo jwpmi
rol'ajt), jejígto Bratr i'agar Bp! nemocen.
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Iebr) pofíaít) ieítrl) iebo fS'eŠíffomi,
řfouce: *Bane, aj fteréípg miluješ, než
mvceu icft. (čím.)ffcpaf to Segíč řefl:
Steuwc ta není Efmrti ale Éííámě 230313
abl) ofíameu Byl ©13112303 ífr3e ní.
ŽD'čiíorvaípaf Sešíě 932mm i íeftru její
ŽDřarii i 53agara. Sat; ten) ufínfíeí,
geh) nemocen imf, gůftaí tebbáš jeíTtč
brna bni na tema miftě. ŽBotom paf

řefí učennífům ímr'pn: íBoj'čme gafc bo
Subífa. ERefIi jemu učenníci. Emiftře
nyní tě bíebaíi gibe' řamenomati, a gaíe
tam ibeé? Dbpoměbčí Sešfě: Bbaíig
není bmanácte bobin ga ben? (Ebobígíi
fbo me bne, neuragt' fe, nebo ímětío

. to!;oto fmčta mihi; pam cbobiti Babe
m noci, uragí íe, nebo není při něm
fmětla. Io pcmčbčm, řefl jim: $a3ar,
přítel náš fpí ; ale ibn , abpd) jej ge
fna prvbubií. Iebr) žefíi učelmíci jeho;
913mmípízíi, gtráw Bube. alle Segíě to
refí » ímrti jeho ; oui paf bomnímaíi
fe, 3er » ípaní ina míuwií. Ěebp
řefl jím Segíě giewně: ?agar umřel;
i rabuji fe pro máš, ge ifem tam nebpí,
aBpfte měřili. ?IIe poifsme fněmu. Iebp
řefI ioutdč: $Išojbme i my, abychom
gemřeíi S ním. Ěebt) prifíeí Šegiš a
naíegí bo jiš čtvrt) but) lv hrobě podm:
manébo. (231mlpaf $etbanie ar! bobina
ob SerufaíemaJ 932mmpaf 5Šibů přifííi
fžmartě a fžmarii, abt) ie těííiíi pro
Bratra ieiiď). Iebt; zmarta jařg uííry
ffeía,ge Segíč ibe, mpffía proti němu,
ale ŽDŽariefeběía bonra. 3 řeřla Smarta
ÉSeáífíomi: (Barre, fprpB Bp! gbe Er);
maí, Bratr můj 110617151; umřel; ale
i npní mím, ge cugtoíi pošábáá ob $vba,
bá tobě žBůb. Qi ii Segíšz Ži'sftancf
ůaíe Bratr tmůj. éŘefía jemu S)?arta:

<233ml še mítancv při mgfříffení m ben
neipoflebuějn'í. žRefIjí chíě: Sá ifcm
mgřžíffem' i gimot; fbo měří me mne

Byť tafé umřel, gim Bube; a fagbr') fbo

ieft zim a měří me mneuneumře na
měfl). %ěrišdi tomu? ŽRefIajemu:
Dmfíem s13mm,já jim uměžila, ge jf:
tr) Sřriftus, Glyn 230W gimébo, Éter-f);
ifi na tento fmět přifíel. % fbpg to
poměběía, obefíía a gamoíala žDřaríi,
feftru fmou, tifíe řÉouc: 9Jčiftr ieft gbe
a moíá tebe. Dna jat; to uflpffeía,
mftaía rpóíe a ma fněmu: neb byl
Sešíě jeíftč nepřiffeí bo měftečfa. Iebn
gibé, tteží s už byli m bomě a ii těffiíi,
fw; ugřeíi SJtarii, ge rpdpíe mftaía a
mýma, ffíi ga ní, řřouce: Sbe f [;rvbu,
aby tam píataía. (Maria paf Fox);přifíla,
tbc; 591 Segíš, ugžemfíi iei pabía f "obcím
iebo a řefía jemu: *Baue %!)pr BDI
gbc býmaí Bratr můi neBDIBt) umřel.
Zem) Sešíě, m;; nařeí,ana ptáče i 3m),
fteříš byli 6 ní přiííli, ani pláči, pobnní
fe lv bucbu, a aformqutil íe a četl: Ěbe
jíte iei pologiíi? Stran jemu: *Bane
pojř a.pobíeb. 8“ gapíafaí S'ešíš: Žert;
žefíi gibe; && fterať bv mříomaí. Sítě:
Eteří paf čnící) řeřli: ŽRemobísíig on,
jen; otemřeí oči flepébo narogene'bo,
učiniti, aBt) Er)! tento neumřel. q:.L'e'et)
Seáíš přifíeí fbrol'm; E\;Ia paf to ie:
ífpně, a fámen [\ví flvrcbu poíogegt na
ní. “bí Segiě: gemibněte fámen. ŽRefIa
jemu 932mm: *Bane,jiš gapárbá nebo čtvrt;
bm jeft m hrobě. “Di jí Segíéz Bbaíig
if em tobě neřef'í, ge Bubcěžíi měřiti, ugříě
ííámu 23032 Šem) ůbmibíi řámcn; Gcgíš
paf pogbmibí očí mgbůru, žert: Dtče
běfuji tobě, že ifi mne mvíípfíel. S—áf
ifem měběl, ge mne mgbpďp firmě, ale
pro gáftnp, Hen); ofoío ftoií, jim to
řefí, abr) uměřili, ge iii tl) mne poílal.
Io poročbčm,ref! bíaíem meíifým: $a:
gare! poj'ó mm. 91 bneb mpffeí, fterýg
Er)! umřel, maje ruce a 11051)flvágane'
touhami, a tmáí: jeho Bpía vbmáganá
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ffatem. ŽŘefÍ iím Gegíěz ŽRogmagteg
jej a mám, ať obejbe.

Iebt) umogí 3 Šíbu, fteříš Bpíi
přiffíif ŽDřariia Emattě, nnbemf'e, co
učiní! Seáíš, uměřiíi m něho. %ěfteří
paf čnící) obcffíi fíšariůeům, a poměběíi
jim, co učinit Segíš. Im; \'eňíí \'e
nejmpčfíí fněší a íšarifcomé m tabu a
pramiíi: (So učiníme, nebo ten číoměf
činí mnohé bimv? meóámežíi bo taf,

az,/fr“

\
\\
\

%

mfíiďni uměři w ně!)o. ŠEL-oto;ob to!)o
čaíu , na tabu neitvpěfííúo fněge, mi):
mu, aby ÍťÍ gaBiIi. QBvbaIi tafé roč:
fag, jeítíigeívt) Ebo wěběí, řbebt) Evi, abl)
to oanámií, aby iei jali.

Sešíš aby ji; netbobií gjemuě
u Štbu , aIe obeffeí bo fraiiut) lvebíe
poufítě, bo měfta, ftetéj ííome (šfrem,
a tu fe abrgomaí € uc'enníft) fmt'pni;
nebo jethě nepřineí čaB utrpení jeho.

si :) ai &m &!! i.

1. 233fřífíení Bagara gbrobu ieft
icbua snejbůíegitěiffícb ubáíoftí m gimotě
íBa'na Segífíe, jeft tafřfa mrcboí, teruna
mffed) gáěmfů, fterég on gbe mpřonaí;
tímto \'řntfem nejmt'cc pobimu ;,Eubií

=u fmětfů přítomnými) a co neiiaíněii

\ befa'gaí, ge icft nabán Bošffou moci, se
\ ieft mpííanccm 116ch a že iiftou ptam:

„\“-W\\\\\\\'\\\\\;;$L

bon, co v Mac" prami, ge jeft totig ca):
nem ŽBOŠÍm. Šřbo rufou flvou mňge
8 tafowťpn mýflebfem fábnouti bo říífe
nwtmtýď), tenť gaiifté míábne tah;
lv oftatuiď) mibiteínýď) i neluibiteínóď)
oBoreď) nefmírnébo íměta. Řbo mrt;
mého, iebog této jiz počaío bniívbou
\'e Éagiti, můge pvubóm Homem imám
mph—ola“gbrofm, tenť gaiiffé ieft mne:
moboucí a ííoma je!)o jíou prambou
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nempmratnou. *Broto tatc' muftt tento
gágrat gpůfoBiti metifmt gměnu mfmt'y
ffiem' Iibffc'm u s.Išcínu Segíffi. DD té
babí) rogmrbli fe fmčbtcmé tohoto aci:
grafu a iim' Iibe', ttetí o té ubdíofti
B iiftotou fípffeli, na brně ftranp; jebui
bláfííi fe řípánu co ctiteIome' a ftou:
penci iebo, jiní gabořeli nefmírným
[)němem proti němu, probíaffujtce I)o
ga c'Iolvěfa, Etert') B pomocí gíúd) bucbů
tibftlvo ffálí, i ufitomaíi bv uímrtiti.

Ia! c'aíem umábí QBůI)íibi bo ta:
fvmťný poměrů, ge muíí fe rogDobnouti,
3115 ze ga btaíem jebo půjbvu anebo
ge Í nepřáteíům jeho fe připojí. “SDO
tatotvtjď) rogbobutjď) poměrů umebí 231W
mučenuíft). 3 jebné ftrant) fvuuít) jim
čeít, bůftoinoft, Bobatftiví, ate fboíu tafe'
obrítání fe Sřtiíta a tonání mobíoííugbt) ;
3 hrubé ftram) čefaIt) je muta, trmeprv:
Íití, a ímrt pro míru Rriftomu, pro
pramen Boboííugbu.

91 m pobofantjď) poměreď) zijeme
3 bopnfítění 230350 i mt). 3 icbné
ftram) gmabá fe neměra, gáfíť proti
círfmi, pobrbání mfíím, co Ěgbngnvfti
mebc. 3 hrubé ftrant) ítojí tu pobueB
neporufícne' giemcnt 230313 motají tu
řábnt náítupcomé oněd), fterúm řetl
ŽBa'n: „Sbouce po celém fmčtě, učte
nárcbpý' ftoií tu mrann) a obyčeje
třcfťanfte' gaříábaiíct Bíabo iebnotlilvýď)
íibí, robin i ceíód) obcí. 311 tebt) ftojíě
na rogceftí a mufíš ÍfÍtÍ But) tou anebo
onou ceftvu; mufíš 5115 tu Ériftu fe
přimtětíti aneb m řabt) nepřátel iebo
mítoupiti; třetí ceftty není, ueIwť ou
fám bí: „Řbu nefbromag'óuje fe mnou,
rogptpíuief' (Eo učiníě tebt) mih) tte:
ffane? Sat fe rvgbobneě? Řterou ceftou
uamítíč, abys bofíet pralvébo cite ímébo?

2. 2a3arué,ptíteínáě,ípí. %áě
?Bán lvicetráte furrt nagýmat poruše

ípanim. Db něho fe třeft'ané naučili
tíťati » nlrtmbd), ge ufnuíi na sBánu.
ŽB tomto ííolvě Iegí prům; pofíab po:
těmi,; pro přáteíe geutřeíbcb; neBoť fíorvo
ípauí připomíná, že trmá ftam fpicíbo
jen na něiatou bobu, get pat ate přejbe
a ípíeí fe protmbí fnomé činnofti, ano
ge probubí fe Bnorvou pofiíou. 21 fbpš
totez Uomo ušímá fe :) mrtměm, to;
tezí ro něm tatég mpffíenfa, še fe tot-ig
mrtmt) probubí (; že S ním opět oben,
matt Bubeme. In mpffíenťu chtělpro:
Bnbíti *Bán m feftráď) pro fmrt Saga;
tomu garnwltcenýď) a proto; tatc' botu;
git: Sá jfem Šímot, ja' mgtříífení t. i.
já pobte moci ímé bo brobubím, já ho
tnomému šimotu mgftííím.

(Eo sbe *Bán řeft o <3c13crrotvi,„mftaf
ne safe Bratr hnůj," to teťt při jiné
přítešitvfti o_nás o mfíeď). Dat pralvií:
„*Btidyágíbobina, m fterougto mffiďui,
frei-ig m brobeď) ifou, ufívn'í DIaB ©9110,
2303150, i půjtou, ftetíg boBré měci či:
niti, na mgfřífíení gimota, ftetíá pat gíé
mčci činiti, na mgttíffení íoubu." (San
5, 28. 29.)

23ube mffat meíitt) roabít megi tě;
Iem maftíffellébo ítagara , a. má tětt),
tterég po lvgfřífíení obbrgíme. Dnen
nafta! 8 tímtéž, tělem hmotným a fmrtez
bínt'mr, fterég ga Šima iethě přeb něto:
lita but) mě!, ne tať Bube při oBecném
lvgttíffení těí. ——liči círfem fmatá še
těla ta omffem Bubou, fterág jíme ga
Šima měli, ale hubou proměněna. Iěía
fpratvebtiwýď) Bubou

&) neBoIeftimá, prá3bna mfít' ebn,
ramofti, nepríftupna Bota. „Getře 23115
mifeíifou ftgu 3 očíd) ieííďn a fmrti
mice ueBube, ani tmííenf , ani břichu,
ani Boíeíti neBube mice. (31cm. 24, 4.)

b) Bubou ftmětá, pobaná tělu,
tterég maat Seáíš na Tebe, tbpg fe přeb
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očima třecí; apofítoíů na hoře IáBor
proměnit. Gm. *Bameí tí: *Bromění
těío ponížení nafjebo, přípobobněné
ttětu jafnoftí jeho. (žšiíip. 3, 21)

c) 23mm! tato těla bucbomní a ne:
Eeítá; pofrmu, nápoje a ípaní nebube
jim třeba; pobobna bubon tělu sBáně
po jeho mgťřfííení, ftere'gto tělo mobIo
projití gamženljmi bmeřmi a mohlo ne:
nabátc gmičeti. &? tomu fměřuje ím.
sJ:)amel flomp: „Žlčogfimá je tělo zimu:
čiffne', mítane tělo bucbolvuí. (1 Rút.
15, 43)

Iato fm. míra jeít onen Bíabi)
paprfíeť, Eten) fuííí ítge na tmáži ptáf
c'ícíd) firotřů a wbom, ona jeft gáftabem
mtalou nafíeíw, ge mttme' Habeme fotem
foftelů aneb afpoít fotem fžíge, aby po;
fpoíu očetawati, a; přijbe “Ban a je
gbubí, tento; išán, jen; je pro ně oBě:
tolval na třígi, a pofub obětuje na of;
táži. Dbtub tafe' podmět, ze broBo jejich
abobíme Emítím; neboť hnití čajiíte' jeft
fráfnúm obtagem Buboucíbo 5mrtmljď)
mftauí. ina ginu: opata jeho fmět a
Iupeu, tať ge fe 5bá, janBt) Bolo ge
gemě gmígeío botona a ble —1'otroa
jarní fíuufo aaímítí, gbroím ímébo fe
fIic'í, me mětme togftábá a opět rogfofíné
fmětt) rogmíjí. Dbtub te'g pocbáaí, že
na btoBed) rosfměcujeme Iamm) a mo;
ífomfp; mpsztac'ujíť, že tito mrtmí nc;
amigeíi aceía a úplně, núbrg ge bufíe
jejid; žijí; Iamm) Šimota jejiď) ňce
sbaítp, ate ŽBán jebnon opět gimot
to nic!) rognítí, jať bí fniba SJčoubrofti:
„Cšpramebíimí jařo jiíftp na třtinominč
probíhati je BubouJ' (íUřoubt. 3, 7.)
iptotog broBt) Šebnámáme mobtícc fc ga
mrtme': Dbpočiňteš m pofoji, aš máš
trouBa anběíoma probubí ge ína fmrti,
aBpfte i 6 této jinými mefííi bo Šimota
měčnébo. 21mm.

72. „Sešíš přebpomíůá mučení a
; mrtmljdj mnání ímé, a uyhrmnuje

Hrpébu.

ghola pat Bligh) toeíifonoc 3ibom=
íta. sBojan) tebp Seáíš bmanácte, ffeI
Buimi bo Setuíalema, a řeft jim: 2Ij
toftupujeme bo Sřetuíatema, a bořoná
je tam mffeďo, co; piáno jeft' ífrge pro;
roh) :) Gom; c'IoměEa. ineho moban
Bube pohanům, a Bube pofmímán a
Bic'oroc'mi upímán; a tbvg bo uBičují,
gabiji bo, a třetího bne roftane graft:
mtjď). QI oni tomu nic nejrognměíi, a
Bolo fíomo to ffrpte' přeb nimi, a ne:
froguměíi, co je pramiío.

Gtaío fe paf, Foo; fe přibíigomaí
f Seríóu, ge f(epť) jeben fetčl mebíe
ceftt) ŠeBře. QI top; uftpfícl gáftup
mimo jbouef, otáaaí fe, cool) to Bolo.
% řefíi jemu, ge Sešíě %agatetffť) tabt;
jbe. 3 gmotat, ita: Segíffi, ©pnu
“Damibům, fmiíuj je na bemnou! s21ttetí
napřeb fííi, bomíoumaíi mu, aby mlčel.
Élie on mnohem mice motat: 359ml
*Damibům, ímiíuj fe nabe mnou. Iebp
saítamim fe Sešíé, roůtágal bo t fobě
přiméítí. 921fbpš je přiblížit, otdgal fe
bo: (Eo chceš ať tobě učiním? Dn
pat žetl: s].šaue,ať mibím! 21 řefí jemu
íšcšíě : Zpromébui,mira tmá tě ugbraloila!
“21i bueb miběí, a ňel ga ním, meIeBě
230W. 21 mffeďen Iib, 15:93 to ugřeí,
mpbaí d)!DáIu 5130911.

stoaiímání.
1.. 6133111Sešíš mítupomaí bo Se:

tuíate'ma ímé fmrti mítříc a fice
G úplným měbomím, se po tam fmrt
c'efá. “Io tooímita se ííom jebo: „a
botoná fe mfíeďo, co; piáno jeít ftrge
proroto :) Gona c'IolvěEa.“ 21 co by;
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10 o něm piáno? Šaímifta *Báněna:

pfaíz „Dbfííčili mne protimm'cí mnogí;
jafo moba mýlit jfem (iíem celí;scmbíextý)
a rogptáíenp jíou mfíeďp fofti mé; jas
apt můj přilnul fbáíuím mám a naprach
ímrti přimebl ifi mne. 360in ruce mě
i nobt) mé: rogběíiíi íoBě toud)a má a
:) můj občm metaíi los." (gdm 21,
13—19.) 21313)onSgaiáě přebpomíbá:
„233 ptambě newím naffe on mít, po;
tčín jeft pro břícbp naffe, .bofpobin
ítogíí na něj nepramoft wffeď) nás.
Sato Beráneť přeb tím, Hen); bo ftřfáe,
oněmi a neotemře úft “WC?—"(53, 28)
QI Baóariáč pífíe: „*Batžiti Buben na
mne, Ítetéboš Bobli, a hvííiti Bubou
nab ním 1an nab icbnoregenýmf'

23910 tahu a ŽJJčeíidfíipíáno, gc Bube
na boíeftipínou ímrt mpbán. Io 6 iiftw
tou přebmíbá sBárt,proto bí ímúm apo:
fítoíům: „Gun čloměfa Bube mpbán
pohanům, Buba poímímán a Bičomáu
i upímán, a ftp; bo ubic'uií, gabíii be.“

91k co mcble „obluda sEdna Sešíňe,
gc ímrti taf iiftc' fíel bobrom'oíně mftříc?
gůgla to můlc Dtce neBefÉébo,aby po;
foIení Iibffé bofíív oípramcbínění a
fmířenc Bylo B 580mm ífrge Gum
Éogíbo. Du měIna fe mgítí břídm a trefit)
bříóů meííťetébo Iibftma, mčífmuu [»víea
ffi a fmrtf sa ně bofti učiniti fpramebíía
mému 230W; měl taf bořvnati Ivvfoua
pení Iibffc'; čiíi měI je mvbamití 3 břichu
a treftn měčnébo.

Said to I)tbinffá. mbíí, jafé to file:
cbetné ítbce ŽBána Segíffc! Dn fe 3be
nepottámá negíi 6 nembčfem, B pompou
a ofočománím mfíebo bruýu, nicméně
ftác'í antugiíe ! cíli fmému, cí! ten jcft
obtažení, fpaíení Wohma, tobotc ofte:
penébo přebíubřům a máfíním propab:
Iébo Iibítma. 3:1 tento Iib cbceHogiti
na břemě fřige gimot ímůj. QBěru tu

neige, nešli m pofoře a faiícnvfti cí::
bimomati neffonaíou miíoftbnvft a
Ia'ffu 180312 —

2.1lc'enuíci ŽBánětomu netogu:
měli. %ecbápaíi totiž, že *Bánmíumí
:) ímé Blígťé ímrti, fterouš bobromcíuě
na fe wsíti cbce. %cboť ieiiď; mínění
a nábíebt) o Buboucím žmcfiáňi Brník;
čerpání) 5 mffeoBecnébo přebíubťu gi:
bů, ge totig ob $eba flíbem) a ob prorofů
gtvěítomaný 93mm bube ílammým, Bo;
iolmu'mt a mítěgnóm fráíem, se po:
mgneíe celi) nárcb na mrd) moci a fiámt)
fmětífe'. Be ŠIšcínGegíš ieft onen oče:
fámanť) ŠJřefíáě, o tom ji; Bníi přcfměb:
čení a proto; uemobíi měřiti a pnďw:
piti, gebt) m rčííftíď) hneď), ii; bříme
ne; mpBamiI gibt) 3 pobanoftí římffé
a. ne; gaíošií ílamwu řiňi, měl gcmříti
:: f tomu Boíeítnuu a DaneBnou ímrtí.
Se 59 [ml Šegííš Řriftuš ťra'ícm pvuge
bucbomní řífíe, jem) BDI přiffcl gaívgiti
pause fráíomftmi cnofti a ímatnfti, o tom
pofub neměli ani tufíeuí a tubíg nero:
auměíi fíomům, ftevtjmíš ;13cm 0 této
ímé řt'fíi qumiL

*Břcbfubft) jím: info bufícmní ííe=
potu fbo přebíubfem jeft gauiat, nemibí,
co Íegí na bííebítí, a míum icmu co mlmv,
on neměří. — E)?aííe bo'ba chlubí íe íice
ofmíccnoftí a íměje íe rogíičnmn přeb:
íubfům ftarébo měfu. iai n. bř. fnxěií
fc libé ital-bm Báóorám (\;,aflínání bucbů,
blcbání pofíabu ob BáBÍa bííbanébo,
fměií fe powibfám :) čawbějíď) a ča:
robějťáď), i Iitují tiíice nebobúd) mugů
a gen, fteži, še upabíi m pobegřem' čaro:
bějíhm',Byli týrání, mučení a upaíománi.

íšaffoíi ate fměje fe naffe boha
ftatinn nyní již přefonanmu přebfubfům,
proto není profta přcbfubfů mffeď), ano
upabía m přebíubfp notně, id); jí neige
mpmímvíti. £Břcbfubef naffí bom) icít,



—175—

ge můge řáb a pořábef ro fpoíečnoftí
Iibffé boBře ganýomán Býti Beggicmenéýo
náBošenftmí; obtub pocýágcií gátonomé
w něťtetýď) ftáted), ftere' na ímate' ná:

Bvšenfttví fieíťanífé gábneýo mgýíebnne etou, ano proti cítfmt čelí. Inf
n.p.bomoíeno těm, tbog dní, mýgnároati,
ge iíou Begřonfeíionáínt t. 1. že nemaií
šábnébo náBogenftmi; romně bomoíeno
Iibem mftoupíti m ftam mangeíífý na;
wgbor něftetým adfonům te' cítíme, fu .
Etetéá fe přignámaií. Siný přcbfnbeť
jeft, ae něfteří řeýolm' žábomé nafft' cítf
!me info 11.p. řáb tomatým'tma Seči,
Horna jíou gáBuBný fpolečnofti Iihítc',
proto; je adfonome' mnoýýd) ítátů se
gemě mýpomíbaií. Siný přebíubet gni
lv ten ímýíí, ze Iáffa Enátobu přebebági
mffeďý jiné pvlviunofti a že tubíj péče
o uámbnoít jeít mýěn'í ueaíi péče o míru
a dům.

*Botmnítmo jebuou ímáti fe Bube
těmto přebíubtům taÉ, 1an naííe boBa
fměie fe Bíubům miuuléýo Ivetu; neš
Boýugeí týto přebfubťý jeíftě uuwBU
gíéýo me fmětě gtropí, neš Iibe' pognají,
ge jfou BIub a flatu a neš fe 3 nid)
mými.

ŽReÍge nám týto přebíutft) gbe oBr
fíírně mýmraceti, protoš pobottuu jen ,
frátce, co fe týče žábu a pořábfu m ípoz
íečnofti Íibífe', ten íe gafíábá iat na:
gáfoned) moubrýď), text na mramní po; :
wage Íibítma. mcjmoubřeifíí gáfont) i
jíou giemená wůíe 2303 a na. te' i fmětn'tí
gáfonome' jaře na nějafém gruntu ga;
fctmcni Býti mníí. (Bránu) není nic
iine'Bo nešli obíeíf mččne'fpramebínofti
Bojíte. ŽDřramní paf pomaýa Iibftwa
coš ícft iinc'ýo, ucgíi mýfmět náBoáeu:
ířéýo fmýfíícní a cítění? $e3 udBogeu:
ftmí není mramnofti.

(Eo bo ftamu 1nanšc'lífe'Bo,jen3íe

ngamírá Beg 23oýa a proti tvůIi círťme
Bogí, ten nemůge míti gnámfu ftamu
fmatéýo a nerogíučitebínéýo, ten nemůže
toiiti fe pomocí pofííou a pogeýndním
ob Éoba; ten, a; fe manžele che na;
Baáí, togpabne fc ť gfáge maušeíů i bítef
ieiitý.

ŽIŠeBýřáb tomarpěftma Segíňowa,
aneB tterý fotí jiný, ieýog ftanomý
jfou ob círfme n],nánt), moýí Býti než
Begpečuý fpoíečnoíti Iibffe', ieft omýí,
proti němu; ítvěbčj prambimé bčjiný
žábu a cítíme. Gtěte ftanomý žábu
towarýšftlva Segífforoa a naýííbnětc
bo gimota a čiunoíti žábu, ne iai to
tgimé a glomoíně ímýífíene' pomíbfý
líčí, nýBrg jař on mířutfu jeft, a tvý ga,
Boříte Bramon úctou f ofoBám toBotv
žábu. SeBo účel jeft guffíeótiti [ibftlvv,
a to přebce ípoíečnofti [ibffe' neíífc'cí,
nýBtg profpímá.

Řonečně, prmnipominoft jeft, mi:
Íowati Šeba a bruýá, miíolvati Bligníýv.
“531.111jeít gemě, m níš nejBIigňí Bíígní
nan'í Býbíí. Sáť tebý přebemňím 230W
a paf tepnu míafti mám ííougiti. ŠÍboBt)
thěI gmeícBowati míaft a ganebBáwaIBý
při tom bííe Hugh; žBogí aneB jim jat:
fotí přefágel, přemracomaIBý přirogený
pořábeť \věcí. —

3. *Bán Šešíě ugbramií fíepéýo ob
narogem'. Io omfíem BýIa aímugua
melifá; člomět ten namtácen BýproIe:
cnofti Iibífe' co číomět užitečný ; břímef

: Býí Iibcm jen 1 obtígi, nýní moýí jim
líIouŠiti a Býti Engitfu ; Být namrácen

íoBč, neBoť moýí nýní fmůj cBleB fi
mýběíati a mohl tiíícerýď) raboftí po:
šití, ťteré % toýo mýtýágcit, ge nám

: jeft bán graf, n. p. poý'lcb na. fráíncu
: přít-obu. 8“ ta mu bána miloft, gc mibčí

nýní íméBo ípafiteíe a poptat Bo co
'; ©ýna ŽBOĚÍDU. Seftíiáe ílepota tčIefná
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jeft alá, jeft ííepota 'buffemní horní, a
jeíttige namrácem' grafu těíefnébo jeít
boBtobiní meíiťé: jcft namtáceuí statu
buffetom'bo bobrobiním neímírnťnn.
Webíubft) a Blubo jíou flepotou bus
fíetom'; jaře to tebt) pro nás bobrobiní,
ge máme přííegitoft poguati co prahaha
a co přebínbet, co ífutečuoft a co Ham.
3 nejíptoítějffímu čIotoěfupoífptuje fe
té přilešitofti. Sté; 131)fi jí fagbt') jenom
boftatečně magií. Que něfteří libé při:
Íešitofti, přiučiti fe prambě, fi nanáší;
neměří těm, fbog jim ji fágí, ale měří
rogtic'ntjm pocbíebnífům, ttaóalům a
stoloolltým Iibem! Ubogí, gatorbuji
fluuce a fabají po fmítiíně, mvíííce,
tože jeft to pramé ímětío. Šuf těžce
bubon jebnou to!)o omoíu potati! (Brotog
mobli je, mm) ťřeífane' čaftofráte, am)
231%)nehod tobě úftp faíeňnýď) prorofů
froebeuu Býti na noc poměr a Mubů,
nýtu-3 aBt) ibnd; ím. ofměcomaí teBe
ptalmjm ímětíem, meboucím na ceftu
fu pramenu, fmětía meffferébo. amen.

73. jejíž n .Badjcua.

Segíě Brat fe ffrge Serióo. ?I
aj mug jmenem Soebeuš, a ten Bot
umění nab celními a Bot Bohatí).
8“ gábaí mibčti Segífíe, Íbobt) Bot, a
uemobí pro gáftup, neb E19! nmíic'fe'
roftamp. 91 přeboět) ')oftoupi! na ftrom
Jpíanébo fifu, aby jej miběí, net> tubp
mčí jíti. 21 tok); xiiňet íšcgíě Etonu!
míftn, pobteběm logbůru, ngřcí jej, a
že“ fněmu: SaCDee,oftup fpěfíuč boIů,
nebo bneB lo bomu twém muíím gůftati.
S“ Bftoupil ípěfíně a přijat bo, tabuje
fe. QI Ioibělvffe to mffíďni, reptaíi
řfouce: Ř číolvěfu břífíne'mu je obrátit.
©toje paf gadyeuě řeft říšánu: ?lj
potomici ftatfu ímébo ?Bane, bám 6.911;

búm, a oHamaIin jíem toho na čem,
namrátím c'tmeruáfob. Qi jemu Seáíš:
iDnes ítan je fpaíení bomu tomuto,
proto ze i on jeft ion ?IBtabamůro.
EReBo přiffeí Glyn číoroěfa, aby I)!ebaí
a ípafit, co; Bylo gabonnío.

Stojiíma'nt.
<I).?otočtení opět nomť) bůfag bároa',

jafou Íáífou fíibcm břííjltúm ©o1158o3í
neffen Boi, jen Ebo; tito fQŠobu fe fa;
jicně oBrátiÍi. ŽBňbec opotoršene'bo, ne:
ípramebíimébo číotoěfa, 3aď)ea, ft míjí:
má, poněmabg on mice nifomu to ničem
ufřimbiti nechce, uabrašujeť fbe Éomu
ubtígií, a pouěloabg pumou úctou a
Iáífon ťíroc'mnjpaftteíi gabořeí. SRemabí
.Qriftu, ge oftatui Iibe' 6 opomršením na
Batina bíebí, jemu fe mpbúbají a bomu
je!)o fe fftítí; 23cmbíebá očima ímoma
Barbea na ftromě, sBrin je 11 nebo ga:
ftatouje a S ním qumí, *Bán fám fe
nabfgí fnárofítěloě bo bomu jabo.

Sint jíou íoubotoé 23oší a jiní jíou
fouboroe' Iibfftí. í'íbé bíebí Egemněj:
fíímu [effu a gříbfa tronitřuí, mralouí
ceně fpoíuoBc'anů flood). Řbe je nafty:
tuje čIoměf bohatí), maneňenébo tobu,
na lopíofe'm míftě m ípoíečnofti Iibffe'
poftaloem'), )přeb tím je Hani a fotí,
tteéať [\t) ueměí mramní cent), tomu
bomaji fííugbě, třebaťbt) gdbaí i měci
nejluííne'. (Mam—oňtomu d;ubt')cí), nígce
poftawentjď), můToectať gwauM) mahjd)
Iibí, ttebať Fotí mramní, poctimí a fpraz
loebtimí, 3ámo3nčjfíí Iibé fi [)L-nBěani
uelofíímají, S nimi mhuoiti ga ueftufjne'
poloagují a můbec na ně jatobt) afruďm)
Dlebí.

Sináf to u Éoba. *.Břebním jíou
loffiďni Iibe' — libé. ŽB Šimotě jiš)
vlteýíebí on má na jejiď) mratom' fpořá:
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banoít, na jejich gbošnoft, poctitooft a
oftatní cnoíti, ne pat na to, noíídí na
těle bebbám aneb fferfn, bpbíízli mbo:
med) ffmoítnpď) aneb mbonba'ď), maiízíi
meíifon bůftojnoft aneb jíonaíi íproftí
rolníci a paftbři. (21po fmrti romna
ŽBůb jiď) tčIa, taf še jíou fi mffecfa
na mIaB pobobna, mffeďa ibniíotina
a pud), bnňe paf mola pteb ípraweb:
tiun; foub jro'ůj a obíonbí fagbe'bo'pobíe
tobo, co ga Šima tonal. ©praloeb1iwé
pomoíá ! 3irootn,1věc'ne'mu, bříffnífp
nmtbne bo treftů wěčmjď).

3 tobo jbc, ze tagu; číomět má
míti úctu pteb febou íambm. $$pr
bp! to febe nign'ínt ftarou, tona! práci
iebe ffpinaroějffí, jen fbpg poctimon
anebo [ibem proípčffnon, bpť pr byt
i ottofem, anebo popeífon a nitbo fi
tebe netoňt'maí: 23131)te"ana, QSůb tobě

jeft otcem a bnbe tobě fonbcem a bnbe
tobě pro troé ctnofti opraton, jato
oftatním [ibem mňem. 933 jebo oc'íd),
jfvíi břícbnproft, nejmírnč mice platíš,
nešli netajíct btífíníf, jebog jmět gbe
ofíamnje. ?lf tebou ímět pobrbá, tp
íebou nepobtbej, aíe přibtg fe ŽBoba
ímébo a přitágání jebo, bIebej Sřtifta'
a on gamítá té; bo jptoftičtébo bomn
tmébo. _

5 tobo jbe ba'te, se máme cboloati
úctu tíibem mffem, o nicbš mime, ge
jíou poloabp mramne', ptáme fteífanífe'.
žít jfon Iibe' ti ob jinýcb newfíímáni,
ano opomráeni, ať jfon cbubí aneb ze:
bráci, bubme m jebnání S nimi mIíbni,
míjí ppubt) mgbáteni, topííecbněm jejid;
ípraroebíiroé ftígnofti, jejiď) profbt) a
zábofti, butme jim pomocní to bobě
nemocí aneb jafe'foti fttaftí, bámejme
jim, ftp; jfou tv pocbpbnoftecb, bobron
tabu a ftarejme je ble ntoánofti :) jejid;
potřebp jat tělefne' taf i bncbořoní. “Eat

boťágeme, ge jíme náííebomníci Segín'e
Řrifta, řterť) fproftpd) a cbnbtjcb Iibí
nejnn'ce fe njímaí. _

2. Batbens bp! pofta-tot) malíc'fe'
a proto; je ba'Í, še m gáítnpu líbí ítoje,
iptma bp mobí bobře fpatíziti Segíffe.
gel tebt) napřeb cefton, fubt) měl 513.
S'ešíč jíti a mpíegí na ftrom mebíe
ceftp ftojt'cí, abl; :,té lopffe fbííbí a
pognaI ©pafiteíe ílvěta. imp míjíďni
[ibé jíme m jifténl jmníín Bacbeolvi
pobobni; náš buď) , nafíe nc'enoít a
náš rognm jeft příliš matičfú, neš abt)
ftac'il fam ge íebe fpognani prambt)
2503, fterouš Řríftuš bláíaí a fteronš
ŽBůt) můbec gjemií. s]31'otoina'm fínffi
pouziti ftromn fpognáni bogífébo učení
a bogjfé můíe. “Zento ftrom jcft nafíe
fm. círřem. Ériítnš *Bán fám ji při;
pobobňnje ftromn, jen; bateto fin-oto
rogfíábá \očtme ímé a m jebogto tato;
Ieíted) ptactmo nebeffe' naď)á5í obpbíí
a ocbranp. _

3 11:1)chtoboto ftromn btebícc po;
gnáme prame učení, ptamébo bncba
Segíffe Strifta. %ebof círt'mi fme' ímětií
Rtiftné učení ímé tocbraně, hopfíabu
a togfíítení, a t tomn Eonci a cítí íííbií
jí oímícení Duša ilo., abt'y je to tomto
polooíání ílvém omníiti nemobla.

21 co mebIe tognmíme gbe ííolvem
CÍIÍCIU? mognmíme čbe círfem nc'ící čili
biífupt) n ipojení G náftnpcem *.Betro:
mnm, 6 papegent. Iato cítfelv učící
be'te mpfíabp ímé jat gpííma jn). taf
i 5 bcgífe' ttabicí. Spíímo fw. jí ou fnibp,
Eteré; fepfaíi nábogní 1nu3oloe'3nahání
23o3íbo pžeb narogenínt *Báně a pat,.
ím. apofítoíotoe' a nče'nníci Elšáně te'g
ióncbem fn). oímíceni po Smrti $ána
Sejífíe; protož rogemámáme brně čáfti
pííma fm. totiz píímo ítarébo a píímo
nomébo gafona. 'íl3ífmo fm. nome'bo

12
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gáfona ueftačí f pognání mefíferébo
učení Segífíc Stáňa, poněmabá ípiío:
mateíomé těboš gáťona boftaíi vagína:
„učte mífecft)nárnpr' Dni tubíš fá:
gali a jen tebbp, Fox); Émabáícným
ctíteíům Ěriftomúm míumití ďněíi, pera
ie chopili. gample tebt) ob nicí) fďmmíuě
mcfffere' uěení Sešífíe Erifta Íiftům ímé:
ření) (: ne lvfíe peívěběno tai iaíně, aby
fagbť) tomu regumětí mobí. s13mm;
učení poitncbači, učennící a uáítupcomé
jejich tv úíabě apofftoíííe'm, íteré imate'
otce uagípvámc, bopíniíí imunní íníín
íníbt) uowogáfmutí; oni mplcgiíi přcb:
řcm, ttere'to fniín) máme pomagewati
ga ípiít) e\vaugeíiďé a aquTteIífé a paf
co tam napoměběno aneb co tam te;
mne'bo, n\nflábaíí taf, int fe tvmu nn).
flabu snít ím. \wvfítríů )ptiuc'ílí. Toto
pohání ím. vteů ungmváme trubicí t. j.
pobáuí apoíftoíífe'. Waýmáme ie tafe'
trubicí [\ogííou, pěněmabg jíme břeíměb:
čení, ge u) čem fe ím. otcvlve' fromuáz
maií, šaiiftč ieít ob níó gagnaínenáno
taí jaře í píímo ím. pmnvcí a ofnn'cez
ním S'Ducba ím. —

$( 3 těd)to bívou pramenů círfem
učící be'řc ětáníp a tvýřlabp BÍCIUCIIÍ
Bogíbo. (Sírfem jí uc při těd)to mýta:
beef) bíc floru Rtíftomýď) buď)cm ím.
řígena, ieft nemnpíua a proto; bím, Ebo
cbce siemení 2353í posunů, pogná je
toíífo pomocí cítíme fmqte'. Ia jeft
po ím. apofítoííď; $obem uftanomend
uc'iteíťpuě íwěta.

3. 93:93 *Bán Segiě namfítímií
Batina m jebo bomě, píefaí a běfomaí
Baobené co nejmroucnějí aa tuto ne:
očefámauou miíoft; ugnaí a temna!
from: bžíňnofí a nebobnoft, i víměběo:
mai; ge ieft pilen, cín; nctotíto nabrabíí,
na čem tomu ubííůíí, núbrš se chce báti
i wíce nešli fpramebínofí fáze, ;: cbce

iebnatí bobročiunč a uběíomatí ňtěbře
ble nejíepffí fitr) ímé. Io fítoufíené
mvgltáxíí přebeíííúd) bžíóů, ta nám—amo
třebto [)říď)ů i náííebfů jejiď) a ta íáffa,
řterá npní Htětroftí f cbubímt fe iemíía,
BDU;příčínt), ge Ériítnš obbuftíí gaďw
omi břídm a přijat Do na miíoft.

Řaábť) břiňuíř, jen; íe bočínií ne:
ípramebínofíí, jcft mágán mffenamtátití,
cc fi neíprameblitvě přílvíaftnií a má
napramití í fířobu, jen; gtobo jiným
bofíía, a fíce má to uamrátití a nabra:
bití těm, ftertjmgto patříte a uejíouzíí
wíce na gimě, má to bátí přírogelínm
běbicům, bětem jeiiď), a neuídi ji; ani
těď), ancívtí nemí :) nich, má poběíítí
cíaým fíatťem ď)ubé.

*Bofub íbo cíge' jmění nefpraroeb;
Iimč brgí, potub jeft globěiem, a číoběi
nemůge mlábuouti fráíomíímím ueBeí:
him, nemůge tebt) cbbrgetí obpufítění
břichu, a; 3aboít učinit pomíuné ipm;
mebínoftí, aneb ng afpoň fe ínagí, bíe
mcšnoftí namrátítí co iptamebíuoft tá,
gc. — *Išomag, miíť) čtenáři! bo jařýď)
ncínágí pobmcb, íráb'ež, a fpoboíaue'břídn)
čícměta gamábí; pomag jaí těgío ěafem
namracoma'tí, čemu; ělolvěf umpff, ge'ez
bog bitů) ímé poběíií a jat těgío mmm;
číítí mutt; spobmobu a frábegc iiněm
rogefííé. QI přebce gálviíí ob ndbrabp
celá měěnoft ěIoměía, jen; 591 neim-a:
mebíimljm. *Brotog gaóomei fe mfíubp
a při mfíem poctímě, ať Íibé tebe nríbí
aueEo nemíbí; nebotťňej 1'e cigéfn) 35031;

namracui měc naíegenou a obmdběj pe:
níge toBě fměřené, tomu patří; poctítvi;
But), třeímf En; nebpío fměbfů a nebvío
čápifu, fterúbt) mobí proti tobě íměbc'ítí.
sBílí) ieft fměbfem nabc tónech; jiné
íměbh; a bobré fměbomí jbe na'c mn'eďp
gápiít; fměta.

4. Gítíetv fm. čítá etnaugetium
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o namn'ttmeni ŠBánČ to bomě „Saibeomč
fagbom totem m moroční ben poímčceni
tbrcimu a to gte' příčiny, ge obíab tobo
čtení boněfub bIati o fagbe'm chrámě
tieíťaníte'm. D tašbém d)!(illlě Eiefťan:
ffém to ben, Foo; fe tant ponejptro to:
nají ííugbo EBogi, můge ie říci: „ibneé
ípaíeni ítan fe bomn tomuto,“ a platí
ta íIoma po celi) čaů, bofub cbrám
ílušbám $o3im otemžen' gůítároá. Sie;
bot Sřtiftně tam me!)ágibíe ítobd) íIom:
„S?be fe brna neb tři íbromaáběii .me
imenn mém, iíem n proftřeb jid),“
má):ígi tam při mfíi ím. m ímátofti
oltářní, nči tam, tbofoíi fe iebo ím.
emangeíium čte a moříábá, půíobi tam,
fbofoíi fe tam ímátofti o'oněbo nftano;
loené měřicím nběínjí. Ěebt) namňtě:
mnie, poučuje tam ímé ctitele, gebná
jim a taiici na miíoft přijímá,, iai to
učinil m bomě „Bad;eomč. Tvroto tafe'
cbrámo fžeíťanífé nagbmaii fe bonn)
58031' a proto mffe jefi m nid) taf satí;
seno a ípoiábáno, abl) měřicím rogue:
fíent') účel tětbto bnboto se toňebo mi):
ílvitaí a aby je tam toffecfo, nač po:
bííbnon, ťúctě a Epobognofti pomgbn:
gomaío. Si; gemnějňeř cbtámn topniiá
lveíitbmi rogměrt) oobiíů ftalvebnió
aneb aípoň toágnomi og'oobami, jafomig
íe Žabnť) iim') bům loofágati nemůge na
gnameni ímébo mgnefíenébo určeni. ŽBěŠ
ční toebíe tbráinn anebo nab cbrámeln
jaio meIiÉť)mít fnebi eeftn ntagniicí.
llmnití: nacbágí íe metitr) proftor, nat
nimz fe pne meíebné Hennti, to pogabí
oltářní ftůí a nab ním obra; Gona
ŽBogíbo aneb něfterébo ctitele 2303150
iv rámci ffrooftne'm, přeb oltářem lampa
toe bne ro noci boiíei, gbe ftranon přeb
oltářem topmofíené mifto čití fagatebína
pro bíaíám' ítoma 23ošibo, na proti ní
fititebínice, abc a on'oe gpoměbíniee,

ro poga'oí nab biamnim mcbobeln vbor
5 mat-banami; a nafíe to má groídfítní
gpůfobn, gtoíáíítní ofrafn, amíáfftni ná:
tér 6 mnobom pogíacem'm, tai ge nie
Jpo'oobne'bo, nic taf uměleďébo a ffmoft:
nebo nenaóágime ro bomed) pro oboc'eine'
obtfoíi Iibíté, pro umění aneb iine' účeh)
íloětífé abčÍalIÚď). Seft pat to mffe tat
nípořa'ba'no proto, abt) buffe Iibffá abc
gtoíeie obočeinébo Šimota moragena a
Ímoěfíimn mgíetn bíteb trů112303i too:
motooííena bota. meobbčcinoft, toeIeb:
noít tobo bomu má tafe' gloíáfftni a
toeíebné mofííe'nfty, citi) a přebíelogeti
m bnffi Iibífě gbutiti.

ŽBroto, abogm') čtenáři! ibn; fe při;
bíišnieě i rbrámn, gpomeň fi, ge tu bům,
to němž přebomá Gori ŽŠogi a megmi
na fe mpfííe'nft) mágné, nett-p ofoío tobo
bomn gábné nečifte'jebnáni; jeít tu půba
poněfnb jiš ftínem floate' bnboioo po;
fmčeena. Bmíáfftč pat tbog jft mftonpií
me bránu dprámomou, pamatuj, ge neímf
nic nečiftébo pieb Éoba mftonpiti. Elie:
cbej mííe, co; froětífe'bo, me ímčtč, a
obírej fe gbe upřímně a mášnč jen
6 točemi nebeífťnni, Éfpaíení tme' buffe
profpěííxiomi. iZi-máš to fpoíec'nofti
Sirifta “Balla, on tebe gbe natofítiroil.

74. žlohohennmi o břimnád).

(Štoměf ieben iba na ceftn pomoíaí
fínáebnifů fmbcb a rogbaí jim ftatef
hnůj. 3“ bai iebnomn pět břiloen, ji:
nému paf tmě a jinému jebnn, fagténm
pobIe febopnofti iebo, a obeffeí bneb.
Sbfíeb paf ten, Hen); boítat pět biimen,
těšit jimi i moběíaí iinóď; pět. Iégi
ten, Hen); obbrgeí brně, giffaí jiné brně.
QIIe ten, Hen); boftaí jebnn, obffeb, ga:
topaí ji to gemi a ffi-ot peníge pána
ímébo. í.Bo mnobe'm čaíe přiňeí pán

l2*
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těd) flngebnítů, a činit počet 6 nimi.
91 přiftonpií ten, fterbg být pět btimen
togaí, a pobaí jináč; pět břiloen íta:
ípane pět břimen bat jít mi, a jinbď)
pět na to gifťal iíem. Účet! jemu “Edu
jebo: Io bobře, ftnšebm'če bobtť) a
měrnt), nab mnobem tebe uftanoroím,
mejbig m raboft pána íloébo. *Břifton;
piko paf i ten, řterbg byl broe' btilom)

maat, tefí: *Bane, bloě btimng ifi mi
bai, a jiné bmč jfent gíítat. SReÝImu
pán jeho: Io bobře, fingebníče bobtť)
a me"—rub;ge ifi nab málem bp! wěrní),
nab mnobem tebe nftanomím, mcjbíg
m taboít pána flve'bo.Ětiftonpim potom
i ten, Hen); být mgaí iebmt btimnn,
řcft: 213mm,mím, ge jfi číoměf ptiínť),
gneš, fbe jft netogíímaí, a fbíráš fbe
ifí nero3íbpaí, i boie fe obefíet jfem,
a ífrvt jfem břimnn tmon m gemi; aj
tn máš, co troébo ieft. “21obpowěběí
pán jebo: Gíltgebníče gh) a tenimť),měběí
jít, gegun, fbegjf em nel-ogfímal, a fbírám,
tbež, jíem nerosíppaí, protog měl iii pe;
níge mé báti penčgomčncům, a já při;
ííeb, bot bbd) maat, coš me'bo jcft 6 ušít:
tem. 3řefítčm,t'tetíštuítáli: %eůměte
ob nebo břimuu a bejte tomu, fterbg
má beíet. 3 teftí jemu: íl3ane, mát
befet břimen. Giftč pramím mám, ze
fagbe'mu, fboš má, bube báno, a bnbe
bojně míti, ate tomu, fbo nemá, bnbe
i to, co má, obiato. 21 neužitečne'bo
fingebm'řa nmrgte bo tenmofti gemnitřm',
tamť bube pláč a ířřípění gubů.

=)!o 5 i i at a' n i.

%bgnamem „číomět, Hen); fe rok):
bat na ceítu“, morogumímá “lián Sešíš
fám íebe. Dni? po ímém obcbobuthci
pogůftawií ímbm wěrným ítušebnífům
meffferen pofíab ímé míru a holič) aci;

Hub, ftere'g pofflt) ge mtěíem', 3 ob:
tiší gimota i 5 boíeftne' fmrti jebo. Se:
bnomn bat pět btiloen, jinému tmě a
třetímu iebnu břilvnn. Řašbb 3 náš ieft
ten neb onen se íínšebnífů. žRebof

míru přírogenbd) i natpřitogenbd) barů
t. i. jiftou míru fcbopnoftí tětefnbď)
i mtipn bnffemnibo a not: to tafé mi:
Iofti ŽBogí. Ěůb toto bart) roe ímé
negpvtateíne' monbroftí a ňtěbrofti 12055
bat fagbe'mu, pofnb mu pobIe poměru
iebo me ímětě třeba (: pořnb íiíám jebo
přiměřeno bbío.
“ Iubíg obbařen být neje'ben boiněii,
ze me ímém ftamu a powotant mice
těcbto barů potřebomaí ne; jim), Étere':
muž, taf těgftjd) a trubnbcb pominnoítí
uloženo “nebbío. ?lmfíaf fagbt') nabbí
potřebnbd) barů a miíoítí lv te' míře,
to jaře iiď) t bofagení Ěobem mu určené
úíobp pottebomat.

sBtotog bu'b iobččen Ěobu ga toto
bary a té; jimi čili mbnaflábei jící)
ítoěbomitč fe cti a ftámě 230312Gpolu
paf (bran fe gáwiběti jiným, patti fe
ti gbá, ge obbtgeíi mice nešli to, ani;
nepobrbej těmi, fbog obbrgeíi méně;
nebot mfíe to tat nčiniía rufa 230312
sllč to t twe'mn ieft ngitfn, míli gbogím
ob %oba tobě íméřenbm mnobo mbtěgíš
a mbčíířášz proto přebce mbtčgef jeft
a gůítane majettem ciůbm, :“Bogím; po;
němabg lofíe, co máš, ob 230W máš a
iebiné 3 lebo můIe půfobíš, a beg nebo
nic nejít, a proto; muiíš iebnou 5 tobo
ge lofíebo, co ifi boftat a co; jfi m9:
těšit, QŠobn účet ftáfti.

%bugtmei tebp patero floúď)ímbftů,
je; ifi obbrget, abbé ffoumaí tmou)
ŽBoái ÉoIem febe a ífonmaje jící; po:
máma! monbroft, moc a bobrotu 23o3í,
ftetáš fe to nic!; gtačí; ngíloei rognmu
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Éogi mam; le'pe anal a botonaleji plnil,
i pominnoftem ftamu ítoého rogbt)úpl:
něii bofti činil. Sen tenltáte, fbhš barů
ímheh fmčbomitč a ftále É ímému gbo:
Eonaleni i l blignícl) ímhch profpěihu
mhnalla'bati bubeě, ba ti EBánsa měrné
hofpobátfttoí tmě pochmalu i obměnu.
QBflimni fi lfme' mhfttaše ílugebnifa
třetího, ftethg galopal hřimnn fmou a
bobře ji ffi-hl. ŽB něm ti (Ban na oči
ftamí obra; fřeít'ana nebbale'ho, fterť)
ftcenepogbhl poflabu jemu fmčřeného,ale
tafé iim ničeho; netvmiíial. Iafomh čloá
měl"není teplh, není ítubenh, jeft mla:
ánh; on nečiní fice nic 'glého ale nečiní
tafe' nic bobre'ho. Dn ieft fám febou
ípoloieu, fu); můge fám o fobč říci, ge
nifoho neofrabl, nifoho negabil a ge ne:
gcigološil. *?Imffal pomoláni naffe ne:
čeli jebině ř tomu, abhihom nic glého
nepáthali, nhbrš abhchom omííem 3le'ho
ie maromali ale tale' bobře činili. Romug
bána přilešitoft t bobrému a on ji' po:
hrba, činí ii; ;,le. (Qi ftačí říci, fbhg
cist) bům hoří: Sá negapálil, nač bhó
hafil ? SRifoli, že při ohni ftoiiě Brulama
galogenhma, a na fífobu fe gmahajici
hlebiě nečině, iig tim famhm hřeffíě, po:
němabg moha bobře činiti, nečiníč.
513mm; iai přiính foub tvhffel nab
flušebnifem, ieng hřimnu galopal. Dn
ii negttatil, on ji s.Ba'nufme'mu obmebl
a přebce bi 213611:„Glngebníče glh a
lenimh! měl jfi peniae mé bati peněgo;
měncůui, abh nefli ušitef. %hni paf
megměte ob něho hřimnu a beite tomu,
ltethg má. befet.“

Salt) meble ortel mhibe nab těmi,
lteři hřimnu ímou promrhali, lteři totiž
máííněmi, roglofíemi a gahálfou ímé
přirogene' bath a íchopnoíti polagili,
otupčli a tal řta gničili? 3“th jich bnbe

oíub, ge miloft 23031'nabpřirogenou ga:
mrhotoali a jaiobt) nohama fflapali?
Sala bube poluta těch, tteří jen glému
fe učili, ien bíbu mesi bližními sallábali,
círlmi fe poímimali, ji na potupu ie:
hnali? '

D sIlšane$oge, rači; na'm ubčliti,
boftatečné milofti, abhchom íilh a bart)
mňelilé, jimiž jft nás obtařil, tvhna:
Hábali ien f tlve' cti a fla'mě, Efpafeni
buffl mlaftnich i t ušitfn blišních ímhch,
abhthom mohli jebnou 3 úft *Báněílh:
ffeti oblašuiici floma: „Glušebniče
bobrh a měrnh, ŠeB nab málem bhl
mčtnh, nab mnohem tě uftanomím."
?lmcn.

75. Bešiň ob marie pomngúu ln
Dni pohřbu nnébn.

(“šcít bni přeb ŽBeliEonocí přin'el
S'egiě bo Éethanie; i připramili mu
tam mečeřia ?Rarthapoíluholvala, Qagar
pal bhl ieben 3 těd), itetí; s ním íeběli
ga ftolem. ŽDiaria tebh mgala libru
mafii 3 natbu pralve'ho, brahého a po;
magala noh Segiffowhch, a mhtřela nohh
jeho ímhmi mlafh; a bům naplněn jeft
můni té maíti. Stebh tell jeben 3 učexv
nífů ieho, Šibáš Siffariotffh, lterhg
iei měl grabiti. EBročnebhla tato maíť
probána ga tři fta peněg, a nebhlo bano
chubhm? Iett) řefl S'eŠÍŠ: mechteg
ji, abl; fe bni pohřbu mého učinila to.
%ebo chube' mgbhďt) máte 3 íebon, ale
mne nebubete mgbhďh miti.

9! o &ii m 6 n i.

233 frajinách tmáchobních bhlh mo:
ňame' mafii, jimi; pohlamí genffe' na:
tiralo mlafh ímé, \velicc oblíbeni). Špit
mágem; iíou 3 ftaiin balefhih a proto;
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cena jeiiď) bbía guamenitá. Iafomé
mafti pougiía Maria, abt) baía meřeině
ZBáun bůfag ímé nej_bíubfíí úctu a Iáíťt).
231W to tatég Emmia, o-níg jíme již,
ílofíeíř, ge bbía břifíuice, a ftetoug, fu);
frbee'ně opíafa'mala břídu'i imám, “Bau
přijat na miIoft. QBgaIa tebbí) nábobfu
btabe' mafíi, roftoubiía bo lvečeřabía,
fbeg S.Bán B něfoIifa iogácm'nni gibt) a
G nčtterbmi 3 učennífů Ílvýď) ícběí ča
ftoíem, a ioinIa tuto btabon maíť iaf
na íoíafb, tai i na nobb jebo. ŠÉouečně
rogíomiía uábobu, abl) mbprtjfítiía
mfíecfa ta mafť na tělo rogueňeuébo
učitele a robfíauce QSogíbo.

Ěaf měnomaía Einen-ia *Bann co
měía neiffmofínějfííbo. QeĚí to m po:
maae Ía'ífb, ge ona tába přiuáffí oběti
čilí bart) oíobě miíomaue'. iš blagí to
miíuiícíbo číomčfa, fbpg Íebo bar při;
d7á3í mbčf; on míce negábá, sBrom,;
bola SUřaria nejmbííe blabá, že *Ban
tuto oběť její inííbuč přijal.

3' mt) máme míIoioati (Bana moře;
Iou a upřímnou fáífou, proto!, i nám
íínffi přiuáňeti jemu bart) a oběti
m bůfag lidi) a Iáffb. QIIe co mt)
můgeme báti (CZ—onuiBogímu? Bbag

není lofíeďo ffi-ge nebo učiněno? 317.13
ou ivfíím uemíábne? Dmfíem tomu
taf, mffaf mt) uemáme přináfíeti bart),
ge jící) 231011)potřebuje, aíe ge Iáffa
nan'e taf gaba. Řriftnb trůní ro naffícb
cbrdmicb; fomu íBůb bat bobatfhoí aneb
aípoů břebptet uějafť), můge gaťoupením
potřeb aneb ogbobami čbrámu oímčbčiti
ímou Iáífu fn Siriítu.

Ři'iítuě f nam bříd)á3i u: pobobě
cbubťuí) a nemocubď) Iibi, tég m po:
tobě ííabbď) firotfů; fbbg těd) íc 3 'íáfft)
f němu uiímáme, přiiímá aímngm) uaffe
1an tento bat brabe' mafii.

?! ifmezíi cbubianebzíi máme pomin;
nofti lafomé, ge uemůgeme fmobobně mid:
bnouti jměním imám, gebo mufíme anebo:
mati ?. p. bitÉám ímbm: toš i jinými ne
méně logácubmi obětmi můgeme iemiti ía'í:
fu froou a fíce potíačomám'm té neb oné
máfíně, ftera' íe to náš obiemuie a nám
u mbfouámáuí etnofti ioabí, aneb ob:
mořdním uěiaťé gafíaraíe' mtaioní mabě,
řterá nás bogbi.

%ěfbb Qiůb na náš bopouňtí bolt)
a ftrafti, proti nim; naffe přirogenoft
íe meíice fpougí ; nuše neíme toto ftrafti
a obtíge 3 Ia'ífí; \? Žáobu trpělilvě a
obbaně, ito bnbe obětí žBoIm milou a
mgácnou, info; Sřtiftuš fám ofioěbc'it,

megmi na febe řítí; flvůj."
2. mms Gfífatiotífť) fe born'ií

3 činu obětamé zmarie; praiviíf, ge ptr)
bl) ušitečněii bylo bbioaío, Fobbí) maff
bola beobána a peuige rogbánl) cbubbm.
5233jebo očid) bbío tebb bomagáuí sBáuě
píbtmáním hrabou rběeí; on pouěfub
tupií fBáua íamébo, ge fi taforoe'to úetb
nechal Iibiti, fbešto fe mobío bocíliti
probeiem mafii Iepfííbo ffutfu.

Žíšffubt) fe naíegají [ibé, fteří běíei
co běíej, uefpofojeni iíou B bobtbm
ífutfeni tmbm. Io podyígí obtub, še
rogíic'nt)iíou nábíebb, gfufíenofíi, gábofíi
a máňnč Iibifě. (Eo jebuomu ieft ípo:
žimofti, gbá fe hrubému Iatomftroím,
co jebnomu ffte'broftí ieft jinému ro;.:
mařiíoí'tí a ríbtmáuím peněgi, co iebuof
mu gbognoít, jinému ieft nábogeuíťou
břepiaíoftí, eo jebnomu boríiioofti Io bo:
btém, ieft iíuc'mu pofrbtftmím aneb
fíííeuoítí, eo iebnomu ptííuoíti; iine'mu
jeít tmrboftí ítbce a tbranftmím. akom;
nemůžeme fe na úínbft) muo'btjď) libí
příliš obligeti, pouěmabg íobě meíice
obpotuií. '
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„3 tobo mbpíbroá náfíebuiící pro:

loibío: Sebnei ble gáFoua EBánč,pobIe
ímé pominnofti a pobíe floébo ímčbomí
a nebbei tobo, co Iibe' o tobě íoubí.
ED'čoubi-í a froěbomžtí Iibc' poguamffe
úmníí tmůi, bubon tobě ro buďm při:
fměbčomatř, nemoubří anebo máífnimí
Iibe' bubon fnab meřejuě tebe tupiti,
nic co gtobo? 23%, Herb; jeft iron:
mate! írbce a Iebtoí, jeft a bube íebínbm
fonbccm tunám; úfubfoloé Iibfítí brat)
oněmi a nemait' pro tloou buboucnoft
pragábnébo mlhou.

thatně ti, tteří fřimě pofngují
bobre' ifutft) mě, hned neb gitra íuab
fami u meíife' upabnou (bobo, 5 čebog
to!)ímitue, jat boli a jfon ncícbopni
fpralve'nm pofugoroání iinbd). Žišig
tu S'ibáfíe, řterť) o tom mímoí, jat
tbpbeno, ge fe píbtmá brabou nmftí,
3 níš mobío boinébo ngithl dmbbm bbti;
a bíe tento farateí Marie a pouěfub
i froébo *Bána 51:31)na to probal išána
nepřáteíům jebo, gbaš fi tu neměl bo:
rybími, co fíufíí na měl-nebo uc'euuíťa?
Gi chtěl 5 té grabt) těšiti tafe' pro cbubé?
9M cigbď) miběí cbbbi), the jid) ani
ucbpío, na fobč nemiběl, cbpbu UDW;
mnou.

3. chbp řefl Segíč: „memeg
ii, abl) fe bni pobřbu me'bo učinila
to.“ 233 úmbílu ŽDhrie čajifte' nelegeío
pomagati ÉBána fpobřbu iebo. Dna
fice mobla tuňiti, ge nepřátelé jcbo
bíebaii anebo [)[cbati bubon beggimotí
ŽBáně,aIe abt) byla ftéto mognofti gřeteí
íwůj měla, m); “Bina mag—Ifa,není
ani poumfflení, ubbrg sBán omíoumaie
ji pougil te' přilegitofti, aby přebboměběí
ímou bIí5fou fmrt. “Zim cbtěí poííueba:
čům imbm báti norot') bůfag froe' mííef
měboucuofti, i cbtěí je upogorniti, ge
gmiaftní zvůle jbe mítříc ímé fmrti,

fterágměía toentcrčmu ímčtu hodin při:
ne'fti.

Saf ffetrně (: Iaífaloě cbotoá fe
gbe 53cm Hitem mňem. ŽDhrií d)?báíí
a oblašuie fíolvMe nc'iníía bobrť)ífutef.
Eěm, ťteříjí lvbtbfaií, ge píótmá hrabou
nmftí a fteží tebt) xoíaftue' urágfu proti
"Bánu lobílomují, neobpomíbá tlorbbmi
ílomt), nýbrž, obrací pogoruoft ieiieb na
nafta'maiící pobímnon fmrt fmon, an bí:
&?mému pobřbu učinila taf. —-llc'me fe,
mih) čtenáři! “:ng mííbně a Iaífaroě
Nebáseti 8 iinbmi. (žluva, řterág ční
jafo urágfa, nembfía't—ejme fi mf, ge bt)
bíígm' náš frbmaíuč náš cbtěí uragíti.
Dn fnab ííoloa ímá lo jiném, bobre'm
ímpíín béte nezli 1111),on flmb fc pře:
floapií, ou ínab nemíní nás ;,abanbiti,
llbbrg jen poučiti ; p_totognebubmc fmapni
to tatombd) otamgeuí a ncbáloeíme urágfu
ga urágfu, núbrá pteime fe na prahu)
ímoíl flow iebo a pobrbněm i něfbt)
fhttec'uou urágfou, omloumaiíce neopa:
trnébo řečnífa neměbomoftí a uemgbě:
Ianofti jebo, Eta-ong on negamiuií.

76. jejíž naivně wmáyi ho „Setu
[alrma, a přtbpomíbá ;húgu mřna.

Ebrubť; ben paf ffeí Segfč Bučen;
níft; fmbmi ISerníaíémn. 91 hm; fe
přibííáiíi fměftu a přímí bo .*Bctbfage
! boře oíimetífé, tebb poííaí Segíá bma
učennífi), řfa jim: Sběteš bo měftečfa,
fterég proti mám ieft, a bneb nalegnete
ofíici přimápnon a oíía'tťo 6 ní; ob:
magteg je a přimebte Eemně; a žefnezíi
mám fbo co, rcete: sBán jid; potřebuje,
a bneb propuftí je. & jbouce uc'euuíci,
učinili, iat jim bb! Segíě přifágaí. 21
přimebli oííici a oííátlo, a lvlogiíi na
ně roůcba hod a ici na ne' pofabili.
EUčnobr')pat aáftup proftíraíi roudn



ímá na ceftu, a jiní fefaíi tatoÍefti fe
fttomů a metaíi je na ceftu; gáftupome'
paf, fteříg napřeb ffíi i fteříg mgabii
bbíi, moíaíi řťouce: .bofanna Gbnu
Qamibomu! *Bogebnanb, icng fe be'ře
me imenu sBánč! .bofauna na robíoítecb!

21něřtetí íšarifcome' m gáfiupu tefíi
inemu: ŽDiiftie rci jim, abb tař neťtiž
čeIi. Sim; on žert: iBramímť mám,
ge bubouzíi tito mIc'eti, tameuí bube
tooíati.

91 Ebbž, fe přibíígií, lviba. měfto,
plata! nab ním, tta: D fbbbbě beo
i tt) pognaío, a to aípoň m tento ben
tivůj, co tobě íeft řpofoji; ale ubuí
jeft to ffrbté přeb očima tlobma. SReb
břijbou na tebe buoioé, a obfíiči tě ne:
přátelé tiooji náípem a obIebuou tě a
gougi tě ge mnecb fttan, a poragí tě na
gem, i íbub tmě, ftetíg to tobě jíou, a
ne;,ůftaroí to tobě Eameue na temeni;
proto že ifi nepoůnaío čaíu namfftimeni
froe'bo. ?I mňeb bo cbrámu počal rob:
mitati probamaiicí a fnpnjící m něm,
ita iim: Qům můi ieft bům mobíitbi),
mb paf jftc jej učiniti peíeffí íotromffou.
_ % přiftoupiii fněmu fíept' a tui:
bami ro rbrámě a ugbtamií ie. QBiboitce

'pať' fnígata fněgffá (: gáfonníci birot),
fterég činil, a pacboíata, ana rooIaIa
to (bráměz .bofanna, fbnn ibamibomu!
bnčmaii fe , (; četli jemu: fíbfft'ězíi, co
tito pratot'? S'ešíě paf řefI iim: %
omn'em. iRifbtyIiŠ jíte nečtíi: 3 úft
nemluwňátel a bíteřbotonai ifi ibtoáíu?
91 opuftilv je n'eí men 3měfta bo 2%:
tbanie a gůftaí tu. Ragbébo paf bue
pticbcigelbo Setuíaíema a učit m cbrámě.

Moaiimani.
1. Gm. San fřtiteí přeb třemi

leti), nez bnefi'ní ubáíoft pabá, utágaí

Iibu na í„BártaSegíffe, řfa: Gibíe betá:
ne? 2903, jen; ím'ma' břícbb fměta. 'Bo:
ugií mbgnamu „beránef“ poněmabg ÉBán
Scšfě měí bbti nebcífe'mu Dtci obětož
rodu, fterágto oběť ©bna 23031170bbía
naguačena to ftarém gáfoně obětmi
smítat můbec a gloíáňtě gabitím a po;
gíwáním beránřa lveIiřouočnibo. — 91
bIe! bueBÉtiftuš mibágí bo Serufaíéma
f oběti mámě jařo beránef 2303. 239%
to to ten ben, ftp; gibé po ftatém obb:
c'eji uwáběli bo měfta beráufb, je; měíi
o \veíifonoční bobě bIe žábu EU?-oiáífíem
uftanomene'bo f giboivífbm obřabům
ííougiti. ŽBein tbto beránťb bo měíta
š jatonfi íIamnofti a roefeíoftí ; neboť
weIiEonoce gibomífé bbít) památfa rob:
fmobogení gibů g(Egbpta, tebb památťa
ubáíofti roeími ratoftne'.

3 náš EIB—inflamnoftně frác'í bo

měfta, frdči meřejně a meíebuě, abb me:
ňferen floět fi mfíimí tobo meíife'bo
bíía, fu ftete'mng fe to Scriríaíéma
ubírá. -— Sig roíceftáte to hned) mimi;
Íbtb ibtěí bo íib bromoíati ga íme'bo
žDieftáfíe a cbtčí bo ruiama fmbma
mbmbííiti a to ííaione'm průmobu uroe'fti
“co ímatčbo měíta, amffať Alicintomu
obpiraí řfa, ge jen'tč nepřiffía bobina
icbof Ennui fonec'něbobina ta iobprffeía,
a Rriftuš nečefá roíce na gdbné mbbíbz
nnti a negábá šábné ocbranb ob Iibu,
fám 5 míaftníbo bnutt' Erác'í foběti,
tteroug abb xobtonaí, na fmět feftoupií.
Dn bíebt thci, !tetbg mu bílo to
qugiI o. jebog cbce bbti pofiuffen a;
Efmtti, _onbíebi fíibem, je; proftřebs
uictmi jebo potřebují a je; cbcepůtoob=
nímu určeni ieiicb, totiz fmatému giwotu
a ofíamě ro uebeíícb, namrátiti. Sřráči
23cmÉtomu bitu neimbffe fpafttebíne'mu
B tmátí potoinou a fíamnoftní. „©tomu
fbbg bíebíme, řícimuft'me, se tato po,



fchní cefta *Bánějeft ubáloftí pro mffeďp
měn; toeími Blabobatnou.

Řbog Bt) bneB nepíefaí B Iitem
Rtífta ptomágejícím, an máčí na mofIi,
ze ©1111$o3í gapočíná bíío mpťoupení
Íibffébo, ge proroctmí ftate'bo gáťona
boóágeií fpínění fmébo, ge naítámá
bimabío, na !me; buóomé nebeíítí
f)!ebí Búgafem, meIeBíce uefmírné mito;
frbenftmí 23031.

3 pro tebe, milí; čtenáři! frác'i
bneB sBrin bo 3eruíaléma, abt) tě tam
mpřoupií, abl; břicho tmě i))[abií a buffi
troe' Bráno nebeífé otemřeí. QIIe po;
mňimni fi tobo, ge, ac'foíi 93cm ga
mfíeďt; libi umříti d)těl, mfíiďni neBoíi
Íáífp jeho bobni, anoín'g 11111o5íbaíi
11111příčinu, píařati uab nimi. ŽBoIi
to bžíífníci nenapraloitebíní. 2M neifí
meči těmi, pro ftete'g *Bán 1m ímé ííamne'
ccftě íe nnoutií. 311in 111bříffiď), mo:
barv fe gobjetí jejich. Saned) mee co
máš a ucifíebnj Sřrifta; ufřišuj těíefne'
máffně ímé, gtllŠ ímagťt), řtere' tě ffpo:
Iečuítům I)říd)ů tmbd) mágou a připoj
fe flvěruom učennífům *Bánč. —

2. ©[a1o111á mjegb 'Báně bo Sewn;
faíe'ma iíamí fm. cirfem o ucbčIi fmčtne'.
© tímto bnem gačíná fc taf gmam')
toben meíifl'). %cíifúm fe proto na:
goood, poněmabg ííamíme během tohoto
týbnu meíife' bílo naffebo mpfoupeuí,
o němž bí fm. San aíatoúft. „233 něm
mpmráceno jeft ftare' ufruteuftloí Bd:
Homo, ímtt arnňena, íbíaaeu bažící),
gničena fletba, otemřen raj, profíeftěua
cefta Enebi, mojebnáno fpoíečenftmí
anběíům B Iibmi a autogen pofoj na
nebi i na. genů.“

D neběli hvětne' tem) fme'tí círfem
tatoíefti palmomé a ze u nás není
fttomů palmomúď), tebp ratoíefti jinod)
ftromů, na roětfíím bíle iíroomócb, ťteré

ro ten čas puc'ejí aneb jat bitů) řítaií
foc'íc'ft) poufííějí. Gm. 9111guftín bí:
„EItatoIeíti toto jfou gnamcním 11611191;

(1 obragem mítěůftmí, jegto oBbršeI 513ml
uab ímttí těíeínon úmrtím imám.“ *Bw
11516wfíaf jíou gelené ratoíefti minou:
mem bobrúd) ífutfů, B ftett'nnig iafo
Bojomníci 5 mitčgnou fořiítí jebeuftáte
přeb 230mm ofágati fe mufíme, dnemeái
jeho miíoftí a obměnt) bojíti.

*Broč fe toto íroěcení ratoíeftí běie,
moímitá ge rom moblítbt), fteroug cita
few je fročtt'. Rněg fe totig při froěeem'
ratoíeftí mobIí, am; 23135pogebnatí ráčil
těmto plobům čemě a ba! nám 11)11111)

anamení pořoie :: miíofti, info učinil
E)?oemomiítrge ratoíeft, jigto mu bolu:
Eice bo (min) přiuefla; a (151)bal po;
gebnání, ftert'png gebnaí 91111116píeíaií;
cím m Serufaíe'mě, a to 1151)ípočímaío
nab námi a mffube iemiío fc mítěgfímí
nab I)í:íď,\em a buffemm' ímttí.

5130íměcení ratoíeftí ftáčí tue; i Iib
m flamuém průmobn 3 chrámu, iatoh;
Sřrifta na eeftě bo Setufaíéma bopro:
mágejíce. “Bo jící; obcbobu fofteí íe
ugamře, o. Foo; fe řněg opět Ebmeřím
d):ántomom rotátí , gpímá ftiíbamě on
i Iib ftatofíamm'; gpěm, iebog bíawuí
oBfaI) ieft: „©íároa, obtoáía a c'eft
Babiš tobě, ťráíí Ěrifte, (čpafiteíi, je!)oš
na'Bogntám „f)ofana“ bíttp m plein toe;
IeEiIt). 336 fráí Síraeífh'; i Íbamibůro
potomci Hamm), ieng jménem 'Ba'ně
Enám íe uBftáěJ'

s13cď fněs třifráte ubeří třígem na
mrata, načež fe toto otewrou. ŽBbgnam
tohoto oBřabu leží na Bííem bni. ©f1-3e
Sřrifta mdyígíme bo cítfme — a fříg
čiíi fmrt jeho na fřigi oterořeía nám
Bráno ncBeffe'. —
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77. jtšíš 'motnjků žibům _mtmrztlnn
ifjid),

&) m pobnhmílmí u bmou [l)nedy;

23cm Šesté míutnií mvpobobcnftmí
tatto: (Eo fe mám sbá: (Šlomčf icben
měl tma mm;, a přiftoupim f prmnímu
řefí: ©9111: jbi bneé a bělei na minici
mé. QI on obpoměbět: iRecbci! sBotom
ale bunt jia Iítoftí na. 3 přiftoupim
! hrubému, ten mu tég. 21 on obpw
mčbčI: sIšůj'ou, 23mm, a neneí. Řterúá
3 tčď) blbou uc'ínií můli otcolvu? Sřefíi
jemu: 513mm. ŠDí iim 3e3íš: 21mm
pramím mm, se puBIifáni a bříffnící
přebeibou máš bo fráíomftmí 580550.
ineho přiffcí f mám San a ufagomal
mám ceftu ípramebínofti a neuměřili
jíte mu; ale pubíifáni a břífíníči mně:
tiíi jemu.

Mogitma'ní.

Iěmito Huml) líčí Šišán míaftně
ftam oněď) pubíiťáuů, fteží posnamfíc
[)“ríďýp ímé, “Edna Segín'e fe přibrgcli
a můIi Šogí flvěbomitě tonutí počali,
a paf ftam farigeům,.fteří mpbámaiícc
fc ga íměbomité ctitele 2303 a píniteíe
gáfona, ro břífíid; Šiwi Byli. $Emmi
totiz pramiíi fotci, Eby; je pvíílaí na
mínici ímon: Sneďneme tam jíti, potom
ale Iitniíce mgboru ílvébu, fííi, fam
můIc otcoroa jim jíti Edgara. *Brotog
otcc jim obpuftií a B uimiíe fmířil.
ibrugí iemííi fice ochotní rogtagn otcem:
ítému, ale jen na oto a ptamíce půjbem,
3ůítaíi boma. „*Btotogtito gůftali lv ne:
miíofti. sIšobobenftmí toto mpfíábá fám
*.BánSegíě, cm bí: „*Babíifáni a břífíuíci
tající přebejbvu wás, fatigeomé pofruts
fítí! bu frálomftmí 2303160?

EBobvbeuftí toto obrafme nyní

na Tebe. Gbpba to meíifá, fbpš třebhj
číoměf, Hen); mfíecfv, co má, ob Éoba
má a jen můIí ŽBogí ftoií, mc ímé
fměn'ně Drbofti 230611 fe protimuje a
f rogta5ům $ogím bí: Wecýci, t. j. nechci
po můíi 2303 atti, nechci íIolva cítíme
iebc bBáti, cbciBýti fmoboben tve lvn'em,
cbci jít' a Šití, fam a jat fe mně IíBí.
2112 tafotnébvto brbébo číoměfa 98111)
čaítofráte pobimně pofořuje, pobilvné
ítraftmi a Boíeftmi ffíobá. Řbpg paf,
5115 ji; gc pro treftt) iBoší, 51155 mta;
ítuíbo hnutí tcuto c'Ioměf bo feBe jbe,
E “Babu fc věk)“ a :) mííoft profi,
miíoírbnt) jeft s„pán a mííbně na miíoft
Do přijímá. .borffí icft aíc dmím ta,
fbpg číoměf [icomčruúm pofrpteďóm
gpůíobcm febe flame a tafé iBoba fla=
mati dne; Fox); totiš gcmnčifft'mi 3503;
nými čim), jařug iíou namfftěmomání
chrámu $dně, mobíitbt) a poftt), 250511
ííougi, při tom ale jeít plní; pýóp,
gámifh', nenámifti f jiným Iibem, Fox);
jeft při tom Iaťomftmí, mftimofti, a
jiným tajným bříóům obbán. Iafomb
číoměf mpfíí, ge jeft pro ímé něial'é
gemněifíí Bobofíugebné mýtem) ífrg uaífrg
íprame'cíimý, “Bobumih'), Iepn'í lvňed)
oftatníd) libí, ftcříínab tuto Bobofíugebné
mýtem) nefonají B tatomou ofágaíoftí
info on. Dn tebt; jeft obbán bufíemní
púfíe, pro ftetouš oftatxtýd) dwi) fwúď)
nemibí a tuti; taft) jící) Íitomati “a
napramiti netbce a nemůže. mama
fe potrptcem, ge fe poťrťymá ímatoftí
a umuitř ieft pínť) bříffnofti. £) něm
pIatí íloma sBáně: me ten, Íbn; mi
řífá: ;13mm,33mm, mejbe bo fráíomftrví
nebeífébo, ale jen fbog plní můíi Dtce
mébo. —

SDD ftere' tříbp Iibf náíešíě tp,
mih; třeífane? SDDtříbt) Iibu fajtcíbv,
ften') ro potoře přcbcfííé chybi)naptamiti
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a me mffem 230911 fe jaííbiti fungi?

$Ia5e tobě, udtešíšaíi bo tříbt) toboto
Iibn, miíoft jfi naíe5í n Éoba. Gi
fnab náícgíš bo tříbt) těd) pooognóď)
Begbogníiů, Éteří Bt) 23obn a jmattým
jeho nom; uIiBaIi, ate Íbn; 3 šrámu
mojbou, aanitjňíí, tbc fobo Bt) ofíibiíi,
pro ímůj gift ofoc'iíi a ntíac'ili? Éěba
toóě, jfiaíi těm poboBen. “Ii jjou Ibáži,
fteři netoíifo íibí přeíbati a přeíftíti
je jnagí, ate i íeBe ptcíbámají. ěobě
16011, se jjon boríimí ctitcíoroe' íBogí,
fbegto jfnttt) jejiď) Hicon fe ronbají.
%pttbni je 3 ftřebn jejiď) — tci: *Bane,
půjbu na minici tmou, a jiš tafe' jbi
a tam pracuj ímčbomitě, abl) tvfíeíife'
tme' mpfííeni, trvá roma i twe' ftutťt)
íměřomato jen tc cti a ííámě žBogí a
f proípčďm Bíígníbo tlvébo. —

b) na pnbnbenftmí :) miniti.

3 jiné poboúenftmí anthe: 3171
čIoměf bojpoba'ř, Hen); rogběíaí minici,
a opletí ji plotem, a to3běíaí naní preš,
a tvnftmoěí měj, a pronajat ji minai'ům
a obeňeí na baíefou ceftu. 21 Íbn; je
příbíígií čas [Bit—ání,poííaí fíngeBni'ft)
ímé f minařiim, ah) iogaíi' ušitft) její.
ŽBinaži paf giimamffe fÍngeBm'fp jeÚo,
jebnoDo gmi-ffati, brubébo gaBiIi a jiliébo
ufamenomaíi. Dpět poííaí jinúď) jtuz
šeBnífů wíce negíi prme'; inc'iniíi jim
tég. ŽRapojIet—t)paf vojta! tnim jona
ímébo, řfa: uftpbíť je fona mc'bo.
Žíšinaři paf ngřemfje jotta, četli megi
feBou: Ientoť jcft bčbic; pojtStéŠ ga:
Bijme jej, a Eubcme míti bčbictmí jeho.
& inbotimfíc bo, mmm-mi jej mm 5 wi:
nice a gabiíi. *Brotog Fogg přijbe pán
minice, co učiní minaízům těm? ŽÍiefIi

jemu: Bíočince brogntjm jpůfobem litra:
tí, a minici jmou pronajme jiným

minařům, Hoří; Bt) mu bánmíí ušitef
čaji) honmi. %Refí jim Segíě: slit-oto;
pramím mám, je Dube objato ob máš
fráíomftmí Boží, a Dube báno Iibu vši:
náíjejícímn ngitft) jeho. llíípífemfíe
tc'bt) tnígata fněgífá a fariíeome' poho;
benftiví to, porognměíi geot) o nic!)
mhnvií; proto; bíebaíi bo jíti, ale Báli
je gáftnpu, nebo bo měli $a prorofa.

%oaiimáni.
23131)me ímé ncfmítne' milofrbnofti

necbtěí pofoíení Ii'cfté na metr) wěfů
mníoučiti 3 účaftcnftmí Blaha ncBejiébo,
ným-Š cbtěí bnffc Iibffe' opět B febou
jpojiti, proto; gaíogil minici t.j.
poftaraí je bueb na gac'átfn po pábn
tamního cíomčfa, abl; gjemená míra
a ptamá úcta iBoŠí a tubiá i Blabá
nabčje ro buboncibo ípafiteíe íměta
rofrtcíd) Iibftýd) gacbolvánaByla. into
minici najat minařům t.j. pí.-eb
mfícmi jinými nárobt) gloom Iib Síma;
ffi), abl) mgběíámaí tuto n\inici a při:
náíjeí omoce min): Bobabojnoft, pojme
íjnoft, fpramcbíimoft a Idifu. QEjifttjď)
boEád) moíítaí ímé Huby, totiz proroft)
a jiné gboáne' muze, řteři toto omoce
jaio jbírati a 'Bánu obmáběti měíi;
alvfjať jínfieíi jíme ji; na prioém bitu
této Eniíjt), jat je nárob gibomfff; ftěmto
lopfíancům $ogím gaibomaí. SRebBaI
jid),' pofmítvaí je jim, ;, čáfti nájiíí jim
činit. Šionec'ně tebt) jejíaí' neBeftť; bo;
jpobář (šumu jmébo jebine'bo m nabčji,
ge tněmu Btoětňí je Bubon cbomati
úctou, nešli f pojíům, jetifog Dn jeft
běbicem minice. QIlofjaf gpnftíí minaži
ubiíi ©nna bojpobina fmébo,trombu
I)o & minice a fonečně gaBiIi jej, co;
mne bofíomně o Sřtiftu platí. ŽRůŠe,
co noni učiní pán minice minatům,
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a; namntími mínici jmou? gibé ob:
poměběíi Rriftu na tuto otágfu: „310;
čince broguým gpůfobem utratí a roi:
nici fmou pronajme jiným mínatůmJ'
Stať neměbouce a netuňícc íami nab
jeBon jpramebíilvť) foub mořfíi, fami
fe mvgnaíi, ge nebotni jíon fráíomftroí
53031150 a ze íprameblimo, aby jim
objato a jiným báuo bolo.

Into pobobenftmi můgc platiti
tafé o najít boBě a o nás. Segíě Rriftně,
sBárt a fráí buffí nafjid) [,anšiI minici
t.j. cítfem na gemi, jinými gdfont) jafo
pcmnou gbi obrabií ji a jcbmetóm
pramcůem fm. jwátojtí omtašií a gú:
robnií ji, i opatřil ji fiInou loěgí jm.
cmaugcíia jlvébo. Into minici pronajal
nám, čingomní pcníg, Hel-új nám obluda
bčti tágaí, pognamenaí jíomp: „Emiluj
ŽBoba 3 celébo írbce, gčeíé bujje a je
míjí jííp jiné.“

3 t toBě mpíIaI jíugebníft) ímé,
totiz tmě robičc, paf budmvuí paftt)te
a ttoébo Špomčbínířa, fonečně i bolu-é
fnibt), bobabojné mpfflénft), rogíic'ué
mýfttabt) u) ucbobáď) a ítmfteď), tteréá
tě potťaít) ancB jim; fi jafo bilvem
ující. Ronečnč btiffeí fám Gott iBogí
a to gpůjobě jmátoftní \? tobě přímo
je uBítá, aBt) togcbtaí tmě frbce fmou
nejmírnouláífou, aby ímon poťorou
poučit a jinou miIofti pofiínií teBe. —
muze jat jji je gacbomaí ffíugebnífům
"Bána ímébo? 30.13je chomáč f Gom!
žBogímu? Rba jeft omocc ;, minice
*Báně? DRůŠe $.Išán minicc nafBímti

bojuě brognů a [;ojně ctnofti m jrbci
tmém? Qi jnab naíegá jen Eobíáčí
břícbu? Qi ínab bofonce ftigujcě gnoma
Gona 230350 nepratooftmi ímtjmi?
?lj, pomni na fonec 'tobo mfjebo. 92115
pán ncmnmrbne tebe gminice ímé,
apočtu mpmoíenýd; mocí) a nepomolá

tam jimjd) bětnířů, fteři jfou fnab
fproftnébo buchu amfjař čifttáď; mramů,
tteří nemají jnab profttebfů tbobtez
činění jafo tt), ale mají IepjTí můíí.
“Bu-oto; bofub trmá jcfj'tě čaě nájmu,
pougíwej bo fmět—omitč,aby, a; pán
pomoíá tě f účtům, mobíů mpřágatí fe
bojnoftí owoce Bobumilébo.

o) w pohnbcnítmt n ímatbě.

3 řefí *BánSežíš jiné pobobenftmí:
'Bobano jeft trálotoftmí nebejfé čtoroě:
fu řráIi, ÍÉCIÚŠ učinil jmatbu ipm:
jmému. 8 poflaí jíugebníťt) ímé, abl;
pomohli pogmalltjď) na jtoatbu, ale

gcbnítp řřa: ŠIšomějte pogtoaným: “žít
obč'čfroůj připramií j'íem, tvoIowé moji
a frmm) bobptef gbit jeít, a míjeďo
botomo; pojote na íloatbu. 2m: oni
neboaíi a obejití, jiní) bo bmoru jiného
a jim) po tupectmí imám; jiní pat
sjímamfíc fíugeBníft) jebo, a pofměď)
jim učinimfjc, saBiIi je. IIprffení paf
to fráí, rogbněmaí je a poííam mojfta
ímá, gabnbií mragebníťt) tl; a měfto
jejími; gabáIiI. Islám; teť! fíugeúnífům
jiným: Gmatba aajifté botomá jeft; ale
.ftetí počmáni Boli, nchíi bobni. “Brotog
jtěte na togceftí a Étetégfoíi uaíeůncte
pogmete na fmatbu. 3 mpfjebfíe fin;
gebuíci jebofua ceftp, íbtomágbííi míjeďp,
fterég nalegíi gíé &bobré; a naplněna
jeft fwatba bobomm'tt). Echo mfjeb
fráí, aBt) pobíeběí na bobomm'ft), ugřet
tam číolvěfa ueoběnébo roucbem fma;
teBním. % žefI jemu: sBtítcíi, ftetaf
jfí jem mající, nemaje roucha fmateB:
m'bo? Dn paf oněměí. Iebp tof!
tráí jínšebnífům: ©ma3te ruce a 11059
jeho a umrgte jej bo temnofti gemnějfff;
tamf Buba pIáč a fttípení 311613.ineho
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mnobo ieft powoíanbč) ate málo ml);
molenbd).

9! o s i i m 6 n i.

1. into pobobenftmí má pobobm';
mbgnam iafo břebcfíle'. Rrál učinil
fmatbn ipm! fme'mn, t. j. ŽŠůb Dtec
mbíIaI Gpna ímébo na fwět, abb ga:
logií cítfem, Item-dgítome cbotí Seáíňe
Sťrifta. 233 této cítflvi má fašbb, fbog
poaman ieít, meiíti t bohům mččnbm,
f blašenofti nebeífe'. 3 mbííaí ftáí
nebem) ímé fingebníft), arciotce a pro:
roh; ftarébo gáfona, bafta! paf m nomém
čáťoně Sana třtiteíe, apofftolp, jejicb
učenníft) a náftupce, aby poaman íibítmo
tílatvnýnn bobům jim ncbpftantjm. In
paf pomaní počali fe rogíičně omíona
mati. QIjaté bbb) tb cmínmb? Žíšííeďt)
mbcbáaeít; ggábofti po bobatítnn', aneb
ge fntbíínofti. Dni bbali ímbcb bomů,
fmébo panftmí, ímébo gámobn fnpeďc'bo,
abl) iim jen gabnébo mošnébo giífn
neumo, ale nefmrtebíne' bnffe ímé ne:
cbaíi beg nfojem' přirogenébo blabn a
gígně po fíomn 25031111a ftáIomítmí
nebeífe'm. 91110 něfteží 3 pogmanťyd)
pofměcb fobě učinili gmpflanců 230W)
a gabiíí je —

QBpIoIi [ibí tařcmbd; ga c'aín í.[ša'ně

i u měfn pogběifíím, icft lid) i ga naííiď)
bnů a to m počtu hojném. („ bubeme
iffti a pití? ta! fe ta'gí mnvgí a ftarají
íc jen » potřebu těleínon. Sat íe bo;
činíme cti a mgneffenébo jména we

fmětě.> taf fe tááí brnaí; a třetí pramí:
(Žim fobč ufrdtíme blonbé d)!bííe, the
a ja! boibeme mprašení a ílvětífe' ra:
bofti? sIšobt'mejitc fe bo fměta, iai íe
činí Iibe', abl; graftíb meIifé gamobl)
průmbííne', neímírné tomátnb, geíesnice
břeB bon; a propafti, :. jiné wbnufné
ftambb, ípolečnofti a banfb, fterégnemají

iinébo fence a cfíe, než aby ííbé btgb
a melice abobatíi. “Bobímeite fc bo
meíifťní) měft, iafé nábberné bitvabla,
boftince a jiné bomb pro fpoIec'né wp;
rašení š neímírnbm nátíabem a rycble
fe fíalví. 5lite, ibn; fe jebná :) ítambu
nomébo cbrámu n) něftere' ofabe' těcbto
melífbcb méít, :) ftambn fřeífanífé fífolb
a nemocnice, jafe' ie tn nabagují těgtoíti,
jafébo tn neboftatfn peněg, jaf těgce
pofračuje ftawba. mení bobrobinců,
a jíouli, jfon na mětfíím bíle gtříbt)
Iibn méně gámognébo, onino paf bobác'i
pro tafomé ftambb nemají ponča, po:
němabg nemaií ímpfíu pro mbéííí bu;
(bowní wěci, nemaií ani Iáífp ani úcty
pro círfcm 23031) oni íebí pougc na
bobeďj fmčtíijd) a bohům nebeífe'bo
t'ra'Ie íc mpbbbaii. “ale jim tafe' platí
bněm frále bufíi libíťbd) a na blamb
íeiid) pabaii iloma jebo: „Sťtetí pos;
mani ani, nebyli bobni proto; gábní)
snicb neofuíí lvečeře mě."

2. JB boípobátftmí bogím neímí
Sřbbg neptifíli

pogmaní na ílvatbu, nou gajiíte' nuwgí,
ťteři bt) tafuwéto pogwání 6 we'líton
raboftí přijali ; proeeg mbííía řvát gnoma
ílugebnítn ímé, aby Eterégfoíi nalegnon,
pogmali na ímatbn. aby; totiz nárob
gibomfft), Hen); w prmní tubě byl po:
wolán bo círfwe Sřtiftowt), poglváním
taf mgnen'enbm pomrbl, mpíIaI žBůb
ímé poííl) megi natom) pobanífé, abb
směftomali jim bíabá poíeíftwí c'íIi
emangeíinln. DD těd) bob ční bíaš
poílů ?lšogíd) flibem mffem, gui pv
mne c'aít), bo mfíeď) trajin ílvěta a
motá mffeďt) nárobl; bo melife'bo me:
čeřabía flv. cítím.

alle fagbt')fbog tam mftnpnie, mníi
bbti obín roncbem fwatebním t.j.
faább muíí cborvati m frbci ímém cit
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Iáffn t$obu a EBIíánímu a muíí míti
roůíi, ge íttíůtiwě, fpralvebíimě, poctimě
čiítč a íioatč Dube jíti na tomto íwětě.
$(; tohoto citu a Beg této loů'te nemá
buífe ogbobt), nemá roucha ímatebm'bo
»th očima žbogima. <-.l3at'[iíe této

f(amuoftní ogboot) bufTi neboftámá, nez
můge ogbofm tu nabrabiti gábnť) ímětífť)
n'perf, gábnť) geroněiffí ifutct Bot i íeBe
(wifi. (Brotog bi frát ítušebnifům Doom,
abl; fagbébo, fbog nemá roucha íma:
tebníbo, ímágaíi a nmrbíi ge ííně to
temnofti gemněifíí.

3. €Bognej mih) čtenáři na tomto
pobobcnftmí iaf pomabt) [tbftma můbcc,
taf i iebnotíimúď) íibi 5m1áfítě. —
ŽBňcm Iiocm platí pogmánt [\ogfté.
?lmfíaf icbna čáft libí můboruic tomuto
poaioání a ncptióágí t. i. %oba a
'boáíťtjď; měcí íi nerofíímá. Simi čáft
nc toIifo naprofto mgboruje a neptióágí,
ale bo Eonce pofíům s.Báně fe fměje,
urágfp a uáftlí iim činí, círtem bozi tupí
a pronáííebuie. Etetí čáftfa poguoautýď)
pticbágí fice, ale Ecg roucýa fmatebnibo,
cbce boti lo círt'loi Šima, tato mimo
citfem; ta jeft nebobna bobů ttebeífod)
o. [n)má lopmrgena. Řonečuě čtmrtá
tříba libí pticbágí uctiloě a 5 neitepfíí
můíi, ge dm šití pobít gátonů ŽBogíď)
a nmříti Beg pofft'iornt) btíďm. Řn
ftete' 3 těď)to čtor ttít Iibftroa fe brugíě?
*Bomni, ge gimot tm'ii tašbóm bnem
Blige boóági fonce íloébo. Sebnou
přiibe řráí nebem) a přibíibne f tobě,
má.-Ii buffe trvá neimťm'e potřebnébo
rourou fmatcBníbo. D proů 23oba
o miíoft, abl) fpímmía 8 trůnu icbo
mitoft ofpramcbíňnjící a pofmčcuiící
m boinc' míře bo buííe tmě a ti) fmatč
git m Buboucíd) hneď) pogemítébo gimota
íioébo a Bot iebnou bobeu ííoutt roty
motencem Éogím. 21mm.

78. Hrpřúttlí Bešinomi rabi [:,
jakhq bu ;kaúli.

“lebo obefííí íšatifcomé a rabiíi
fe, jatE—t)Segífíe ro řeči potupiti. 3
poííaíi t'němu uc'eimift) ímé Gůcto:
bicím) tfouce: SRiftře mime, ge ptambo:
mhimnť) jít, a ccítě Hiogí ro ptambě
učíš, a nebbáé ua gábitébo, nebo nc:
patříš na oíoísu [ibítou, proto; poměg
nám, co fe tobě gtd, flufíízti baň báti
cífaři, čití ne? ŠBognampat Sešíš gloft
ieiid) řetí: (Somn'c pofoufiíte, pofrotci?
ufagte mi bent; banč. QI oni pobati
mu pcnige. ŽŠ četl iimVSegíŠ: (Sli jeft
tcnto obra; a nápiB? ŽReIli iemu: Gia
íatům. Ženy bt iim: íDámeiteg tett),
co jeft cííařomo cííaři, a co ieft 230mm
“Bohu. 8 qupffetvfíe to bimiíi fe, a
netbaioffe bo oben'ti. '

Mogitmání.

1. 3a čaíů, tbvá Gom 23031'cbobií

gbe m těle Iibífém, Boli gibé ro pobba:
nofti Římanů a mufiíi iim píatiti co
pobbaní iiítou baň. (štoupenci tebbei;
fíibo ob žRímanů uítanomenýbo fráte
Sierotefa, čiligerobiani, BoliŘímanům
přignimi a protož, botíiíi pro to, aby
tato baň ochotně Bota mpoírána a ob:
máběna.

maptoti tomu gafc reptaIt fšarií
fcotoé tmtbícc, še icft můbcc nabmtába
timífá meíifá potupa Iibu ob >Boba
mpmoícnébo, ttcrémuš ueflufíí neš jen
bařt cbrámomou platiti. Qřěma ftra:
nám mfíat protimnť) Bol prorof &Sta:
gareta a om; blcbatt; přítegitoft, oíočiti
bo a gničiti. ZBroto 6 ttoátí Iidwtimou
přiftoupiíi Enčmu, bteběti I)o d)!oáíami
foEě nafíoniti (: pat přebíogiíi mu Ia:

pumou otágtu: (žtufíigti baň_ báioatí
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ciíaři, čili nic? Sbomúiroali fe, ge ob:
pomí sJBánBoB: ělun'í aneb neflnffí.

ŽB fagbe'm tom bábnvďotěli ici oíočiti
a to nenámift uméfti. ŽRcÉne:li, ge ílnfíi
bámati_baň, ótěli l)o mpbláfiti ga nez
přítele libu ifraelífčbo, ieng cbrpáli po;
Qanční a potlačení jeho ob ŽRimanů.
žRefnesli, šenefluňí, chtěli l)o probláfiti
ga člotoěla %Rímanům neúegpečtiébo, jeng
rogblaffnje učení fghouře proti lvi-d):
nofti roeboncí. — %fíaf sBán íšegíé,
tento gpotatel hod a leblví, snal gd:
mofl jejicl) (: protož mobnul íe obpowěbi
te' i one' a nlágam na pem'g baně řefl:
Qdmejteš tebt), co; jeft cífařotoo, cííaři
a co; ieft ŽBoáíbo, 23ol7u. — Stal mou:
broft jeho gničila left oněcl). %eptamoft
lbala folaě.

2. (žlolm) „bámeitež, teba), co jeft
cííařomo, cífaři" míní fe omffem tafe'
pominomaná baň, amffaf mini íe tím
ieíftě mice. Sl.)ipťjíme pominni geměf
pánu a toi-(l;noftem nálegittjm rogbámati
úctu a pobbanoft, jat bifm. *Bamel:
„S?omu Bágeň, tomu báseň, tomu čeft,
tomu čeft.“ %clwoťmfíelifdnáležitá medy
noft ob giolm hotbdsi ble íroěbectmi
téboš učitele cirfme: „Řašbá buffe“
taf gui floma jeho, „mocnoftem mošííím
pobbána 5118; neboť není moenofti leč
ob iBolya, a ftetég jíou, to ob 230W
giígent) iíonJ' — ©ám Ériítuš *Bán
pobroBil fe múrofu llefpralvebliméúo
mlabaře , ita: „iRemělBoB moci nabe
mnou, fool—l;ti nebola bána B bůroJ'
$obo511ě i ptmní lžeítane' ble přiflabn
miftra ímébo ctili nálegitod) ač poban:
ífýď) korónoftí fmýcl)a.Boli jim pobbáni,
ač toto je uftutně pronáíleboroali.

anbá pominnoít, jen; gprmni
mnplomá ieft: poílufínoft fgeměpánn
a nálegite' mrdmofti me mffem, co není
proti gáfonn Ěogimn. Ial bí fm. 230;

, llabč mramnofti.

mel: „“Bofluffni BuBte gbrámců flood)
:( BnBtc iim pobbáni, onit gajifté labi
nab mámi, iato ti, ieng maií počet
mobati ga bnfíe mafie.“ íUčciťtebt) tato
poloinnoft ímé meče, Heroda; nelge přez
ťtočiti. Shoot mrcbnoíti, iíouce pofta:
meno, abl) ionali meči námi íprameblz
noft, mají fonati tuto ípralvebluoft na
sáflabě točenýcl) ngonů 23o3ícl), na aci:

Sčbtpgln;pat ob nás
Šábali, co čelí proti gjenmému gátonn
ŽBoáímu, famt) E\; přefročilo mege moci
íloe', fanu; Bo fe proti QŠobn probieffilo
a tu platí íloma pifma: QBíee flufít'
poiloncbati 23oba nešli libí. ((čl. ap.
5, '

Zpto pominnofti máme paf fonati
ne tal ůbágnč pře'o treftem ímětffóm,
_iafoípífíegláíh) f5Bobu,lmůli čifte'mu
íměbomi íme'mn. žlřelmf Ešůl) fám pl;
nění těchto pominnoftí ob nás gábá, a
sa mčtuč iicl; fonám' iebnou to nebi
chce obměnu báti. íšm. (Ben: bí: „*Bo'o:
bání EuBte mffelife'mu libífe'mu giigeni
pro iBoba. — 3 potieBt) pobbáni Euěte,
netolifo pro bučin, ale pro fměbomí.“
(1 sBett. 2, 18.)

3. &? onomu wýrofu: Ěámeite
co; jeft ciíařomo, cííaři, připojil Řriítué
btubo bil: „bátoejte, co; ieít 2305170,
230510 ílčeboť maiízli pobbani Býti
bobripni pohonnými, třeBo.přebemffim,
abl) boli i Bobalaojnomi a bolsttjmi lže:
ífam), ootlimtjmi úbo ím. cítíme. E)?e:
boiízli fe 23oba, nebnbou fe Báti libí,
nectízli a nepoílonóajízli Éoba, jal
Bubon poflouclmti libi? Sielmtonái
pofloucbati gáfonů círfme, jat lonbou
poilouóati gálonů \orclmofti froětffe'?
$roto3 lat) mělo fagbe' mrólioíti íměríťe'
na tom šálegeti, cln; pobbaní ieii Boli
boBře me míře moučcni a utrotgeni;
i nemělaln; afpoň gábná mrónoft ro ná
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Bogenffém učení a modoomámání bítef
o. Iibu ptcfágfn činiti; i neměíabt) tafe'
mrcbnoft fmětífá nifbt) ničeho; tágati,
coBt) proti gáfouům círfemuím fměřo:
mato. $Batti mrcbnoft ímětífá činí, še
míra lv frbcíd) Iibífod) d)á[\ne: cbábne
paf i mramuoft Ii'tu, 0. the mramnofti
ubúmá , rogmábaií fe mán'ně Iibífě a
B nimi cbubol'oa a mn'ecft) cbpbp, jen;

„191133on pocbágejí, jafog jfou neípra:
mebínoít, pobmob, fra'beg, fmiíftmo atb.
Eo fi paf míába počne atafombmi
otroft) břícbu? ©tačí tágnice poimouti
mnogftmí gíoípnů? —

D tom bějino Iibftma boinébo bd:
mají poučení. žítárob, ttcrť; bot ímatou
mírou bobřc ofmíccnť; a m ní utmrgenť),
Bot i měrnť) íme'mu fráIi , Bot S ním
frofth'; lato hitů; 6 otcem, byl poííuffen
adfonů iebo a pro něho od)otně m fagbe'
boBě obmášil fe ímýd) brhel i ftatfů.
ERárobmffat, jen; gambí fmatou míru,
Ergo gpuítí, tonaI gpouru a pžeťotií
gbčběnť; trůn tráíomífr').

%ebej ie, milí) třefťane! íméfti
bumbem naffebo čaíu. “Dud) ten pob;
tomá mfíeíifou mošffi moc, pobrýmá
mágnoft DIamt) cítíme i mffeíífé bn:
d)omní mně,—nofti,a pohromá &mágnoft
tgeměpánu, popougí fnepofíui'ínol'ti a
E mgboru. s.I'Saflife tomuto bucbn po:
baří naííti bo íměta mětru, grofte gtobo
bouře melifá. *Brotog bím, nebei 'fe
íměfti, ubrání m robině ímé úctu tlupě;
fíím mocnoftem ob SBoba uftanomenom
a prot! iBoba, att; bat jim bart; rognmn,
rubl) a moubrofti, i poftamit jim po
Bot rábce ogimene' pramon mírou a Iá:
fťou ffpramebínofti, Bt) mobámaíi gd;
font) f úctě 2%31' fměřnjící a ítutečné
Bíabo Iibn gafía'bající.

79. iiřhn jatireům!

23ěba mám ,;áfonnici a íšarifeome',
pofrptci, ftetíg bámáte befátft) gmátp
a gtopru a gťmínn a opuftili jíte, co
těgfííím jeft m 3áfoně, ínub, miíofrr
beuftmí a míru. Žpto měci ifte měli
činiti a oněď) ueoboufftěti. ŽBůbcome'
íteví, fteřig cebíte fomára , lveIBIouba
paf počítáte.

QŠěba mám gáfonníci (: išarifeomě,
potrotci, nebo c'iftíte pomrďpt fonmice
a nn'ít), ale mnitř jíte píni loupeže a
nečiftotp. %ariíee, ftepc'e, mvčiff prme'
co mnitř jeft, abl) i co mně jeft, čifto
Bpío.

Qiěba mám gátonníci a žšatifeomé,
pottptci, neBo jfte pobani brobům
gottenúm, tteříg fe gbají Iibem mně
fráím', ale mnitř ifou plní foftí umríčíd)
a mffí nečiftott). “Inf i my, mně ga;
i_iíte' čbáte fe Íibem fpramebtimí, ale
mnitt jíte plni potrgtftmí a nepramoftí.

íšerníaíeme, Sernfaícme, tterog
gabíjíš prorofo a tamenuieš to, tteří;
ftobě pofíáni ifon; foíitrát jfem ď,)těI
íbromágbiti iont) tmě, iafo íIepice foto:
mágbuie pob tříbía tuřata ímá, ate
neď)tě[ jít! ?lj ganední fe mám bům
máš pnftrý. iRobot pramím mám, ne:
ugtíte mne ob této d)!oíte, aš i bíte:
*Bogebnanť), jeng'íe běše me jmenu Elšáně.

aogiimánt.
&% Bol fráíem buffí Iibffrjd) a

tnbíš i iid; gátonobárcem a íoubcem.
!Be íměm foubním úřabě ijemí fe
botonale omfíem teprm při ímént brna
bém příóobu na fonci měfů, Poe; paf
íoubití Dube mefíteré pofoíeni Iibffé;
nic méně mnat při ímém ptmním
přífftí jiš tonaí íoub jat nab břichem
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nab gatmrgeíoftí a gafícpcnoftí [ibffou tať přífnúm gpůíobcm mpftupuic proti
můBec taf inab nčftcttjmí aatmrgelými farifeům, fbpš ílomt) taf pronifaíícími
(: gafíepenúmi bžíffnift), ic; tím treftal, ie tání: toš můžeme pugnati, šcBIáffou
gc Iamm ctnofti, ftetoug fe poťrýmaíi, ímou fpoiuie též, ípramebíuoft neupro:
iim B očí ftrbí, a ie; m ceIé jící; bnuíné inou. %; bopabne boBa miIofti, naftane

“\
I? yt&1M!

wmv páni bo Strufaltma. 3 (tr. 183.

nabotě mramuí na obím a pro mi): | baba íoubu, ben fpramebínofti. £sz
fttabu iinúm mpftamií. | to; nefpoíebejme pouge na íáffu *Báně,

S)?áš EBán a (špafitel Dní lvtěíená i ale ípoíu íe Boime ípramebíimébo
Mita; fam přineí, tam mfíubt) 6 ním ; bnčmu jeho. — *)I fbpg fe nám fřimba
gamitalo bobrobiní, pogebuání, taboft, ' tafomá. běje, ge gbe iptamebínoftí ob
gbtawota a Šimot; ale Ehl-); on bneB . libi boufati nemůžeme, těífme fe tťm,

13
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gc ŽBůI) jebnou potreícc ncfpratoebíuoft,
Šlomoíluoít a gatmrgcuoft Iibfřou 3pů= Š
foBem ítamnóm a bá loítěsftloí úplné
toúrému pr.—houa neminuofti i nabrabí
bohatě řřimbo ;; Iáífi) ťněmu trpěíimě
fnáffené.

80. jržíš přrhpomíoú ;kúpu mřílu
a pamětní [out-.

Qt to!)ffeb Segíš gdyrámu Bral je
obtnb. 3 přiftoupilofíe uc'cnuíci jeho,
ufása'li jemu ftaioení cbrámomé, řfouce:
žUčiítře pobíeb, jafé to fmnení a jafc'
ftameuí. 3 £ch jim Šesté: ?Bibítc
mfíeďa ta ioeIifá ftaloení? ERebube
oftaloeu fámeu na fameni, Man); [\1)
min)! ;,Úořeu.

$( Fox); přiffeí na boru oÍiloetífou,
přiftoupili f němu uc'euuíci íonřromí,
řfouce: *Boloěg nám, FDI) toto Ioěci

Bubou? a fteré gnamcm' bube přícbotu
hoébo a íťouáuí fmčta? 3“ obpoloěběí
jim Segíš: Ébog ugřítc obalouoft ípu:
fftěuí, fterág jcft přcbpoloěběua ob $a:
nicíe prorofa, tcbbáš ti, fteříg jfou
lo Slíbífu, nechť utcfou na boti), a fbo
na ítřcfíc, ncéftnpuj botů, alu) toga!
něco sbomu jiného, a Ibo na poli, ne:
mmcuj fc, aiu) msalíufui íloou. SUčobíete
fc paf, abt) utířáuí maffe neooío m gimě
nebo to íoBotu. meho Dube tebbág
foušení iveíifé, jařébog nebolo ob po:
čátfu íloěta a; boíaloáb, auiš EboButte.
“21 fbvbo utrácení nebi,—Ii bnomé ti,

ucbpífn) gadjoloáu uigábuť) číoměf, ale
pro momoíeué ufráceni Bubou bno;
mé ti. item) žefIinoo mám fbo: QIj, tuto
jeít Sřtiítué neb tamto, neloěřte. Sčcoo
potoftauou falefím' Sřtiftoloé a faícífní
prorofoloé, a činiti “hubou bitot) toclifé
a gágraft) , taf geot) m oíub umcbcni
Boli, to; mošné [3on, Má zoomoícní.

Í ?lj »tebpoloěbčí jíem mám. *Brotoš
řefuouíiť mám: aj na poufjti jeft, ne:
mpcbágejte, aj to ffrejfííd), neměňte.
Sřcoo jafo BME ob móóobu ííunce
iopcbágí a ufaguje je až na gápab, tať
bubo iptítýob Gona číoměfa. Qbegz
ťoIi bube této, tu fe jí,—romágbt'i orIotoé.

21 po íouáení těď)to bnů fluuce fe
gatmí a měííc uebá ímčtía fmébo a
bloěgbt) Bubou pabati G nebe a moci
nebeífé Buton fe pobobomati; a tebbt)
fe ufa'ge guameuí Gona člowěta na
nebi, a tebbly Bubou fmiIeti loííecfa
poťoíení čelně, a ugři Gona čloloěfa
přióágejícíbo to oBíacíd) uebcífýď) Bmocí
meIitou a loeíeonoftí. 21 poňíe anběít)
ímé B troubou a blaíem loeíifťpn; a
íbromágtí momoícné jabo ob čtor měttů,
ob Eončin neBcB agbo foučiujejiď).
Db ftromu paf fíťomébo naučte fe
pobooeuftmi; Foo; ratoleft je!)o ji;
omíábía a íiftí fe puči, loíte ge Eíígfo
jeft Ieto; taf i mt) m); loňeďt) tt) měci
ugříte, měgte, gc Blígfo jeft me bméří.
21mm pramím mám, ge nepomine po;
foíení toto, až je mňeďi) tt) mčci ftanou.
EReBe a gemč pominou, ale fíoloa má
nepomiuou.

D tom paf bui a Dotiuč nigdouo
neloí, ani au'cěíé ucoen'tí, jebiuě fám
Dtcc. Ebo; pat přijbe ©on člomčt'a
Io \oeíconofti ímé a lofíiďni aubčlé S ním,
tebl) fc pofabí na trůn tocícbnofti ímé
a fbromášběni hubou přeb ním loííiďui
uárobomé. 3 rogběít' je ob ícbc, jato
paftúř obběíuje oloce ob fogíů, a poftamí
moce gajifté na pramici ímé, fogít) paf
na Icloici. Žebbt) bi frál těm, fteříg
na pramici je!)o Bubou: sJSojlótepo;
gcfmaní Dtcc utébo, míábnčte fráloloz
ftloím mám připramcníjm ob ufta:
nomeuí floěta. iReBo jícm tučně! a
balí jfte mně jífti ; číšníí jim a balí
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jíte mně pití; boítem jíem byl a přijali '
jíte mne,- nat) jíem byl a přioběli jíte
mne; nemocen jíem bpl, a nmvíítimili
jíte mne; to galáři jíem bul, a přiííli
jíte te mně. Íebbt) ebpoměbt nm ípra:
lveblimi, ttouee: *Bane fbt) jíme tě mi:
běli lačliébo, a uatrmili jíme tebe?
gíguixvébo a Dali íme ti nápoje? Fot)
jíme tě miběli boítě a přijali jíme tebe?
aneb nal)él)o a přioběli jíme tebe? aneb
tbl.) jíme tě wiběli uemocuébo aneb
na šaláři a přiííli jíme ftobě? ?l ob: ;
pomi jim Erál: 21mm prawím mám:
*Botub jíte to učinili jebnomu abl-atti
mť)cl) nejmenííícb, mně jíte to učinili.
íBotom řefne těm, Éteřtgna lavici bubon:
Dbejběte obe mne gložečeni bo olmě
měčnébo, Hen); jeít připramen báblu
a anbělům jebo. ŽRebof jíem lačněl a
nebali jíte mně jííti; jiznil jíem a ne:
bali jíte mně pití ; boítem jíem byl, a
nepřijali jíte mne; nat) a neoběli jíte

nenamíítímili jíte mne. Iebbp obpoměbt
jemu i oni: s13mm,tbt) jíme tě miběli
lačnébo, neb číšnime'bo aneb boítč, nebo
nabe'bo neb nemocnébo, aneb m galdři
a nepoíloušili jíme tobě? Šebo ob;
pomí jim frál: ?lmen ptamím mám:
Šíšotubjíte tobo neučinili jebnomu amen:
Eid) tětbto, ani mně jíte neučinili. iš
pňjbou tito bo trápení měčnébo; ale
íptameblimt bo Šimota měčue'l)o.

Sinihnáuí.
1. ÉBán Segíě namíítímim cbrám,

mbííel Elvec'eru 3 měíta a vbebtal íe íe
ítvbmi učennítt) na blígfou boru olimetz
ífou, the; íe uíabil. Dbtnb byl fráím')
pobleb na duchu na bože žmorial) ml):
čniwajíct. sJíšíziíttmpili tebbt) f *Bánu
učenníci jeho, jímá neuítále ua mpíli

legelt) ílowa jebo, še neůůítaue lámen
na tameni a chtěli roSptííti gnoma řeč
jebo o gláge měíta a gejme'na o gfáge
ífiooítuébo (bi—amu. iš nfa'gali na tu
ua'řbernou 3bíle'l)0 mramoru muítame:
non ímaton bubomn a mlurvili to ten
ímpíl: Able, jafá to loelebua' ítamba,
jaté tu íneííent) balmann; moguozli pat,
abl) ítameni taf ua'bbetne' a pemue' toy
metáno bolo? mebnla bt) točená tol)o
íítoba? E)?egaílubuje tento bům Qboípoz
biuůtv gwláíítui muší—jíodpalu), ueóaz
ílubuje, abt) 3ad;omán byl na metr;
pololenim ptíííttm? 53e3ela tv těcbto
mvíílentácl) břtmlnma učeunítů ga nej:
tobííe brabt) jim bům 2303, ale to ne:
moblo gnlěniti tabu Šňojt, m ttere'g jen;
ííení cbrámu uítanomeno bylo. — Sea
ruíalem i 3 chrámem ímtjm propabl jiíte'
5fa'5e, jat S'eáíš přebpotvěběl, a brognú
b\,\l ben 3lá3t) jebo.

llběblo třibcet íebm let po ímrti
“Daně, fbnž, íe gibe' protiwili nabrolábě
Římanů, 5aroebeni jíouee rogličuómi
bobrobrubt) a oííemetuířt), fteřj íe ga
prorolt) íBogí mnbámali. ?Ibt) &ltímane'
gpourn gibů íragili :: je ípoln potreíta'ti,
topílal tebbcjíít ctíaí: &lčeromojeníféljo
můbce íme'bo QBeípaíiana $ mocí mo:
jeníton melttou a ten gtienábla obťltčil
měíto a je gpůíobem málečubm oblebl.
Megi tim semřel eiíař iRero a íBeípaz
íian na mííto jel)o ga ciíaře gtvolen
bpm , obelvgbal balíít tvebent tváltt)
ímému ípnu Iitotoi. Ěituš cbtějeměíta
bobt)ti mice blahem nešli mečem, mb:
ítatoil totem cele'l)o měíta mníoton a
petvnou ge'ó, to.! ze tvííelilf; mbcbob
gluěíta i přícbob bo nebo ítal íe nec
lnogutjm. Šibe' ptáme přeb přicbobem
řimíte'l)o tvojífa. tímátfům melitonoc':
ním je cbuítajíce, přiííli ge mííecl) frajů
ímaté gemě u malne'm počtu bo cbtámu,

13*
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3 nich; paf uifbo ioíee uagpět pufítěn
uchhí. 3 toho olofíem m bohě weímí
frátfé mafií pomftatí úpính neboítatef
potramh a tnbíš hroguh h'íab, taf gc
ble íměbectmí očitého ííoěbfa, Soíefa
išíawia, nehohh Ííb měcí i ncihnufuěi:
fíích pogímaí, jen (151)na (hmííi sahnaí
hrůgh híabu.

Sebna matfa m goufalofti gahiía
ímé míafíuí bítě a nptamimfíi fi půli
jeho těía, iebIa gněho. <14233i'mímafa
přiíáfaní mugotoé mhabli bo boníu je;
jího a šábali, (1131)jim tég gboťrníu
ímého poífhtía. Řbhš paf jiní ghhtfh
bítčte ímého pobaía a oni Bofíťlilvoftí
íe obmraceíi,pumila: Žquěte jen a
iegte 3 toho, nehubete fuab citíiwějffí
nab genu a miloftbuějn'í uab matfu.
Iifíce gibů chtíce ujíti fun—tíhIabem,
uhíhaIi gluěfta bo Iegeuí Římanů, ale
žímňtí mojíuoloé bomnímaiíce fe, že 61)
tito pohěhííci požírali glato, ahh ft ho
tai gachráuiíi, gahíieíi ie a probírali fe
m utrohdď) jejich. — Ronečně Žitné chtě
thto ufrutnofti 3ante5ítí, fdgaí měíto
ucífííou mgíti. gafa'gaí fice přííně mo:
iíuům imhm uhíigomatí chrámu, amfíať
přeě tento adfag jeho mth! fbofi gmojífa
hořící bothobeň bo jebuoho apoftrau:
nhch ftamení chrámorohch a oheň jařohh
hněmeui žBogím to5bmhcháu, toůffíříí fe
hhitě ceíou Bubomou. Žitné přifmapim,
fágaí uííti plameny, ale marně. ářbhg
paf měfto gtečeno a gceía přemogeno
hhío, loeíeí tenthg můbce, ahl) ghhttt)
měíta i chrámu úplně rogfotánh hhh). —
ŽB te'to hrogné málce ghhnuío gibů míce
neš jebeu milion a bemabefáte a febm
tifíc hhío jich ro otroctroí probáno. Ii;
tomi paf na památní i(amuého mítěgá
ftmí mhftaroěío měfíťanftmo římffé mí:
těguou Bránu ghííého mramoru, řterág
fe a; bo bueňuího bue ubrgeía.

©prmocbíimh ieft 33cm a přííní
ifou íoubomc' jeho, a fice gafouffeií
treftaiící rufu ieho tvňiďui, fbog jeho
ímathch přitdgauí uebhají, híaín ieho
flhňeti ned)tí a Tami fe na ceíh) gáhuhh
houfftí. iBůh míaftně negamrhnje do;
roěfa, aíe čtou—ětfmhmi ffutfh gamrhuje
fám fehe.

2. Ébhg íBáu přebpoměběí gfágu
měíta Seruíaíéma, přefíeí fprorocttoí
jinému; míumiI totiž o gťa'gc celého
ílvěta , o tom bni, fterhg učiní fouee
gilootu poťoíeuí Iíbífe'ho a fbe'guaftane
poííebuí mečeinf) íoub.

.grůgué hubou rohjemh toho bue.
Sřbhg iebuotíimh číoměf gápafí fe fmttí,
jat ftraffnh hhmá uěfbl) gápaB taforot),
iať bojímá fagbého, fbog icft toho mi):
jemu íměbfem: a m onen beu gápafití
hube fe ímrtí ímou ioefíferá příruba,
mfíe co íe hhhe a šije a ieft. Ščbhg
něfbt) to nčftere' Eraiině uaftaue gente;
třeíení, Ebhg fe gbě pohhhují a měge
řítí, fbhš fopce fe níší a to nígiuách fe
otmíraií propafti: jaťh to ftrach, po;
hlad) a htůga na lvfíech ftranách! Qííe
co jeft iebno měfto, jebua fraiina proti
meffÉere' semi, ieng íe hohhhomati hnbe
me mfícd) gáfíabcch fmťuh. (So jeft po;
Šdr iebnoho měfta u příromuduí Espen;
ftě, item-iguaítaue, fbhg měfíc a hměgbh
pabati hubou 6 nebe, a fbhá mhfflehuon
plameuh gútrohh čelně?

913paf ímtt lofíe pohltila a mrtmé
EoIfoIuaítane ticho, přijbe ©hu cloioěfa
ro ohlaeíó _ueheffhch B mocí roeíifou a
meíehuoftí a hube foubití gimé a mrtroé.
ŽRogběIí pofoíení Libífe' na bmě ftrauh,
ua ftrauu íprameblimhch, fteří iíou
pomoíáui fgimotu loěčne'mua na fttanu
obíouůeuhch tmufáíu loěc'nhm. Safe'
uaítaue tu loučení! Šiva. feběíí ga jeb;

i ním ítoIem', ípali lo iebuom Iogí, a jebeu



Buba pomoíán fneBí, brnbť) Bnbe ga;
mrgen. imatfa a bcera gin; poípoíu,
jebna Bnbepomoíána fnchíům, hrubá
Bubc gum—Žena. Ěratřř, ftcří obřejeni
5in na icbnčď) Mitch, ftcří Žili 3jebuobo
otcomífc'bo pobíín, bnbou rcgtrgeni, je;
ben bubc pomoídn fnebeíům, brain)
bube gamtgen.

In paf mpibou na iemo mffeďy
c'int), fterég Eno tona! ga zima. Řagbx')
giemí íe tu me ímé buffenmí nabvtě,
tať jat íml'm'IeI, cítil, mInmiI o.jebnaí,
i nebube tn gábné mnínmt), gábnébo
pofrvtftlví lvice; pramba mvftonpí na.
fmět a gapnbí Ham a mam, jafo íInuce
ftááí mím). (Eo máme tv onen ben říci?
Řbe bíebati proftřebniťa a přímíumce?
$Břipmneň ft ííoma pííně, Heron; pe'ie
cítfem při gábuííní lnffi ímaté:

%;pcmcň krabí) “Stín íočě,
m iafé ifi h)! pro mno globč,
ať ncgbtmn ro cné bobě.
Gpramrůmó íonbcr slum,
promiň mi mé ncpramoítí,

mš ímne Nu prdylímoíti!
Dplafáma'm imoii minn,
.\ Šari—Hi)benben (mnu,

obpníf proíítimu mnu! —

3. D tom paf bnř a bobině nigábnť)
nemí. 23cmftah) jí; míceřm'tc mffcíijafé
bábačft) a přebpoměbi, fbt) gc naftanc
fonbm) ben, ano % něftcří bměgbáři,
fteří fe omúíiíi m ífoumám' hra!) a běbn
bměgb na nebi, na iifto přebpomíbaíi,
se m ten a ten tof a m tn bobinu fragí
fe i_íftá bměgba B nafft' gemí a ge mníí
paf naftati fonec pogemífébo gilvota
mfíem Iibcm a tubíg še přiflvapí i tento
přebpoměgenť) mffebísecuť) funb. Qibé
jíonce gbe a onbe tím poběffeni , pro:
báluali ímé ítatft) a togbáwali peněg
imbd; megi cbnbe', abt) paf n) onen ben
boíííi u 230% milofti. 21k powgbt)
mffeďa tatomá přebpomíbání ufágaía

fe BnB úmnfínúm Hamem, ancB aípoň
Begbůmobnou řečí. 23133 na Beg bůíc:
šitých příčin ncgicmil a ncgicmí nám
čafn Bnboucíbo fonbn ; d)ceť,abvcbom jiIi
taf, jařebt) tento ívubnť) ben již gin-a
měl naftati t. i. fmatě a lv Úá3ni ŽBDŠÍ;
cbcc aIc tafé, abpcbvm fc tobe bnc
příliš mládí a g [vágně pro Bíígfoft
jeho pracemi ftalvn ítvébo neopvmra
bomaíi, 1113511abpóont w ubmtňíé foíeji
ímébo přičinění Běgeli taf, iafobt) měl
fmět jentě na ručit) ftáti. „*?Inianběle'
m ncEefícI) neměbí bne a bobinp, fbpge
ten ben přiíbe“ nami! Šřriftuě; jat íe
tebt) mobon ofměíoroati trátfogrací libé
obřrťpvati tajemftmí taf meíifé? 91
jat apogbiíi) ano jaÉ nemffímamt) Řrifta
jeft fčeífan, fterl') tafolvóm nemotorným
řečínt Iibífljm win; přiftábá! —

81. Žltjmnšn't knřší (! farinomé rabi
[v, jnlsln) jťžínť gnhili.

©emi fe paf neimněííi fnčgí a
fariíťomě m tabu a pramili: (So učí.
m'me, nebo tento čloměf činí mnobé

bitvu? Ščecbámcái bo'taf, mííiďui lnvěří
m něbo: i přiibou řRímané a obeinwn
nafíc mčíto i Iib. Seben paf 5 niď).
jmenem Raifa'íš, ieng Er)! tvbo Ieta nei:
mněfíím fněsem, řefí jim: HBI) nic
ucmítc, anig na to nmfííte, ge ngitečné
icft mám, abl) jeben číoměf untřeí ga
Iib, a ne abt) mfíeďen nárob 5abt)nn[.
E050 paf nečetl fám se febc, ale jia
tobe leta nejmvšfí ím fněgem,proroťomaí,
ge Šeaíě měI nmtíti „gaIib, a ne toíifo
ga líh, ale alu) ívnt) ŽBogí, fteříg reg:
ptýíeni Enii, fbrmnágbií rn iebno. iBrotog
vb to!;o bue mpíliíi, abl) jej gabili.
Sítem ale: ne na ten fmátec'm', míst)ínab
nebyt rogBroi m Iibn. — ŽBfTeí paf
fatanáě bo Sibáffe, ften'pgííoní Sfífarb



—198—

otín), jebnobo ge bmanácti, i obeffeí
a mínmil B fnígatt) fněgíiljmi a B přeb:

ftamenómi órámn, fteraf 619 iim bo
ambií. 3 grabomali fc :: fmíumiíi S ním,
že mu cbtěií báti penígc. 21 ílíBiI iim
a I)!ebaí pííDobnébo čaíu, aby; bo grabií
Beg gáftupů.

Mogiímání.

l. Zento čloměf činí muobé
titul). llc'eí bimfí EBciněDní, přeíměb;
čiti íibi, ge on jeft fíiíaenf; meftcíě a
6911 iBogí. <Bofíební a nejmětfíí m řabě

pofama'bníď) bimů “EditěEglo mgfřífíení
í'agaromo; :) tem fe nyní mfíubt) mi);
pralvomaío, jcmn íe mffiďni neimýfíe
bimiíi a mnogí šité přiťbáyíi 3 Sent:
íaíe'ma bo íBctanic, aBt) lvgfříífeue'bv
Yagam mibčíí. „img jeít frtce Iibffé
nafmafícno něiaťou máfíní, proměňuje
máííeň mňeíifou pomabu čIomčfa taf,
še jináť mihi, jiuáf cítí, iináf fntóffíí
a jebuá, nešli pramba, ptáme a blaho
iebv i jinýď) Šábá. QBáfíní, totiž glofíí,
gáwiftí a ucnámifíí proti 3c3ífíi BpIo
uaťmafíeno írbce Íněgí a fariíeů a proto
nnwgftlví bílvů *Báně, ien; ie mělo pře:
ílvěbc'iti o szffém íeííáni slšáné, mebív
je prámě f bomněnce, ge jeft ŽBC'LIIfpoíc'en

fe gíým bucbem; co tem) niěív góubití
na nic!) neiquBfíí úctu fněmn, pubíío
je fpronáííebomání jebo a Egilíčení
jména jebo na gemi.

?Bán'eň fagbá jeft jafo buffewní
nemoc, 3 níš nemůže Iec' jen ínnšení,
3fá3a a gáúnba — ímrt poiíti. Řbe
boipobář fe obbaI nějafe'máfíni, mímaií
míííďui boma'cí meíifé ícušení, Iáífa
a úcta !? němu m frtcíd) meerf) bpm,
boipobářftmí ibc ručím froťcm. Řbe
m obci gaboíeíi fouíebc' proti fobě má:
ífniwou gíoftí a pomítou, panují růgnice,

rogepře; o ípoíečné pobpoře a Iáfce
m boBád) rogíičnád) oBecnúd) potřeb
nemůže ani řeči Býti; máffeň mnšů
íbčíuie íc mnobbpfráte i ženám, pře:
(bági na bíth) a píobí tiííccré fffáblení,
bořiofti, fífobt) a nčfbt) i gfcigu celúd;
rubin. Ram máfíeň gamábí miběíi ifme
gmíáfítě patrně a u meíiť'óď) ro5měreď)
w nebáivuo minulém čaíe, ibn; wán'ni:
lvi) Iib *Bařígífť)na foncilvojut) *Btuífé
buBiI gužiwě, tat ita jen ge glofti a
míti), neiťráfnějfíí bami) a nejuáitečněj:
ffí úftat'oi) !)Ialvíííúo íuěfta flvébo s.Išaízíáe.

“Breta fbo ď)ce na ímětě rogumně
a moubie Šití, niuíí fe obrabiti proti
mffe'lite' máffnilvofti. 2113činí, co to;
moíeno, iai fe mu líbí a Do těfíi, ieu
ať nečiní ničebog € máňní, ať uftane
m ptam) c'ať, af při tom ne,;amefffcí
gábne' se fmljď) pominnoftí. 3 bez
moíene' ífntft) a Iibůfth; mobou přejítí
m máfíet'i; paf ate jfou temně sábubnn,
iafo měci nebomoíené. Btvíáfftě aíe
ftřcg fagbú, fboš má ípramebíimon
příčinu bněmati fe na Bíígníbo fmé'óo,
ftbcc ímé, (1131)negaboíeí bněmem máff:
nimbm. „.Sjněmcjte fe ale nebřefíteť'
bí píímo fm. 21 na jiném míftě čteme:
„G'lunce negapabcj nab bnčmimoftí
mafii.“ —

2. Rniáata gibomífcí meffíi natahu
a ptamiíi: (Eo učiníme? Dni míaftnč
wěběíi, co dní učiniti ; pemnť) bp!
únipíl jejiď) 3abiabiti Segíffe, ale jim
jebnan fe o to, aby toto náfiIí 3aftžeíí
přeb očima Iibu Iarlvou máma a fpraf
mebínofti; cýtěíi aby ufmrcení s]3áně
probíáffeno BpIo ga ftuteí 3áívnů'm
gibomfiám „scelapřiměli-ent). “13th mí:
niíi “Bárta, ge fe tonýá, proto najímaíi
fměbfů, aBt) fivěbčiti proti němu, a
proto ftaměíi fe togboríenými info
„6pr pro c'efta flórou Qofpobinomu.
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3“ rotomali a blafomalí o ofubu $Báně,
a mětffina blafů pabla. pro nfmrcení
jeho. QBpla i ghe menífina, jen; feftá:
majíc 3 mugů rvgfíafnpd) a prohlížejte
tneminnofti ŽBáně,obporomala obfona
gení jepu, amfíaf těóto málo mngů
ínabno přefřičeuo Bplo. 3 topo gřep
mě mpímitá, ge bromabt), af ji; ime
nují fe mpíofé íoubt) anela obecné po:
rubl), nfnen'ení ímá ne 1133131)na prambč

(: prámn gallábají; čemng fe uftatně
bimiti nemůžeme, jelifog mfíelifé bw:
mam) íeftámaií glibí, fteříg oflamáni
aneb fmtjmi přebfnblt) a wán'němí
5.1ílepeni Mytí mcbcu. “53 tahu—půl) pro;
mabáď) rvglwbnie fc mětffínou blafů,
a ptáme mětffína můge Býti lv vmpln,
řbegto ínab menffína brát íe ptambt)
a práma. 3 tp, milí) čtenáři! ínab
gaícbážš n\ nčialé tubě: pamatuj tebt),
Ře i mčtfíína mpliti fe můge, neběg tez
bt; € ní flepě, famlvli 5muíří; ítoumei
pomgbp měc, a ťbp; nalegáš, ge jiní
blaíuií neíptamebliwě, nefměbumitě,
máffnhvě a gábnbně pro elsecné bolare',
vpři íe (\ wpítup proti neíprameblnoíti.
Iřelmť bpě íám ftál m menffíně, jen
fbpg ftojíě při prambě a ípramcblnoftí,
tel)bt) jebnáš saiilte' ble fměboml ímébo;
ne na láíce a l;němn jinpď), mjbrg
iebině na ciftém íměbomí tmém mníí
tobě gálegeno býti.

3. 213ml paf fatanáě m Si:
báfí e. Seben 3těd) bmanácti mužů,
ftere' s13cmgmláňtní láilon poctil, fteré
učinil fměblp ímébo lvefíferébo jebnání,
fteré obral, alu; jim fměřil íemenv
wífcolalagniící mít); a pul je co wg:
íe'mac'e tepu; femena bo tvefífere'bo
ímčta poílal, ieben 5 tědf)ftal fe newbě;
čnítem a. gtábcern *Bdně. iba! íe u lve=
iebnámání B nepřáteli jebo, abl) jim
prugtabil miíto a četě, fbe a fbpln)

mohli *Bána gaimouti Begelvffebo meřei:
nebo pompfn a beg pobouření libu ; 3.1to
zábal mgtn peněgiton. Rašbp, Íbn; »
této fferebne' grábě ponejprm flpffí, mníí
Búgafem a Gnelvvlí gmolati: Seftli paf to
mošno? (Emangelifta sBáněcl)tčf1'e'cel:m\ft
a begbvánoft tolwto ffntťn bůragnbmi
flomt) mplíčiti, uapfal: ŽBffel paf fa:
tanáš m Sibáííe, jařelsp řefl: Brába
Sibáfíoma jeft taf melih') gločin, ge fe
gbá, iaťvln) jí čloměť ani irbcpen nclml,
mýlit; jaloln) alt) buď) Bpl ffntečnč Si:
báffe vgil a tu něm tatomon mpfíle'nfn
gplobil. S“ můžeme říci ge alt) bncl)
latmnftlví poíebl Siba'ííe a iemu tuto
grábnou mpfílenfn mnnfl. Gnab fe
Sibáě naběji ťojil, ge i tentoťráte mfíe:
moboucí “Ba'n, icng iebnon ji; při jiné
přílegitofti přeb očima lve'lifébv gqíftnpu
libn šmígel, nepřátelům fmťnn gágračně
grafen mpmágne. Slim—laťto l)o niiařš
m oc'íel)litífpď) tím méně w učící)2303íd)
cíprameblniti ncmůge. Šebo čin čůftane
na mšbt) grat—vunejblluíučjííí.

Régbt) libftwo ;, 1er c'inn lvgalo fi
fpaíitebluon mpftralnz. E)?elliifme mpffe
ge fagbá tván'eů oflepuie a f gdbnlnu'nn
móílcbřům přimátí. 3be mibíme ftra:
]Tlilm'; bvflab vněd) flow. _Šábcft pcnčg,
m;; u máfíeú matofte, pomabn libffon
gcela a úplně mění, taf ge paf mňelifť)
cit úctp, mběčnofti a láíťt) f boBrobincům
w ftbci lafomce íe gtráci a ge on pácbá
grábu, poblvob, loupež i mragbn infolsp
l;nán l):n'ečnou ginmicí. Řolif ípnů
boípělpcl) 5 laťotnofti gapomnělo na
pominuofti ftobic'ůtn, tal ge nepřejí
jim ani lvpminfn m bomě flvém, ge
ubělnjí jím pomínne' bámfp tm gtně
nejborn'ím a na míře neimcnfíí, 'ba ge
i upírají jim mfieliře' mpmínčné při:
ípělvlt) na mógíwn, En ftcrc'g ifon, Bpf
ln) i pííemné úmlmvt) nclap'lo, gmvágáni
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meeoBecmjm adfonem $ogím. 31011
tito Iafomf nemběc'm'ci čajifte' náfíeto:
mníci Sibáffomi; napram je 223116a
bei jim, aby icbnou ob fmtjd; míaftm'ď)
bětí pobobnám gpůíoBem nebpíi týrání.

82. Sešíš napumínů nřenníků [míjel]
ku běžní a Im ptamé npattnofti,

m pohobmnmí a herni punnúd).

$běte3 tebt), puněmabg newite;
m Éterou bobina pán wáš pžiibe. Ivtv
paf měgte, ge fprl; měběí I):probář,
n) Éterou bobina má gíoběj přijíti, Bběíbt)
gajifte' a nebaíbi) pobfopati bomu flvébo.
iBtotoš i nn; BuEte přibotoweni, nebo
na fterou bobinu newite, přijbe Čím
číoměfa. SReBDfpoboínw jeft tráíow:
ftmí neBefFe' beííti pannám, ftetéšto
mgawffe Iamm) ímé, mmm; proti zeni;
ebomi a neměítě. ŽBětpaf-5 nicí; Bylo
neopatrnúd) a pět opatrmjď). “Betneopaa
truód) mgamíí e hmm), nemůaíp 6 Tebou
oíeje, opatrné paf matt) oIeimnáboBáď)
ftrúď) a lampami. 91Fota;probíe'maígeniď),
gbřímaít) mffeďt) ageínnív. Q půl noci
paf ftaí fc fřif: 5211geniď) ibe, mviběte
proti němu. Ich; mftaít) mneďl) pumu)
tt), a připramomaít) Iamm) ímé. Shopu:
true' paf cpatrnúm řefíp: llbčttc nám
íxvébo oleje, nebo Iamm; naffe baínmt.
Dbpoměběít) opatrné řřouce: mifoíi,
fuabBt) fe paf ani mám ani nám ne;
boítaío; jběte tabčii fprebamačům a
Eupte foívě. .pr; paf fitr) Éupomat,
přiífel geniď), a fteré přibotomenn být!),
mefííl) S ním na fmatbu, i gamřínt)
jíou btve'ře. mapufíebp paf 1312in i brn;
I)e' panny, řfouce: s]3ane, pane otemři
nám. QI ou obpowěběl: QImenptamím
mám, nesmím wáš. $běte3 tebt), nebo
newite ani bne ani bobint).

9! o 3i i m 6 n i.

s.Išv'ooBenftmímámě umebené fíufíi
mpíogití taťto.

genia; ieft segíš sedm a ne:
měfta jeho ieft fm. cítťem iebv gbe na
semi; pannt) ifou pramoměřící ťřeíťane'
a lampami namačenv jeft ímětío
win). Givatbq pat jeft měc'néipojení
Segífíe &rifta € Magenťpni ivvlvoíeuci
m nebefíd) čili 6 eírfwí mítěgnou.

*Bannt) pomoíám) 51711),aby fm)
geníóomí mftříc. máš ceít') šimot ieft
ččefámání sBáně, óvftáni fe, aúpóom
fííi jemu naproti; mpť gbe nemáme
gábnébo trmaíébo ltBntoma'ní, jíme gbe
bneš a čítra fnab jiš přijbe geuiď),
abl; náš ma! to mífta fme'bo ipojení
3 cítfroí oftamenou. $? tomuto očefá:
mání přícbobu *Báně bána ieft nám
lampa min;; ji; při Eřtuímate'm pobán
591 nám miíoftimť) bar min), bána
nám Bpía toggbatá fmícc, aBt) fmětlo
gicmcní Éogíbo cfmčcomaío nám temné
ceftt; megbciffíbc gimota a mi; pognaíi
bobře brábu amtáfot fměta fnebi me:
boucí. — Igto pannt) nebpít) mffeďt)
moubré, ano polomicc jiď) Bplt)nemoubré
a Hit) šenicbu mftříc, nemaiíce oleje
5 boftatet. Díei muanamenáwá bobré
ífutťt), bez, ftetúd) míra ieft mrtma,
Beg fterýd; neIge fe Iíbiti 230911. Š13mm
Ibm lvpňeí xtetnoubrým pannám olej,
ubaílt) Iamm) íeiió a om; aůftaíy inte:
mnofted). 21 fbp; wíře naňí neboítáwá
fe bobrtjď) ífutfů, tratí fe i ona (:
číeměf pabá a' ÉIeíá bo togíičltxjd) hříchů,
jafoíat) m mtáfotciď) cbobil.

Saf mnoho ieít tafomtjď) fžeffanů,
ftcřf fe těmto pannám pobobaii a o nich?,
bí apofítoíz „!Bpgnámají, gcžBobagnaif,
ale ffutfp 3apíraií.“ (Žít. 1, 16.) Gpí me
ímé míněnofti a netečnofti, aš jebnou ie
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probubí pofřif: „Benid; jbe;“ tu paf
mgďwpí fe uběffeni a bubon íe obííáeti,
fbe a jam; nemoubroft ímou mobíi
naptawiti, jonge Ente ji; pogbě, ncabubc
mice čafu řu fonání hápramp a www;
ffutťů.

“Umag milí) čtenáři! jat bůragná
múftraba Icgi 11)těchto f(omed) , uma;
jař brabť) čas, jen; ti npm' ieft po:
přán , (1pr fe bobře připramií ř při:
cbobu íBáně. %;ui ieft čaB íetí, upuí
bnomé práce, jat miIe ínu't přeíabí tě
gtoboto fwěta bo ílvěta jiného, bvpabí
c'aé miíuíti, tu ii; uafta'lvají Šuě, co již
nafií, to Bubeé Hibiti; tu gamřeny jfvn
bméře ga tebou, a ueBubeč moci fe
obííšeti wíce po tom, &)pr měl nama:
\viti. ŽReobeábej tebl) na čítřeť, co
boBtéDo bneB učiniti můgeš a máš;

01

neboť jen bneffef jeft tmůj, jaf pěiemc
m fofteím' pífni:

&! ga tolif but—.c let

fonec mě!)o šití?
sBůibu obtub iato fmet

íměta to!)o ímá?

(šílí ímrt mi přetrbnr
šimot u) let mód) jaru,
a mně grufou n\ntrbne
praci plnou gbaru?

Dbpvměň na otágh) tuto nif'to nc:
lví. “Browz mag, co pěie galmifta ÉBáně:
„iDnes uíívfíítezíi bíafu „Sjoípobinomm
negattvrgujtc frbcíď) fwúůf' (Bahn. 94.)
Umag flolva *Báuč: „D tom paf Dní 0.
Dubině gábnť) nemí, jebině fám Dtec,
Bběteg tebt), poněmabg newite, lv fterou
bobinu *.Bánmáš přijbef'
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umučení a níIamení EBúna Sešíííe Qtiíta.
„ „\W

83. Sešíň jí 5 uřenníktj [múmi ht
tánha melikunuřníbu.

išnvllíbv paf bne přejnic, FM);
čabíjeli iveíifouoc'níbo Eeránřa, četli
učemu'ci “Jegífíomi: Rbe chceš, abpďwm
připramiíi tobě, Bpš jebI beránfa? 3
pojící bwa ;, učeunífů jlvýd) a že“ jim:
Sbčte bo měfta a potfá máš číuwěf
nefa bčbáu motu; jběte ga ním a hung:
foIi mejbe, rcete pánu bomu: ze miftr
prawí: SÍ'be jeft mečerabto me', fberď)
jebI Beránfa B učemtíÉt) ímýIni? QI
011 mm ufáge mečeřabío \veíife', při:
pramene; a tu nám přivtamte. 3
obefjíi učenníci jeho a přiffíi bo mějta,
a naíe5íi jafg jim Bp! poměběí, a při:
ptamiíi Beránfa.

QI fbpg přímce bobina, febí ga ftůí
a bmanácte apofítoíů S ním. RM,;
paf jněbíi Beránfa, mftaí Segíě ob mc:
čeře a flogil fondy) froé a mam fiat,
přepáíal je; potom naíií moby bo me;
běnice a počal umýmatí nobt) učennifů
a utírati fjatem, fgerúmg 5191přepáíán.
Iebt) přifjel f Gimonvmi sBetwmi.
&* řefl jemu EBetr: sBenue, tt) mi chceš

nebi) míní? Dbpvměběí Segíč a řefl
jemu: Go já činím, tt) nemíě' nyní,
ale smíš potom. íDí jemu 23cm Ene;

Bubeš mi uof) máti na mčft). Dbpoz
me'běl jemu Segíěx Sřeumvjiái tebe,
ueEubeě míti bíIu je mnou. '3 řefí
sIšetr: sIšaue netoliťu no!)t), aíe i ruce
ibíamu. Qi jemu Segíž: Řbo jeft
umbt, uepvtřebuje, než aby nebi) umtjí,
ale jcft čift mfjeďeu. 3- m) c'iftí jfte,
ale ne míjiďui. EReBo měběí, Fenin)

Být, jen; bo měí 3tabítí._ Sřbm tebt)
mm;! nom) jejid) a ma! rouďw ímé,
poíabií je opět ga ftůí a řefí jim:
?Bíteíiš, co jíem učinit mám? 1%
mne nagúmáte miftrem a pánem, a
chře ptamíte; jjemf gajifté. *Baněroabž,
tebb já, pán a miftt, umpí jfem nebi)
mafie, i m; máte jeben hrubému nebi)
umťnvatí. sŠlšřífíabgajifte' bal jfem mám,
aÚpfte, jafog jjem já učiui'í mám, taf
i m!; činili.

Io poměběm Segíč, íformoutil je
iv buchu, a řefI: 91mm pramím mám,
ge jebelt 51mm, ftenjg jí je mnou, mne
grabí. 91 oni pvčaíi fe tmuutiti, a
fagot) gniď) fc ptal: „Shah já jim to
sBane? Dn paf obpolvčbčí: Sťbo je
mnou omáčí min na mífe, tenť mne
grabí. (špn čajifte' čícměfa jbe, jafog
pja'no jeít :) něm; ale Běta číoměfu,
jfrge nebo; Q'Jmt člomčťa gragen bube;
bobtéňg Bpío jemu, řbpbt) je být uena:
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robi! číoměf ten. “Bofnnuí paf $a:
ikonami, Herba lege! mfh'ně Seči;
ffomu, aby fe septaí 213mm. “Broma
ípoíebna San na mít) Sešíffowp, řefí:
sBam, Eboieft ten? Dbpvměběl Segíš:
Een jeft, tomu; iá pobám ífýnm onw=
čenébo d;Ieba. 233 tom šet! tafé Sibášz
sbalí já jfem to miftře? 8“ omoc'im
d)!éís S'eáíě, voba! Šibáňomi řfa tajně:

\

učennící, Bubetezíi míti Idfťu jebni ! brn:
Dóm

QI Fiat); pojebli, maat Segíš cóíéB
a bobrořečií a témat a báwaí učenní;

Íům a řefI-z ŽBegměte, totoť ieft těle
mě; a mam faíiď) bift) učinit a bal
jim a četl: totoť jeft item má nomébo
gáflma, Etetáš ga mnohé wpíita Bube.

It) ifi řefl. (So učím'ě, nčiň fpěffně.

War); tebq Šitáč mgaí ffťmu, bneb
obeffcí. ERcÝIpaf Segíě fuc'ennífům
fmbm: C—čpnáčfoméiefftě maííčfo ifem
B mámí. .bíebati mne [\nbete; ale fam
id ibn, rm; ncmůgctc přiiíti. *Břífá3aní
nomé bámám mám, abpftc íc milomaíi
mcípcícf, info; iá iíem miíomaí más.
130 tom mfííďni pognají, je jíte mvii ;

QI dnválu mabamííe, mpfííí na
bvru oíimetífou. Šem; řeťl iim Segíčz
QBfficfni mt) poborffíte fe nabe mnou
této noci. 8“ obpoměběí (Bem Švťíc
paf mfficfni poborffili gab tebou, iáť
fe niFm; nepoborfyím. 9?ch nm chféz
?Imen ptamím tobě, gc této noci, prmé
ncg fobout 2frát gagpímá, třiťrát mne
gapřcě. TDi jemu 213W: 23mm paf
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mě! 6 tebou umříti, negapřím tehe.
žBobohnč i mfiiďni nčenníci pramiíi.

moai (mán i.

Sezíš &riftus, přiiTcIna fmět, ahh
přebeiofjim poměrh, přebfubfh, fíam
a híub sapIajTíI a líbí učením fmhm,
jen; její prambou méčuou, ofroítil a ta!
je fu frálowfttoí 230313111:připramil.
Iento učiteíffh úřab měruč aaítámaí
po tři léta; nehoť o'hchágeje měfta a
měítečfa ftajin Subífhd), ©amařffhd)
a GaIiIejífhch i ceIé gcmč gibomffé učil
,3áfonu “Bogímu, xoaroloal, nabomínal
a poioghušolval locfítercn Iib fgimotu
ímaténut; a toto učení ímé potmtgomaí
ségrafh, taf se mohl přeb ceíhm fmětem
říci: Sřbhšptambu praloím mám, proč
mně neuvěříte? QI fbhg nechcete měřiti
ftomům mhm, n\ěřte aíboň íťutřům
mhm. %;)qu paf prawbn a Boszh
půmob učení fmého ofměbčowaí ítoathm
Šimotem fwhm, tat ze moh! úhímoní
nepřáteíe ímé oííomiti tafto: Řbo
3 máš můge mne miniti 3 hříchu? —

?Iíe nhm' již uc'iteíffh úřab jeho
chhíí fe fu fond. *Boílebně nahomez
nul jchtč ohhmateíftmo Serníaíemffc'
a pohrogíí jemu hřebpoměóenílu 5Fá5h
měfta, poílcbní ííoma jeho hhla —
mhftraha, molání mm;!

5130tři Ic'ta hícbaí Řriftuš ftracené
omce gpofoíení išnboma; ale nepřiífeí
na fmět pouóe pro fpáíu jejich, nhhrg
pro fpa'fn meffferého poťoícní Iíbfl'e'ho;
onť měI hhti mcftáffcm čiIi mhhlpiteíem
rofjech nátobů a po míjeďh hnboncí.
měfh ; on měl fiáti fc ohětí ga hříťhh ?
meffferého fměta. Iubí; mufí'l umříti,
ahh frem jeho fmhía minu men'fere'ho

neheffého a měli otemřeuh přííhup bo
Hámh neheffe'.

Ěoha, fbh tento meíifh bho [áífh
2303 měí tohfonán Bhti, jiš fiála me
bmeřích. *Břihlígiíť je čas \oeíifonočuí,
m ftere'mš f(amil nárob gibomffh pa;
mátřu pobimného mhímohogení ímého
3 pobbanofti Gsvvtí'fé a tento čas, tuto
flamuoít gmoíií ŽBán, ahl) ffonaí co
bcránct, jenž fnímá hříchh froěta :: ahh
mhfmobobit člomčc'cnftmo 3 otroctmf
hříchu a pcfía. Ěcí tebh fBán Segíě
G učcnm'fh ímhmi bo Setujaíéma na
flamnoft locíifonoční. Dn neměl na
fmětě, cobh mohl nagmati ímhm ftatfcm,
fmhm majctfem, neměl fam hh fmou
hIarou ffíonil, a tubíg neměl tafe' ímého
loečetabla, to nčmšbh mohl B učcnnífh

fwhmi Beránfa m'eíifonočního ble ohhčeje
Šiboloffého jifti; on mufil híebati ho:
ftinfhví jinhch libí. ?lmfíať mámě tato
chuboha baía mu přííegitoft oíwěbčiti
opět mffaoěboucnoft a tveliťon moc
fmou, a objeloiti je co *Bán floěta. Žíža:
řibil totiž bloomn 3 nc'ennííů jmhch,
ahh fííi bo měíta a tágaíi je čIoIoěfa,
jeho; potfají, fbcge jeft loečeřabío ŽBána
a miftra jich? Šuf jim tho nařígeno,
tať oui učinili a íhchaIi mffe, jaf ob
*Bána hhío přebpowěbíuo.

„ga híahého poHábá fc číomčf,bo je:

pujc—€ robiuon ímou gtoečeřabíaapřepow
jíti jc s.Išánua hoftům jeho. 351 híahého
muíí jeho poříábati fagbr'), fbhg', sZ[3cín
mchágí bo tomu írtcc jeho, co; je běie
to nejímětčjffí ímátofti oítářm'. In paf
muíí taťé uftonpiti robina íločtffhrh péči

*a prací, abh uaIch “E\—iupřipramcné
mífto lo frbci uaíícm. s.[šrěcmuogí fe
omíomvají, ze nemají čaíu, gc jfou

íibftťoa, ahl) inn—jem gjcbnaía miíoft | příliš péčemi a Iohotami rogličuého
23031,ahh wňlďm ftali fc bítfamí Dtce [ btuhu ganeífeni, neš ahh mohli popvati
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a umítati *Bána m fr'cci jiném. Ie
mai-ne' jíen mbmínmb, ttere' lenunmtí
jen ie'lagneít a nebbaíeft bncbewni, abt)
gafrbta íebe pieb jwětem. Dbítnp et
nás tatemá ntágta žBáně! 9321)nei-a:
mená mějme mečeřatíe ftbce fmébe
iegbb pro 5Bém a fbt) přijbe ebíegme
pe'c'e fmětífe' a těfíme íe jebině na něm,
jen; jeft Šenicb bufíi naffiib. utagme,
ge fi umíme lecigiti námfítěmb jcbe, še
nám gáíegi nejmice na gaííbením ÉeŠím
a ze tvfíe eftatní mebie ?Seba najTebe
jeft nám jen plemen a ničím.

2. 5130 mečeři mftam Sešíě, mbí
nebb učennifům jmbin. ŽUčbtíneb ná;
Iegeíe fčinům, fteee'g penge jlubetee'
(: otroci fenámaíi. Ren; tebb bneG
Él3án Seáič taťeleé 'ciÍe pobuift, gajifté
ce nejmíce penígií íebe; Gmi “Bosí
penigií febe ga jínbn Iibífébe. (Beim-a
a Idíta na nejmětííí befonaíeíti mbímita'
gtebete činu *Báně a bejímaleě mbbígi
nás t nejmbšííimn petiwn &f nejmie:
Iejfíi mběCnefti a Iáíee f SBebn. “Berem
a Ia'ífn gábá SBM te'g eb udá. QDeIegilť:
„*Břifíab gajifte' bal jfem mám, abbfte,
jaře; jíem já nc'iniI mám, tat i tet)
činili“

“Ičmite fleret) nařiguje 23cm, abba
(bem jeben hrubému nebi) min t.j.
abbtbem nebtebice na ímé mbíefé
peítaieeni me jmětě, ani na ímé bez
batftmi, ani na jine' přebnefti, tterbeb
jíme eb EBeba. aneb freeu přičintireefti
nabyli, tábi a ecbetně nigffim bratřím
fivbm Heugili a je bíagiíi. Banngnje
tim gteía fmbd) učenníťů bucba pbebt)
a btbefti a nalvábi fífuttům bebe-e:
činbm, tífuttům Iáífb fteíťanífe'.

Iento c'in (Báné naíeůí me freětě
fítecbetnbcb náflebewnifů tee mffecb
ítawetb, i te těcb nejreběňícb. Salegeni
jíeu fláfítereleé , fbeš mngemé a paní

ebřet'nmvfíe je mbbeb, fteré jim pe:
itntemaíb jejicb reb a bebatftmi, ebbaIi
je ííngbě cbnbbcb, nemecnbcb a íiretťů.
?)?in jim netetife nebb ale i nejbnn:
ínějfj'i ránb a fíeušiti jim jaře pánům
ímbm. — Rnišata třeítanffá, fráíeme'
a ciíařeme' gamebti cblvaínb ebbc'ej na
gelem) čtwrtef mbti nebi; třinácti nerez
ftnúm a cbnbbm Iibem, abt) fi bebže
na mbft umein, ge peřera jeít cneft
i nejbůfte'jnějííím ejebám nejrebííe po:
třebna, bez,ní; neige fenati jinbcb ctneftí
fiejťanjfbcb.

Sat jebě tt),1ni[t) čtenáři! pečináě,
fbbš něfbt) m bemě heém tmůj če:
Iebin, nábenníf aneb fbefeíi jim) eb
tme' mileíti 5cinsiííb číemět e(bnrawf?
meftbbíě je jlengiti jemu? Enema'ěte
peb jmen bůftejneftí namfítímiti Iege
jebe, pebati jemn pefrmn a nápoje,
ebtišeti je po potřebném íe'fn a peífb:
telvati be jemu? i)?eni nc'ennif nab
miftra. 3“ bi miftr hnůj: Sá pán a
miftr umbí jfem nebb mafie, i mb
máte jeben brnbe'mn nebi) umbmati.

3. Geben „nás mne grabi.
žmegi b\eanátei přáteli *Bánč nalcgaí íe
jeben ncwěrnb přítel, čteměf nemběčnb
a grábee bebrebince jmébe. Bbag te ale
fffebi jménu a cti eítatnicb apeffteíů?
Btn; te mrbá ftín na míru a Iciffn
jejicb? Sřifeíi; apeífteleme' eftatni
nemaji Šábne'be účaítenftmí n) slečinu
Sibáf e gtábce, anebrg eni je metice
;,e gíečinn jebe betífiíi a tnientili.

tagbe'm ftamn nategaji je mebIe
Iibi ímčbemitbcb, pečeítnbó a gaúef
maíbcb Iibe' nebebni a peleinneítem
fmbm newěrni; i ftcimci je ge pre minu
jebnebe beebágimá celi; ftam u Iibu
pemínmb a epemršeni, to ale je ftiws
ben. Slieímíme feubiti hvapně; ibn;
jeben cbbbit, nenáííebnje 5 tebe, ze
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cbobuií mfíicfni, Íbn; megi btoauácti
jeft jeben obomrgeni bobm), 5ba3 máme
proto treftati i oftatníď) iebenácte?
Stebilo fe tebt), Fogg naíegáš to ftarou
budmmm'm aneb m nčftere'řeboíi číoměfa,
nm); tam IoIaftnč nepatří, ftert') nemá
pomoídní pottebnébo, Eten) rogbáíaně
fi počíná. ŽBáu to ptebpomčbět, tfa:
„*Bobotííení bubou logbt) me5i mám.“
žBolituj tafotoe'bo dométa a pomoíli
fi: see; bo SBM) oíloítí a tpognduí
cbpbt; iebo přimobí. 921pro iebuobo a
broa Sibdffe negamtbuj bneb celí) ftalo,
celou řeholi. Žngbt' i to robiudó něco
pobobne'bo fe naífotuje. ŽDtnobátobina
čítá roice ípnů a beer garboroulocb a
počeítnýd) a mebíe nicí) má jetnobo ne:
gbaru. 31x13 můge robiua počeítnd ;.,a
nebobnébo úba froébo?

4. 9161;*Bán maromaí grábce ímébo
a aby i oftatním apofftoíům giemit,
int 230611 protimm') a číotoěfu gábubm')
jeft gloc'in Sibáffůlo, boíogiI: „Q)obre'
bt; bolo, bt; íe byl nenarobií číoměť
tem“ 2110Sibáfíe fe tato florou nebotfía,
froft) jeho negaftaroila; taf bp! gajat
máffní ímou, ge byl iafo bíucbť)a f(epí;
! mňeíife' múíttage. — ŽBíbíme gbe
u btogne'm příttabě, co btímc ii; umá:
gilt jíme, ge máfíeň jcít iaťo nemoc"
bufferoní, ttetá mffelitou pomabn Itbífou
f botffímu mění, čloločfa 3 Iíbffofti
gouroa' a iemu pornatm tšábeíffou míémá.
3 tt) fnab bojuješ 5 sámpííem břííílttjm
tp. uaítotuje fe ti btítcgitoft, abbé
fi Igimým íloěbectloím aneb botonce
pžííabou třtinou giífal pčígeů něftete'bo
mocného c'Ioloěfo. anebo i peněžitou
mgbu; mofííe'ufa fe o tebe pofouíií,
grabiti prambu, grabiti Řrifta. Gbpbit
jfi jiš, se jít tafoloou momentu i bneb
táaué ob íebe neobmítL Umag, 23111)
tě tvaruje ptáme, an toto čteš. 230161

f tobě: 3 břídbu uemůše poiíti, Ieč gd:
buba čaíná i xoěčuá. *Babni f nohám
ŽBáne, proti _ga obpuíítěuí, geé touto
mpfflénfou íe obiraí a proti o pomoc
a íiíu, abo's pofufíeuí přefonal úplně
a namrdtií íe na ceftn ctuofti, ptmotp
a ípaíení.

5. <Bán iebI B uc'ennífo ímomi
beráufa toeíifonoc'uíbo; ubuí paf cbtěí
ítan'; gáfon llgaloříti a nolot') počíti;
dptěí na míftě beránta ítatogáfouuíbo,
Iibftrou poífbtnouti beráufa noloo3áfon=
uíbo; onen být jen obtag a náftin,
tento měl boti ífutec'noft a íplnění
připoměbi Éogí.

Rho; í|3ánségračněuaí t)ti[na poun' ti
nětoíiťa cbíebt; loeíiťe' umogftmí líbí a
lit) ten bimem tafolotjm bol ueímítně
bojat: tebbt) mami! jim, (žetá jeíítě
i jinébo a to gágračnébo-cbleba, ften';
8 nebe Bítoupí a bufíi funí, ale ne jafo
cbíeb megbejííí, po němž, [ibe' opět gíační,
nýbrž, trmí buffi f Šimotu měc'ne'mu.
„S?bo ii 5 tobo cbíeba, gim bube na.
točily“ Greate otamgeni, the; ŠIŠán
chtěl tuto připoměb ípíuiti, bueě ptáme
íe přibííáilo. QBgaIf d)!eb a bobrořez
čií, čiIt mohli! fe 230511, a Iámaí a
báloaí učenuífům fmúmjfa: „ŽBegměte,
totoť jeft těIo mě.“ 21 mgam taíid),
bift) učinil a bal jim, řfa: „totof ieít
Érem má nomébo gáfona, ftetág moíita
bube ga mnobé. io činte na mou
památfu.“ — Iěmito florou proměnit
bátce nomébo gáfona, jemná bána bota
lofíeíifá moc na nebi i na gemi, cbíe'b
ro tělo ímé a mino m trew fmou. QIc'
gcmltčiffí gbůfoba, barma chuť a. můnč
chleba :: mina gůítaít) totéž, jaře; ble
přitom) boh) , bobftata ieiid) mnitřm'
gměnčna jcft; cbíeb ftal fc chlebem,
Hen); 6 nebe Gftonpil, totiž tělem $dně,
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hhíť přítomen m něm Rriftns B přiroge:
uoíti jinou hogffou i Iibífoit.

Sam to uefmítnp a nepothopitebínť)
gágraf regia-moci :; íájft) Sešíííc Reifta!

213 po onu bohu ftáioali melife' [nese—rt)
megi gšohem a číomččeuftmem. (Hornet
hpi oBtijen nefmírnon minou a protož,
nemohl je [íhiti Řáohu. 3“ nemohl je
ja'm 3 tohoto jmntne'ho ftglvu mhmauiti.
sl$l-umíím: ?lugnftin: „(Sloměf je mohl
probati , ale mpřoupiti je nemohl;
ofpramebíněni platné m očích 23036)
nemohí fi čIoměE-íám boht')ti, úplné
pofluffeuítmí , fterhmghh mohl bojiti
opět galíhení 23ogiho, nemohl mhťouati;
aniž, mohl ga íme' hřicht) bofti učiniti.
iu paf jebnorogeuh ©1311 nehejfe'ho
Dtce jali je gaftati hžifíué číolvěčenftmo;
ou pobjtoupií, co toto mhfonati nemohlo,
onť můli jinou úplně můíi Dtce jiného
pobtohií, aa hříchy najíe bofti učinil
a aa ne' me fme'm těle na břemě třígc
trefth mptrpěí. ŽB obětí na Fi,-igi,tte;
tou; ptáme chtě! pobftoupiti objemií
je jloětu co jpafiteí. Dn aíe (htč'íwe
ímé nejmirné ía'jce ofwěbčiti je co jpa:
fiteí nejen to jebne' bohč, ftcrág mine,
aIe trmaíe aš bo fouce mfjech bnů
megbejffíth; tubt'g rhtěí mpfouati me:
Iifon ohět fmířeni ga hříchp nafje, nez
toíifo jebuou jpůjohem frmamhm, nhhrg
chtčí ji foiiati neuftáíe a fice gpůjobem
netrmamhm. 91 aht) je mohl Eagbh
ro jeho oběti a m ohcomciní B nim fúc'aít:
niti a ahp fagbt') :) tom účaíteuftmí
přejměbc'en byl, ipojit B oběti tafe' i hebt)
obětní; proto fám fehe učinil poh'mem,
ahp přátelé jeho iiaíegaíi m poh-mu
tom ímé bulhomuí potralvh; proto;
uařibil apofftolům impulz „ze c'iute
na mou památfu." Ie'mito jíolvh bal gBáli
apofjtolům jlohm moc a rogfaj, aht) činili,
co ou při pof[ební toec'eřifám učinil, totig,

ahp ihíéb a mino proměňomaíi iv této
a frem Seho a rogbámaíi měřícím
f pojímání“

Inf tebh GešíěSřtiftnš hh! pramhm
heránfem melifonoc'uim, jen; jimi hřithp
fměta, hh! a jeft a gůftane oběti ga
11026113na fonec měfů. Io obřa; jeho,
fterhg učinil bueB frátee přeb ímou
ímrtí; to naňe jeft po něm běbietmi!
ŽBga'cué,brahé to běbietroí bůftojne' umí:
tajícího Ghita 23031170.

Éšwátojti lé neífeualě
řiňme tetu potlonu;
uítup mjíe co snít-iralě
noméluu tep sálonu;
ínmílů íile nebogralé
]elmi mira oponu.

84. šamani řeči Bešinmm).

ŽTřetmutig je frbee mafie. ŽBěříte
lv Éoha, i me mne měňte. IG bomě
Dtce mého jfou mnogí přihhtfomé ; já
jbu, ahpď) mám připramil mifto; ale
řbhg obejbu a připraloim mám mifto,
saje přijbu a megniu rodů fjohě, ahhfte
fbe já jjem i mh [\híi. Sá jíem eefta
a ptatoba i gilvot. „Šejbup nepřichági
ÉDtci neš ítrge mne. ŽRefImu íšiíip:
Zche utag nám Dtce. S'Dijemu Segíě:
Ia! bíouhí) čas jíem s mámi a nepo;
gnaíi jíte mne? íšiíipe, tbo mibi mne,
mibi i Dtce. — Bačfoíi proftti hubete
Dtce me jmenu mém, bát mám. 5%qu
jetezíi mne, přifagáni má gathomámejte.
QLjá profiti hubu Dtee, a jiného utč=
fíiteíe buchu prambt) bd mám, (151)
B mámi 5ůfta'rcaí na ma'—fi).Sefjtě mno:
ho mám mínmíti mám, ale nemůžete
íne'fti npm' ; fbhš paf přijbe ten bud;
prambt), ftete'hog já pofííu mám ob
Dtce, uauc'iť máš mňeiifé prarobě, a
připomene mám roj—jedu, cošfoíi jfem
míumií mám.
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Sá jfem minut) řmeu a Dtec můi
minut ieít. Rašbon ratcíeft, ftetág me
mně neueie owoce, pbejme, o. fagbou,
fterág neíe emoce, očiftí, abt) mice omoee
ueíIa. Sůftaňte me mně a já me máš.
Sato ratoíeft nemůže owoce nefti fama
ob febe, negůftaneííi při fmenu, taf ani
mt), teč gůftanete me mně. Sá jfem
minulá Eman, mt) ifte tatoíefti; fbo
gůftámá me mně a ici m něm, ten neíe
omoee muobe'; nebo be5e mne ničebo
nemůžete učiniti. Seftíige Foo me mně
negůftane, mbmrgen bube men info ra:
toíeít, i ufďme a febercu ici, a umrbnou
na oben a bořeti butte.

Zotof ieft přitáganí mé, abbfte fe
mitomaíi, jatoš i já iíem mitomaí máš.
QBčtfíí Iáíft) nemá gábnt) nat: tu, bt)
tbc Šimot hnůj poíogit ga přáteli) ímé.
ŠIBDifte mvji přátelé, učinítezli, co já
přifaguji lvám. <íčotu přiťaguii mám,
abpfte fe mefpoíef miíelvaíi.

Seftíige máš íwět neuámibí, měgte,
ge mne prme' než máB m neuáwífti měl.
92cm ííugebuíf mětfíí, negíi pán jebo.
Sefttige fe mně protilvili, i mám íe
ptethvolvati bubon. QBense fifu! wege;
non máš, ano pticbágí bobina, ze tam),
Ebo; máš 5abije, bemnímati fe bube, gebt)
tím 230ml ííonáií. 21 to učiní mám,
protoze negnaií Dtce ani mne. QItoto
prawím mám, abbfte fbpš přijbe bobina,
rogpomenuíi fe na to, ze já ifem to
potvěběí mám.

QI ge jíem tt; měcí poměběí mám,
naplnit gármutef frbce mafie. ?líe já
prambu pramím mám: uzitec'né ieft
mám, abnď; já obefíeí; nebo ueobeibuýíi,
nepřiibe trvám utěn'iteí, patu obeibn
pofííu bo mám.

'EDřaÍic'foa jí; nenaříte mne, a opět
maličfo a ugříte mne, neb ibn ÉDtcí.
?Imen ptamtm mám: gemt; bubete fnn':

leti, ale ímět fe bube tabotvati; mt)
paf fe bubete tmoutiti, ate gárlnutef
rváč obrátí fe n) raboft; opět našim máš,
a paf tabolvati fe babe írbce maňe, a
rabofti man'i gábnť) neobejme ob máš.

Sto poměběm Segíš poštmibí oči
fnebi a četl: Dtče, přiffíať ieft bobina,
ofíamiš Gbna ímébo, abt; Gpn tmňj
ofíamií tebe, info; ift bat iemu moc
nabe mffím těíem, aby mfíedyněm, ftere'g
jfí bat jemu, bai gimot měčmá. SZentof
paf ieft gimot měčmá, aby bognaíí tebe
íamébo pramébo 230W a fterébo jít
poííaí, Seštf e Řlifta.

Sáť iíem tě offamií na gcmí, bo,
tona! iíem bíío, tterég jft mi bat, abpď)
je činil. 91 npm' vitamig mne tt), Dtče
u íebe fame'bo ííámon, ftetoug iíem měl
u tebe prmé negti bv! fmčt.

Dgitámit i_íem jméno tmě Iibem,
ftete' jíi mi bat ge fměta. “Imojif bpíi
a mně jfí je ha!, a řeč tmou gaóowaíi.
“Nyní pvgnaíi, ze lvííecft) měci, tteréá
ifi mi bal, vb tebe jíou: nebo íívma,
Etere'gjfí mi bat, bat jfem jim, a oni
přijali a pognaíi mámě, ge ifem ob tebe
n\pífeí a ulvětiíí, geě tt) mne pvfíaí.
36. ga ně profilu, ne ga íme't proíím,
aíe ga tt), ftere' jft mi bat, nebo tmoii
iíou. QI mífeďt) měei me' jfou tmě a
tme' iíou mě a já jíem oflameu to nic!).
21 již nejfem na fmětč, ale oni iíou na
ímětě a já jbu Étobě, Dtče ímatý!
gaóomei je, tterég jfí mt bat me jmenu
imám, aby byli iebuo jaře i mt).

nm,; ifem by! S nimi, já jim je
saóomámaí me jmenu tme'm. Řterég
ifí mi bat, gaóomaí jíem a gábm';gniď)

negabbnuí neš ibn gattaeem', aby fe
naplniío přímo.

%eptoíímf, (1pr je mu! ge íměta,
ale (1an je gacbomaí ob 5íe'bo. S)?ejfonť
se íměta, info; ani já nejíem ge íměta.
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Sato; ifi tt) mne poííal na fmčt, i já | geš tl) mne pofIaI. 21 gnánw jíem jim
jím je poííaí na ímět. učinit imeno tmě a gnámo učiním, aby

Řepwíímpaftoíiťo ga ně, aíeiaa miíomáuí, Éterómg jfi mne miíolvaí,
tt), Íteříg ifrge ílolvo jejíď) uměří me 5910 na nic!) i já na nití).
mne , abl; mffiďni jebno Byli, info tt)
Dtc'e me mně a já na toBě, aby i oni

m nás jebno Bytí, alu) uměžií fmět, ge ' *“ '
ifi „9 mm „OWL 85. Stínů m ;abrabt (Bttbrrmanfhr.

Dtc'e, ď;ci, aBt) fbe jfem já i oni, Megi tafomou' řečípřin'eí Sešíě
fteré jfi mi baí, fe mnou Bpíi, (161) B učennífl; fmými přes potof Gébron,
mibčíi fídmu mou, fterou jfi mi bal. bo gabr'abt), Herci; fíowe ©etbfemane,
Dtčc ípramebíimť), froět tebe nepognaí, a řefí fnim: ŽBofe'óteztuto, a; obeíba
ale já jim tebe pognaí, itito pognaíi, tamto, pomobíím fe. %poian) BMon

14
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sBetta Satooa a Sana, počaí fe rmontiti
a teífíim boti, a řetí: Gmumá jeít
buffa má (13římrtí. gůítanteg tnto,
a Bběte fe mnon. 2,1poobfíeb matiefo,
pabí na tloář fioou a mobliI fe: Dtee
můj, jeftíi mošné, ať otejbe obe mně
faíid) tento, ale iofíaf ne jat já dní,
ale jafog to. — & přiffe'l t nc'ennífům
Doom a nalegí je, ani ípí, a četl sBen-omi:
l'aflig jíte nemohli jebiné bobini) hbití
fe mnou? $běte3 a inobIete je, ahojte
neloeíííi m pofnffení. Dpět pobtubé
obeííel a moiní fe, řfa: Dtc'c můj,
nemůgeíi tento faíid) minonti mne, než,
aopď) jej pil, ftan je loůíe hod. 3 při;
fie! opět, a naiegjí je, ani ípí, nebo
opít) oči jejiď) obtigcm). 921nedmo jid),
obífeí opět a mohli! je po třetí, tons
čec“irituje; a poftamen jia ro ougtofti
fmrteíne', bele íe moblil, a učiněn jeft
pot jeho jan Erůpéje frioe tefouci na
gem. 3“ uťágal je jemu anběí G nebe,
pofiínje [;o. Étijba potom IEnc'ennitům
Doom, ietl: (žpétež, ji?, a obpočímejte.
Éofti jeft, přifíía bobina, aj šou čio:
lvěfa loobán Dube to ruce btífínoď).
Zlíšítaůte, pojbme ; aj nm;; inne gtabí,
bligfo jeft.

%!o 5 i i m (i n í.

*Boíub patřili jíme na lidmi S—egíííe,
an ro;,íitvá ntěífitebíne' ucení fme' po
hající) gemě giboioífe' a_ ja! íroatoítí
šiloota taf i bobroc'iněním a obiagnjí:
cími adsl—aft)ímotni míínbo raboftne' po:
bimení Babí, bneBpaf ptifjli jíme f bobe',
Ete |"an Tebe mlýna! to ítraítpro hodín
fíoěta, fbobě jeb'o utrpení a ímrti pro
břídm nafíe.

1. tišžifíeb Šlián chíě na boru
Díimctífou, loefíeí m gabrabu (Setha
manífou a sbe opuftií učenníto ímé,

aby je o famotě pobřígit to toajímání
o naítcítoajieí ímrti ímé, aBt) je t ní
mobíitbon připramií a poííiií. Gotě!
Btjti nyní gecía číoměteni, cbtěí poeítiti
bořonáíebtůgt) a trptofti fintti, aby je
nám ftal útěchoupři ne'tbejfíi ímrti nafíí.
'liroto saííeb Mono w gabrabu gůftaí
o famotě. Elia ulpí! jefjo ioftoupiío
biidwwé, je; “chtěl togítif na je pro nm:
toupení Iibftroa, mftoupila nefmírna'.
obpowěbnoít ga. ně přeb Eljobem, mítonf
pila. tíge treftů ob náš gaminilúdfa btůgo
naftáloající inn-tí fříge i pobanění o.
roubání, ftere'g íe jemu při utrpení na.
ftígi ftane, a tu počal fe *Bán co do:
Ivet befiti (\ rmontiti, a; i ftlocuoí; pot
looragil 3 těla jebo. — ©mtt jeít loěcí
meimi ttptou.. 'Droč měci ji trpfou
cini. i]:itmní jeft, ge jeít obbělení této.
ob bnífe, co; půmobné jeít wěcí nep'ri:
rogenon a pogbčji naítalo co náílebef
břichu ptmotníbo. Ioto obběíení jeft
jafe'íi náíilí, proti němu; buííe íe ípougí,
ale jemná je pobiooíiti muíí.

ibrubá příčina trpíofti ímtti jeft
naftcíxoajíeí íoub. Singu; tobo íoubn
je bojí, imébozn jía íobě, ge mnobbp;
tráte to Šímotě floéin pocbpbil, a mnohé
miioíti šbogí proplouvat.

into ttpfoft ímtti d)tě[ nám náš
s.ISánumírniti a ffntec'ně umírnií. Gšámf
ro těle 'Iibíténi ofufií bolt) obíoučení
těla ob buffe. ©on žbogí tem) ge ímé
gtuňenofti 'loí a and, co je obtig fmrti,
má S námi útrpnoít, too; bobina fmrtí
nám naftálocí a. ubčtnje nám f tomuto
Bojí potřebné fill) ímátoítmi ímťymi.—
9JČÍIIIU to ale loítoupil megi náB btí:

íjníto a nejloětňíbo íoubceanfeoo, fmagaí
biidn) nafíe i trefu) točené to frmi íloe',
tat ge je!;o inu-ti jíme oíprameblněni ;
on jeft proftiebniťem naňím; a ropě
je ! němu nebolíme a činíme, co nám
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fágal činiti na obpnfftění hříchů, netřeba.
ba'tí fe íonbn a loěc'noítí; í můžeme
říci: ©m1'tí, fbe jeft often ttoůj, tbc
loítěgftmí tmě?

2. s];šán Segíě fe moblíl co ,člotoěř,
alu; nebeífú Dtec falíď) naítámajícíbo
utrpení iemn obejmul, atofíaf bologil:
Ste jat já d)cí, ale info; tt). ine
má lvůle mjlarg tmá roůle fe ftan.
QE tom náxn bal logneífem')ptiflab jat
xoůlí íloo—u lnc'nne pobrobomatí můlí
bogíté. SeÍt málo líbí na fmčtě, jegz
ln) Bnlo nítbt) nepottalo nějaté íongení,
pohroma, fífoba, boleft a inf fe lofíeďt)
tt) fttaftí megbejffí jmennií. Slot); ta;
tomito onome' botů a galů naíníloají,
ftámá ie eloměí tégtoníoílnom, mnílíf,
Že to, co mu 23111)níoubil, anebo člí
libé naftrojili, anebo co ft fám íloon
loínou gpůfobíl, neptetrpí a neíneíe,
nýln'g ge bo to gbaloí 3Dtalot)ď) intnílů,
ge gnící toííeďt) jeho íílt) a íloět ten
to mame petlo mu promění. 233tatozoé
bobě má eloločt mrbnontí íe moblitbou
ro náručí žljogí, má fe mobliti po při:
flabn s].šcině:„?čeclyafptejte tento falíď)
níe'l)o utrpení;" fpolu ale má bologítí:
„Ste má ale tloá můle ítaníg fe, o sBand"
?láůl) gajifte neuloží c'lomčtn métfííbo
fongení, nešli ííle jeho přiměřeno, íbá
B potnfíením taté ptoípěd; čilí poftln
abl) fneíl, paflí jen čloločf o ní profi,
a it jí mágítí umí. 263tom fe gaflá'oá
amuáíloft, to tom mpíl brbínná, top;
čloměf to Bojí ftojí a ttlocí; ne top;
gooie málommlně utítá, Ebo; goufcí a
íeBe gníčí.

3. 91:93 Rriítně to moblítbě ímé
uftal, pomgbp íe tapoňtolům holým
rotátíl, alu; ie potěn'íl i té; tlnoblítbě
potogbnbíl. 11 proftřeb neimíme'bo bn;
ffemníbofflíčeníanttpení ímébonefpuftil
gočí přátel Donel), anoln—gG otcoroífou

péčí ftaral fe o iejíd; útěďm a pofilu
bnffetoní pro naftámající jím ftraft o.
gal. QW; íl)lebal, ge poblebají ílaBoftí
těleíné, ge mífto moblitln; obbámaií fe
ípaní, laífamě omlntoil je, tla: „'Dnd)
molnť), ale tělo jeft mne.“ gule, anámtt;
láíft) pramé. SRa íeÚe gapomíná, anto
pečuie o jiné. Emili tobičotoe'! to!; máte
mnohé péče a lopott), ale negapomíneite
přeě to _moňena bítft) ímé; neřífeite:
Sá nemohu o mrmone' mpcboloání bítet
Donel) ftatatí fe pro mnohé práce floc'.
llptoftteb prací boblíbněte f těm, ltere'
mání íBůI) ímčřil; tteloaf Bt) fte Bolí
nemocní a Boleítmí trápení, beite ptebce
nětbt) boln'é napomenutí bítfám frontu;
poneliroá ílotoa trpícíd) a nmívaiícíd;
robíčft aattjloají fe blonb bo fťoce bíteř,
než, fterálolí flowa jinbt) řečená.

“Balli to poloinnoftí tobíc'ů i 11pro:
ftřeb fongení a utrpení pečoroati o ctnoft
a mtmoné mpebolocíní bítet iim fročřef
und), jalá c'efcí obpoměbnoft tp, fteří
pro fame' moragení, pro íatné tonllp
po bomeď) boftinfíýď) a pobolme' matné
loěeí neznají c'afn pečomatí o bítťu ímé?
Sťbpg i taforoí tobíčomé ď)tí mluloiti
o lcííce lbětem fmt')m — není tašbé
ílotoo ieiicl) patrnou lgí? Stellamon
íamí febe? $.]3ol)lébněteÉ Segífíi ro ga;
[;rabě (s)etfemaníté a u_čte fe ob nebo
péči o iroětence ímé! —

86. Sioáš ;rnůil Jejím.

91 fbpš S'eěíě jefíte' mlumil, přiffel
Sibáč Sfftatíotíh), jeben gebmanáctí, a
B ním melífí; gáftup B meči a B tnií ob
neimpěffíď; fněgí o. ob gátonnítů a ftat,
ffícl). gtábce pat jel)o Bol iím bal
gnamení, tla: Rterébog políbím, ten
ieít to, brgte 150 a meBte opatrně. 21
lbog přifíel, l;neb příftonpím tněmu žefl:

14*
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Bbr-dm Dub miftřc! a políbil Do. % řeřl š nemal, a uťal uď)o jeho pramé. % teť!

jemu Segíš: ZBříteIi! nač jíi přiffeí?l mu Gegíšz (ždwmej meč ímůi bo po:
poIíBením 3ra3ujeě ©pna čIoměfa? _, : d)!m). Bbaíig umíš, gebvď) nemobípws
©et paf chíě bwti těm, jen; přímí, | fiti Dtce, a baíbl) npm' wíce nešli
Bp bo iaíi a řefl: Sřobobíetáte? Db: blvauácte pínřů anbčlů ; ale Ítcrafg fe
poměběli jemu: Seáiňe E)?agarctífébo. ; naplní pífma, Herd; fmčbčí, ge taf muft'
$%ch jim: Sáť jfem. ?! jař jím řefI: Býti? 3 botefí fc adm ííugeúniťoma a
Sá jjem, poftoupiíi gpět a pabíi na : nabramíí jei. 3 iali Segíffe a mebíi

am. 8“ otágaí fe jící) opět: Robo bíez bo bomu fm'Šetc řněgífébo; uc'eum'ci pat
báte? Dni paf'řefíi: chfffc žRagatet; opuftimffe bo, utefíi.
itého. Dbpoměběí Sešíč: ičeměbět jfem

mám,če já jim to; jcftligetetp mne %oaiimání.
bíebáte, necim; tčtbto af obejbou. (žert) '
přiftoupiíi a mqtábíj ruce na Segíffe, , 1. Srábce bramiíz Šuba; poíís
a jali bo. Iebp šimon “Ben“maje [ Bím, ten jeft to, bráte 90 a lvebte
meč, mptrbí jej, a ubeřií ííugebnífa ! opatrně. Ěoto poIíBení jeít boplněf
neimpšfííbo fněge,jen; fe gamme jme; . a bomtfíení gíočinu Sibáfíoma. íměíť
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čajifté c'afu boíti, ah) umágil, co má
přeb febou. Rbpg Elšánmpbíbt bo, abl)
mftaí ob mečeře a fíeI po ímém bíle,
měíť gaiifté pobíbfp bofti bůtťíitvé, (161)
rogmágií obpgbuvft toboto bíla íwébv;
fbpš fráčeí bo fBoru, fterť) Er)! ucbpítán,
aBt) aaiaý miftra je!)o, i fbvž, již 11:čele
tobo fBoru gamířií Egabrabě ©etíeman:
ífe', tu na té ceftě moly! boítatečuě toga
jímati o tom, co činí a fam to mcbe;
i tenfráte ieíftě, fbgg ípatřiíi Sitáě a
porbcpomé ?ána, amffať tito negnaíi
bo, mobí grábce mrátiti fe a npuftití
ob fmébc ůíočinu; amffaf Sibáš rot/mtr:
mat m ncpramoftí ímé a bofonaí ji
úpínč, iaf fi bříme ním!)flíí.

iBoÍíBcním grabií s.Išcínaímébo.
$oíibcní platilo ob iafšima &platí ve;
bueB ga guamcní úctt) &Iáfft). Eoto gua:
mení ffíedntnód) i fmatťpd)citů alebčil a
gneuctil Sibáš, tař se 5910 lv tu bvbn gua:
mem'm pvťrptftmí, uembětu a nepřátel:
ftwi ; neBuťpoIíBením mmm! miftra ímé:
bo w ruce nepřátcí je!)o, gmbií nejwětfíí:
Do bobrobince ílvébo i lvcfífcrébo flvěta.

.góíe, jaf I'Ieíí apofítoí íBáně! Dn,
jen; stvoíeu M)! magi tať numbwni bo
frubu bmaitáctera smíáthníď) miíáčťů
Gpaňteíotvóď), ienš gwoleu Bpí cÚIagw
mati Íibítmo učením 6 11ch přineííem'pu
o. ienž, měl i_ebnou feběti ua jebnom
gbmanácti trůnů a foubiti mefíferen
fmět — ten gtobo ge mn'ebo mpícučíí
fe a jebnaí potutebíně (: grábně proti
tomu, Hen); ťtaf malířům měccm po:
mola! bo.

Šašbá máffeň, fbpš fe jí But čio:
mčf pobbaí, webe fpropafti, jejíž b'ín:
binu napřcb ani přebííbnouti a gměřiti
neige; propaft, bo níš mcbc, jeft jafoÚt)
buftým gámoicm přifrpta a jen gfun'c:
noft iiuýd) libí mírná o ní tuňcní. chff
omfíem megi prnmim počátfem fašbé

máfíně a mesi propaftí, m fterég paf
fonc'í, melifá megera, bíoubá cefta, tať
gc mírná c'íomčf c'afu boftí fpřemýíííení,
fam cíli, a fuamtáccní fe vbfub mpn'cí;
ale muogí ro airbmatu ma'ffně ímé Bf):
mají 1an ííepí a bíuffí fmfícíífé mi):
ftra5e, ftervug jím anběl jíti) ftrágmí)
na té ceftě pvbámá. In fe jim nabígí
Maš ílvěbomí, Hen); je fmutné a 'báaíia
mé činí, c'iíi je tvaruje a běíí, amffař ——
máfíuimci bíaš ten roýičnbm gpůfoůem
foueiffí, a; uíue, aneb náfiíně přefonáa
mají, a; ma', jařoBI) fměbomí munic!)
Bpío mpmře'lo. Šín fe iim ftamí bo
ccfh) přátele, mangctft) a bitů;, prof;
Bami, ííšami, ípramebííwťpm bnělvem
a růguicemi ie gceftp—aa'bubnémpragiti
nftfujícc; amffař muvgí nebúaji přáteí,
30111)a bčtí (\ obříťaií fc iiď) pro máffcřt
ímon, a; — Éoncčuč mibí, fam je tato
přimcbla, a míti gc ic obtub jig nif'ot)
mícc namrátiti nemohou, pončmabš aha;
meni jínu netolifv bo'brébo jména a
mfíclifébo čafnéfw ftatťn, ale něfbt) i 05;
čauífé fmoBvbt) na mne!)v [et aneb na
čaš ghvota, též, gbramí těíeínéfp a bu:
ffelvuíbo, ba i gilvota famébo.

Eať to [n)má uetoíifo při Iafum:
ftwí, ale i při neřábué Iáíce čili uclvěr:
ucítí mangeíů, při nemírném pošímáui
box-fúzi)nápojů, při buělvu a utftiwoftí,
Homem při Íaábé máffni.

ŽBL-oto;fe namvá wáííeň ííť Sá;
Mama, jafobt) gti) buď) ii naítrojomaí,
abl) íe libé m tenateď) jeiíd; „gamotaíi
a mice gui mpmágnonti ttemobli. 231-0:
toš, miíť) čtenáři! [\bi nab íebon, abpš
nifblp negabořeí nigábnou máfím'. llč
ie gapírati ícbe i n mčccd; bomoícnúcb,
(15176tím fnágc nmčí obříci fc mčcí ga:

poměynócb. HBfíc co Jpo'cnifáě (: čim'é,
čiň Gtogmaócu; umašui foncc, ftcrébo
boííci cbccěa máš, a fpoíu mvagui fence,
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fu ftete'mu ta 11er ona. měc přiméfti
může; aneb jat pramí pžíííomí: Řbuz
gajígbíč, tiu—ejje pitné ua poííebuí foIa.

2.*Bá118egíšřeří: iBoIíBeuímgrcu
gujeě ©9111:číoměfa? 233í11te,3euáě
$]3a'ujiné břífíuífl), fteříg čajifté ueBpIi
Ijorňí, negíi fu)! Sibáě gtábce, weími
přífuě fárdmaí, řfa: „(Boftptci, mt) jfte
broBoméobíícuí...Běba máml" Ques

_pať me íme'm gármutfu nab neměl-ou
fmébo učcuuífa moíá fíibuě a Gbíafcm
útrpué Iáífn: „*Bříteíí! nač jft přifíeí:
poIíBeuím sragujcš Gunn čfoměfa?“ —
Rtpbt) BDI 9136111pobícbčl na Sibáffc
B ofem píuóm íprameblimébo bučmu
fmébo a fbpbp bo [\uí oilomil řečí plné
trpfýď) ac' gaííoušeuód) tntjčiteť, 1110in
517150111říci: ge nebuío Sibáffomi taťřřa

moštu) gcíeti Dřícbu i\vébo, auuřrg ge
Bui pubíebeul i Homem sBáuě guičeu
taf, ge mufií pob Břcmeuelu jeho [)uělvu
Heíuouti a goufati. QImfíať s„Báuucebtěí,
ah) Sit—děgoufaí, pročeá míulví B uím
ašáu míru!)m a Íaífamóm gpůfobem, hřeb
břídnm i fu); bříď) jíz úpíuě 3páď)au
buť, abt) prcuifía ííoma jeíjo gatlvrgeíé
ftbce Sibáffomo a m uěm gat a Íítoft
gbubiía. Se $Dán uebocí[i[„ f čemuž
iíoma jcúo fmčřmvaía, jeft — minou
pougc Šibán'omou.

3 nám íluňí fjoríiti m hubu robin
uám ob 230W íme'řcníjd) proti bříďut
a ušímati ííolv příjmjd) (: rágutjďj, abba
(bom gamesiíi břichu příftup bo fmébo
bomu aneb to frbce ílvýd) íwčřeuců.
Inf nám ííuííí boríiti ueg bříd) „smíchán
[\I)Í. &'bpg lvňař potřaío bum náš to
uefítěftí, ge uěfbo guafíiuců íěšce gbřeffíl,
ueuuí přífue' boríeuí proti Dřídm, ueulá

„tmrbé a ueuuroíué saun-Dowáuí Ijříífuífa
gdbue'bo účinfu wíce, Ieč fuab tobe, ge
ft bříf'íuíť fouečuě goufá. Iebtt) íIujTí
s fícííóm útrpuoft míti, a bojímamou

řečí Etomu bo méfti, abl) činit pořáuí,
€ Bobem fe ímížií a udííebfp břícbu co
gafíougeuť) treft trpěíiwě a m buchu fa:
jicuofti fuáffeí. —

87. _Btiíň přrh f.?(núlírm.

Gtráš a ííugebuíei gibvmfftí mein
Segíňe ímáganébo a přiwebli Do uej:
prlve' f ?luáffomi, ftexť) Bui teff nej:
\vvěfííbo fue'se Raifáfíe. Žebp otágaí
fe uejlvbčfjí fuěg Segíffe :) jeho učen:
uícíď) a o jeho učení. vavměběí
jemu Šegíé: Sá „gjeuměutlumit jíem
fwětu, já wgbvďu učíwaí me fířoíe a
m ď)tálllě, fbegto je mňíďui gibé fcýa':
gejí, a tajně jícnu uic uemíuwil; co
je ume ptáš? ÉBtej fe těd), fteříg iii):
ďmíi, co jíem jim quwiI, aj ti měbí,
co jim já utlumit. 91 bar); to poměběí,
ftcje tu jebeu se ííugebuífů, bat 3e3íffomi
políčef řfa: Iařlig obpomibáš neimuš:
nímu fněgi? Dbpoměběl jemu Segíě:
iDNumíígíi jícm 3Ie, mpbej íměbectlví
:: gíém, paříi bobře, proč mue tepeě?

Rogiimáui.
mejmuěífí fuěg, ?luáě tá5aí fc

ípáua Sešífíe o učeuuíeíd) a :) učení
jeho. (50 mebíe meíjío žlnáffomi gd:
Iegctí na učeuuícíď) “]3áuě? ííščběíf
Ebo ifou, totiž, fptoftí (hubí rpbářolvé,
měbět té; se jcben 31tid) byl pabh';
čícměf, ge grabií miítra flvc'bo. alle
ptáme že to měbe'l a nie méně o nic!)
íe tágaí, mustaguje, ge taE c'íuií jen na
potupu a pro íuíšeuí sJSáuě; jafvbp
řetí: “It) flvtjm ceíťjm učeuím a Šimvtem
poíub uegíífaí jfí ui jebiufe'bo lvgueffe:
ue'bo, učeue'bo a moubrébo muze; jen
ď)átra Iibu, jeu fproftí, ueučeuí a tubíg
Iebfoměruí Iibe', fíebují tebe ; a ftomu



—215—

nemají ani Iáíft) a lvěrnofti f toBě, ne:
Bot ieben ; nící) ii; [)anebuě ípronewětií
fe tobě! 'Bouěmabg tebt) lo této otágce
Icáeía toIaftuě íeu toůíc potupíti “Bárta,
neobpoměběí “Dán na ni; ona Boleftně
botfía fe írbce jeho, jaťo to tmoutí rosa
ffafnébo otce, tbog něťbo dne bo potnpiti
tím, se mu přebbaguie negbárnoft form
jeho, fteroug onen negamínií. ŽBratobato
oftatně, ge učgnníci EBáně 6in jen ne:
učenní a cbubí Iibé, ate mámě to Iešeío
to Mám! monbrébo gafíabatcíc naffí fm.
círfmc, Scum netřefoa Bpío opírati fc o
učennoft Iibffon, ano!—tgon chtěl gicmnč
ufágati fmětu, ge pramba, fterc'ž, učit,
opmmic mcffťeren fmčt nifoíi mýřcěnoz
ftí mubrďon rogfíiřomatcíů iciíď), núbtg
pougc ronitřní moct fmou a pomocí
ocbrcmt) B bůrp.

ÉRa otáůfn hrubou, jen; tófaía fe
učení sBa'uě, obpotoěběí Řriftuě, ale
obpoměběl tatomým gpůíobem, ge oo;
jemi! nepramoft té otágft). QIuáfíowi
totiž, něgáícgeío na tom, 0.51)gtvěběí učení
ÉBáuě pro floé poučení a lvatěíání,
nom-g on cbtěí ge flow Š]3áně nabýti
jen příčinu foošaíoóě a f obfongení
íBa'uě cI)tě'If ?Ináě ftíbati Sřtifta to řeči
iebo. *Brotog obrooíaí fe ŽBán to ob;
poměbi ítoe' na to, ge gieroně učit a ze
učení jeho jeft můoec mámo; i boíogiíz
*Btej fe těd), fteříg flóčbaíi, co jim
míuroií, t. j. fu); míníč fonbiti mnc
pro učení mé, fínňí toběpofpramcbínofti
mnífcttomati, čemu jíem učit, moftccbcm
bobnomětnúd) íločbfů. EBwtoš není gbc
mííta a na čaíc, abpd) tobě topHábaI
učení ímé. '

“žlnáč d)těI tcbbt) gučcní "Sáně,
gbrambt) toěěné Bráti bůmotty f obíou:
geuí ©pua ŽBošíDo, d)tě[ ftibati ro dm:
odd) a omoled) pralobu wěc'uou. žRení
na floětě niáábné měci taf fmaté, ato

glomoím' Iibé něď)těli ji přefrucotoati
a nabugímati fgíému. Eat a; robneB
nepřátcíě s].šáně přeftucují jeho ííoloa
a jeho čím), (1131)íuígiíi bo, tat' i píímo
fmaté ftíbaií 3 toaííčlloď) 011mma hoattjm
emangeííftům ncbrámě přebbaglljí, iařo
Bt) to něftert')ď) lvěccd) otvorotoali fobě,
fat i rogťagt) a loopotoěbi fw. cítíme
přefrucnií, abl) ji to rofměd) a oponu-;
gepí nrocbti. Eat Íebřomášní lit-é i řeči
bltóomníď) řagateíů něfbt) lo pofměťb
nmábějf, fm. obřabb fměffnc' ěim' a
můíacc nciíroětěiffí měci 3ÍCÍ)ČHÍÍa info
Blátcm pobagnií. ŠDějc fc ale těmto
Iibcm mámě taf, iařo bětem, fteréz
po iinúď) bta'tem, básejí; neitvíce při:
tom bíle poňpíůuií feoe. $timýá3eiíť
tito Iibé u mfícď) poloágíimod) a toa:
fíaíxttjd) líbí to opomráeuí. ŽReBoťfbo
pro floate' loěci nemá úctt), iafég úctt) paf
fám gaííuímie?

*Bomágíimí) a É jinám Iibem ííetrm')
ěíoloěf niťbo nebotýfá fc B úfměfífem
tobo, co jiným ieft m;,ácué a frontě,
Bot Bt) třeímt' fám iiuáf ne; onino
ímt'm'Ieí. Eat n.p. poloágíímó ěíomět
neonbe túrati giba, gc nechce poh-mů
pošímati, ftere' mu míra icbo gapomíbá,
ani; [\nbe fi fian'fp tropiti ;, poúošuofti
jeho, ač nemá míru gibomffou ga míru
botonaíou, nýbrž pouge ga ča'ítfu gie;
mení s„Božího a f tomu ieíítě slavení
bíubo gfaíeltébo.

Iím méně můge číotoěť poloabt)
řá'cnc' přetrucomati a to poíměd) moci:
běti měci ímé círhve ll) oěíď) úbů tége cita
tme. Slegafíábá íe na wíře ieiíď), tofíeďa
útěáa, tofíeďa fila iejid) to Boii Šimota?
íRegařIábá pramá jid) cena? Žfčcgaflábá
naběie je ošilouiící i to fmtti? mami
gaiiíte' ptěfrucotoateí íloatýď) ptmob a
obyčejů círfetom'ď), gefe roubamómi íIo;
lot) ítoínni botófá té nejútlejňí ítránft;
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frbcí tí,-efťanů abognbcb, a jíabljm me
míře ge béře nejmětffí Henott; jejid).
ějotffí jeft bříď) jebo, nešli ftere'bofoíi
gíoběje, neboť ten jinbm be'ře toíiřo
ftatfp čafné, onen mččne'. —

88. Sežíš přeb íznifůn'tm.

% poflal slInáŠ Segíffe ímásanébo
fe Sřaifáfj'omi, nejmběfjímu ťněgi tobo
feta, fbeš fnígata fněgffá a celá raba
gibomítá, a ftarfft' Iibu fbromágběni
bbíi. 8“ bíebaíi jaícfíne'bo fmčbectmí
proti Segíffomi, aby jej na fmrt mobali;
a nenaíegíi, ac'foIi mnobo faiefj'ubd)
jmčbřů příftonbiío. ŽRaSpojIebppřímí
bma falen'ni fměbťoioé a řefíi: Ěento

žefl: žmobu gbožiti cbrám ;bojí a me
třeďg bnecb jej gaíe mbftaměti. žRefl bat
nejmbšňí tněg: SRicneobpomíbáš Etěm

měcem, fterég titovproti tobě jměbčí?
Élie Sešíš míčeí. %Reťlpaf fněg: Sa:
fíínám tě ffrge EBoba gimébo, abbé nám
polvěběí, jfí=íi tt) Sřtij'tué, ©19112305?
SDí jemu Segíš: It) jíi četl (t. j. tat
jeft, jaf jf! třetí.) Íebt) togttbí nej:
lobšfj'í fněg roucbo ímé, řťa: ERoubaI
je! co; jejTtě potřebujeme íměbřů! aj
ntjní jfte fípfjeíi roubání ; co je mám
aba'? 91 oni obpoměběíi: goben jeft
fmrti. 55cm) )píiroaíi na hodí: jebo, a
bámaíi mu poíičfb, a mnobúm gpůjw
bcm bo mučiíi.

Moaiímáni.

1. Žínáě vojta! Segín'e ímá;
sanébo fu Raifa'fjolvi, ťbegtoje íefjíi
lvňiďni, Íněgí i gáťonníci iftarn'í, abl)
foubiíi Segíffe magaretjfébo. Suh) to
mobí býti font, fbe; joubcomé ífoto
mfíiďni přebpojati byti f(epou nende

míní proti obžaíomanému. QIno Sešíě
bpí jiš tříroe obfougcn ob íoubců fmbti),
bříme nešli fc tito ffoubu íeíjli; neboť
po tři Iéta. ftíbaíi bo, bíebajíce bo po:
Iapiti ro řeči, utrbajíce a fpííajíce jemu
i mbmtbujíce ge fjfoí tt), jen; uměřiíi
to nebo. Dn bříme be obfougen, nezli
obzaíomáu; neboť f čemu bo baíi Iapiti
iv noci lo gabrabě Geffemanífe', negíi
abl) bbí gimota 5bameu, poněioabg „me:
fífereu Iib moěřií m něboJ' Snem-cite;
Iům sBáněje nejebnaío tebt) o nic jinébo,
než jen, aby ujmrcení *Báně měío gpů:
jobu gáťona a máma a. to proto, aby
jim Iib nembtbfaí, Žeje bopnftiíi fřimbt)
a mragbt). Inf oni cbtěíi gpácbati uv
fprnmebínoft, ale cbtěíi ji opatrně při;
Érbti roufjťou fprnmebínofti; (btěíi fťuz
tečně gabíti číomčťa nemínnébo, ale
lomgba měía míti tmář frontě boríiroofti
hro gáfon 23032 *Broto pomoíaíi přeb
floůj foub fměbfl) a fíce „f)Ic'caíi jen
faíen'nébo jměbectmí." *Brambcb jme:
bectmí, je; jměbčiít) o neminnofti s.Išáně,
měli w bojnofti, těcb aíe potřebomati
ncmobíi, proto; přemíoumaíi a najímali
neíměbomitbď) libí, abl) Ie; mlumili
proti iBánn, jen aby gbání íoubu ipm:
mcblimc'bo gaóománo beo.

ŽBibíme gbe nefiíecbetnoft bloojíbo
gpůjobu, jenž, je jpojila Egábube' íBáně:
Sebna jeft pofrptítwí, hrubá probajnoít
bobíbcb líbí.

a) <Bofrbtftmí jmenuje je nepraz
mojí, fterá pácbá břícb a opatrně je
při tom gafrbmá roucbem ct'nofti. Ebo:
bobá je bottptec, jat pramií jebnou
fám 91111118,brobu, Herb; jeft umnití:
btm) jbniíotiup a buchu, amfíaf geroně
jeft obííen čili ogboben; bobobá je po:
frptec tafe' mífu, ftert'), jaf ftará bájfa
mami, přiobíí je rounem omc'ím, aby
tať gate-l;! febe či loupegimoft froou přeb



—217—

ofom pafttjře i otoci a tím fpíffe mobí
fe míonbíti to Háje.

Iato ftata' neprarooft moífotnje
fe i to 110me bobácb. 2Ib1) fe Iibe' bo:
třcíi přigně anebo cti n jínocb, ftamí
fe abognbmř, bobtočinnúmi, ač neiíou;
abl; pobífočiíi něftere'bo čIoroěřa, iebog
cbtí gničiti, ftamí fc fněmu přáteli; iebo,
a ujifffnií bo o froěm bobre'm mínění
a o fme' negifftne' ptígni; abt) pobmebli
pannu, Ibon o ímé upřímné náťlonnofti
a přiíabají jí wěrnoft. ŽBfíiďní ti a
jim 'pobobní nejíon nic jinébo negíi
pobmobníci aneb pralobm ííomem pa:
bouffi, jfou maří, ftcří Ibon netoíifo
ítomem ale i ífutfp bobulí, ifon udílez
bomníci bábía, ťtetí) téš ro ráji přiobíl
fe roncbem bobte'bo přítele, a rabiI
QIbamomi, abl) iebí 5 omoce gapoměse;
nebo. Iafombď) libi lonftříbej fe fagbx),
pomaba jiď) bfpmá nenapraroitebíná,
protože oni i íebe přetbámaií a Hamon;
neboť ge na ofo činí bobré ffntft), Hamon
íebe, mofííee, že tím ji; náíešeií mesi
libi pomabl; bobré; amííaf co icft ffntef
bobrť) be; nmvfln čífte'bo čili 93úmpííem
nečiftým mořonanb? Seft owoce nmnih':
čermem proíegíé, jeft bcníg na ofo Ieífíť),
ameaf gfomn děattnc'bo, čili peníg fa;
[efímj, jeft Imčtina, ftetág ro falííffn
floe'm nmnití: jet: mppocuie.

b) Érubá nepramoff, je; fe nám
tu naftptnje, jeft probajnoft Iibí pobíbd).
ŽBobIb čIoroěE jeft, Ebo; nemá potoabt)
mramné, tomu; ctnoft, íloěbomí a 231%)
iíou pragbná ftoma. Žen paf sa peníge
mffeďo učiní; Íbn; bo gapíatíš, jinému
fffobí, řřiloě íloěbc'í a fřimě přifabá;
mazli bofti obbobíanofti a čumgilofti, ga
penige i jinébo ffoIi. *Beníče iíou tebt)
jebo bůb, iebo bíabo. ge tací Iibé ifon
pomrbeíem a píemon to fpoíečnoftí Iibs
ífe', netřeba teptm bofasoxoati. — 3 tobo

mufmitá ia! to bůíegité, abt) tašbť) c'ío:
měf boí obcbomán taf, bt) měI pomabn
mtamnon; tn paf nabtjmá, fboš bneb
gábo nc'í fe iBoba gna'ti a fe jeho báti,
i iemn flougiti, a paf fbpg roibí ro mía:
bofti pře-'oíebou msott) ctnoftnúčb Iíbí.
„Sříbra můge toto mpóomání mpogbníd)
Ieted) nabrašeno bbtř, pafIř nebolo báno
bneb tebbo, FM); fe rognm rogmílel.
*Bognei, jat mnobo gáícšf na tom, abt)
bítřt) m útíúcb Ieteď) pilně namfftěmo:
mah) “£qu čili iooóomatelnu fřeffan:
íťon, i abt) ob froocb robičů ro budy:
fřeíťanífe'm roebent) bolt). —

$7řo3ffafnť) číoměť ncmůše benegi
botnffen boti, anobrg uražen bbtoá,
fboťoíi íe Foo opoloágí naiímati bo, abl;
ga peníge anebo ga jaťoufoíi obměnu
jinou gpácbaí bříď). Dn při tafotoém
nec'ifte'ln nabígení rogbobně motá: Sat
buď) mobí ímé bobre' íioěbonn', floon
c'eft a poctimoft, fmou míru, fmébo
23oba pro bíbnť) golb gabati? Iobo
nenčiním, boť bod) měl i blahem mřítž.
QI ífutec'ně raběii bíabem mře, neš abl)
měl břícbem gafonpiti Šimot froůi.

2. Bafíťnám tebe fřtge $oba
gimébo, abbé nám pomčběí: ifvíi
tt) Rtiftnš ©t)n žBobagimébo? $a:
to taf mágna' otáafa nepocbágeía ge gaz
mpfín, bogměbčti íe prambo; neboť i
Raifáě i lovíofá tata bota maffniroč
gatmrgeíá proti může to chíffe, Šima
Ěogíbo. Dna byla otágfou Iapamou.
Ščebo bízíi .Qtiftušz Sa' jíem, řefne íe,
ge íe toubaí a mufí umříti; obpomízíi
pat: %ejíem, bnbe přebce obíongen, ge
fe jinbt) ga Cémta 23o3íbo mobámaí;
mimo to, nmflií Řaifáš, ufíofíí Iib gúft
iebo, ze neni, čím Iíb bo poflábá. —
ířeft, _),níř,tato otaáfa poffía, bola _gajiíté
prompíííena, jafo bp íe byla loo'líbía
to frbci Bábía famébo. *Ban, ač to mňe
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bolvřeproblfgel, určitě obpoměběl m tom;
to rogbobném nfamšení. ŽBěbč—l,se 3 ob,
poměbi icbo mgeibc úíubef fmrti iclm
a nicméně obpoměbi té fe nemnbnul,
nýbrž, řefl: „It) ifi řefl, já iíem," a
aby nebylo nigábné poónbnofti o mír
flatu tobo floma icbo, bologil: „íkaz
mím mám, ob tobe čaíu mříte C—švna
člomčfa fcbfcíbo na. pramici moci 2303
a přicbáseiícíbo m oblacícl) nebeffúďy"

53cm tebt), přifabou mpgmdn Elm),
alm fměbectmí bal prambě, ge jeft C579:
nem 23031111,bal toto íměbechví určitě,
flamně a gřeimě; sBán fám lvl vro tuto
prambu Hmm-tivtíougen a hubí; vrawbu
hl frmí Dvou mbec'etil. Šelifog tato
bmwta jeft gállabem neimpšfíícl) (\ _m':
flat—llúrl)chwftí nama), tuti; fřcíťanífé
naffí mil-t), láffl) a nat—čie, aáflabem
nafíí círfme a mefflere'bo buffemm'bo
gimota nafiebo, 5álezí nám nefmt'rně
mnoho na tom, almťbom přeíměbčení
lmli, ge tento gáflab jeft pemnť) a ne:
mpmratnť). 91 ble, nepřátelé Šřriítomi
fami fe poftamli o naífe přchvčbčéní,
oni íami prcti ímé můli ííon fmčbřomé
te' fmaté ptambh, gc Šřriftuš icft Gpn
2303, žBůl)a fpnln člomčl: na ně Rríftué
může fc obmclati při lmboucím foubn
froěm, můšef říci: Řuígata libu giboma
ífébo Byli fměbfowé, fbng já u) uejbů;
lcšitčiffí bobě pogemífe'bu putomání
fmébo 3měfiomal iíem a botmrbil ímětu
tuto brambn nej_bůlezitějfíi'.—

7— Emilt') čtenáři! CSU jíou námith)

rogličnúd; mubrlantů a pííalfů proti
tomuto giemeuí EBáně? Sion to ffím)
fice iiglimé, ale mířené proti mělowěfé
ffále; nemohou leč ien :) ni obrášetí
a lámati fe. žRemffímei fi řečí Mid),
uepřipoiui fe f libem m oné gibomífc'
rat—égaíebaiícím, přibrug fe rabčii ťcti-f
telům (Sáně a G nimi 11 33mm fetrmei

aš bo poílebníbo beďmutí fmébo po;
scmífe'bo Šimota. —

89. štír _;npřrl Stžín'e.

Rop; Byl Sešívš jat m gabrabě
©etbíemaníťé, ffel (šimon 'Betr a San
ga ním, ln; miběli co fe bití Bubc. San
[\vl gnám u ltejlvlpšfííbo lněge a tvfíel
B Segífíem bo fíně_ nejmvčffíbo fněge.
QIle *Bett ftál u bmeří meufu; řefl paf
San mrátné a nmebl tam tafé iBetta.
Gtáli bal tn paclplci a qugelmíci u olmě
a 3abřímali fe, nebo Bplo gima, a Byl
S nimi i íBetr a &abřímal fe, ftere'bož,
fbvž u,;řela iebua bčmečťa, a naň Bula
voblcbčla četla: 3 tento [ml 6 Segíffem
Wagaretfl'tjmt; ale on gapřel šla: aniž
mím, ani rommím, co pramíš. 8 mpfíel
men přcb ííň, a folmut aaqvírval. 91
lbbg mprbágvl ae bmeří, mřela bo iiná
těmečřa a řefla těm, fteříg tu Bnli:
3 tento l—t)la Segífícm masarctffúm.
“JI on opět zavřel B přifabon: iRegnám
tobe člcm'čfa. 91 pomalé cbmíli příe
ftmwili, ftcříš tu ftáli, líšettomi a
řcfli: Siftč i tt; 3 jeho učenuílů jfi,
neb i trvá řeč prograguie tebe. S“ tgfé
jeben ge ílušebuífů rteilvnčňíbo lněge,
rřílmsm') tube, ltetémuš EBettuťal nebo,
čelí: Sbališ jíem já tebe newíběl B ním
m gabrabě? Iebl) počal ÉBett fe pro:
flínati a přifabati, geta; negnal tobe člo:
měla. QIfu); ou iefftě mlnmil, gagpímal
lobout. 921 olxrátim fe *Bán pobleběl
na 513mm. S rogpomemtl fe *Bctr na
ílomo gBáně, ftere'g mu řekl: *Brme'neš
fobont gagpimá, třifra't mne sapřeá.
3- n\pffeb íBetr men pla-lal hořce.

Roaiimání.
1. 3 této ubálofti l,;c pognati, ia!

málo guá člomčf fmou mlaftm' fřebfoft.
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Gpoíebá člomět \veImi c'afto fám na
feBc, ale fpíííe [\1) mě! fám íoBě ne:
bůměřomati. Sřbvg *Bán Segíě přebpoz
měběí EBetromí: „fbříme ueáíi fobout
gagpímá, tl) mne gap—řež,“gatmoutiía
tato ítoma *.Betra hadice; on mpfíií,
ge fc iemn bčjc meíif'á fřimba, anť %;
o něm tafto fmtjfííí, i obpíraí múpoz
měbi miftra ímébo a obmítaí vb íebe
tafome' pobcgžcní Bupřímnou Doríimoítí,
g::

an obtun'iI: „23mm paf měl 8 tebou
semříti, negapřím teÍJeJ'

mcg naftoite, tento lung, [terúš fe
přcb frátfou babou ííanvuě gapřiíábí,
ge negapře fmébo miftra, ten, 12113ne:
bámno iefítě m gabrabě ©etíemanffé
mýtaftí meč, aiu; báiíí fmébv (Edna,
mm); gacbrvěí fe při fíolved) nepatrné
běmec'ft), ana m něm pcgnaía učennífa
Sešíffoma, a on'QBoDem fe bofíábá, ge
negnd bo. Řbpg tafomý mus, Hen);

nabffon icft pcmnou mírou a Inc nei:
wěručjffí Iáítou fu Sťriftu, Foggapofítoí,
ťteréboá fám 55cm nagmaí ffáíou, na
ftcrég mgběíá círřcm ímou, Íbn; ten
fleííz. Ebo mebíc fmi a můšc B Bcgpečf
uoftí říci: Sá jíem bufti fiIeu, já ne:
dpvíaím, ici fe nebojím pofuífení, já
nefíefnu? *Břeě to mffeďo ale \velmi
mnočí Iibe' fuji fe a flamvu [id)ou bít:
měrou m febe, m fmou můíi (1ln ímou

ctnoft. žRobíčoméfpřáteIé a bndwmní
paítúřomé je mamií, abl) Btou aneb
onou oíoBon negadja'yíi, ftce ze je ímebe;
pěftnunomé mníaif, ge c'eft, fterouž, iím
fbo fttoií, bart), fterég jim Foo m oBět
přináfíí, fráíná floma, Íítbocem' a po:
cbíebomáuí, ftetómg ic fbo mnabf, fíi:
Domě, jimiž je Ebo f fobč poutá,
ze to mňe není nic jiného než mnaba
a paíf, abl) lv ni přimdbeni BpIi a fmou
ctuoft tu pobřbiíi. mcgmatné moídní. —



—220—

megfnffená míábeg, Ba čafto i úpíně
boípěíe' oíobp Bpmají tím popugent) a
ntašcnp, mpíííce, ge taťolvpm bůměním
o iciid; íIaBoíti fe jim fřimba běje.
3 obpolvíbaií ng mpftmbp přátel : 23mm
Beň ftatofti. (ši fe Boiíte m ífntfu, ge

fe tať fnabno nab ímou cti a nab ímpgn
froěbomím gapomenoutí můgeme? (gi
newíme jařé břícbu jfon náfíebfp? (Et
mpíííte, ge .Be'řeme fagbé fíomo iinpd;
Iibí ga ptambn? 9321317íe gajifte' o febe
nebojíme, ifouce bofti boípčít a gfu:
fíení. — inf feBe ffáíí a ímé přátele
nfonejffiti fe fnagí; aíe m bofti frátfe'
tobě oponfftt' je opatrnoft a fila a oni
břefft', jafo břefíiío iid) tifíec pteb ními,
fteří taftéš přeceřtomaíi fíIu floon a
to neBeůpečenftwí cnofti ímé fe pouíftěíi.

2. 33:93 mágíme tento pát ŽBCÍI'G,
jinať apoňtoía potulného, pognálne při;
čim), ftere'g po f tomu pábn ímebíp.
*Břeberofíím naífptníe fe nám jel')o při:
Iiffná bůměta m Tebe íantébo co fošen
břichu iebo. 21 totég úplná příčinou
pábu n mnobpď) jimjcb. <>Z|3rotogbí fn).
&qnác: „(So pobnit'áč, taf pobnifej,
iatobt) ob teBe nic negáwifeío a bíe'ó
na 23090. taf, jařoBt) rofíe jen ob nebo
gálviíeIoJ' QI ím. Qíngnftín bofíábá:
„iRifbo nebube fiíntjm, teč ten, fterpg
jeft íoBě mčbom, ge jeft fíabúmf'

Érubá příčinapa'bn$etroma Bota,
ge opomenul fe mobíiti. QIc'*.Bán_mtu
noc, fbpš fe na bože Díimetffé fílve'
ímrti připramomaí, xofccfráte $etta a
oftatní apofítoíp tmobíitbč Bp! napo;
menuí, ita: „E)Jčobíetcfe, abp fte nez
meffíi ro pofuííení“ nínnI $a: opět a
opět. Mobtitba jeft a gůítane wábpďt)
gimpm a nepřebranpm pramenem, „;ně:
bog bnffe Iibífá mágí a_pije mffeíifon
fíín froou to boii proti příďm. Ščbpg
bnfíe ro mobíitbě uftámá , Brojí proti

ní 5115bud). % ř ípraivebtnoftí fžeffanffe'
nitbo nebofpěje, a lv ní fe nifbo nen:
brát, Ícč bojně Ba. nenftáíe ttmá na
mobíitbč mroucí.

Iřetí příčina pábu $etroma Bota,
ge fe puftií w ífutec'né nebegpečcnftmí.
Dn meííeI na gapřenon bo ííně nej:
mpěffíbo fněge, (dít) gbaíefa pogotomal,
co fe ftane 6 *Bánem :! míftrem je!;o,
tu paf lmníftí fe to fpoíec'noít fíuáebnítů
a ítugef to!)o bomn i m fpolečnoít po:
d)opů, fteří ptomágeíí EBána. E))Íobío
sBetwmi fnabno napa'cnouti, ge fetam
togpřebe řeč o *.Bánn Segifíi a ze fe
fnabno prograbí co ctitel a učennít je!)o.
ŽDIěÍfe tebp připtamiti na to, jat fot—ě
má u) tomto ínabno možném pábn po;
čínati, a necítiízíi m Toběfill), lvpčnati
po přeb tímto Druhým a nepřátelífpm
Iibem, i trpčti B $Bánem imám, měl
gůftati \DCIIÍII. SID wife ale nepřímo
íBetromi na mpr a proto; netuffenpmi
otágfami přetmapen Bpw, téz me ímé
obpoměbi fe bříffně přefmapií a 3 Bágně
přcb utrpením wIaftníln gapřeí sBárta
ímépo.

EBobaně fe běje Iibem, fteřííe bo
neibíígfíí pžííegitofti f přímímÍebfomágně
pouňtí. Sim tiííeeré pa'bp, jen; je
potřati mobou na mpíí nepřipabaif a
oni netuífem'pmi měcmi iíonce přefmcv
pcni, při mffí bolavé můíi ímé, benim
putují ga opět. *Bročcg fbog fe (ímé
bříďnt ubáíiti, ntifei přcb mňclifou
přííegitoftí Éněmn ; gbe toíifo lo útěfu
fpočíwá mítěgftmí a gbe útět není ma:
Iátnoft ale brbinftmí.

90. jináč li _;nufal.

QI ftp; Bpío ráno, utabili fe tní:
gata fněgffá a ftatffí Iibn, apt) Segíffe
na ímtt mpbaíi. 3“ mebíi I)o flvágaz
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ne'Bo ! iBontffénm ÉBilátomi mlabaři.
Žebt) toiba Sibáě, není; bo atabíl,
gelu) obíouaen Bpl, Šelel tobo, a na:
mrátil gaíe třiceti ftříbrnnď) fnfgatům
lněgflt'pna ftarffím, šla: 55mm iíem,
atabimlrem íptameblimon. "llle oni
řefli: (Eo nám bo toho; to míš. QIpomrl)
ftEíBtné n) duálně, obňel a oBěfil fe.
sJIle fníšata lněšfřá m3amfíe tt) peníge
fonpili ga ně pole brnc'ířomo fu popř.-lm
pontnffů, (: nasmáno jeft to pole, l;.as
felbama, t.j. pole ftme.

“Rogiímání.

1. ŽBáfíeň mebe fsápnlnž; o této
prambě íloěbe'ítrud)lilvt') ofnb Sibáffům.
Dnť 3al)ořel máíTní po peněsíeb; alu)
fe těě bopíbil, fagte'ly) cbápal fe pro;
ftřebfu; nebrogil fe ani grabt) ímébo
bobrobince a lniftra. QBáfíeň ta obln:
ffila floěbomí iebo a Heptala jemu, jal
fpofojen, ano ííťaften Bnbe, ag lebhjm
gpůfolaem bopíbí íe bojnébo giffu. ?lle
jal meliceBol fflamán! Sal mile to tu:
fdd) měl l)(meBnon mgbu ímou, prolm:
bílo íe fměbomí jel7o. %iběl brogné
náflebťp gločimt íme'bo, miběl ge íBán
jeft gaiat, ge pocboporoe' ftntě gaba:
geií B ním, že on ímutně fráči [fonbu
a to fíonbn nefpratoeblimémn, loiběl
bále, ge ieft “Sán a boot-obinec jel)o
f fmrti obíougen a že ímrti mice nenjbe.
En naiebnou mpffleblt; plamenp galu
lo prfecl) iebo, tu mu pablo na mpfl,
ge nejňleóetněmíbo čloměfa, ge bolu-o:
bince loeňterébo Iibftma, ge laoáífébo
mpflance, že Řrifta topbal w ruce Beg:
Bognpel) a ftuton mftou nahvan'entjď)
nepřátel jeho. Gíoábt) l)o Bpl nyní ráb
mpďmátil ge ílaotn nepřátel jel)o, ale
to Bplo jiš wěcí nemoznon. 3 glořečil
ímé loáffni, ímému lalomftroí, necbtěl

ůříti míee mgbu tal banelmč mpbčlanou,
ftříBto bříťbem gaflougene' pálilo bo eo
řeřamé nblt', i cbte'l fe bo čbamiti, abp
ft nlebčil ; bříme ale el)těl obloolati, eo
učinil, a proto; ífel, alu) mluloil B těmi,
B řterpmig bříme ímlonnm gram) nmlu:
mil. 3“ IDIQCÍjim peníge a moflí ínab
Šnoma lopjebnámati S nimi, alan pnftili
Sešíňe: „Búřeňil jfem, grabim frem ne:
loinnon" tat loolá, „gbe roeůmětenaspět
mgbu lrlvamou." *Botfal fe ale s tme:
bt)1ni írtci, ftrgil jen p_ofmčd)a proto;
lot-bl tt; pem'ge € citem nejprubfííbo
galn a alofti na pot-lupu d)rámoloou
a obfnmpil. Go má činiti upuí, Íbn;
Běl) tědno měcí mice niiafg gaftalviti
nelge? ímá blebčti na to, jal *Bán
na fřígi no lteínlírnpd) Boleftecl) umíral?
EDMfe iemu mrbnouti lnobám a pro;
fiti 5:1 miloft? Sema nelse pro gal a
lyanbn přebftoupiti přeb ŽBána a miftra
gt'agene'bo, on mpflí, ze mu sZ[3cíntěgfon
minn iel)o ani obpnftiti nemůge. $<nelge
iemu pob Břemenem tal te'gfe'mint) béle
plagití fe íloe'tent, nelge močítlp fwěbomt'
flpóati ben co ben, noc co noc, a protož
obeffel a — ofiblem fe oBěíil.

Rho; íe člolvěl nějafe' máfíní obbal,
bomníwa'. fe, ge Bnbe n'ťaften a Magen,
ale jal lvelice fe flame! Dn frác'í
\oftříc jen Šula a Bolu, ano lagbá má:
ňeň můge čloroěfa fttbnonti a; to te'
propafti; bo ftere'š nBčbl Sibáě. Slibná
fe c'loměř obbal nemítne'mn pogímání
nápoiů bot-řád), máffninoe' bře, neročtz
nofti n) gilvotě manšelífe'm, l;něrou a
mftimofti, lafomftmí, gabálcc, pobmobn
a Hamu, čajifté pobřopámá froon lm:
boucnoft; wife to mebe Eganebbdmání
pominnoftí (\ prací rogličnpcl), tnbíg tafé
to neboftatlt), Bíbu, nemoce a banlau
ímětífon. Gtran'něiffí iefftč nešli tpto
náflebft) iíou přebbáglt) mangelft) a
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bítef, nabemffeďo [;rognějffi aIe jíou
mýtitft) fměbonu', !tere' c'Ioměf máffniml)
na ímá buboltci léta fobě ďmftá. $[a3e
iemu, jeítliše na tonci totif gaóomá míti),
rogumu a fill) bufíemni, abx) žefI fám
f íobě: išoneíu, co jim fobě naíogií;
Q)“ůí)icít miloftim, inemu fe obrátím
íe írbcem ťaiicím a tefnu iemu: 5be
s].šanemne treftei, gbe bii, jat iíem ga:
ílougil, jen tam bei blazenoít měúnou. —
ale mnoho pogbťpoá me ímé lodííni i
mim; ímé, gbtbd zásahem a obiifó. je
jeho pomoct a miloíti, ten paf, Ebo;
máííen mvboutila a, náílebft) ieii íe
boítamiu), nemá ani boítateené fill), abl)
neíl btemeno běh a treítú saminilnd),
ten fi gouío'.a náíihn') tonec cini Šimotu
ime'mu. Senge tento touec není nic
jiného nezli gaeátef borfííd) ano loěc'lioď)
treítů a béb, bo fternd) ie mtbó. btifínit'
m netognmu ímém. „Bad)omei 35111;
t_agbébo ob tatomé brosne mnííle'nt'i),
bo jaté upabl Sibáš. s.lšat'lijít iaffoli
gbtefíll, jbi a m).-[)ni ie fnobám ÉIScině

bejííibo, ibn; to jeft probtjteno a Straceno
tobe na mam) — bleb fi u *Bcina mi):
profiti aípoň miíoíti a gimota Iepíííbo
na měc'noíti.

2. Bibé B řtertjmi Sibáě iebnaí,
aby iim sBana grabu, jináče íe t“němu
měli přeb 3rabon a jináče po grabě.
Sůva poneiptm tnim ptiííeí ita: „(So
mi Dáte, a já mám bo ambitu/' umi:
tali bo B mlíbnoíti, ha 3 rabofti, byli
odyotni fu ťa3be' tec'i, tteroug tnim
činil, přifměbcili tábi fgnameni, tterég
jim co beílo najetí “.Báněnami-bl, ibali
jemu tolif libu, jat mnoho d)tě[, aby,
co ílibil, mohl íplniti. Sinát ale min;
míli a iebnali B Sibáfíem, m;; budu
Boučí íměbomi ímébo přifmapil tnim
bo cbráinu, abl) obmotat co učinil,

ním poměbě! i_im',ze gtabií item hora:
mebíimou. In jiz nechtěli iípfíeti bo,
obmraceíi íe ob nebo a ibn; jim nagpět
bámaí mgtn frme, nccbte'li botfnouti
fe ii a obpoměbělijemu abutta a strátfa:
„(So nám bo toho. 211) mig“ t. i.: co
nám bo tme'bo ímebomi. (So ifi chtěl,
to máš. „Brummi iíi íprameblime'bo
není naffi minou, to minou tmou. II)
mis, tl) itím ie ítarel, iaE fe 5 to1)o můgefs
a máš gobpomebiti ptátelůni gtaseliébo,
íménlu ímebomi a Qiobu.

Into nemilou mrtEamoít a menu
m pomage litífe' fplebd tagu), too; íe
8 briíínih) m učinil) ípolef fu 1)tid)u
poufíli. Blí libé, poťub jiného f 1)i:íd)u
ptexnlonmali a poitebuji, Domaii mlíbm',
laífamí, ilibuií bon) bolt), bámaii tafe'
ínab bohaté sambamťn: limit to ale,
Ibn; cloloét — ílabod) — ob nicí) íe bal.
ptelnlumiti a. E I)i:id)ujim polnobl aneb
íebe jim pobbal, a fu); paf ali náíleb;
tomé bricha fe toítamili. In íe uboš
galia mčbalnji, tu nepřijímají ob nebo
gdbnnd) mocitet', tu nedni bdmati gábnpd)
nabral), tu na mifto mlitnoíti a Infra:
moíti naftupuje l;něm a mfta ; pramiť
pobobně: Gio nám ho tobo; n; mig.

Into ůfnffenoft milí) čtenáři! mám;
íobě na mpíli hrá, fbpfoíi přijbe f tobě
doméť ímůbnf; a Iabotnípmi ilomt) tebe
přemlumiti d)ce tgrufícni tme' pomilv
nofti aneb t iafc'ťoli nepramoíti. Sen
18'Libmi ctnoítnr'mn mohou trmale' ípolfn
ugamtem) boti a fiee fu Eonáni etnoíti;
amfiať ípo'lfl) 6 libmi btiífnmni a f tomu
ípolfp gtejmě t“pádyini btidou učamžené
ien taf bloubo trmají, bofub tyl-id)
gpaóán není, pat“ale 5 nápoje ílabfe'bo
ftámci íe nápoi trpfí; , jafobr; pelyněk
álnei nafmafíenť). — 545mm; bi ftaté
ptiílomí: „© bobrými obcuj a glnď)
íe mami" a pobobně žifají: „Be'pejeít
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m famotě bóti, negíi fpoíef fe gíbnli
míň."

91. jejiž přeh ílilúlrm.

3“ mebíi Segífíe ob Raiíáňe říši:
Idtomi bo rábuíbo bbmu. 259W pat
ráno; a oni uemefíli bo rábuíbo boatu,
abl; fe nepoíífmtnili, ale abl) jein me:
Iifoxtoetlíboberánfa. Iebr) Ivyfíeí fuim
$ilát a tefl: Samu galobu webeteproti
cloméfu tomuto? Dopowěběli: áťbpbt)
tento nebyl gloeinec, netvpbali bpcbom
I)o tobě. iš tetl jim *b'ílát: žblšegmčte
mb jej a puble sáfvna ilvébo íubte jej.
3 tetli: Mám není bomulelw, na fmrt
obíoubiti. Io fe ftalo, abb fe naplnilo,
co; ptebpoměbél $e3í6, ge m ruce po:
bann nn.)bán bube. Zem; počali na
nebo galowati, ttouce: Ioboto jíme
naleglt, au ptelvraci udgob nás, a brání
baué bámatt cífati, a pl.-umi fe bpti
Sčriftem “pánem. “levy wííel “bilat upe:
bo tabltíbo Domu a powolal Ašegiííe a
teťl jemu: Ipzli jít Emil gwowitp?
Dbpowébél ;3e3iě: ©duvli DDíebe to
Walvis, cili jiní tobe pomébeli o mne?
Dbpomebel Wat: „Bhangjíeut id gib?
%drob tlvůj a biítupvwé lupbalt mí
tebe, i co; jít učinil? ii.—šímtem) Segié,
ge Epilát béte tuto vtdgt'u w ímbilu
aibů, prawa; Strálowítwí mě není
gtoboto íwéta. Rbybp gtoboto íwéta
bylo trálowítlvi me, iulgebuiei moli
gajifté bránili bl), abba) nebi.)l mvbau
gibům. & tetl *.ISuát; Ženy Erat jít n;?
DbpowebélSem; Il) prawié; ja „'em
ftál. 36. jíeul fe ttoulu uawbil, a.
proto jfem na. íwét ptífíel, abbd) ímé:
bectmí wpbal prawbé. Ragby) £on jeít
gprawbb (Ebo pralvbu miluje) ílpííí
l)(aB můj (jeít pobbanbm mé žiííe.)

Íebbb sBilát bí jemu: (Eo jeft

pramba? o.uečefaie ani bbpoměbi, tím;
to třetí, mbfíel opět fgibům a žefl: Sá
gábne' mint) na něm nenaíegám.

>)!o 5 i i m á n i.

Sťllígata íibu gibomífébo obíoubiíi
“li—ina(šegíííe fímrti, poučwabž, pri) ie
webu toubal. Žim byl úíubef obů:
wobuěn minci lihu, aby; je Iib bombffleí,
ge s].Šcinfpralvebliwé byl fímrti obíouz
gen. Que m tebbejfíi bobč, the Římané
měli nejwběííi moc lv gemi gibumífe',
nemobl úíubet ínu'ti vb gibň famýd;
mpfondu byti. Duť ulufil tepnu Elita
látowi wlabaži gente gibbwífe' oguámeu
a ob nebo potwrůen býti, ano jebiuě
“„Biíátmobl báti togta3,_abl) obíousenec
na ímrt mnbáu byl. Gli tem) £ bvulu
wilátorvu čili fbomu rábuímu, awííat
bo bomu íame'bo mjiti ie vílydnli.
*Btíeina tobo byla, ze naftárvah) ímátfb
lvéIifbuoeni, a me mtroc'ením bo Domu
pobanífébo bomniwali íe pufífwruěnu
bbu. “aby tem; ie uepoíítmrmli, sůítali
prev Domem 1tatt, gábalice, abl) wilát
mpňel a mpílm'íel galubu a gáboít jejid)
pteb Domemimpfu ua míítě wbwbííeueul,
tbcg t jcpo ]"toltce foubui ítala.

išat'e' to pofrytítmí! 5 tobo fi.
gibé Dělali fmčbomí, lvjíti w Dům po:
banům pteb ímátfem melifonoc'nim, aby
nebyli poíítmtněni, awfíat čtobo íi
ncbčlali íměbbmí gábne'bo, obíoubiti
tímrti eíowěfauetoltto ueminnébo, ano,
br; neimpííe ííledntnébo. “Dobre jím
tefl jcbnou Úegíě Striítué: „Gebite ivs
máta, melblouba pogítáte, ciítíte po:
mrcbu tomvice a mír;, ale mnití: jíte
plni [oupcge a uec'íítotb“ t. i. m nebúíe:
gitbd) a nepatrubd) měced) příliňnou
íměbomitoít a pcčlimoít utagujete, u) bůz
Iezitbd) pat bofti lebce fi počínáte, tai
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se i btamni přitáganí bogí ínabnč bře;
ftupnjete.

'Břaoracenoft toýo trnýu nrůge i
meči třeífaný naícgena býti. 213otrýtcem
být bý fřeffan, fterýšbý Hutí neínn'rnou
loábu na to, se cbobí na pouti anebo
bo fofteíů mgbátenýd), nie bý aIe oto
nerbaí, abý být Šin: fprawebliwě a po:
ctiroě, abý fe mýíttíýaí Igi a pobtoobu
to obcbobu a remeíín ílvém. Gem bý
náležet třeítan, fterýgbý íe prííně boítií
to páteř aneb to jiné ob círttoc nítano:
mene bný, ate neroýtorbt bý ge írtcc
íméýo gáíít" a mftu proti btígnímn ímé:
mu. Iatomým pofrýteem být bt) té;
číoměf, tterý bý čeíebpíiínií pro malou
neopatrnoft m ílugbě, pro nepatrnou
fífobn, jí; ůttebopatření učinila , toýo
bý fi aIe neloffímat, gc c'cícb cbrárnu
s.Báně nebbá, noc'ntm ton'tta'm obbana
jeft a m bime'm ýnčrou Eleje a foptí.

ŽBffeIife' tafoloé pofrýtítwí, fbvš
totiz na malé a nepatrné toěci metitá
Habe íe maba a fpolu nebba' íe bomin:
uoftí bůíegitýd), prograguie bub meíifou
f(aboft rogumu aneb ptetvrácenoft frbce
anebo obé; proto; tašbý rognmný a
ffíecbetuý c'IotoěE potrýtce nenámibí,
iemn fe ímčje a iemu íe loýýýbá. “Dobrý
tebý měj ;retet fbůIegitým pominnoftcm
fmým. Iýto přetetoífím fonej, onýť
jfon cíl mečbemiýo a pobun'nta bubon:
cíbo Šimota, bat tebrtv bbej o to, abýs
tafý gaboft učinit pošabatotům menfíím,
mramům a gbůfobům ftce bobrým ale
nepobftatným čili lvebíejfíítn, fterég ifou
jen gemnějňí rouóo, bo nebo; fííetýetné
fmýfííení íe ufrýmá, aneb afpox't fe
ufrýroati má.

2. *BánSešíě bí: „Šráíotoftmí
mě není 3 toýoto Pošta.“ Ičmito
ftotoý bat ŽBÍIátomi na froguměnon, ge
nebagí po foruně toýoto froěta,. se není

a necbce býti mefiáffem to tom bínbném
fnrýíín, tv jatémš Sibé bo oc'efámali,
nýbrž, še fráíotoítmí , o ftere'mg míutm'
a ftere'g ga ímé mýbáma', ieft fráíomíttoí
to jiném fmýíín, totiš fraíoroftloí , pa:
notvnictm' brambý a miíofti fu íbaíení
pofoíem' Iibífe'ýo, típoiení Iibffýď) bufft'
€ 23obem to říííi nebefte' na měfý.

Uma; milý čtenáři, ze i tos být
přiiat ga úba tc'ýogfráíowftmí Ériftoma,
ga úba círhoe jcbo na četní, tbog jít
na Třtn ítoatém být poímátnon mobon
toe jmenu Qioýa, Dtce, Gýtta i “Emba
ímatébo obmýt a poíměcen. Iebbý
rotiíft íe tr bnffi tmou netoýýíabite'oíný
gnat fýnoloítmí bogíýo, týB probtáííen
být ga bratra Sí'riftoma a ípoíubčbice
iebo. —' Qtte týé tafe' tenfráte učinil
umtumu BŘriftem. Dn ti bal bůftoj:
noft bíte! Qiogíd), mýfonpení ;, otroctroí
břítýu a nabějigimota roe'c'ne'bo,tý pat
jít fe gatrágaí betoně to nebo tvěřiti,
ble gáfona jeýo šití, a třefťanífé ctnofti
fonati. Snuge boítál jfi ílibu ílve'rnu?
alebáě tráíotpftmí iBoáíbo a ípratoebíz
nofti ieýo? (Si ínab blebáě neiloíce a
btatoně měci toboto fměta? “©báě o
ctnofti freífanfťé? £) Iáffu fíšobu,
o Iáffn tbíígnímu, o Iaífn Énepříteli?
D čiftotu bnfíe? ©na3 fe býti wěrným
pobbaným nebeífeýo trate! “Big,prapor
jebo — fříg; fnčmu ýíeb, při něm ftůj!
ŽBig ecftu É trůnu iebo — to pofání
upřímne'm a to spotoěbi; tou cbob! %ig
trůn jebo ro oltari, toig, jat tmůi fráí
5 tobo trůnu ftobč fe f(ont', tobě toftřtc
mýóágí to nejítvětěiffí ímátofti oltářní;
pofpr'cbej f němu a břijímei bo bo ítbce
ímébo, můgeeíi býti trate miíoftiměj:
fítbo? Wognozti nemiíoroati bo?

3. *Biíat íýIebaI, ze Segíš jeft ne:
minnen a protog bo cbtět ímrti mýta:
niti. *Boítatoií toebíe nebo Iotra $a;



rabáňe a tágal fe libu, tterébo by měl
propuftiti? Qibpat zábal abt) probun'těn
bbl Ěarabáš a ulřigoioán Segiš.

Seft to tb; lib, Hen); Sjofpobin
přeb jinými nátobl) mbtoolil a ltetbg
měl gaflíbení, ze mu bube ban ímefiáě,
nyni paf gaba, abb bt)l uřřišomán. Seft
to lib, iebog nemocné S'egiěnabramomal,
ieboz ílebtjin grat namraeomal, jeho;
blitcbbm ílncl) bámal, jebog málomoené
čiňil, lib to, jen; 31:qu ŽBáněgdgračnč
togmnogenť) d)le'b přijímal a tebbt) bo
fmbm trálem učiniti d7těl, lib to, jenž
přeb nětolifa málo bm) sBana pleíaje
bo Setníaléma nmebl. Iebbt) molal:
„„boíana íbnu išDamibomu" a bneé
mola: „llfřiguj bc." Sata to netoběč:
noft tol)o libu a jařá to proměna
to jebnáni jeho.

sBognej gtobo, 5503111)čtenáři! ge
člotoět nemůge nilbt) fpolebati na přigeň
libffon; onat' ieít \vttřalvá břiliŠ. iDnes
niobon tobě libé toelnti přísnimi býti,
sítta mffaf potfá tě negaílongené gaban;
beni, ftibne negatoinělt') l;něro tmě mrcly
nofti, tognefe fe o tobě lgimá bomlnma
a — břigeň libífá ta tam. „Qteřijinbt)
tebe blebali, nyni fe mbbbbaji tobě,
lteři tobě bmořili, nbní potnpnií tebe,
lteři přátelftmim tmbm fe bonofili, nbni
ftpbi fe ga tebe. Sfizli neminen, trpíšali
fnab tař pro prámo a ptambu, proto
geš tonal a fonáě bominnoft ímou,
nebbei té proměnb, boba gfonňfb přejbe
a libé pognaii febe, i namtáti fe tpře:
befflé a gaflougené úctě tmě. 521fbbbt)
fe i neftalo, pamatuj, ge i Gpaňtel
tioůj utrpěl a mlče ínáffel nebobu tuto.
ŽReniučennif nab miftta. —

QI botffíěíli fe ivfíim prameni nab
obamnbm nembětem libu giboloífébo, bei
pogoř, aan fain tobobobnl')newběttžBo:
bu neupabl. QIfboiimnogi libé taljebnají,

ze fe můge o nicl) říci, ge báloaii přebnoft
$arabaífibřeb íBanemSegiííeni. Sřbbgtoz
ti; to nebéli a me fmátef grooni fe na flušbt)
23031) mbďxíěejí 3 bomů frobcl; ale ne
bo cbramu, nóbl-3 bo — bofpobníbo
bomu a tam neběli trámi při tlaebáni,
při lpře a jiném mpragení.

Sint libé majiee břeb rnfama tnibt)
bobré a alé, fteré fe čtení moli? gie
tnibt) mgbélámaiici, gbogné, ne pifmo
fmaté, tnto 't'nibn mn'eď) tněl) , núbřg
oni bámaii přebnoft fnibám píanbm
na potnbu cítíme a min;, tnibdm tře;
ftaníté etnuíti bobmracnjici.

Sint libé maiíee břinéfti nějafou
peněgiton oběťna cbram, na jely) obranu:
anebo ogbobn, aneb niaiiee tonati ítutet
třeítanífé láítb, jaťoá jeft přiípimáni
bátfů na ivbbráeni ffpitaln, cbotobnice
a bomn d)ubi)cl), ivelmi íe mtgi a po:
moci ímé obbítaji; ale řbe fe o to jebná,
abt) pobpototoali bobnilů pro mgrašeni
ímětífé, nefTetřía nelitnii ničábnóď) pe:
něg. i)?ebámaii tito libé přebnoft bříďm .
přeb ctnofti třefťanífon? Gmětn přeb
fBobem? $arabáffi přeb Segín'em?
Régbt) tito libé pognali ímou přemráz
cenoft a naftonpili ceftn ptamou!

92. ješíš přeli ňerubefem.

Šibpšnepřátelé Segiffomignamenali,
ge lišilát nemá úmbflu tobbati Segiffe
m ímrt, filili fe mice a borágeli na
mlabaře řtonce: Slionřif lib po tvn'eni
Šubftmu uče, počalo ob Gýalilee ag íein.
Uflbffem bat €|3ilát o Galilei, tágal fe,
bnlzlibt) Segiš čloloět Galilejjtt). iReb
(Sialilea, boření čaft gemě iftaelíté, bbla
pob mlabou ©erobefa tetratcl)t). Stbng
tebt) pognal žl3ilát, gebt) byl Segiš 3 moci
©etobefotot), poflal bo f iberobeíomi,
Hen); byl to 3etnfalémě to tt) bm). ©et-o:

15
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bec našem Segíffe, grabomaí fe meími:
nebo ob mnobe'bo čafu gábaí bo míběti,
proto ge mnohé mčci o něm Er)! íípfící,
a nabaí je, ge Bv něftetť) biro ugřeí ob
něbo učiněný. 3 tága! fe bo mnobúmi
řečmi, ale on jemu ničebo neobpowíbaí.
Rnišata pa! fněgífá a adfonníci ftáíi,
gaíujíce na nebo. ©etobe6 paf fe ímým
roojffem pobrbí jim a oBIefjej ro roucbo
Bílé, poímímaí fe jemu a obeanI bo
gafe ! €|3iíátomi. 8“ učinění jíou ©et
tobeB a *Buát přáteíe' to ten ben, neB
přeb tím Boli mejpoíet nepřáteíé.

Moaiimani.
$iíátomi meíiee na tom gáíegeío,

(159 je obíougenf “Edna Segífje mpbnuí,
mčba ge neminen jeft; necbtěí jebnati
proti jmčbomf froe'mu, ač poban 591.
3 btubc' ftrann aIc gibé naň botáŠcIi,
núr; ŽBána obíoubií, a it) tafe' nechtěl
na febe popubití, gnaje globu a míti:
moj't jejidy Řbpg tc'ci; ujípffel, gebo
Segíš Bol toíaftně pobbanúm betobef
formám, cbtěl j e 3úřabu foubníbo ro tomto
pábu toomťnouti a obřdgaí gibp Efoubue'
ftoIici .bnobefowě. 3náme jiz tohoto
berobeía; jeft on lolábcem gemě ga:
[iIeije', Herb; Bol něm,) ctiteícm Sana
fřtiteíe a paf bo ba! ro žaláři obptaroiti.
Iento mag, jen; mnoho flocbql o čineď)
Seginomúď), šáboftim Bpí pognati můBec
cbmáíenébo bimotrootce ; i bomuímaí je,
ze EBánpřeb ním nějafúm bimem je pro,
jemi; mozno tafě, ge bo bnětlo fměbomí
a on je cbroílemi obámaí, ge fnab m S'cgíe
ffi íe objeloií opět buď) Sana třtitcíe.
gta! je mu tebn melih'; tobčť, se mu
bána přííešitoft pognati prorofa ; ina:
gareta.

21mm! sJšííát je íťIamaI; neboť
gerobee nefoubií a necíjtěí fonbiti Se:

Šíffe; nana! ge Segfč bpm gajat to See
ruíaíe'mě (: oBáanmáu u 513mm, náleší
přeb foubnou ítoIici $Išiíaítowu. Gloioěf,
jen; nejebná togbobně bíe ímébo ímé:
bomí a rogličlujmi oflifami je pomine
nofti ímé topýíjbá, lveImi čaj'to je flame.
ŽRejIe'pe jeft jíti a jebuati, jaf ipm;
mebínofi a íměbomí fáše, ať pojbe
3 toho, co pojbe. Ia cefta jeft nej:
fratfíí f cíli a jebiná pramá. (Libya
tráctmí, jen; Iec'fp jiným Habe, čaj'to:
fráte íamo m těd) Ie'c'fád)nmágne. *Biíát
&ajifte'ďmtroftí ímon gibt; neufojií, fpíne
je jefftě wíce pobrášbií , neboť při nát
tomtu ob ©erobeja jen jefítě utbutněji
gábaíi, aby ba! Segfffc ufřišoroati.

?líe tafé ©etobc€ fe jflamaí, neboť
boufaí m prorofu %aaaretífe'm pognati
číonaěfa, ftert') bo a celí) 'DTDůtjebo uč:
jafóm bimem obmefeíí, a- hle — on
poónal na něm pouge číoměfa nígfe'bo,
gaíem jetořenébo , !vaaúou ífííčenébo,
Men,-33ani neobpomíbá na rogíičné otágtt;
jeho. Dloííem iv oíobě iBáně jeloila fe
tafé neobyčejná. loeíeúuoft a bůftojnoft;
io tom, ge f otágfám berobefomúm “Bárt
míčeí, IešeIa tafe' bůíegitá pro berobeía
obpowěň. QIIe té on neroguměí, jafog
můBec n\eIeBu :: bůftojnoft ?Báně ne;
poguaí. — $3ibe'brubí, wáffnimi a 130in
nemají fmpííu pro ctnoft a 'cůftojnoft
meebetmjď) líbí. Dní mfj'eďt) oftatní
měří ble mírt) fme'. Sui může něm)
a bíuťbt) pojou'oiti múřečnoft něftere'bo
řec'm'fa, jat jíepť) obbimoroati íhooftm;
obrq! “Eat tbo nemá šábné goognofti,
šábnébo citu pro ípralvebínoft, Ebonemá
Šábnébo ítubu, jat můge 350311011,fpra:
roebínoít a ftub ctíti a toeIeBiti na jiném!
Stanenoft učí, je [)L-libí)rmáč rolaftně
ctí jen gaíe rxoáče a fice tím wíce, čím
wíce tento ono!;o n) jíte těíeíne' a ímé:
Iofti ro Boji přeropffuje.



©etobe8 tebt) míba mčbíaíuébo
prorofa to ftrafti a ponížení, bIe brnbé
pomabt) ímé getty fi S ním tropií, aneb
a'ípoň borooíií, aby bmořane jebo fi
ímíď) anebo 3ttbíi. %iba ©etobe8, je
Segíé není Samem &titetem, cítil jc ufojen
m frbci jme'm, a taf jařo na poběforoáuí,
ge 513th cbtčI panomniďútb prám jebo
bebíimě ffetřiti, poííaí Sešíffe opět 513%
Iátomi nagpět a poftonpií jemu ímé ja;
ře'toIi ptámo panomniďé nab číoměfem
tímto. S“ ftaIi je, jaf bí Gmangeíifta
s.Báně,oba tito nefbtamebíimí panomníci
přáteli; ob toboto bne. “Břígíočinn ftali
je přáter. — io měrn bylo přáteíftmí
autogené na sáňabě bíbne'm, tafomé pici:
teífímí negaííubuje toboto fráfnébo jmé
na; neníť nic jínébo než, ípoíčení fe libí
ueftoěbomittjď). “Dějepis mpbramuje,
ge oba míabaře brat) na to poftibía
pofuta ípramebíime'bo iBoba; nebof oba
fun-zeni jíou ae fmbcb panolvuiďbč)
ftoííc (: u mpbnanftmí bíbuě jíti a bíbně
gemřeli.

93. jejíž biřumún,ttním kormwmún
a na [mrt ohromen.

s]3iíát paf ímoíam fnígata fněgffá
(: přebftameue' a Iib, řefí fnim: Qaíi
jíte mi toboto čIomčfa, jařobt) obmtaeet
Ížb, a bIe já přeb mdmi moptámaje je,
áábne' mino jfem nenaíegí na tomto
e'Iowe'fu3tobo, co na něj gaíujcte. amfíaf
ani Setobee, neb jfemmáš ! němupoíIaI,
a ble, nic bobne'bo jmrti neftalo fe
jemu.

SJM paf rolabaí: obyčej na ten
Hamm) propnftiti Iibu měgně jebnobo,
ftere'bog bp cbtčli. 3“ mě! tebbáá měgně

gnamenitébo, Herb; íIouI 23qrabáš, a
m rogbroji Inragbu ípácbaí. žRefl tebt)
*Biíát fáibům: Rtere'bo tbcete, abod;

mám propnftiíz slšcwabáfj'e,čití Segfffe?
žRebo lvěběí, ge jej ge gámifti obgalomali.
ale fníjata fněgffa'a ftarfíí namebíi Iib,
abt) projití ga Ěarabáfíe. 3 počali
mfjíďni řřic'eti: $arabáňe. &' žefliBů
Iát: (Eo tebt) učíním 8 Segífíem, jen;
jíome Rriffuš? ŽRťou mn'icfui: 11fři=
gomán bn'ó. SMI jim lvlabač: % co
alebo učinil ; ale oni tím wíce fřie'eíí:
Utřígomán bu'ó.

Ěebt) mgaí íBiíát Segífje a bai bo
gbičomati; a mojáci ípíetíi forum! 3 trní
a mftamiíi na bíamu jebo, a rond)em
ňartatolvbm přioběíi jej a balí třtina
m pralvon 1-an jebo; a Hefajíce přeb
ním, poímímaíi je jemu čtouce: Bbrám
bulbfráíi gibomffb; a píimajíce na nebo,
brali třtinn a bili Malou je!)o. 3 www
EBiIát opět men a řefI jim: && webu
\vám jej men, abofte pognaíi, je na
něm gábné mint) nenaíegám; i mpmebí
f nim Sešífíe, fterť) nejí forum! trnorvou
a roucho fíaríatome'. 8“ bí jim “Biíátz
Gjbíe číoměř! QI jat; jej u5řeíi nej:

mpěfíf fněgía ííugebníci mohli: Hřřignj
bo! $Ref£ jim ŽBiIát: ŽBeó-měte mt) jej
a ufřigujte; neb já na něm mint) nenas
Iegám. Dbbolvěběíi jemu gibé: 93h)
gáfon máme, a pobíe 3áfona mufí nmříti,
nebo ©1)uem 23031311fe čínií. Íebp
m;; unvňel *Diíát tuto řeč, mice fe
obámaí, a míjel gaíe bo tabníbo bomu
a řetí Sejíffowi: Dbfub jft' tp? QIIe
Segíš mu nebal obpomčbi. chb řeEI
mu Žbiíát: že mnou nemíumíč? ine;
ivííííi, ge mám moc tebe ufřigoloati, a

mám moc tebe propuftiti? Dbpoměběl
Segíč: Sřemčlbbš Šábne'moci proti mně,
fbobo nebpío tobě táuo 6 Dům; proto;
fbo mne tobě mpbaí, mětfjí bříd; má.
91 ob té djxoííe [)Iebaí bo *Budt pro:
puftiti. we gibé moíaíi: “Bropuftíšái
tobo, nejfi přítel cífažům, neb fagbb,

15*



—228—

Ebo fe činí fráíem, prothm' íe'cííaři.
Žebt) uítvfíen) ŽBiIa'ttyto řeči, topivcbl
Segíffe men, a jefftě iebuou I)IeběŠegíffe
mvimoúcbiti, ře“ Šibům: (Žihle ftál
máš! ?Iíc oni fřičeíi: QBeůmi, ufřišuj
50. “ZMjim Š.Tšiíát:Řráíe maňebo ničí;
šuii? Dbpomčběíi neimpěffí Íuěgí:
Ščemáme fráIe, neš cííaře. ŽBiba tebp
sBildt, 3er nic _neprofpčí, mgam mohu
umýt ruce ímé přeb Iibem, řfa: E)?eminenť
jíem já frlví ípramebíilvébo tohoto; mt)
miste! 21 obpoměběw mífeďett íib řefí:
ŠÍICW jeho na nás i na nafíc mm)!

Moaiímáuí.

Žmihj čtenáři! $!) ifi fe čaftofrátc
iig růženec mobíií a při oné čáítce, ieng
flame mňgenecBoíeftný, proudffeí ííoma:
„QIpogebttanť) píob gimota tměbo, Sešíě,
jen; BDI ga náš ubičvmáu a trm'm to;
runcmán.“ Élie umágií jfi tale, co ta
ííoma gnamcnají, iafé to ubičomáuí
s.líšánč E910? co 513mmpři tom trpěl?

s,Tša'n ŠeŠíŠ bo naba ímIcčen a
f ílonpu famennému přilváSán jfa byl
mrífán bičíft), jejióg Eonečft) btebíft)
opatření) 59h), taf ge fagbé ubeření
5půfobilo malé jígíimé rám) u) Míši a
m mafe, a tím nefuefitebíné Boíefti.
íťělo umrífane'bo proíefáno 13910 na
íta Iuífted), fůge m maítjc'f) c'a'fted) BpIa
obloupána ob mafa a těío frmáceío
gtoIiÉa te'á tan.

Edgeěeli fe, proč ŽBČUIpubftoupií
tuto brusnou trmeň ímébo tělo., sní
vbpoměb: abt) fmagaí treftp, ttetég ga:
wiuiív [ibftwo bříffuon rogfoffí těIefuon,
fw; totiz proti fmúm ííibům ntangeíffým,
a můbec proti přifásáuí ífefte'mujebnaío.
Baf obarvne' muíí tebt) Býti břítýome'
ímiíftmí w očíd) 580316), Fox); boftiuči: ?

nění ga ně tafomóď) Boíeftí ftáío wp:
fupiteíc íměta! Šuf bůíegitou měcí
jeft, abys fe jící) nmaromaí, a umí;
1Dpofuff ení na tuto ttúgeň s.Báuěmap omi:
nuje, gíé d)tíc'epotíačomaí! $rot03 moíá
ím. iBameI: „memíteelig, ge chrám 2393
jfte a se 59116)Éogí přebúmá me más?
ŽŠeftIi ge paf fbo chrám ŽBogípofifmrní,
tobe gate-ati 23131),nebo chrám Žóogíjcft
fmatť), Hen); jíte um.“ (1 áut. 3, 16.)

IIBičomáuím E910 těío *Báně gra:
něno tafřfa 1mmffed; úbeď), toIiEo I)!ama
sůftaía Beg ran ; amffat tato čáíť těla
měía smíáfítuím gpůíobem grauěna Býti.
Gpíetíi totig fox-unu abobíamébo trní
a mtiffíi ji na bíamu iebo. Eim Bpío
fpíněno, co o něm přebpolvěběí pro:
rot Síaiáě: Db 5pobunobt) a; bo lvrwu
Mann) není na něm gbramí, ale mn'e
rána a afinaícft. (1, G.)

Iášeězíi 7e proč 213611i bíamu fmou
pobroBiI mufám tafotmám, gui obpoměb:
abl; mptrpčl trefu) ga bříóp rogumu
Iibíťébv. Go; tn hříchů uve fmětě, fteré
ppfíuť) bud) Iibffť) páďyá, an fe gpírá
přijnwuti giemení 25031) an mpmxjffh'
rogíičné ndmítfp proti mčc'nc' ptambě
2303) a fu); číoměfa potřá neíTtěfh',
na %Oba gebrá a fe tafřfa G &nbcm
bábá; což, tu břídil, Íterég pádxi čIomčf
rogumem ÍID1)III,ge lnyxtltjfííí left a Ham
proti Bíígnínut, ge gapomínd na bobra:
bim' ob jinýď) přiiatá, a že fdnvaíuč
fmcn oBmgotmornoft naplňuje íntiíxlými
obtagg! QI sa to ga m]TetrpěI Remus
rám) gpůícBeué trním bíarvu jeho omen;
c'uiícím, info; bí ím. *!Iuguftín: „mafie
gíe' mbfflení Eglo ono ttní, Étere'g ra;
uiIv 13mm“

S)?ugetoto mčba chraň fe gnomaňotaz
ti sEdna mpífleufami roubamťmí, dymň

_fe mífí Ifti a lvfíebo úťlabu proti Bíígnímu
fme'um, gaóomej mgbp m bobte' paměti
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bobtobím' ob jinýd) naůpté a nebej'
*ábnc' o fm 11 ma Ienřám nečiftúm!&

2. SDimná tc měc, nepřátelé *Báně
ótčíi ponígiti *Bána a pomýfíili bo.,
%eměřili, gc In; 59! Éráícm, a hřebce

\;,x

Iomuvmali bo. © fox-uno" na bíamč *

guamením bůftoinofti ftáíomffé proti
míaftuí můíi ímé. —-—C—míícm nebyla
forum ta Éoruna se čím, jafoš býwají
obyčejně forum) _fnígat to!)o ílvěta, ale
fráícmftmí íBáně IICÚDÍOtafé fráíemftwím
tvýwtv ímc'ta. *Bcbftatně íífíilo fe vb

frác'i (Edu f fmrti, Éoruna fhví fe na.
blamě jebo m nejííalvuějfíí boBěŠimuta
iebo, při nejbůíegitějííím bíle iebo, totiz
při ropfoupem' Íibftma fmrti jeho Bo:
Icftnou. 91 taf tito nepřátelé fami Ipv
mpbláftíi ga weíifébo fráíe a poctiíi bo

Iráíowítmíd) cbpčeiuÚd) fnígat. íl'Sáu
Segíě M)! totiš frálem buffí [ibífúd,\,
alvfíaÍ ftáívwé fmětffti mají pouge moc
nab ftatfl; pogentífými pobaltltljd) fmóó.
iBáu Segíě wíábne gáfom) lvěčxlúmi,
neproměuiteblmjmi, na tomi vuom fmětě
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platnými; fráíomé ímčtn'tf aíc bámaií
golfem) jen na čas a c'afto je mění. i|3án
Segíš bube foubiti pobbané ímé na ioubu
po ímtti, ale _ímětfftífuígata fuubí Iib=
ftmo pouge a; Ebrobu, paf íbaííná úplně
moc jejid). —

Égbor tem; forum; Bege mffeď)
íhvvftů, forum) ďmtrné a Boíeftné, jeft
a gůftaue Segíě Sřtiftuš _frálem nejíta:
lvnějfíím, Éráíem mefíťerljď) buffí Iibfhýď)
a tem; i *Ba'nemmňeďy frátůpogemířýd).

3. <'Biíát íe- přefměbc'ií :) neminnofti
“Bárta Sešífíe a fnagií íc gaóomati
áimot jabo. ŽBpgnaI taf mcřcině přeb
náwbem šibomftým, řfa: „Sui na něm
mim) ncnakgdnu“ 35:93 ale máfíeň
gibů ncpřipoufftéía gábnfpd) omíuw a
bůmobů ofměbčuiícícý uemimwít S.Báuě,
d)těI $iídt gbubiti útrpnoít gibů we
profpěď) 'Báua Sešíňc; proto; bo bal
utrutně gnn'ftati , a taÉ bo atteftanébo
mpítawií na obim. *Botupií bo téz,
barv ienm bwin) c'erlveuť)pláň t mojení ff;
ga ílvrcbní oběh), trncwou formu: na
I)!Cmm, a třtínu mífto gegía bo raft).
Ear, mpfíií, umibí gibé, ge Btjí obíouf
genec jejiď) boíti boíeítně gtúrán a boíti
quBofo potažen, a nebubou mícc ítáti
:) brbío jeho. íBrotog fám mýma! ie
f miíoítbcnftmí, fbpž,nfaguje naň, prar
mi!: „(Šjblc, člomčfl“ iaťobp řeIÍ:
Umagtc jali smrířán a oBoIaměn jeft
tento éIoměE! Bibé mffaf necítili gábné
útrpnofti 5 *Bcinem a d)těíi wííí moci
bocíliti fmrti iebo, proto; brvgiíi s]3iIátu,
se u cííaže [)n) vbšaíuií, poněmabg íe
ujímá. bučiče. — Eato řeč Byla fice
řečpofrvtců; neboť těgcenení nabrolábu
žímanítou a rábi Bt) to 5in miběíi,
twist) 1391něfbo 3 jejid) nároba fe uóopií
Eoroubme 519mm; proti cííaři a fbpbp
ie B),)I mnmanií. 3be ale prámě té
řeči potřebomali, abl) učiniíi nátíaf na

513mm, (151)poběíiti 50 a tím pobnuíi
f obíougenf s]3áuě. ©0in tafé, čebog
gamtjfffeli. $iíát fměbom íoBě rogíic'núd)
pofieífů me fmém míabařftmí, Bál ic,
abl) nebpío mětn'íbo jefftě iitření m Iibu,
a aby paf nebyl ofočen u cííaře. *.Brotog
Bv! gibům po můíi (: obíoubií $ána
Segffíe f fmrti, ač :) jeho neminnofti
přcímčbc'en 591.

"Silát jebnaí proti ímému fměbomí,
cn jebnaí pvuge na 3áflabě opatrnofti
Iibífé, aby tuti; nefprmvebíimým (: tubíá
břín'ufpm tu5íubfem ubáiií feBe. Inf
jebnají toíiťráte libé aíe mgbl) dmbně, —
ffmé i jimjď) gábuísě. EBroto bal íBůf)
číowěfu fměbcmí, abl) Bpío pramibícm
činů iebo. Sťbo proti fměbomť fmému
iebná, iebna' proti můíř 23031'a 5trácí
mnítřní pofoj, úctu přcb fcbou iamým
i pomoc 2303 na ccftád; břífínébo gi;
mota ímébo. “Ia ieft flctba bříďju, ze
3, něbo nemůgc nic bobrébo polití. —
Io omfícm pramba, ze 5 mpřonáuí
ípramcbínofti můge na něiafou trátfou
bobu pojíti nějafd ítraft, ftaroft a ne:
přígeň libi; amfíaf tpto ptmuí nepří:
animé náíícbfp 51:31;minou a paf nas
ftupují náílebtt) bvBré gříůení 2303150.
3 gbe BDI fn) fnab “Bildt, Fbpábt) fe EDI
ble íme'Iw přeíměbčení Segíffe ujal, a
na je!)o propufítění ítáí, togíic'mfaď)ne:
imisí a protiwenftmí utrpěl, fonečně
ale Bpíbb přebce amítěaií a fbpš nic ji:
ného, afpoň to íměbomí mvgíífaí, ge
iebnaí ble golfem ípramebínofti a ze ne;
ubíígií a nebal nbíígiti ncroinnému.
Iaťto aíe neboffeí *Biíátcbptroftí ímou
cite gábanébo, anobrg meíice fc gua;
mal; neboť frátce nato upabí přebce
m nemiíoft u cííaře, 5191ob něbo čapu:
gen bo mpbnanftmf, fbeg, jat círfemní
ípiíomateíé tmrbí, fám nab feBougoufaí
a gimota íe zbarvit.
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4. BiIát ft amp! ruce a řefí:
„ŽReminenť jjem jd frmí toboto ipm:
mebíitoe'bo.“ 2%! to obpčej onobo eaíu,
nemínnoít froou meřejně ofměbčomati
umptťm entou. sBiíát je rodice mýlil,
mpfle, geobpoměbnoftfmou umptim rufou
natočil na Elamu gibů. Žito owfíem
pri fpoíuminníci jebo, jeIifog přemlouz
rvali a tai ita prosbou nutili EBiIáta
ť neípramebíimému íonbu, protož, o nicí;
Rriftué fám pramiI: „ii, fbog mne
tobe mpbali, mětňí příď)mají.“ ?lmfíaf
to minu íBiIátomu neímagaío; neboť
on pr foubcem, jen; bobře anaíne;
roimwft *Báně a m jebnání jmém bpí
mgbor tofjemn nátíafu 3bo11řene'boIibu,
přebce jen jmoboben. Rbo je bopuftil
nejpraioebínofti aneb jafébotoíi bitím
nemůže nifbp minu a obpoměbnoft jmou
ímaíiti na jiné taf, abp fám gůftaí či:
ítbm. gjptbp ti jiní; bp! t břichu tabií,
bpfbp tě namábčí a jattoíi Egapolvě:
genému c'imt léta! a mpbígel, tpš mě!
ímobobnou můli, th mobl a měl je
ímůbci a pofufíiteíi opříti, a poučivabá
jfi ta! neučinil aneb m boftatečné míře
neučinil: jfi ga jmůj čin gobpoměbnpm
a nemůgeě nim; minn jmou scela a
úplně na bíawu jinébo fwaíiti.

mp3 by ti tebp netto řetí: “Bojič
a m neběli pracuj, aneucti tobo bne,
aneb: íTřepoíti je na ben poftní, anebo:
ŽBomíti mne na tom neb onom fjfůbci
mém, anebo: Stognáfjej tp a tafoxoe'ne;
prarobiroe' řeči w obci f mému ngitfu,
já beru na íebe mfíeďn obpoměbnoft,
ga to já je tebe m c'aGpotřebp gaftanu,
na mne je mpmíoumej: fbpgbp foo tatto
Etobě míumií, bplbp to bolí; jebeflam,
pafli bps je bombmeí, ge mina tobo
mfíebo pabne ne na tebe, nýbrž jen na
topo, ftetp tě přemiumií (: najaI. Dba
jfte minni, jafo minni bpíi gibé i sBiíát.

sBrotoá při tofjem, co činíé, bobře
umašuj, ge fám 3 tobo obporoíbati muííé
přeb Ěobem, nic neměř Ii'oem, fteří tě
Ebřicbn přemíoumají. ©můbcoroe' jjou
a při foubu ob nid) opuňtěn bubeš.

94. jejiž ukřižomún.

Iebp goíbne'ři *Buátomi mgaíi Sef
gífíe, abp bo ufřigomaíi. inej! paf Seáíč
tří; jmůj na to mifto, ftere'á flotoe po;
pramne', a gibomjfp Gýoígotba. QIftp;
jej mein, potřaíi číoměfa, jmenem Ši;
mona cprenjfe'bo, tobo dmtiíi a přinutili,
abt) nejí tří; ga Segťfj'em. Šel paf-ga
ním melih') gáftup Iibu i žen, ftere'gto
píafaíp a fmííiíp bo. 21 obtátitv je
fnim Segíš četl: íbcerp Serufaíemjfe',
neplačteg nabe mnou, ale jamp nab íebou
pIačtc, a nab fpnp fmpmi. HBebenipaf
bpíi Gním i jiní brna gíočinci, abp bpíi
ujmtceni. 21m;; přiffli na'miíto, Ítetéš
jlome popramné, balí mu pití mino.
jinifjenébo je stud, a Ibpg ofufií, necbte'l
píti; tu jej ufřigowali, iIotrp, jebnobo
na pramici a brube'bo na Iemici. % tali
nápié uab bíamu jebo: Iento jeít ftcií
gibomfto. ii paf, fteříš tu cbobiíi rou:
balí je jemu řifajíce: „ba, ba, řterpg
tuffíě cbtám 23031, a me třecb hned; jej
Baie wgběíámáě, pomog fám jobě. Síižíi
Gym %oší Gítup B fřige._ <lšobobně i Inf;
gata fněgjfa' a adfonm'ei pofntiioaíi je
mu: Sinpm pomábaí, fám íobč nemůge
pomoci; jeftíige jeft fráI ifraelj'h), ať
npm' Sítoupf € třige, (: umětíme jemu.
ŽRefIale Šestá: Dtče obpuíf jim, neb
neměbi, co činí.

ŽBojáci paf , fbpš jej utřigomaíi,
mgaíi toucbo jebo, a učinili c'tptp bíIp,
fagbe'nm mojáfu bít; o juřni ale, Herd;
bpía nešfíímaná, metaíi IDG, čibp byla,
abp je naplnilo píímo, Itere'ž,bí: moja
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běliíi ívbě roudw mé, a o oběm můj | břemo třígc na ramena ímá. Safe
metaíi IDS. boBtomoIně fie! ffmrti, tu! i boBma

moíně mňa pobnifl, co 8 fmrtí tou

m „ &i i m &„ i. íbvieuv Bylo. (E!)tělf gajifté trpěti ga
břídn) nafíe, ale chtěl tah; nám báti
pžífíab, jat mp máme gaminěíé tteftp
aneb n\ůBec fouzení, jemná [e lvvímouti

QSQIDu Římanů ončeiem, ze 3,10:
činec f fmtti fříge obíougcnť) náftroj

*f*—zfí\'/ „x,y/,

ímtti ímé fám fi ua mifto poptamné neige, fnán'etiw Síto cbce piiiíti ga
bonéfti mafil. Žim měla potupa iebo mnou, megmi na feBe tří; fwůj o. uci:
gwětffeua Býti, abt) obamxtoft nepra: f(ebuj mne.“
mvíti jeho tím wíce gřcima Byla. % ina fmětě nebylo a nebube Beg
iBánu Gegíffi míogíli náftroi fmtti jeho ívugem', Bea nátiffů a Beg,bolu, roivem
na ramena, ač on fc gábné nepramoííi be; fřígů. Eo „tezí poněfub jiš lv při;
uebvc'iniI. ?! *Bán trpělimč a míče mgaí tobě íamé, ftetá rogíičné pohromy Mobi,
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to [eší m pomage Iíbí roůbec, jeíifog
mnogí lváňněmi nahoaífeni bhrnají a
me máffni ímé jinhch pronájíebnjí.
Sebnotííwci to přeběíati nemohou. ——
íTřemětec a pohan lv tatolvhď) pdbech,
fbe ho jongeni ftíhne, reptd, guři a čafto
gimotu íme'mn tonec činí, čííi fi gonfá.
ine tai ptam) fřeíťnn; ten híebě fn
Řriftn náfíebuje ho to tom, že je fí-ígi
fme'mn trpěíimě pobrobuje, mngně pob
nim ftojí, či míaftně S ním fcfíi íme'mu
fráčí. an fi mhfIí: bnb jícm Šimotem
přebeňíhm tafomého jongeni co trcítu
gafíolrgil, bub negaílongií.

3aí£on3iíeíi jíem ho, chce 231W),
abhch pofntn ímon gbe na gemi 'pžejtáí
a na měc'nofti mice treftán nebhí; nc;
gaílongiízíi jfem toho Ežige, chce žbůh,
ahhch fe pobobal hojně Jegíffi Reiftu
a Ivan! jebnou obměnu 3 tufh jeho,
tterdg jeft jlíbena mňem, Ebo; trpí pro
fpralveblnoít aneb newinně. ŽB ragbém
pábn tebh jeft Iti; můj bůfaaem Iáífh
žBogí a proto; witám a. objímcim 'tento
fňig jmůj a whtrwám pob břemenem
jeho pofnb filo. ftačí aneb pofnb ho
Řáůh &ramen mhd) nefejme.

2. sJšán Segíč tčgee Éráčeí pob
břemenem břišea nemohl jej bélennéfti.
ŽRetho bilou; neboť ftrdmil noc bbč
na mointbád) a pali bht gajat a fíoubu
meben; brnhého bne 5 rána muíilo mh;
jiíiti této jeho bičománím, taf ge Ebhg
lv čaje přebpoíebním lvebíi ho na horu
Sřallvatíi, 3ba1ven bh! jiš waIně íílh
ímé těleíne'. QBiběIi tebh mfíiďni, ge
magii bojíti na určené mífto popralvné,
muíí mu nefbo u neffení fžíge pomoci.
?líe nebhlo tu nifoho, fbo bh mu 11)této
obtigi chtělulehčití. llčezmíci jeho bhíií e
wapu-hlt a fbo amd) ho ííebolvaíi ífrhtě,
báli je lvhftonpiti jemu fn pomoci; šité

je fřfšc botfnontí ffn'tííi, neboť „ga gíoz
řečeného měli, fbo míjet na Říši,“
(5 žmojg. ŽL) a tattég pohané měli ga
ínígení jme' bůftojnoíh' co občané řfmfftf,
pomáhati gíočinciw tafomém bee. £) jat
fe tněmn tvaliíi a hrnuli íe mffechítran,
fbhg co mocnh bimotmorce butomaí
m gemi gibomffé, bobře mffem číně; jat
nájlebomaíi ho mffube i na ponfff a
ga fjťaftnh fe pofíábali, botfnnIiali je
jen poboIfu romha jeho, jaf pofpíchaíi
fnčmn, abh gehnaí jejich bítfcim a ne;
balí fe obbhti, potub nepřipuítil jich
ffobě. 21 nhm', fbhg frác'í na horu
SÍaIwatii a nemůge une'fti fčígc fme'ho,
nehíájí fe nifbo ťněmn, nifbo ho nechce
3nciti. Sťbe jíon ti, Eterég naíhtil? sebe
jíon nthamí, ftere'gromnhmi úbh a fbe
ílepci, ftere'á grafem oblagil? .Ébe málo;
mocní a bíbní, Eteréá ngbramil? sebe;
jíou? — ?lni jebnoho gbe není, jen;
bt) jebinhm ptftem ímhm chtěl potud:
fíeti břímě ŽBáne'. Dmííemf, botnb ŽBán
n mitégoííámě frác'eí n) Snbftwu a. po:
gehnání můťol rogíímal, fw; namíjtěz
zvonu! hřífjnífh, abh je potěffil a m);
na prahu jejich bomů lvoíal: Ěofoj
bomn tomuto! měl náiIebomnifů bofti:
nhm' paf, Ébhš pob březnem tříge těgce

ga mnou, megmi fřig ímůj“ nechce je
nifbo f němu gnáti. — 91 ta'ť je mu
lvebeašpobneš, jaf bil'omáě Rempcnjt'h:
„žDláť mnoho těch, jen; potc'ííeni, ale
málo těch, jenz pro něho garmouceni
bhti chtějí. mama mnoho ípoíečnítů
fhobům, aIe málo f ujme“ t.j. mnogí
Iibe' hláíají fe fu Sřtiftn a jeho ím.
círfwí, ate pofnb Rriftně ob nití) gdbnhch
obětí negdbá; awííať Ibhg mají pro
cítfew o. míru ílvon nějafhch obětí fná:
fíeti, zmítají je a roglic'ně omloumají,
jafobh flugeb 230316), fágam' a můbec
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fřefťaníťé fprárop budwmui ani nebo:
třebolvaíi.

QDáIe & tobo mpfmitá, iaf fe cho:
mání libí mění, fbbš fe ofub bobrobinců
ieiid) abvtffií—

Rho; má boBročinnť) čonoěf Ipojnč
proftřebfů f oBIagení fmod) Bíígm'ď)
to ruce (1 mg těchto proftřebfů tafé
[)ojně mpnafíábá: to; mimá ctitelů,
obbimomateíů a cbroaíořec'nífů tě; to Doi:
nofii; by; ale něiařd pohroma bo
ftíbla, ta! se níťomu mice bámatřnc;
můge, ano se ínab fám jcft potřcben
pomoci jinocbz tu mííto úctp a útrpnoíti
trgí gac'aítc' im opoxorgeuí, úfíflcbto,
mpčítťl) a potupu. — 2155, ja! fferebuť)
ieft newběf. leffai tím nijaf fe nebej
mýliti ro boořec'iněui ímém. minus
ui pob Břemeuem fříáe ueíitomaí toho,
co tomu bobrébo 5191učinií, ano i na
Etígi pofračoioaí to boBročiunofti a mif
Ioítbnoftiímé. 11230131[;[ebej obmění) —
u libí gábné! —

3. Qhoffaf Boli chbom nefptame:
bíilvi, fbpbpcbom fi nemnimligcu, fteré,
ac“ s.Báuu při nen'euí !tíge pomocní; ne:
opít), přebce aípoň S ním meIiÉou úttp:
noft měíp a nab ním platan). Sem)
to tafé E919, jen; prloní přibíáfth) fe
fněmu co jeho ctiteífuuě, tbpg puč! na
fžígi, čem; fonečně poípícbah) fbrobu
iebo, aBt) bo pomazah) mouuými maftě:
mi, Ebo; učenníci jeho ífrýmali [e ro 1150.:
mřeném bomě gc ftradyu pžeb gibt). —
ŽB tom gáícgí můl'oecíláwa přemnobod)
gen, gc ítbnatč i to nejborfííd) bobád),
top; Ižcífané pronáítcbománi Boli, při;
bíaííomaíp fe Ecírtroi sBežnéa ge íme
ímé bomácnofti o utržení míry;a mramů
tžcífanftlbd) botíimě a Bbobtým má;
fíebfem pečomaít). Inf to má býti;
11:93muzi fmou prubtou a máfínimou

pomabou fmebeni jíouce, u míře fe
mifíají, mají sem,) měnu) aůftati fm.
emangeíiu a ínaáiti fe, abl; frbce froóď)
mngů opět ! míče a mtamům fřeffanffóm
přímrátiíp a Iáífou fíBobu uffíecbtiít).
Inf pracoroaía fm. ěeíena, matfa c(íaře
Šťonftantia QBeIifébo, aBt) rogfíťřcna a
upelončna Byla míra Sťriftoma; taf
přiípíwala ím. Ríotiíba, mangeífa frále
granďébo Ríobwífa f ofvccícem'manáeía

.a celé frauďé tíffe na míru Ériítolou.
'Boboísuěpřimebía Iýeoboíinba mangelfa
?lutarií a, tráíe Qougobarbů, žijí ije!)otkví:
ře Sřriftoroě; romuěá Sřtiítina, fžeíťanfa
gajata' n Sberňauů gooáným Šimotem
íxoom přiměla nárob Sheriff) a fráíe
iciicb, ge oBrdtiíi fe na miry fřeffanffou:
poboímě fm. Slibmiía m Gecbáď) a fm.
Ěobtamfa u *Boíáfů půfoBiIt) o rogfmět
fm. min; megi pobbauými těóto semi.
Iaiomúd; přítlabů moblí Epdwmuméíti
na íta, info; i círfcm mnogftmí panen,
žen a mbom ctí co mučcnnic, poněmabg
m bobáď; pobanftúd) raběji muEám a
fmrti fe pobrobiíp, ne; abl) Bolt)uftoupih;
ob Qtifta, čímž,orofíem Erogňířeui jeho
fm. mít); melice přiípěíg.

Seft to afuffeuoftí lvňed) měťů
ftmrgeuo, ze Ebe m robině objalvifa fe
matfa mámě fieíťanítýd) ctnoítí, lo tétéá
robiuě tafé gnifh) o. atloetít) borliiooft
pro míru a řřeífaníté ctuofti můbec,
i pamatomaít) fe bIoubo to robinád),
bo nichz ípnomé a been; tafomé matiky
fe boftaíi. QI; pobnes fe icwí team);
úfag; a ftanezíi íe, ge uěfbt) fun mútečné,
nábožná math) fřeffanffé uťbmácen Bomá
Biom bucbem čaíu a m neměru aneb
mmm) ncc'ifte'upaba',čaíemímomm Ietcd;
amugiíp'd) fe na pofání bámá, a řadu
íabám mací, fteré mu pečíimá ruťa
math; fžeíťanffe' ga útíéíyo míábí mfftě;
pila.
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95. šumění [lmoa páně.

Geben pat Štětí; Iotrů, Eteřízbbíi
utřigománi S ním, toubaí fe „ítriftu
ita: 311in tl) Rriftue pomogigíoběinám.
Dbpoměběm pat brubb treftaí bo, i'fa:
?lni ti) je s_Bobanebojiš, jefíto to téma
obíougení jfi? íDh) gajifté ípramebíimě
trpíme, neb be'teme, co náíegí na ífutft)
nan'e; ale tento nic alebo neučinil.
S“ řefI říšegíňomi: <Bane, rogpomeň je
na mne, fbpg přijbcš bo trátomítmi
fme'bo. S řefí mu Segíěz QImen, pra:
mím tobě, bneB bubeš je mnou m ráji.

Gtáít) paf bíígfo ttíác Šešíffoloa
matfa jcbo, a íeftra math) jebo, Warm
..íťleofáffoma,a 93mm Emagbalena. Iebo
11513211)Segíš mattu, a učenuíta tu ftoz
jíeíbo, ftere'boš miIowaI, bí matce ímé:
Seno, ble ion tloůj! a potom řefI uc'ew
níforoi: (ale motta tioá! 91ob té bobint),
přijal ji učeuuít fíobě.

Db fíefte' paf bobint) ftqta je tma
po míjí genu a; bo bobint) bemáte'. 91
ofoIo bobint; bemáté motat Segíš bin;
jem n\eíifbm: Gli, (Šli íamma íabaf;
tbani! to jeft: 2303 můj, 2503 můj
proč jfi mne opuftií. %! nčťtctí tu fto;
jíce a “office to pramiíi: (šliáfíe motá
tento. %ecbf, af ngříme, přijbcíi (Šticíé,
abl; bo mufloobobit. spotom \očba, ge
mffeďp měci bofonánl) jíou, abl) fe
naplnilo s]3tfmo, žeft: _Šígním. 91 bneb
jeben anid; běgel,a mam boubu naplnil
ji octem :: míogiro ji na tttinoloou bůt,
bámaí mu pití. 21Foo; otufil octa, četl:
SDotonáno jeft!

Nogitmání.
1. „?Imen pratoím tobě, bueB

bubeě fe mnou to ráji.“ Dba Iotži,
jen; míjeli na třígíď; flow po ptamém
a Iemém botu páně, jfou jato gáftupcomé

35.—

břífíne'bo pofoÍeuí Iibítébo; iono fe toga
pabá na bloě čáfti, na éáít btíffuífů
gatlorgehjó a na čáft bžíffuífů fuji;
cícb. Qotru nefajícímu, jen; na bobě
ímrti ímé ronbaí je 513611111,nebal *.Bcin

obpoměbi Šábné; čajifte' titoloaí bo
to írbci fme'm, ge jeft čtomčfem nena:
pramiteblnbm (:tubíg na roěfogttacenfpm;
jináť ale aneboroal fe s.Išcínfíotru fa;
jícímu. Iento patrně fie! bo feebe,
mpgnal, ge ípramebliloě trpí ga btíóp
ímé a tebp jid) i geIeI, a Ebo; pogbloibí
blaíu íxoébo tipánu, abl) logpoměl na
nebo, a; bube ro ráji, gpůfobií s.Bánu
jajifté loetifou raboft, jebinou tattfa
útěóu n: boíeítne' fmtti jebo. QIIeročtfíi,
nefutirně mětfíi raboft 5půíobit jemu 23cm,
fu); četl: „'žlmen,pramim tobě, bneé bu;
beě fe mnou to ráji.“ ?lmen: bi gprron
“Dán t. j. ptamba to ímata', neamtatně
jiftd,co nyní tobě pomím. fDneG, teba;
bege mffebo průtabu a obtíabu ipěje
ti milofrbenftroí a Ia'ífa 5803151pomoci.
Ěubeě íe mnou m ráji t. j. jaro jíi
úc'aftníf můj ro utrpení, tat bubeé prloní
3 mod) mpřoupenců, tobě nejbiime bo:
ftane je mgneííene'bo orooce gáftub mod)
— tobě bubu nejbříroe profttebnítem
n Dtcc, abba fe mnou fe taboloaL

Ioto ítomo platí oloííem nejprzoé
Iotru, ono ale tafe' plati lofíem tajícím
btíňnitům. D coš ani Iabobně toto
ítomo miIofti sboji. _ŽRitbp netřeba
goufati nigábnému bžífínítu. 23of bp
btíóomé jebo íebe mětííí pri, jen fbpš
jim lo té bobě, tbp bo mitoft 2505
oíloítila a bar tajtcnofti jemu uběIiIa,
ibneb opuftí, jid) čelí, příleáitofti ! bal;
ffímu btefíent je mpfttíbá a tnobc'cm
*Báně fe roxbne — botou) jeft *Bán,
na miloft bo přijmouti. Qofub jeít
bufíe lo těte Iibífe'm, botub tato je mu
otemřeno nátučí miloírbenftmí 2303ibo.
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'Díft), neífonalé bířt) iZoBě Řrifte, ga
toto flotvo, Etere'š i_ftf nám mffem pro;
qumiI co fráí buňí Iíbffocb pob fo:
runou trnomou a gtrůnu fříge íme'bo!

2. „seno, ble ion tmůi! Serre,
ble matfa nocí." — ŽmatfasBáněna:
gýmá fe fráíotonou mučcnnířů. Glotoa
ta. nepotřebuií toófíabu ; neboť ťboneptá
Ícíífu mateřífou f bíttám, fbo ncmí, ge
matťa tabeji íama pobítoupí muta, neš
aby je bopuftiía ua bítě ímé? Utrpení
pannt) EDMrietofáblo tebt) líejíonšífíbo
ftupnč tím, ge miběla form ítvébo m Bo:
[efti nciiígííměíffí a nemobía f uíelvení
té Boíefti přifpěti ničím, bofonce ničím.

Grálu math boíeítimá
poole tříše šaíoítimá,
na němšto šou ieií pněl;
to bufíi icit' rogtoušene,
“ gármutrt pobroušeué
oítrí; meč hluboce thrčí.
$ro ucřeíti íměbo libu
miběla ©o bc; potlibu,
a íaf [\íči trínněn bol;
ípatr'ila Spo, dnoubu ímoji,
be; útěchu m ímrti boii,

buííi ímou m;; mopuítií.

Ene; matfa <]3cíně neíomí goufantitoě
rnfama; pobíebcífice dmííemi bro5nému
pobícbu na rám) ítpua fwébo a Hefá
fgemí, fbog ii gaíem ííío těíeíne' obou,
fftěií, a'íe opět bíebí fe gnmáiti. Slíže;
Iífoft bufíe ieií přemabá meíifoft jeií
Boíefti. Dna mí, še Gott její trpí
30. meífteré Iibftroo, ge ímrt jeho ieft
pramenem obnomt) cití obrogení toeff:
ferébo íměta a proto; oním přínán'í
Boíeft ílvou žBobu pro ípáíu Iibftma
3a_ oBět. — *Brotog píffe ím: ŽIníeím: =
„Q té meíeímé paní! QInučennící utefíi
a meiďni muší obftoupííi, ftáía ona
fe cti ímébo poblamí u proítřeb toíifa
tífní Gona íloébo, ftáía íama icbina'
beroucí u míře na Seáífíe. 23 této bořfofti

nepočíuaía fi goufaníiroě, negíořečiía,
nereptaía ani; tooíala pomftu na ne:
přáteív; nobrg ítáía mgnefícně ctibobná
a trpěíimá panna, ftáía tu pobřígena
to Boíeft ímou.“

ŽBán miběl matfu ímou ana pob
fříšem ftoií a pobíeb na ní gajifté fot;
moutíí írbce jeho. Sat Bt) tento mne:
měboucí Gott nemiběí Begcbné moře
trpfofti to frbcí ieiím. „Suaje přebobte
pomabu íibffou a tebt; tpolvabu ítbce
mateříťc'bo, měběí, ge ona nemůge fe
obtrbnouti ob řříše Tona ímébo, a tebt)
jí tafe' ncnavomínaí, aBt) 'f umírnění
froébo bože bo opnftíía. ŠDaI jí téz
píti gfaítďm utrpení ímébo a; na bno.
?Břcbceatc chtě! ptomíumítí fní fíoma
útěchy; proto; obpomc'íí ií Sunu, aby
53cm na míftč iebo cbomaí ii míáíce
ínnomffe' a tčfíží jí to nápotomním
trpřém Šimotč, bomb ii nepomoíá ffoEě
bo nebe. 8 žefí matce ímé: QIj inn
tmůi. išotom bí Sunu: ?Ij matfa tmá.
Ioť pofíebuí roůIe EBánč, toť frátfá
gámět, fteroug obtágaí *Bc'miebínť; pofíab
froůi ua fmětě — matťn — bčbicí
Sanomi.

“ble obecnébo ftltomení fro. otců
Bol Sofef panicří) dyof *Baímt) Wade
již nětoíií [et m brooě, Ebo; ?Bán Sešíš
ímrt pobftonpií. Seffto tebt) ŠI|3cuma
žDřaria Bota mbomou a nyní i ímébo
iebinébo form pogbrýti mufiía, d)tě[ jí
Segíš mifhw giebnatí to Sam: obširou
a pobporu a gůftamíti jí jat'o to ndbrabu
iine'bo ípna. Eat umíraie pečomaí
jefftě o math: a bal tím můnefíem'; při:
fíab bětem íoííem, ia! maií m pofíebním
tušení ímém pečoroati o robic'c ímé, paříž
je tito přeziií.

mez, umírající QanupiteIi! tomu
pogůítamíš měrné ímé, j_id)3jít pofub
bol učíteíem, pomocnífem a utěffitelem?



Roma sůfiamfě nás měrné ctitele ímé?
ŽRemáme mt) ádbné math; míti, iengbt)
u měced; naňebo ípnfení měla o nás
péči, a ťnígbbóom fe mobíi utífati
o tabu a útědnl? 8 o to fe *Ba'npo:
ftataL QDIembfíabn ím. otců gaffnpnie
fm. Sun, Ebo; lnu sBcinftoon mattn
obcmgbaí, \vífeďt) měřící, jitbgto EEán
mžíoroaí co matfn íloon. gůftamií
nám to oíobě Sana — imarii ga matfn
a- učinil nás bítfamí jejími. Shane
gajifte' přijata mateřífou bůftoinoft tuto
a profagnie fe po mffe točit) matfon
měrnbď) ctitelů Gona ímébo. Sig na
počátfu cítfroe fmate' nalégaía íe w foIe
apoňtoíů a nc'enníťů, Ebo; gamítaía
fnim raboftná gptáma o smrtmbd) mftání
sBáně. ŽBobobně nníégaía fe megi nimi,
Eby; přiffeí Utěffiteí, bud; fmatb. Inf
mefffaía megi nimi, a; íe togeňíi bo
ceIe'bofroěta, abt) fágníi fm. emangeíínm
honem nárobům. 5130fmrti ímé pojata
jeft m flórou nebeífou, a Iáífa jcií
fmrtí gaiifté neubaíía; ímé bobre'mnteřffe'
írbce přeneíía to fxvěta iinébo. 8an
m šimotě profímala ga cbube', abl) jim
pomábaí ©bn iejí, tnf gajifte' i nyní
11tn'inu jebo profi ga bříífnt'fp, abb
jim bána byla pomoc a fila fnabraz
mení a aby bofííi fpáít) mččne'. iBrotog
ji círfelo nasbmá gáftnpnicí bříňnífů a
průcbobnon bránou nebes a proto;
spímáme:

331W táree gin—ora,
“maria Wurm!
af mši-ná tobrola
bříd; nám promine
m ímrti bobiuě.
D uebcífá bráno!

lěš nám tebou Nino

mini m šál—oncí

nebeía fttwouci! 'žlmen.

3. „Dtče proc“ ifi mne opnftiÍJ'
Ěato florou jíou počátefgaímn 21 mm;;

fíogií přeb mice ftoIetími Ěamib, Halo:
nf) přebeř Sešífíe Řrifta. “Iento gaím
21. obiabnie provochoí o bnboncím 93?ch
áňi. EDřegijiným čteme tam: „išápař
čern: jfem a ne číoměf, pobaněni líbí
a bonn—bel obce; mňiďni, fteříg mne
xoibí,pofxnímaií fe mi: quroí rtg (oííťlíz
bají fe) a potřáíaií bíamou. — %bprá:
bla info ftřcpina fila má a ingbf můj
přilnní f báínt'm mým. ——žRota gloftnířů
obíebía mne. Bbobli ruce mě i nobb
me'; gc'etli mffeďp fofti me'. mogběíi:
Ii íobě comba má a o můj oběh: metaíi
IoBJ' Řbpg tebl) *Bán bíaíem melif'óm
počáteční ítoma onobo gaímn B fříge
moíaí: cbtělgaiífté Iib přítomni) i mňeďt)
buboncí ctitele ímé pogornt) učiniti, ge
co Ěamib přeb n\ěft) o něm prorofomaí,
nyní boffto npíne'bo fpínění, (: ze mu;
on, Sešíé E)?agaretífť),jeft ňobem fli;
loomam') SDIefÍáŠ.

©43qu paf fíonm tato bofměbc'njí,
ge Segíč Rriftnš ffntečně trpěl, nc paf
gbáníimě, iai něftcří bíubaři íonbiIi, na
to fe obmoíámaiíce, gc 523ůb trpěti nez
můge. — Segíě Sřtiftus, m něm; byla
íIonc'cna přitogenoft bošffá. i Iibftá,
netrpěí co $%, nóbl—3co číolvěf. Dn
ob 23oba. opnfftčn nebbí; neboť 23131)
nemůže fám \o 1'obě togíončen býti, nebpí
aíe tafe' opnfftčn co c'Ioměf ; neboť 231W)
neobonfítí gábnébofprat'oebíímébo.chíě
SPriftnB cbtěl tolifo oněmi itom; gat:
mifft; sBánčproiemitž froůj nejiigíiměifíí
bol, ftere'mnš této iebo m one' bobě již,
poblébati počínaío, cbtěíprojeroiti úgfoft
bnn'c ímé [ibífé bob břemenem treftů
ga břídm Iibftma. Gloma iebo pra
tcbb bíubotb ftefÉ číoměfa ncimbňe na
na tčte gtnnčenébo a m buffi gřormon=
cenébo, nicméně aíe fgžobu bíebícíbo
a n) brgfon pomoc icbo boufaiícíbo.
6m. Qeo při fíoroccb těcbto ptamí:
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„QBprIi bogffému íBpfupiteIi cit opw
fjtčnofti ob iBoba tať Boíeftnť), coš Dube
Boícjtne' a trapné ffutečne' obíouc'ení ob
Hioba, ob jetjo Íáfft) a Eíašenoftř?"
E)?ebíabom citem opnfftěnofti Bubou
jebnou íoušení mfjiďní, tbog ga bnů
Šimota jmébo Řrifta opuftili a m řabp
jeho nepřátel bnp jlorot) anebo jfuttp
je poftaroili. Saní mnogi 3 nid) omfjem
necítí potřebu jpojení € %obem, poně:
mat,; jfon příliš gaměftnání jmětem.
Gmět jim pojfptnje wife, co brblo a
této jejid) ničí, ale přijbe bo'Ba, the je
jmět gceía opuftí, fbe npnějjjí přátelé
jejiď; je ob nicí) obmrátt, toe jim Bube
jíti přeb foubnou ftoíici 93o3í. (So 113055
mon G íeBou f s„Ba'nu na ně!)ug nitbp

11empjíiíi, jehoz jen nrášeíi? 213bufji
jejich Eubou gníti jíoroa jeho: iRe311ámf
más, neboť nebíájiíi jíte je niftp fe
mne, negnám máš přeb žčopcm, neBof
nedytěíi jíte mne gnáti přeb třemi!
Sináf jeft a Eube při jmrtiíibem, ftcřt
je jnagiíi mm lo ipojení B QSobemjíti.
Ši mohou 8 apojjtoíem $amíem říci:
„Dbewffab trpíme foušení, ale neftpjfa'me
fi; Bptoáme u) nejnágící), aIe nebpmáme
opnn'těni, protilpenftmí trpíme, ale nebpf
máme Beg pomoci janeěáni, Úpmáme
poničení ale neppneme. (2 f Rot. 4, B.)

4. „ Quinn“ Iímto flomempro:
jemíl (Ba'n projbn ftibftrou o poííební
těíeínon potřebu ímon — zábal o trápe'j
mobp t omíagení úft ftrátou Enoempímá:
plod). Ím, ífrge nebo; ftmořenp Epíp
mffeďp měci a jen; \oágíí při ftrooí'ení
froěta m entou jmpcb gámagí mob a ga;
Šebnámaí moře ro Bimbo je!)o — profi
o ftápěj mobp. Safe to ponígcní jeBe
jatnépo, jatá to Iájfa, jen; přiměla po
ftafoloe' oběti. Inf jajiíte' i jagpf jeho
trpěl ga mnope' břicho, iterpóg je Iibftroo
jagpfem jmpm bopuftiío aboponňtí. — —

amfjat, jařoš ble těla trpěl slBán
náramnon jígeň na třígi, pobobnč i ble
tlupa gígm't. 23píaf to rorouci toupa,
app utrpením jlvpm nám tofjem ť jpa:
ření poíIougiI, apt) mjjiďni angiti omoce
je!)o oběti a gabořeli ronmě Iáítou a
touhou po ipojení S ním. — ?)?11Šejaťoš
Řriftně gígniípo jpajent' nají em, taf i mt)
pěftnjme to jopě giaeň po jpraroebínofti
a touhu po jpojení B Řtiftem ro nebe:
jiš). ŽBoIejme gačafté o gáhnifton
*Báně.

Sat mob šiloácb jelen ,jábd
pruřfíjm během nmbíenp,

m!, 0 950314 tele ftrábá (ble-bd)
bud; můj těšte ;trápeníj.
D Ibn mi bube bána
ta_miloít, pojit (Dům?
m; ;aímitá mi 81—60jář,

Foo mítoupím přeb Seba tmář?
(Raneional. II.)

5. „?Dofonáno jeft." .Qaíid;utrpení
itáně jeft a; to bna mpptásbnén. Seňtě
jebnou bíebí í.Bán tnepefůln a tgemi
a miba, ze lopfonaí proč G nebe na
gem Bjtoupíí, moíá bíaíem toeíihjmf
jafo obdxígející mítě'ó: „ŠDotonáno
ieft"

gta nebi \opfona'na jej't můíe Dt;
como., jpraloebínofti Bojíte jeft bofti
učiněno, orteí lvěčne'ímrti, jeho; něfbp
Dtec 1vpřt1,311ic'en jeft. „SJtiIoírben:
j'tmí a prawba potfaíp je: jpramebínoft
a pofoj poIíBiIo je." (31111185, 11)

Sta jemi paf mppIněnn jjon prot
roctmí, toupp 360311pď)praotců; ptalvba. .
gjemení 2303, pramá ohoěta bud)a Iib;
jfe'bo jeít bo jrbcííibífpcí) safeta, círfero,
oóranitetfpně a rogíemačtn této; aje:
mení n) ptamníd; gáfíabed; mod; 51110:
genu,“ Iájřa m mpííi číoměecnftma ga;
nícena, pofoj na gem umeben. Hte'fj'eně
mobí tebp nfonc'iti s]3ánBěl)Šimota jmépo



__240_

na semi a fíogíti bíamu ímou ]?obpočintu
ííomt). „íbofonáno jeftJ'

3 nám n'aftane jebnou baba ob:
ďjobu i mt) mufime jebnou fíogiti bíamu
f obpcčinfu, — Mage nám, bubezíi nám
111031106 utěfTeným jrbcem moíati:
SDcfondno jeft ——bvfoua'uo, fčemu
jíme [>in ob žBoba pomoíáni na ímět;
boťonáuo bílo, ťtere'g jíme měíi fonati
co třefťane': nfjledjtěui íméíw frbce,
poílvěcení ímé míaftuí, bíío bDBtÚď) a
miloítbnúď) ífutřů; bofonáno bílo, ftere'š
nám uloženo Eglo co otcům robinnóm:
bíIo bobrébo mpcbomdní a přiměřenébo
opatření jmtjď) bítef; tofonáno bílo
úřabu naffebo 11)obcí anebo na fpoíečz
nofti Iibífe': bílo poctime'bo a homme;
bíimébo gaďxígem' š jimjmi, bílo gaftá:
mání nahoru a fttotfů, bíío ohlašomání
jinúď). — 58051131 ale ne faš'bému
možno Bube na fonci Šimota tafome' o jobě
báti íměbectmí. .Qbog m btííjíd) tunel
a; bo fence ten muíí iebnvu B píáčem
mnguati: ŠDvběIáno jeft bíIu mé břífí:
nofti, mě!)o nepořábfu a mé nebbaíofti,
bomrfíena míra lllýď) nepramoftí! ——

9203111pr fe, míti) čtenáři! :) gi;
motě flve'm; a. jeftíige ópbuječ, neob;
fIábej B napramením &)va ímé. Sefjtě
pímtou ti bnomé Ibůtt), bnvme' ípaíení.
EBoušímejbrabébo čafu, jeho; miloftbm')
a jbomímami) 231%)bopřdmá, (1596 fat
jicnoftí imago! a nábrabou uapramil,
co je jcfftč ímagatí a napramiti bd, a
(11393 tatc' jebnou mobí ute'ffcně říci:

“EDC—fondue)jeft! boBtť) Boj jfem Bojomal,
Bčf) jjem íjťaítně botonaí a míru fmou
gaóomaí; ííošena jeft mi forum ipm:
meblnofti.

96. jejíž na kříži umřel.

Sťbng *.Bán Šesté 591 po tři bobint;
na Ríši pnčí, mola! blafem \veliťóm:
Dtče na ruce tme'poroučím bucba jiného!
a ífíonim Ijíanm mppuftií buffi. 21
aj opona órámomá togtrDIa je na brně
půli, ob umím až botů, a. geměje třájía
a ífáít) je putaít) a brobomé fe ohni;
tali, a mnvbá těla ílvatljď), Íteříg Byli
gefnuíi, mftaía, a tvpfjebffe 3 btvl'aů,
přímí bo fmatébo měfta a uťágaíi je
mnohým. Getltíť paf a ti, ťteřígS ním
bpíi vftříbajíce Seáíffe, mibouce gente;
třefeuí a to, co; je bálo, Báli je meími
řfvuce: Siftě ším %$ 591 tento. QI
lvefjfeteu gáftup těd), fteřt'g tu “>qu
byli, tepouce je iv prfp ímé, nama:
comali je.

Iebt) gibe', poněmabg fm! ben při:
pramomám' fjíamnofti meíifonvčm', abl)
negůftaía těía na fřígí m íobotu, profili
“.Biía'ta,abl) gíámáni Bpli !)nátomé jejid),
a 5in Břřígc ííošeni. 513mm; přímí
moja'ci a gíámaíi bnátt) prmnímu i brn;
bému, Hen); M)! 6 ním uřřigowán; fbpč
paf přiífíi f Sešífjomi, jat; ugřeíi bo
jiš mttmébo, uegídmaíi Ijnátů jeho, aIe
jcben 5 mojáfů otemřeí Bot jeho fopím,
a bneb mpffla trew a moba. Gtaíof
fe gajifté, aby je napíniío píínw. Řofti
m ném ne,;Iámete.

Št » 5 i i m 6 u i.

]. Dtče na ruce tmě poroučím
bucba ímébo. — sBří pofíební mečeřt'
projemit “Bárt jmou poííebnf můli, ob;
fágaíť wěrným apofjtoíům fmúm i mffem
měřícím tělo ímé a frem fmou m ímátofti
oltářní. 3 fříge paf pofračomal m bal;
fííd) obfaged; fmúd). mepřáteíům imám,
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ieg bo ntžigomaíi, poůůftamií ímá tomba
i ímé gftnaíé tělo, matce fme' bai Sana
ga fpna, matfn ímou paf obpornčii
Sanomi. Ronečně Dtci neúeftému po:
ničil a obemgbaí budu ímébo t. i. ob:
poručil Iibffon buffi froon moci a Iáíce
troůrce a *Bána jejibo. Iato pofíebni
fíoloa proiemií gaiifte' *Bán 3e3iš, abp
nám bal přifíab, jat fe máme to ímrti
i n; fagbe'm nebegpeči fmrti gaóomati.
Rop; ifme totiž učiniti bíe gáfonů ípta:
mebínofti a Iáffn opatření o noffeď)měeeď;
toboto froěta, iang Bpit) a fnab pofub
jíon nan'im maictfem, máme paf buchu
ímébo ob to!)o mffebo obmtátiti a jeho
obporončeti na ruce 230312 t.j. máme
fe obitati ponge mpíííen'fami o 550611,
máme ivgbugolvati citt) Iáíft) fnčmn a
tougiti po fpoieni S ním, máme fonečně
fajicně proftti po 0 miloft, a; přebroo'lá
náš přeb foubnou ftoíiei flvon. D Mage
c'íoměťu, tbo tat umírá, jato umřel
Sešič Rriftuš, totiz m ftalvu upIne' ipm:
mebínofti a to nejvugffimfpoieni € 23obem.
Dn Boíefti fmrti necítí, pro raboít, ze
mcbági bo lůna taifťúd; raboíti, jat bí
Eniba Žmonbrofti: „Quffe fpraioebli:
mp6; m rnfon QSogiď) jíon, a nebotťne

=feiid)m11taímrt1'.“ (EDionbr. $.) s]3roto3
pumami mih') čtenáři gac'afte', Ba benně
na tuto bůíegiton bopu, fteráš nemine
tebe, aboo Bp! fni náíegitě připraven;
puč giro taiicně :: naptamuj íměbomitě,
the fomn ifi firirobn anebo fffobn učinil;
obpotoučej te'g čaftěii Ba benně febe
to ruce iBogi, aěpé gif máti) poforně, tr:
pe'Iimě, ípramcbíimě, poctinoě a mírně
o. niob! při pofíebnim beď7n gimota
loegbemibo Gčiftijm fměbomim a B npřiz
mnou tonbou po iBobu gmoiati: Dtče
to ruce tmě porončím budy: fme'bo!

2. Dpona ótámomá fe roštu
bla, a gemě fe třáfla a ffáín fe

putaíp. Wong fe Bp! Sešiě Rriftns
narobií, ím. anběíe', je; po promobiíi
na tuto čem, giemiíi fe paítpřům taboftně
progpěmuiícc: „Cěíároa na mpíofteď)
580511, a potoi Iibem na gemiJ' Kipp;
paf Segiá umíral, trncpiiíi gajifte' tito
fmati pofloroé žbogí a negapi'efaíi Šaíe
a; to onom otamgeni, Pop; EBa'n bucba
mppuftil. s.13o5bě1infípffimet', ze 6 mez
Iifýln účaftenítlvim ftžcpíi BtoB iebo.
ÉBři jebo obcbobn gtoboto fměta ga:
dbměíi fe i Beggiwotni tmotome', iath)
Boli neměli tvucwiti fmatt' buóome'?

$tebemffim čteme, ze opona cbrá;
moma rogtrbía fe na bwěftrant). Dpona
tato, 3 rotyffe pět a pabeíáte a gfíite
fíeftncicte Iofet, běIiIa fmatpni ob nei:
ímétčjňibo mifta no dóránm S'etuía:
Iemffe'm. žRogtrgeni toto patrně 3á5tačné
gročftomalo, ge chrám Serufaiemffl'),
iebint) to me fmětě dyz—dmpramp, boífel
ímébo cíle, se úíoba jeho ieft nfončena,
čili, ge fmatá Bnboma ob te'boš bne
přeftdmá býti miftem oběti, tterég přebz
obragomalp občt Rriítomn. S'eíifog
nn,!tonána ieft Ermamd oBčt ímtti íBáně,
má nyní památfa této oběti čili nett:
matná opět Segifíe Rtifta ro nejíro. ímá:
tofti po celém ímětě QSobn přináííena
Býti, a tubig nemá přebuBtageni gábnébo
mííta mice.

bále mpptaronje fn). emangeiifta,
ge gemě íe třáfía, ffáít) fe pnfaít). 233%
ffferci přiroba iaFon ie Bpía gběfiía
nab tim ffntfem Iáffp 23ogi, ze ten,
ífrge nebo; tofícďp měei učiněno jíon,
$dn přirobp, eo čtoroět umírá, co čio;
měf adfonu přitom) pobíebá. ŽRěme'
a beabudn' tmorp iatoBt) ttnon nab
tim gíočinem, Eterpš gpádwii tmorome'
rogumem a fměbomim nabanf. “Sán
pofiební fond gdgrat, an obfub obóági;

16
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gemě pob jeho pojíebnfm trofem po;
hhhuje je na 3átíabech fmhch.

3'. Siftč číuměf tento ípramež
blimh th. „Šibe'měli na úmhííu oha:
mnou ímttí *Báně mfíecfn úctu a bílá
měru f němu mhhíabiti m jtbcích přáteí
jeho. Qthle! fmrt 'Báně půíohiía ptáme
uaopať; nehoť holeftmi jeho neto'lito
fouftraft a Ía'ífa jeho přátel groftía
aíe i mnogí 5 jeho nepřátel mibouce
meíehnoft jeho m utrpení a ílhfjíce ímatá
floma jeho 3 fříge, pobimením uab Seho
ctnoítmi jfou unefíeni a f němu je ohm—ci:
tiíi. &? tomu tég pfiípěíh neohhc'ejué
a gášračné útagh m přírobč pti ímrti
ŽBánč. 3“ fám íefnít, jen; mě! bohíeb
nab fatanh, mola! u ghogne'm\vhtrgení:
„Siftě číoloěf tento jurameblimh hhí!
Siftě Ghu 2305 th!“

(Eo mnůge jíahh číoxvěfptoti mocné
můíi 2303? (So gnlůge híub proti
měčne' prambě? (Eo wáfjeů Iibífa' proti
moubre'mu řígeuí 230511111? ——ŽBroto

je tčffme uabějí, ge náhěhh mnohhch
libí proti míře Sem-je Šřrifta nebojtou
tatotvého cíle, jafe'ho tito nepřáteíé
ltíge bojíci thtějí. Žihíazíi boha, fbe
ctiteíům Řriftomhm tho je co háti, aht)
učení jeho negahhnuío: hhía to boha,
fw; on gemřeí, co rouhač hhm ob nej:
umění tabh giboroffe'ffmrti otfougen a
paf mežejně hřeb eelhm jmětem gahan:
hen, 3ohamen, řaíočincům připočtčn a
na břemě fříge ufmtcen. Íehbh mohI
mhfíití tagbh: Qbo fc nhm' řněmu
hube dhtíti hřígnámati? Šťbohube míti
bofti frbnatoftí, ahh chtěl fběliti S ním
pobohne' potuph a jnab i na nehegpečí
je bal pobohne' holeftipíné jmtti? Ébo
prohláíí weřejně c'íowěfa ohuageue'ho
a na třígi mhíícího ga fmého učitele,
ga mhííance Éogího, ga lotěíeuého ŽBoha?

21 co je rogumu Iibítému gbáIo Bhti
ghola nemozne, to ftaío je ffutečně a
fice hueb lv tomtég otamgení, Em,; *Bán
mhpuítií buchu. Seho floma, jeho při:
f(ab, jeho gágrath, jeho ímrt Ehíh jafo
oheň Bnehe na čem přineffeuh, fterh
nemohla nigátná roota Iibíf'e'hoobpotu
uhafiti; oheň ten je rogmahaí mam)
bále a fííře, a; gahořeí jím ceíh jmět.

D ufřigowanh *Bane! jat pobiwnh
hh! Ivcfíferen giloot tlvůi ob tlve'ho nato:
čení a; bo pofíebuího tIuÉu írbce tme'ho.
Řbhá jfi fe narobií lv nejmětfíí chubohě,
w chlémě hetíemífém, jafé fe ohjemiío
hohatftmí fotem tehe! %tběíě siewííi je
co mě tomouftmo a gíatá hměčba při:
mobiía ftroe'mu Iogi mubrce ob mh;
chebu, ftečí ímé hohatftmí Habíi f nohám
tmhm. — E)?ígře'hoa chube'ho ftamu jfi
hh! a hřebce naíheomaí jfi Bohatě na
poufíti tiííce libí ímhm chíehem; na:
plňoloal fítě rhhařů hojnoftí rhh, a
fbhg jíž potřehomaí peníg baně, rhha
ti jej přineíía; o bouffef mobh profil
jfi genu ©amaritáufu a moře je háío
tme'ho ííoma a na me pofhnutf m houři
gfrotío. “lat i fmrt tříge, fu fteré jft
th otjongen, hhh nejmhffe ohamná
a th to fmtti te' nejpotnpnějfft' mhnifáě
nefmírnou metehnoítí; i tmoji fatane'
gahořeli nejhíuhňí úctou ftohě. It)
umíráé, a mffe fe hojí ímabIe' a hřebem
připoutane' pramicc tme', utířají při
jmtti tmě, pabají na tmář, tepou je
to prfh a fajíee rotací fe Me Í tuhé,
ahl; obptofiíi tche. Ihé Ivetuth Ghnem
Živým. 3 já. pabám u nohou fříge
twého, ííhám ímate' rám) těla tme'ho
a moíám, jat cím-fen)pěje:

„gn-dm) bubtc Striím rám),
uepoítíhlé láíth ímráuh,
guidfglo nenílnmnou řeřou,
proubh trme tubě tetou.
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mm; bmějbo left mětní máte,
můní růše přemabáte,
cenou pel-It) i wííe mm;,
a jinou [abobon mer ílablíj!

97. jejiž pnljřhrn jen.

QI fbpš bot loečer, přifjel Sofef
3 QItímatbie, gnamenitť) on'o rabi; gi:
bomffe', ftertjg tafé očeřámaí frálomftmí
2303150, a mffeí jměíc fíIšiIátotoi a
profit o tělo Segífíomo. ZBHátpaf je
bimií, gebo jiš bo! umřel, a pomohlo
fetnffa otágaí fe bo, jigzíi ulnřeí; a
groěběm ob fetnffa, bal tělo Sofefomi.
ŽBgaro tebo Šojef tělo, obroinní je
to plátno čífté. EBřijTeIfaře ŽRifobem,
fterbš bol ptme' přicbágeí f Sešífíoroi
ro noci , a přímí! jmífjenínu mprrbt)
a aloe ofoIo íta Iiber. řekl) mgaíi
tělo Sešíffoloo a obroinuli je proftěz
ratio G monnbmi měcmi, jať obyčej
bol u gibů pochomátoatř. 239% paf
na bííjfn, the; nfřigomán boí Segíč,
gabtaba, a m gabrabč btob nom),
lo něntáto jentě gábm'; nebo! pod):amán.
5511 tebb boíogiíi Sezíffe, a přimaIiIi
fámen fe bmeřím brobomúm.

11 mečet paf tébog one jefíía je
fníšata fněgífá a %ariícome' ! ÉBHá'tomi
a tefli: ÍBane togpomennli jíme je, že
pobmobníť ten, Foo; jefftě giro 59h řefl:
2130 třecí) hneď; gafe mftanu. ERogfag
tebi; oftříbati btobn a; bo třetího bne,
abt) fnab nc'enntci jebo nepřijíli a ne=
nřtabíi bo a neřcfli Iibu: ŽBftaIť jeft
; mámách; a byla bo poíIební eboba
botfjí nešli prmm'. ŽRefI jim “Bílém
ÍBegměte fi ftraš, jběte a oftřůnjte jaf
chcete. 91 oni obefjíi, oíabiíi brob ftrága
mými a gapečetiíi fámen.

Moaiimání.
1. žitímane' měli lo obočeji, těla ob:

pratoenťpd) ponecbati na popramifjtř, a;
bnb gwířatt) bramomi ftrámeno boh)
aneb bniíobon fe roapabío; mojimfa ob
toboto obyčeje jen teba) fe ftaía, fbbg
přátelé aemřeíebo ji 11příííufjne' medy
nofti tělo jeho mogábaíi ftomn fouci,
aby je pobřbíti mobíi. Ioto je me
ftaío po fmrti *Bána Segíňe. “bum
logácní mnáomé, číenoroé lopjofé rabi;
gibomífe', Sojef garimatbie a Sřifobe'ln,
mogábamffe fi potřebného pomoíení ob
s]lšiíáta S úctou meíifon jňali této *.Báně
s řříše (\ poftaraíi fe, abn pobíé obyčeje
šiborojfe'bo monnbmi maftmi pomačáno
boío. sBafobíogímíje těíobííúmpíátnem,
boneííi je u průmobn math) $Jlšáněa
nčfoíifa 350311156)gen bo brobn, Hero;
fbofi to jiné gabtabě již bříme pro febe
bol připralvií, lo nem; aíe poínb nifbo
poíogen nebol.

*Iito bum mugome'gafíubnji groíáfft:
ní úctt) nafíí. Žijímněme ft jen, ze to
byla looíofá raba gibomífá, jen; ne:
bc'nvno s.lšcinaco ronbače f fmtti obíon:
bila, a bíe, Íbn; mofonán byl tento
náleg, brou úbome' rabt) gibomjfé roty
ftnpují co ctiteíome', co mpgnámači QSáně.
EReítomt) ftce aíe ífntfem fmom meřejně
I)!ájají, ge mofořá raba gibomjfd brogz
non jpácbaía fčímbn, ge gabila mejiáííe
jmébo.

Sig břfme je tito broa muzoloé
břignámaíi fn Étiftu ale jen tajně, bo;
jíce j e nemiíodj přebbáaet ge ftrant) těd),
Gfteromi jim bylo “toúřabč íloéut jíti;
notn' mfjat, Ebo; ta! nefpramebíimě a
banebně nejmočffí úžab gibomíhá S ním
byl naložit, noní po fmtti jebo, neaná
gat jejich gábmjď) obíebů roíce. ŽBeřejně
cbtf, pořnb mobon profágati a jatobo

- 16"'
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nabrabiti jemu c'eft, fterouš trubcmé
iciid; m úřabě — jemu vtuíti cbtěli.

sZ[Íšobnesfe pobobně běje Iibem ffíez

cbetnt'nn a na neimjn'e o mffeobecué
bobra ganougiíúm. *Bofub šílí a :) iíné
fe ftaraíi, Byli pobegřímáni, alebčomání,
ofočománi a rozličnými přeřááťami při

bobně běie t. i. libé fi ínab nemffímají
: gáííuf) mne!) a pobcgřímaií bobré íťntfp
Š tmě. ŽDěiezíi fe ti taf, nebei fe tím

mt)ííti, anobrg m bobrém potračui.
ŽB'rijbe bobu, !be pognají protimníci
hnoji, ge ď)t))3t)íi a proti toBě fe pro;
břefíili. 21 fbpbt) i tafvwé boBt) ghe

fmém bfíe týrání, ínab i tah) péčem a na ílvětě nenaftaío, QBůI)twé ftbce a
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trnbu přcb čafem pobíebíi: paf teprm
po fmtti směniío fe mínění mnobóď)
:) iciiď; gámpííed; a gáfíubáó; tu temto
přímo na icmo a meřejně ugnáno ieft,
ěe ptámě oni Bpíi neobyčejně fííeóctni
a garouáiIí libé; m gimotě iiď) Íibé hl;:
tali anebo fi jiní; nifbo nemňímaí, po
fmrti aIe ftamí fe iim ífroěíe' pomniťl).

8“ toBě, milá čtenáři! fnab fe po:

JOCH.s_aJ

Iebmí 5p1)tnje, on 5nd menfeté gáííubt)
tmě a negůftaue ti obměnu bíugen; on
jebnou objaví meiejně flic'né čim) twe'
& gabanfn' obpůrce tmě.

2. Segíě minus neímírné Boíefti
trpěl a mffeďn ftem fmou mpIiI aa nás
na břemě fříge. alivfíaf nemohl náB
mpfoupiti a fpaftti gpůíoBem méně
Boíeftným? žmáme ga to, še mom,



_245__

neboť círfem pěje, ze bl; ano ftačiIo
pvu5e iebiné ftůpěje inne jeho fvbmntí
mefffere'bo fwčta. Qímffať Řriftuě bo:
bromoíně gmoIiI vaefti na taf ncflnírné
míře, abl; objemií neímírnou Iáífu 5803
f nám, fterág 6 to jeft mňeíifou oběťga
nás pobftoupíti, paf abl) nfá5a1, jat
mgnefíená ieft fmatoft a ia! přífná ieft
ípramebínoft $03í , pteb níš jeft bříď)
nejmětffi obarnnofti. (Ebtěí *Bán and:
čom-nitinám, jat meíiftjď) treftů jíme
gaminííi, abncbom boině fe fáíi a nei;
mětfíí úctou aabořeíi fněmn, ienštnto
trefu) ga nás pobníťí; fonečnč (btěí
íaffamb Gun 23031'báti nám útětbn a
přiříab trpěíimofti n meíiťód) ftraftcrb
a neínágíd), bo Herná; nčťbt) při mffí
opatrnofti a rogfíafnofti ímé npabámč,
abndwm paf 3mnšiíe a mnttmate ná:
fíebomaíi bo.

*.Břebtabť)%nfnpitclináš! gemffeď)
tmách činů a; bo pcfíebníbo bedm gi:
mota tmčbo mnímitá neímírná bobtota,
milvírbnoft a Iáfta 2505 Enám! SÍbo
ii pocbopí a fbo mnííomí? bei mi,
v $„Band tc' miívfti, abpd) fe naučil hvé
umučení bobřč rogjimati a 3 něbv tmou
neímítnon Iáítu “pognámati; bei af toto
umučení tmě jeít mi ntíteln m pofufíení
břímbn, gbtaní m boji proti gíúln gd:
toftcm těla , BEIÍÍ m gármutfu , Ie'Íem
m ranád) Šimota a monným balíamem
n) poííební boícfti ímrti.

SDěEuji tobě co nejfrbečněii ga to,
zeB Inne Erwí ílvon lvnfoupiti ráčil,
i cbci itom; a ífntft) flvt'nni ga to běfo=
mati tobě a; bo poííebníbc tqun írbce
ímébo; bei, o í.Išccne!abnď; tafé iebnon
tam na měčnofti fměl u trůnu tmébo
běfomati tobě ga mfíeíife' tnae'bobrobiní
a íměI oííamowati tebe 6 anbě'lt) tmúmi
na měft). 91mm.

98. jejíž mnal ;mrtmúd).

'Brmnt ben po fobotě, ibn; počalo
fmitati, aj gcmětřefení ftaío fe meíife',
nebo anbčí Šišánč Bítoupií B nebe, a
přiftoupim obmaíií fámcn brobomt') a
poíabií fe na něm. 2391 paf obličej
jebo iafo bíeff, a mambo iebo iafo fníb.
QI básní přeb ním gběfili íe ftrdgní a
učinění iívn jabo mrtmí.

Mogiímání.
©obota, m fterég 23cm obpočinuí

m brobě , uplynula a Flunce dmftá fe
řnvmému tvúcbobu. $a pat i flunce
bucbowní mefíferébo íměta mbdyígigbto;
bu. ?lnběí šftoupií šnebe, abl) jaře
uěfbt) směítomaí paftbtům narogení
'.Báně,nyní 5měftowa13áínoncítnuímětn
brube' narogení jebo , čili mgfžífíem'
jebo gbtobn. .

Go bpí gimot sBáně? ©MM; boj
proti přebíubfn a \váffni Iibífé. Řonečně
potíebí wáffni nepřátel ímúcb; oniť
ufutttiíi bo na třígi; aíe pa'b iebo byl
ien gbáníimt'), tnuaí jen na. ftatinfou
babu. Stenabáíe f úgaín protimnífů
flvtácb opčt šiíe; fmrt jemu neubíígiía ;
abl—obu mncbágí co mítěg, co bíaíateí
prambt) nepřemožitebíní), co mftiteí
zlobi; Iibífe' nenfojitebínó; aneb jat
gpímáme m Éofteíní pííni:

Síle Shiílné, náš ípaíitel,
ímrli Fábin přemešiteí,
n\ííebo ímčta cbíašitel.
Sig foroubem jeho mlaie,
ranní! bláfá w ííiré Ernie,
(cílu állůči nám bo ráic.

(&nncžnnaí ím. ianfló.)

Bije! Řbnbn bn! *Bán abrobn
nelvúaí, přcbce bpí bt) gi! a íice me
íme'm učení, m památce ímtjd) činů,
bn! bt) gií na nebi ; amffaf nn) bnďpm
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nemiběíi roítěgítroi jeho očima fmhma,
mp hhihom nehhii pognaii ničemnoft
jeho obpůrců rutamafrohma, mh bhchom
neměIi boítatec'né ghrauě proti útotům
a úfífíehfům fariíeůto a íabuceůio.

gije! Db te' bohh f(aiouě gui
ceíhm ítoe'tem jméno jeho; kolabue
pramba a půfohi miíoft iohňíá ob Dtce,
pro fterong “Sán gif a moře!

sije! sBiefej bufTe má! *Bratoba
a prámo nemohou 3ničenh hhti na
točit). Gmčbef a gaftupiteí jich může

íiee iigmrcen, nemůge ale přetnogen hhti.ije! $Ieíej buffe má. sBami
troe'mu boftaío je hojně ofíamh ga přez
fiáíe' utrpení a poničení, bano mit ob:
měnh, ga měrnoft a mhtrmaíoft jeho
ač ffmrti

Bije! íčěě fe čIoměče! Gmrti
obňat jeft often jeji; hcghognoft jeft
obhaleua a ftoji to nahotě ímé co
íIahoft, jeft Bea moci; hrob nepohicuje
číoloěfa na mgbo; heóhogníf ma' moc
jebině nab Šimotem te'Iefnhm, ga hroh
uefahá mice rufa jeho; jeho mitěgftwi
jei't gbáuiimé, jeft mam a Ham, a těffiríi
fe heghoániť m ífutfu 5 roitěóftmi íioe'ho,
tttoa taboft jeho jen na chioiifu, jeft
marna.

Bije! © prnmím paprffem nahe;
ífe'ho fíunce a io prmní ben thhobni
mftámá míábce nome' bohh, a počíná
bilo nome'ho thbnu. >Bía5emím! ŽBííeďn
moc na nebi a na semi má ob te' thmiíe
*.Bán, jen; učinil pro prambu a fpra:
roebinoft na gemi tai neímirně mnoho
a jen; 3Eonn'en th me mfíuh ftraftech
Šimota Iibífe'ho.

Bije! ŽBoíub trtoá jeho miába,
pofub uebopabíi bnoroé mcIifého th'onu,
to něm; půfohi. Dfmuácte ftoíeti upihe
11qu ga jeho loíábh — a můgeme říci,
še jiš nafta! ponbělef? že ji; pominula

boha jeho miiofti? jeho moíáni f nám?
jeho c'efáni? giepominuía fire, ale
pomine jebnou boha ta, taf jiftě po;
mine, jatoá ge ioítaí Širifhlo ghrohu.
Íehbh mftane opět ale to oblacích toe
ítoe' nefmirné íIároě a meiehnofti. *Brotog
píejej, třeíťane! ge Šije přemoáiteí ímrti,
aíe přičiň je fpoíu, ahhš i ti; přemohí
hrůgh ímrti ímé to fajícnofti a bohžee
činění a bon'eí jebnou f bárci gimota —
boffei te'g ílarone'ho rogfřiffeni 3,hrobu!

99. žJtmni bolu) po ; mrtioúd) uvítání
šumu Seiíne.

513 ten fanu) c'aB imaria ?)?ag:
baIena, a QRaria Satohoma a Gaíome,
nafoupiíh monnhd) maftí, ahh pouta:
5th Segiffe. 21 toeími ráno po fohotě
fííi fhrohu, an jiš jíunce memo. 91
pramiih mefpoíeť: Sřbo na'm obmaíi
famen obe bmeií hrohomhó. 21 po:
hIebfje ugřeíh ramen obmaíenh, fterhg
Ehl meíifh roeími. ŽBejTIh bo hrobu,
a ugřeíh miábence, an íebi na pramici,
oběne'ho rouchem hiihm, iuíeflh fe. Sete;
rhgto ref! jim: inehojte je! chiííe hic;
báte ERagarctffe'holitrigotoanc'ho? mftaif
jeft není ho tuto; aj mifto, the; jej

hhii poíogiii.911e jběte a poměgte
uc'ennifům jeho, i $ettomi: še más prez
bejbe bo Uaiiice, jafš poměběl mám.
821om; utefih ob hrobu, neho přifíel
na ně ftrach a hrůga pro mec tai než
flhóanou.

Ilíihn'emfíe tuto aprárou raboftnou,
hěŠeI žBetr a San ! hrobu; spetr loftou:
pilo bo hrohu ugieí proítěrabíapologená,
a roudhu, Herci; tha na hlaloě obgíafftně
fminuta, na jebnom míítě. spotom roefíel
i San, a našel a uměžií. 3“ obefíli
oha čaje bo Šerufalema. wiegi tim
wrátiia je iDEari šmagbaíeua saje bo
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čabrabt) a ftáh u brofm ptačíc. QIEbbg
píařaía, naftouila fea nabíébíabobran,
i ugřeía bma aubčle m Bílém rom—le,

febící icbnvbo 11[)!—11131)a hrubého 11no:

bon, the; [\pto pologeuo této chífíomo
Zi ii řctli: Beno, co píác'cš? SDÍIim:
2335aíi *Báua mébo, a musím, tbc bo
poíogiliý Že Íbpg řefía obrátila fe
5pátfe1u, a učřeía Segíňc, ale neměběla,

„J:/ř“
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fa'“" , ,:

gebp to byl Segíč. “Di ii chíš: Seno,
co pláčeč? fobo bícbáé? Snu bonmí:
majíc fe, gelu) to Evi gabrabníf, četla
jemu: sBana, msaízíie tp jej, poměg mi,
fbeB bo poíogií a id ici memu. SDí
ii Segíšz Maria! 3 pvgnaía bo Maria
ařefía: Žmiftřc!SDíjiSeŠíŠ: Sbifbra:
tčím mám, a poměg jim to. *Břiffta
tem) maria EDEagbaIeua! učenuífům, a
měítomaía iim: QBiběIa jíem Š];šc'mct.
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S tafé ofhtm'm gendm, uťá5aí fe
chíá; nebo m;; [\ěgcll)ob hrobu, ah)
gmčftomah) uc'cmlífům, co miběh), potfal
íe S nimi chíč a řetI: Bbťáml) buěte.
91 nm; přiftoupimfíe, cbopih) fe uoI)
jebo, a říanělp fe jemu. 8“ že“ jim
Sezíč: Sháníte; fe, ibčtc a gwěftujte
Bratžím mým, ať ibou bo GiaIiIée, tamť

| mue ugží.

* \\W////////'\ WZ/
„, nmmmun„| „ || |||1||mlml_nu%

(C./“Š„rm [ff/ď;ť© A> ' _\ A \.\ ©“m3 QŠŠ„?>QQ

ale & nepřátcíé Seáífíoivi 51—50fe

bcgměbčíi, gc mftaí 5 mttmúcb; neBoť
ftrágní, ftcříg bíibali hrob, přiňebffe
bo měfta, ognámiíi fuígaíům tněgfřóm
mffctfo, co; fe B?;Ío ftaío. Rteřígto
íbromášbimff e fe ie ftarffimž a urabimňe

' fe, balí mnobo peněg mojáfům, a řefli:
$ramtc, ze m,; jíte fpaíi, přímí učen;
nici iebo m noci a nfrabíi ici. 21při:
flíbili jim, je uíívňízli otom míabař,
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oni fe ga ně přimíumí, aBt) neBtpÍi
tteftání.

Moaiimáni.
1. Sešič Étiftus fe po ímém 3 mrte

míč) mítání čafto o. přemnobúm Iibem
giemií, taf še nábú'; obrat m ímúffíem'
Íibffém, Hen); íe bneb po fmrti jeho
11)Setuíaíémě fiat, biíem iv tomto gmrtz
mid; mftáni a giemení sZ[šánčmá při:
činu fmou.

SDIe ítaroměfijd; pohání giemií
fe $án Segič přebemfíím stvtmollcené
tobičee ímé, aby ji potěffií. ©matá
Eštvangeíia pat mppramuii, ge fe giemil
SDřcitižDiagbaIenffe' u ímébo broBu, nato

350311131"genám ob btoBu fe mracujieim,
pat $etromi, bále bmoum bo (šmauš
jboucim učenniřům a u mečet teba; bue
apofítolům, tteři 13in íbromáábčui
m íebnom bomě m Semifaíe'mě. 931mm
toto giemeni, fteté fe ubáto bneb m ne:
běíi, tem; m ten jeho %mrtmúď) mftání,
nemit íe Řriftuě bIe ímčbectmipifma fn).
m ními hned) po welitcncci po hrubé
fmým apofítoíům m Serufaícmě pofpoín
m icbnom bomě Bvbíicím, na to febmi
učennífům na moři galiieiífe'm; opět
na jebnom mrcbu w Galileji mice neš
pěti ftům ímtjď) měřícícb; bále giemií
íe apofftoín Safubotvi, Gpřijmímmem
ffimu; Eonečně apofítoíům imám na
bože Díimetífc', Fiat);fe B nimi togtoučil
a mftoupií na nebeía. QImffat nefmime
mpííiti, ge tato giemení jíou mffecfa,
iterýmig Gpafiteí Íibi taboftuě přehna:
pil, neboť mesi tim čaíem, fbt)3 \vítaI
3 hrobu a ne; mftoupií na ueBefa, 113319;
11qu 40 bní, m ftetýď) gačafté Bapofíto:
It) íwúnii obcomal (\ ípafitelíft) úiab
fmůj megi nimi bvřončií a tomi—Wit.

Into 3mttmt')ď) mftáni ÉBánějeft

neiffměíejffi triumf čili mitěgná fíáma,
ttetoug “DánfIamiI, abl; obamnoft ímrti,
jiš neminně pobítoupií, ímagaí a gničií.
Iaftc'g naproti ga'íoftne'mua íproftne'mu
pobřbu jeho ftoii nápotomni fIamne'
jeho na ueBe mftoupení. Sioubáni po:
tupu a poíměó, tterýď) gatouffeí na
ftigi, přemaguje a nahrazuje nimi jeho
ofíama w nebefiď), the; íebi na. pramici
Dice ímébo; (: nefpramebínoft, Étere'gíe
můbcorveIibu ifmeíífébo ufrntnúm ion;
bem flvbm nab nim bopuftiii, Bnbe
ítamně gamrgeua a mežeině fátána, (13
On fám ijemi íe m obíacíď)m frubu
anběíů co ivůbce Šimúd) a mrtmúcb.

2. %stříffeui Seáífíe Sťriíta jeft
bíamuim fíoupem min) naffi, ge Dn
ieft fpaftteíem fivěta. ©m. sJšameíbi:
„Wemftaízíi ieít Rriftuů ;,mrtlvýd), mar;
mi jeft mira (1 f Rot. 15, 17.) Šiebof
ípafiteiíh') úřab *Báuěiv tom fe gafíábá,
ge nás Řriítnš ob mim; hříchů a měč:
nebo treftu flvúm umuůeuim a fmou
ímtti mpřoupil. Sat ale máme býti
přeímčbčeni, ge fe taf ftaío? Ěbe ifou
tobe bůfagp? ŽRefne nětbo: Segíš
Sřtiítuě fám tomu tat učil; tbc ie ale
nepopitateím') bůfag oprmvbě je!)oučení?
íDůEagten naíesáme me msttiffeni Seba.
Dn íáui 3.1 Šima na toto ímé bubvuei
3 nwtlvýď) mftání, co na ípvíebíiwi)
bůtag ílvébo bogífébo mpííanftrvi iílvé
"Bogífe'ptirogenofti, učennifp i neptáte:
It) ímé upogornií. íTieBoffu); inpbáněI
tupuiiei a probdmaiici gebrámu a Šibe'
chtěli ob nebo míti gnameni moci, ge
fi tať ímí počínati, řett: „Stuff te chrám
tento a me třecí)bned) ho opět mgběíámď'
21 to pramií, jat ím. emangeíifta bofla'bá
:) ubránili těla ímébo. — 211mm), fu);
gibé jfouce nefpotojeni B bimp, fteté
fonaí, gábaíi ob nebe gitameni na nebi,
tet! jim, se nebnbe jim bána snameni,



—249 —

jebíné znamení Sonáfíe prorofa. E)?ebo,
boíogií, jafo bhí Sonáš to břiffe \veíthbh
tří bni a tří noci: taff bube Ghu čio;
meta ro jtbcí četné tři bni a tři noci.
(Mat. 12, 39.) Smímo to flohm učen:
uífům přebpoměběí, ge bube tohbcín
pohanům, ufříšoroán a třetího bne se
3 mrttohch mftane (Sní. 18. 13.) D tom
o mffem měběli netoíifo přátele aíe i ne;
přátele jeho, a tito ft toho bobíe mfjim:
Ii, neboť po jeho jmrtí balí ftrág
Íhtobu, abh neufrabíí učenníci jeho
těla, a neřeIIi, še mftaí Cu třetího
bne ; mttmheh.

Řbhbh bh! tebh Sřtiftus nemúal
; hrohn, proroctloí jeho tho bt)marné;
nemohli bhchom paf měřiti, ze bh! Ghz
nem 2303ím a ze fíoma jeho jfou mou:
broft měc'ná. “Boněmabá aíe ftaío je,
jat přebpoměběí, jiftá a neomhíná jfou
florou jeho a pramá jeft míra, ftetong
th hídíaí.

Seft ale šmrtmhch mftání sBcíně
tafe' jiíthm tnfojemftmím najíí bíahe' na:
běje. 9Jčámef naběji, se je po jmrti
boítaneme f ípánu Scáífji, nebot nám
to téá přebpomčběí, řfa: „233 bomě otce
mého jjou mnogi příbhtfome'; jbuť abhch
mám hři'pramií mííto. sllíe íbhš obcjbn
a připtamím mám mífto, safe přijbu,
a wegmu mág ř íobč famému, abhfte,
fbeg jfem já i mt) thiJ' (San 17, 24.)
íbáíe máme naběji, že tě; tělo uafic
jebnou 5 hrobu mgfříffeno, Bbuffí ftetoug
30. Šima měIo, opět íIouc'eno a B bufíí
tou měčně zimu bube. 3 to Síriftuě
přebpoměběí iťa: „ŽBřichcígíhobiua,to tte;
ré; mfjicfni, fteří u) hrobích jfou, uííhííí
hIaB Ghna %)ogího; í půjbou ti, fteží
bobté me'cí činííí no. logfříňení Šimon."
(San 6, 5) 21 ím. *Barva! botíábá:
„Satog ro %bamomí mňiďni umírají,
ta! i ffrge Érifta mifiďni obgimeni

bubon" (1 fÉPor. 15, 22.) QI fm. 211.1:
guftín píffc: „*BoněmaMjeít mafie hía:
ma 3mrtmhrh mítaía, toho je í jiní
úboloe' nabějte. “Jčeb jeft ftare' a pra:
mbilve' pí'íromí: Rbe híama, ze tu
i úboloé jiní. Rriftuš na nebe naftou;
pil, tam náš 30. íebou pojítí přiftíbií.
megůítaí to hrobě, mftal ; mttmheh, bh
ji; mice neumírat. Šřbhgi mh 3 mrtmhch
mftaneme, ua lvěth wic neumřemeJ'

Sat íe ftane, še rogíic'né čáftťh těía
naffeho, ftete'š hniíobou je bo gemě a
ro pomětří ftrácí, opět fíoučenh (:m nomé
tčío proměněni) bubon, to omfjem mh
uhní pochopiti nemůžeme; aíe přignati
muíímc, ge jeft u $oha mfje mozno.
$toc'bh Du, jen; míjeďo ničeho; ftroo:
žil, nemohl rogíičné c'a'fti ftmořenhch
třebať ob ícbc togíoučenhrh měcí opět
fpojiti? žRctho ftmoření těchto měcí
3 ničeho; sáčtafcm nefmíruě mětfíím?
mení obnoroení lzjemč,ftromů, hoětů a
můbec celé přírobh ga čaíu jarního tafe'
gágral'em loeIifhm, fteth jen proto
to Iibftlou přiměřeného pobimcuí ne;
boóágí, poněmabá ono ;,mhfío tuto
obnowu Eagboročně míbati. Ščepogo:
tujeme neuítále, jat mnohé měci po;
bimně gmoci bogí fe přctmořují, ja!
5 bíbué mnm) tmotí fe togtomiíh fmítef,
jat ghnujne' houíenth Inhchágí mnoho:
barelonh a pohhbííloh mothíeť? Za
tufa, jen; míjeďh thto mčci gpůfobiía,
jeft gajifté lofjemohoucí a FM); pramí
Řríftua EBáu, ge ona jebnou abubí
i gpráchninsěíá těla naj—je5 hrobu, proč:
hhthout měíi pochhboloati, pročbhdwm
měli obpomětíti ÉBánu, se to mogno
není? Webhhbh taíotoá pochhbnoít
a tafomá řeč hříffne' rouhání?

sÍIŠtotoš, miIh čtenáři! galvrhni
loňeíifé neíluffne' hIoubání o této točei
a gmoíej 6 nthííí měřící a gbognou
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*Břijmi moje nejfrtec'nějffí tífh, bogffh
Gpafiteli! ge jfi mjf'rífíeuím ílohm míru
a natěji lo nafíe buboucí 5 mrhohch
mítání mimo míjí podmbnoftpoftatoil.
Žllchlja! tai íulime lvefele molati; jaro
smíme mhfíel ahl-obu, i mh jebnou
powítaueme ;,hrobů ílohch!Ge ím. Khw:
Iem jmíme říci: Gunti, toe jeít often
tmůj, tbe witěgítloí tme? Říšhrobíd)
tolito obpočiuutí četá naffe této; hro:
bowe' atratili lofíeíifou hrůgn ímou.
ŽBIOÍOŠbífh tobě, Sirifte nc'íteli proftřez
bnífu a přebchůbce náš! ŽB bobré na:
běji, ze s tebou jebnou ipojení bubeme,
trác'íme fmrti froe' mít'ríc. QIIIcínja.
iBohIeena jeít fmtt to troe'm mítčgítmf.
QIHeInja.

3. “Ahoj—fatsmrtmhch mftání Žlšáně

má bhli tafe' pobnětem naííeho blaho;
wního rogfřífícní. „břích jeft jato ujme:
cení a pohrobení libífé buífe. ERebof
co jeft hřích? sEizeftoupeuí adfona 230:
gího. Seft tebh gpoura proti žBohu,
jeft protímení je jeho ptámům, jeft
alehčoloání jeho nejbotonaíejíjích loíaít:
noftí. wm, Dtec jeft twůrce a sDán
náš, a htífjnít nebbá gáEouůjeho. Qiůh
Ghn jeft ŘBhfupiteI náš, jen; přemnoz
hé ítraíti na bteloě ftíge pro ípáju
nafíi trpět, a hžíííníf maří thto gáíluhh
jeho; nemfíímá fi jich, ba 5nicnje je
lo jobě. 25ůh Quch fm. jeft poíwěti:
teI udá, a hřífínít tu pofloěeující miloft
to jobě mrtroi, hubí, a na mífto pojme;
cení — gptgnění a hoxoabní pomahn ro
buňi ímou mna'ííí. EBůhjej't roíínbhpžíf
tomeu, ale hříňníf jebná, jařobh iBoha
netho, jatobh přítomnoft jeho ani
netufíií. Qiůh jeft nejímětějfft', ale
hříífuít je ho nefthbí, to hříffích frohch
přeb ním netrne. $ůh jeít nejmhíj'e
bobrotimh, ale hřífíníf přijímaje bath
jeho neběfuje, anobtg Égíe'mujich ušímá.

"Bůh jeft ncitohffe fpramebíimh, ale
hřín'níf treftaiíeí tuto jeho nebbá a.
jí jaíobh je poímímá. Qiůh jeft nejmhš
miloírbnh, ale htííínít miloílí a Dlouho:
c'ehiním bojím pohtbá. ano 23ůh jeft
růwobce domem a íám íe jenu! po:
ftaloil ga cíl; f23ohu totig má cíomět
mííemi luhíílenfami a gáooftlni i ítutt'h
čeliti, Éněmu má jebnon přijíti (: S ním
na měfh jpojen bhti. sllle htíííníf ob:
mrátíl íe ob tohoto cíle a mhtfl fi 3a
cíí ímého Šimota buh hořlabh senné, aneb
rosťoffe její. ítčmto měcem menuje
mífeďh íme fííh, froůj čaB, ínab iíroe'
pe'ami. Dn tebh opuftil hrami) jmůj
cíl, 23oha, a. na tote'g mííto poftamií
mčci íhooizeue'; on gum—hlwoha ímčho,
EBohahramého a jebine'ho, jmého nejmhěf
fíího bobrobince a ntlootíl fi boha ji;

E němu? jat můge ptijíti É shoota
loěc'ne'utu? Dn jeít jato uíchlá ratoíeft,
Herd; muíí ufata a na oheň morgena
bhti. Du jeft pro jimot měc'nhmrtem,
gnvot jeho na gemi jeft hrob; neboť
hříffníf jeft gbamen poíměcujici miíofti,
gbaweu Iáíth žb'ogí, sdíluh Rriítoroheh,

Sřtiftuo gemtel pro hříchhIibftroa, přibil
je jafo na fme'm ftigi, a Ériftué loftaí
5 mrtmhch, abt) mffiďni hříííníci po5nali
bogífe' mhííání a láífu jeho, i mfjilní't
fi rooía'ní jeho a f němu přímí o miloft
proííce. ŽŠe fmém 3mttmhch mítání
baí Iibftmu přebtuehu buboueího amet;
mhd) mítdm' a ftraííného obecného
fontu. *Brotomoíá ím.*Ba1oeI: „55mm
newite, ge fteřt'gfoíi poťřtěni jí me naReif
ftu Seáíffi, ro fmrti jeho potttčni jfou?
ŽRebo pohřbeni jíme fpoíu Gním fine
fřeft to ímrt: abhehom jato Šťtiftus
wojta! antrtmhch ffrge flórou Dtce, taf
i mh ro nomotě Šimota thobiíí.“ Ie;
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mito fíomp djce ím. $ameí říci: Rriftuš
gemřeí, (151)gbíabií pricin) naňe. SímeÁi
pofřtěui 111ímrt je!)o, gta; 111ů3eme
béIe břcfíiti? Břaopaf na řřtu oběto;
mání jíouce jemu, jen; ta! mncbo sa
náB trpěl, neměli Epcpom patriti 6 ofí:
Himoftí na břídf? ifčeměíi dejom Býti
pon—511113111,appďmm fe nomon mpílí
230511a ípramebluofti obbaíi? i)?emč:
Iibpdwm B Sřriftem jafo abrobů ímód)
5111911poloítati a norm'; bořonalr'; gimot
gapoc'iti?

Ěať tebt), opnff fagbrj Iibůftťu,
jen; jeft proti gářonn Qiogímu! mawrať
fe fagbx'; f ímé pominnofti. ©Iebej
opět ceftu fQSDbu, fme'mu nejwpěffí:
11111citi, jaÉ bí ím. s.Baloel: „3eft=[i jfte
6 Šťriftem pomftali, těd; měcí, Íteréá
fmrrbu jfou bíebejte. *Brotoá 111rt1oěte
oubp ímé, tteríš jíou na genů, a ímíe;
řnouce 5 febe ítare'bo c'Iome'fa fe ífntfr)
jeho, obíecte fe jafo wpmoíení 913031,
fmatí a milí, írbečně 11.1miíoírbeníttoí,
to bobrotiwoít, poEoru a mírnoft, tr:
pělirooft, fnáfíejíce jeben brnbébo a ob:
ponfftějíce íoBě mefpoíef. QIÍe nab
to lvňeďo mějte Iáífu, fteráš jeft fmagef
botonaíoftiJ' (f SM. $.)

%bobně bí ím. QIuguítín: „cien
čajifte' jeft Bíimí ípaíení íméíjo, fterpg
umírá, apt) pomftaí, ne; ten, Hen);
áíje, app 5emřel.“ 91111)."Bennet motá:
„„Semřemeýíi 6 Rriftem, bubeme gimi
B ním a Bubemeíi B ním a pro nebo
trpěti, Bubeme S ním tafé oílaroeniJ'

100. jejíž gjemil [: bměmn učm
11íl1ů1n jhonrím tm (511111119.

Ěoíjo fame'bo bne fííi brou gučení
nítů Segínomrjďy bo měftečfa, ftere'š Bpío
aft bmě bobiup ob Semíaíéma msbáíene'
jmenem (Emaus. 21 ti roůmíomoaíi

mefpoíef o mňeď) těd; měceď), fteréz fc
Bpír) ubdío. 3“ ftaío fe, Pro; rogmlow
malí a feBe fe botasomali, ze S'egíš
přibíígim je, ffeí B nimi; ale oči jejicb
51,11,orgány, app bo nepognalř. Štefl
jim: Íteré jíou to řeči, je; rogmíouwáte
mcípoíeř, (: proč jíte taE ímutni? 21
obpoločbčí jeben, ftere'muá jméno Šřlcoe
jáá: Ip fám jfi příchogíbo Seruíaléma,
a neloíě nic, ftere' měci ftah) je n) něm
těchto bnů? Sirugto on tefl: SÍteré?
3 četli: D chíííi Sčagaretífe'm,jen;
131,11111113prorof mocní; n) řeči i to ífuttu

preb 23013111 1 přebe ron'ím Iibem; a
fteraf jej mpbaíi nejmpéffí fněgí a fní:
gata naffe na fmrt a utřigomali jej.
9321)pat jíme bouíaíž, 31151)on měl mo:
foupiti [ib ifraeíffp; ale 1119111tomu
míjemu třetí ben jeft bneB, jat; je to
ftaío. Ne 1 zeno něťtere' gnafíid) ga:
ítraífiíp nás, fteré přebc bnem bplp
1.1brobu, a nenaícgňe těla jeho, pra:
miíp, ze miběli an'očíe, ftežigto rem,
ge 3111:jeji. % obefjli nětteží guan'id)
fe hrobu, a naíegli, jat čem; pramilr),
ak jeho nenalegli. ?! on ízen Enim:
D 51515111a apogbiíí írbcem froěření
míícmu, co mluroilí proroci! Spali;
nemuíel RriítuB tec? měcí trpěii a taf
rojíti bo ílámp ímé? 21počam ob SRojz
gíňe a mneď) prorofů, mpříábaí jim
mfíeďa pífma, fterág'o něm bpía. 3 při:
blígili je Eměítec'fu, bo Éterébog ffli, on
aÍe bčIaI fe jařobp chtěl bále jíti. 3 při;
nutili bo ízfouce: “Butte gůftaň S námi,
neb fe připogbímd, a ben je ji; uacbrjlií.
3 lofjel S nimi. QI ftaío fe, Eby; íebčI
B nimi 311ftoíem, ge 1115111d)!éb a Dobro:

řeči!a lámal a pobámal jim. 3 otemřím)
jíou oči jejid) a poanali Ijo, on aIe
gmigeí ob oc'í jejič). 8“ řefíi mefpoíe'f:
sbalí; írbce nafie nebořeío nanáš, fbpg
qumiI na ceftěa ropfíábaí nám pííma?
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QI mftamfíe m toug bobínn mrátiíi fe
bo S'erufaíéma, a nule,—„Iifbtomááběné
učennířp, fteříg jim mppramomaíi, je
*Bánmftaí mámě a ufa'gaí fe Éímonomi.
% oni tafe' lvbptamomaíi, co fe ftaío
na ceftě, a ftetat bb pognaíi m lámání
dbleba. 

“Mogiímání.

1. HBIage tomu, tomu fe Segíá
Ranné přibmgíl a bo boptomágí na
ceftacb gimota icbo, iafog promágeí bma
nčennítp ímé bo (Emaus jboncí. Cítowět
tafowb bbíbmá útěcbon, nacbágí mííubb
poučení c'iIi be'í:e ušitef smííeíife' 5m:
fíenofti ímé.

QI ja! to má číoměf učiniti, abt)
Řtiftně byl brůmobccm jebo? sBízebez
mfíím mníí cbvbiti domě? aa ímon po;
minnofti aneb ga úmpflem bobrým.
(lobo, jen; cbobí po ceftád) nebomoíe;
mód), ieng cbobí, aby fe nčtomn mpmítií,
blígm'bo offibil aneb icmn iafonfoíi
fffobu gpůíobil, nemůge býti Ériítué
tomarpfíem, fpoíečnířem a pomabac'em.

sBaf mufí číolběf, ieng obcem tema:
rpffítmn *Ba'ně ílvětem dwbiti, ímon
ceítu aneb ímé bílo me ime'nn-ílšáně
počíti a na *Bana aačaíté pamatomati.
*Bmcui a mohli fe, bí pífmo. “Dáte
muíí c'Iomčf tatomť) ůíe' nmfflení a áá:
bofti ob íebc gapngomati, ob řečí ne:
fíufínúď; ímé uffi obmraceti, Md; libí
fe pilně maromati a můbec lv c'iftotč,
poctimofti a begúbonofti mtamů fe ga:
cbomati.

Ronečně mníi Iba óce ě Rriftem
obcomati, fmbd; pominnofti tžeífanffbd)
pilní) býti t. i. mnfí ím. ímátofti bb
čas přijímati a tbra'm Šišáněaípoň Ibben
ímáteční a neběím' namfítěmbmati. Seft
tb obyčej mnecb boríimbď) Iieíťanů, gc

ópftajt'ce fe na baífíí ceftu, jbou neš
fe Bpřáteíb ímbmi ro5íoučííi, mc ímém
bomácím cbrámě tím. apolvěbi a tím.
přijímání. *Baf tafe' fbbg naÍegají na
fmbď) ceftdcb něftetť) cbrdm otemřenť)
a čaB je tpoóobu přííně nenutí, na;
mfftěmnjí tento (hrám a gbemffi ímatvu
]"Itm'í aneb ímon mobíitbn mbfona'mají.
QI fbbg m cisině icft iim úgfo a teffno
a trpí ínab i tosíične' přífoří, bíebaií
útěcbb a pofiíb m im. ímátoftecb. Stat
G Řriftem mbďyígeií a B Ériítem na
ímbd; ceftáď) a na ciginč tomatpffí. Dnť
paf. žebná iim, fílí je na pofnn'ení a
cbrání m rogíične'nt nebegpec'f těIa abnfíe.

2. Elšán Segíš bmonm bo Gímané
iboncím nc'ennítům mbflábal pííma po:
c'am ob Žmojgifíe a prorofům. 93391031
jim fm. píímo ftare'bv Šarona taf, ge
pognaíi, ge co trpět, bylo jí; ba'nmo
břetboměbino ob 230W, ge fe taf ftáti
mníilo, abt) [ibem bp! ban pan-ní) bůťag,
ge Dn, Segíš gmagateta, bb! a jeft
Gpafiteí íměta. 3 tbbo fe oba učenníci
tito na nejm-tme potěn'ili, neboť fmttt'
ŽBáně pogbpli mfíecřu míru m Sešíffe
co ŽDZefiáfíe,a \bljfíabem tím lvgířífíeua
opět a ucmbmratně ítwrgena jeít 1Dnic!)
míra ta, že išcgíš jeft mbfupitel ob 23bba
ptebpvměgenť).

fbimná to měc: nc'entn'ci íBáně měli
pííma ftarébo gáfona a čítali lv nic!) a
přebce pbíub nebognaíi, se m nicb to
mfíe bylo přebpoměbíno, co Rriítnš měl
trpěti a ítntečnč trpět. Dbfub to bomb?
50 měIu gafIab rv přebíubcícb, jimi;
mffiďni gibé, ni abofítoh) nembjímajíce,
bbíi naflvafíeni. Dnif c'efaíi ŽDEefíáfíe
bojomne'bo, mítěgnc'bo a mocnébo, jen;
bt) fe ftataí o jciícb ímětífon moc a
flamu. © tímto přebíubfcm m přímáď)
čitaiíce nnwbá proroctmí o něm bíubně
fi mpříábali, aneb pomíjeíi je co óboía
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nefrognmítebíná. — (Bárt Segíě ale onen
přebíubef info Běímo ftrbí goči jeiiď)
buďyx a mvímčtííl jim ptam) úÉoI ŽDře:
fiáfíům bíe nftanomení 5230360; paf
teprm rcgnměů ímattjm pífmům.

*.Bíímufmate'mu, ač ono jeft ffutečně
pramen míru ŽBobem siemené, točíte
roguměti neige Beg mútíatu mpěfííbo,
totiz beg mmm nam fm. círfmc.

Sion libé, fteří ptamí, že mame:
nem mítt) ieft píímo fm. a přirogenť)
rvaum Iibífú; ten ge můše a má íám
:) ívbě čerpati gpííma ím. co 23116
3jelvií; to ale omyl meíiťi), jaro; fagbť)
ínabnu nabííbnouti můge, fbvg tvěc bvbře
umááí. ŽRerf bíímv ím. bpío fepfálw
w trajináď) a bvBád) ob náB baletu
lvgbálelujď), m fterljď) Buh) mne!)e' způ:
fain) áiwota a mramů scela jiné, to.! ze
fbo ď)ce píímu ím. Dobřerosuměti, ituto
gpůíobi), mam; a Bělý;oněd) měfů muíí
feanati. Š? tomu ieít aíe učenýď) init),
mnoho čaíu, piíuofti i Bpfttofti 1:11an
třeEa, taf ze nemůše fagbť) tafcme' tvé;
bomofti nabťm'. —

Žmímo to jeft píímo ím. givíáfítě
nomébo gáfona piáno pro Iib, jebog ím.
apofftoíome' úftuě [\píí mpnčiíí; safía'ba'
aneb obmníámá fe tem; 3 čáfti na úftní
pohání fm. apofítoíům. Semu omfíem
mel)! Iib, pro něho; piáno bule, ínabno
rogumčti, ne paf, fbo tobe úftnííw učení
ncgná. 3 te' přičint) potřebuie tato čáíf
pííma fmate'bc múňabu na gáfíabě fpiíů
ptmníď) gátů apcňtolítúd).

SRab to nacbášíme rv pífmě fm.
mnohé tajemftmí, ftere'g točumu Iib:
ífe'mu jfou nebvítígiteblna, ftere'g teba;
rogum toíito měřiti a ga pramé míti
nmfí, ftete' ale rogín'rati a wnflábati
neumí a nemůge.

Rvnečně jeft 151351111!Iibítť) 11) nej:

umím ipojení fe frbcem a Bf);vá áá;

boftmi frbce čaftofráte “vám a gate!
mněn. s130čem írbce tenčí, to čaftofráte
i togum ga bobré ugttámá, ač ono m ífutfu
není. Rba tebr) můge fe na ímůj 120511111

fpoíěbati u měci tať bůíešíté, jaro; ieft
ím. míra? ŽBfíiďni facfři a Btougnirvci
bíebaíí a bíe froe'bo bomnční naíegaíi
bofíabt) Bíubů a cboutcf fmócb mm'ímě
fmatém. Řoíif blan), toíif ímpííů. Ěma
a tři libé iebuo a to famé mífto pííma
ím. mnflábali a mnfldbaií tašbť) bIe
togumu fmébo :: fagbť) jináče a přebce
jen ieben ímpfí 3 ptambou fe ítomná:
wati můge. 9130 tem) určí, či nám
botááe, coše ieft prambvu?

žEuímě preto nftanomena ieft cit:
tem, abt) Bpía učiteífpní náwbů a m;:
Hábaía fmpíí pííem fmatúcí). „íBffeIiťe'
přímo ob 230W mbecbnute' jeft“ bí ím.
sIchaeI. Seft báno tebp “Duchem 2305111
a pob jeho givláfítní gprámou piáno a
tuti; fe i “Bud,—em$03ím mvfíábati
mufí. Ioboto Emba hvate'bo má toíifo
círtem a proto; toíifo mw. může přímo
flv. Beg Hubu mpfíábati.

Rho tebi) chceš %ušitfem na přímé
fm. číftí, ptei fe po mt'ňíabě, jařúg ba'má
círfem a toho fe brš; čti gBogně t. i.
6 úmpfíem, ge dyeeš mgběíati ímé hře:
fťanífe' ímljňíem' a me etnofti, šmíáňtě
ge chceš proípímatí me míře, m naběii
a Iáfee. © mobíitbon čtení pcčni a
Gmobíitbou fnibn gamři. —

101. Sešíš ;jemíl [: apumnlňm a
uhělíl jim mot nhpunmřti hřimq.

11 mečem:toho bue, Íbn; ŽBán Sezíš
mftaí gbtobu, byli uc'euníci iebv íbro:
mágběni a ngamřenž m jebuum bomě
m Seruíaíémě a tu íe sBál! gjemil upro:
ftčeb iid) a četl jim: iBofoj mám! Sáf
jfem, neBoite fe. Dni paf aběffeni a
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přeftrafjeni jjouce bomulwali je, gel—h
buchu wiběli. 8“ fell jim: Go je těííte?
a proc" mftupuií tafomá mhfjleuí na
jrbce mafie? QBijte ruce mě a nohh,
gef já jim to; bothlejte je a migte,
neho burh nemá těla a foftí, jalo mne
míti míblte. 91 fbhg paf oni pro raboft
jcfj'tč nemčřřlia bimílř je, řell: mámu
tu něco, jejTtohh je pojcblo? 2l oni
pobali mu fuB pečené rhhh a pláft
mebu; a fhhš pojebl přeb nimi, oftatfh
bal jim. ŽRefl paf opět: 'Bofoj mám!
Salo mne pojlal otec i já pojílám máš.
lo poměběm, bcchl na ně a řefl jim:
slšřijměte imma jmatc'ho; ftcrhmg ob
puftíte hříďm, obpoufftčjíf je jim, a
lterhmš jabrgíte, gabršáni jjou.

Íomáš paf jeben ge bmanácti ne:
hhl B ními, lbhg přinel Segíě. Iebh
řelli jemu oftatní Hugehníci: QBiběli
jjme *Báua. Du paf četl jim: řeč
ugřím ro tufou jeho hobem' hřebů, a
mpujtím ptj't můj m mífto hřebů, a rulu
ímou mlogím m hot jeho, ueulvěřím.
91 po ojmi buech hhli učeuuici jeho opět
multi: a Iomáě S nimi. SBřifjelSegíě
gamřeuhmi bmeřmi a jtal ro proftřeb
a řefl: *Bofoj mám! EBotombííomd=
ňomi: 18103 ptft fmůj jem, a mi; ruce
mě, a mgtáhuí rnfu fmou (: mpujť ro hol
můj, a nehubíg neměřící ale měřící.
Dbpomšbčl Iomáě: s]Báumůj a (Bůh
můj! $Refl jemu Seglě: ge ifi mne
miběl, Iomáňi, umětil jfí; hlahofla:
mení, Eteřlg ncmiběli a umčžili.

Mogiímául.
1. “Brioni jlomo, ltere' žBán po fme'm

3 mttmhch mftáuí tjwhm přátelům pro:
mlumil, čnělo: *Boloj mám. 23hloť gaz
jij'té jmrtí miftra a $.Bána jejich jtbce
melmi pohouteno. (Eo měli o něm

jmhfjleti? Sat jhobomala je melitá
moc, fteroug objemil gáčmfh jmhmi,
B líbfťou jlahoftí, jí; poblehl w jmtti
ímé? Sat tolifere' bůEaghjeho hothm',
B chubohou, m Iterég gi! o. umřel? Sal
melehnh úřab jeho proroďh a mcl'iáfj:
ffi) B potupnou jmttí na Ríši? QIjali)
ojub mohli uhuí očelámati učenniei a
přátelé jeho? memuíeli je háti, že ne:
přátelé *Báně i jim gpůfohí mufa a
mhbají je na jmrt? — s.Brotoš tajně
ugamřeli je to jeben bům a tu náhle
při bmeřích gamřeuhď) 23cm giemíl fe
mcgi nimi, gim a film, jafog ho hhli
míbali jinbh, (: pogbramuje je jlomh:
*.Bofojmám. Sto; omfjem muftl pofoj
gamítati bo jrbcl jejich při taforoém
pohlebu; nehof tím že .Sřríftuš mjtal
ametmhch patrno hhlo, že na něm pici;
telé jeho nejťlamali je, ge jfutečně jeft
iBán mfjemohoucí, ge jeft mhílauec ne:
EeB a Gun 23o3í, se jeít žmeftáš gloom:
jlh, še Ivěčná to Mamba, čemu učil _a
je nejtvtatuá jej't cítfem, fterouš gbe
galogil a jejíž, oni jjou jalo jloupomé
gállabuí.

g.*IleSegíš Ériftue tato jloma: „*Bo:
foi mám,“ nepromlumil tolifo lupo:
jjtolům, nhhrg jimi pojbramil mefjferé
pololem' libjfé. Salo tehbh, lbhg přin'cl
ropobohě grogeňátfa na jmět ohlafjoroali
anbělé Bosí Šajnoucí frajině Ěetlemjlé:
„*Bofoj libem na 3emi bohre' mille/'
tal nhní *.Báu fám při jmém btuhe'm
přůhobu na jmčt gměftuje poloj líbem,
je; m uěho měří a ho nájlebujl.

%ehoť Dn jfutečně trojí poloj při:
neíl na tento jmět a ruce:

&) “Barni 6 Qiohem. Snehof čloměf
ob té bolu) co ptmního hříchu je bopuftil
a pul jfutečnhmi hříchh jmhmi ob 230ha
je otloučil; obporomal !vůli a gdtonům

jeho a_j'tál tal jařo to řabě protiwuífů
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$ogídy. Sanoíi mnobť) 3 Iibí tongíí po
fmíízeuí 8 2300611, fmířem' tobo nemohl
nitbo fmou ftIon, ímou námahou bobóti,
ani; niob! mnmpfííti proftře'ch; a eeíít),
jimi; bl) čtracene' Iáíft) 2303 mobí opět
bojíti. ÉBrotog Gftonpií B nebe Gun
2303 co proftřebníť mezi Dtcem um:
genom a Iibftmem ob Šřčbo obtrbíbm
i gáfonn Sebo obboinbm ; holými neínáf
zemi, ímon boíefti a fmrtí gaboft nčiuim
ípramebínoůi ŽBogí,uafíonií Dtce fixní;
ření a přimebí gtraeene' bítfb Šogí
fžfčěmn na3pčt, abt) opět tremi m nei:
nm'í ípoiení BSním a ftaín fe jaf ate
na gcmi boríimí bíniteíe' Šebo fm. roůle,
fat po fmtti účaftníei fíámp Šebo. 91
abt) EBc'mčíoměťu tento pofoj i! 58obem
úplně oíměbčií a fítbci přimebí, ufta:
nomil ímátoft fw. pofání, ro níš faifeí
bříňníť 3 úít ípínomocněnébo fněgefípfíí
ííowa, ze 231%)fe B ním fmířií úplně
a na miíoft co míaftnfbo ínna bo gafe
přiiímá.

b) Řriftue bále giebnal čloměfn
pofoj B íebou fantóm. íReboť ptmním
břícbem 51:anen bpí ro číoměfu půmubní
a bíabť) poměr megi togumem a fmpííf
noftí těíeínou. Safmiíe fe totiz číoměť,
gíbm bnďxm gameben boro, obcbbíií ob
přifásaní íBogíbo, nafta! obpot megi
těíefnbmi cbtíe'ia meči buffetvními ftíami
jebo. “žluto bříme tělo a lvííeíifý pub
jebo poboben bní gceía a úplně hřeb:
piíům rsgumu můíí 2303 ofloíccuemu,
nyní, po gpádyane'm břícbu apongeía fe
čaítofráte fmníínoft Iitffá tomu, co ro:
gum Iibítť) ga bobré a ušitee'ne' ngnámaí.
Sat bí iw. s.Bameí, číoloěf cítíí jařobt)
bmoií gáfon n; íobě, gáf'on těía a gáfon
buď)a, a nečinil rogbi) to bobre', co buď)
rabi! a meíeí, ale to gíé, co buď) $a:
mítaí. lat tem;boj, neuftáíb boj nofíí
čloměf to fobě; i neměl fííp, abl; bp!

mobl tento boi to íobě obftranití, irw
sum bb! gatemuěn, taf ge něfbt) jemu
těgfo bylo pognati adfon 2303 a těíefno:
íti loeleti, bt) nftonpiía mošffí můíi. —
In fe nemit Řríftnc a ímon mírou
ofmítíl rognm Iibífť), fmbm mótíabem
i ímbmi roafagp moíogil a boplnií při:
fáganí 23o3í, taf že nyní antigeía n\ííelifá
pocbbbnoft o tom, co čIoměf činiti a čebo
fe lopftříbati má a mníí, abl) hoffe! cile
ímébo. 91 abt) čIoměf ímpfínoft fmou
tím ípíffe togumu fmému pobrobiti a
iebíně mů'lí žBogí fe žíbiti mobl, ufta;
nomií Rriítně fwátofti, jimi; bud) fm.
číoměbn míe'mi potřebnúď) luiíoftí, bt)
m boii proti ímé těIeínofti, proti fmětn
a báblu mítěgíí, w bobre'm ftáíe btofpí;
nm! a mph-mal a; bo fonce'. 216 boj
na čloměfu úplně nepřeftaí, můše přebee
u přirolonání fpřebeffíe' bobě řečeno
búti, ge pofoj čumím! bo ftbce Iibffe'bo.
%ogum mírou fm. ofmíeenó to fagbe'm
borlimém fřeífanu be3 melifé těgfofti
míábne, fulníínoft fe togumn 3 počátfu
ínab me'ně oď)otně, paf ale) Pongčíomět
m ctnofti pilně fe cmičí, mam) fnabněii
pobrobuie, groíáfítě Íbn; číomčt bIebí
Eloňneffene'nm přífíabu *Báně a Íbn;
umazuje florou iebo: Ebo; cbce přiiíti
3.1 mnou, megmi na febe řítí; ímůi a
náfletui mne. (So iin'ct; nebolo ííúcbáno
to nyní abufta běie fe, číomět ráb a
od;otně pro ímon pomínnoft nefna'ae
trpí, ba i ímtt pobftnpuie.

c) Ronečně přinefí bogffťpGpafítel
poťoj Ííbem na froěté. Ebo; nemí, iafé
bbmaíp bitmt) a moint) mesi rogíičnbmi
robinami a nátobt) c'afto be; bůíegite'
příčiny, pouge pro Ioubeá anebo ge mftt)
anebo 3 negřígene' ááboftí bo míábě.
D tom, Šebn lvffiďni Iibe' bníi megi
febou bíigní a ze ie má. mffeďo mágati
IDiebnu tobinu jeben pás miro, ieben
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gdfon fám; a fteiná naběie, o tom ne,
měli bříme ani tufíeuí. Žlroffat tbpg fe
giorni! Rriftuů a tbbž, topítaí apofftoh;
bo fměta, abt) fmoíaíi uárobt; mím.
círřem iebo a mtogiíi jim na frbce ono
prmnť a bíamní přifágani: EDÍiInjiBoba
nabc toffcďo a btigníbo jato febe fa;
mébo, m;; fágaí, abl; apofftoíomé učili
fagbébo mobliti fc: Dbpuff nám mim)
nunc, iafog i mt) obpoufftíme roinnífům
futbal; tu mnobúm mopabíb gbraně
gmina, tu utišit) boje a mám) megi
nárobo a Iibé pobaíi íobě ruce fmíru,
fmornofti a mgáicmné pobpoře to ne:
índgíď) gitoota megbejňíbo; pofoi mgeffeí
na fmětě a gněbo groftío owoce rogíičné
užitečné činnofti Iibífc'.

Eat tebt) pogbtamení s1|3cínčpo iebo
gmttmbď) mftáuí: „EBofoi?Ba'm“ bpío
fíomo meíifébo wbguamu a gnčlo tme:
nferému Iibftrvu.

Ufaguimc, se tomuto pogbramení
?áně bobže togumfme ; přičiňme fe, abt)
potoi toíábI m ftbcíd) i to bomed; a
obcíď) nafíicb. lltmrgnjme íebe i jinbd)
libí ro Iáfce f$obtt (: Ébííáuimu; fbe
ta ieft jaťo bíaronťm famenem, tu trůní
potní, tu ííbli i bárce pofoje, tu ou
gebná lvffeíité práci Iibífé a bojnoft uběa
Iujc ua ftatcíd) pogemífúcb ibncbomníď).

2. *Ba'nSešíě obpoufftěí btícbt), a se
má moc je obpoufftěti, bořáčaí gágračnóm
ugbtamením číoroěťafííafemporagenébo.
(233% č. 34 na ftr. 92) Řbpá totiz
iebnou £ch fííafcm porageuému číolvětu:
“Doufei fbnu, obpoufftěií fe tobě bříz
cbomé tmoii a přítomní gáfonníci fe
nab těmito florou borňiíi, pramil 93cm:
ŠEL-očmpíííte gíé měci ro ítbcíd; MM)?
(Eo ieft fnáge říci: Dbpoun'tějí fe tobě
bříóomé tmoii? čití říci: iBftaň a
117015? S'Sěmito itom; bal jim na frog

guměnou, ge oboit ta moc, tat ona,
nebubo boiiti, iato ta břícbl; obpoua
fftěti, potbágt' ob QBoba, že on fám moba
icbno, můge gaiífté i hrubé učiniti.
21 abt; je o tom bneb na míftě přeíroěbc'il,
boíogitz „?Ibpfte aíe miběíi, get mám
moc obpoufftěti břícbp“ — teb fe obrátil
f nemocnému — „toftm't a jbi bo bomu
floéboJ' Ia! gaiifté botágaí *BánSezíě
patrné, že mě! moc obpoufítěti břídm.
Dn ate měl co mtěíenť; 69:1 2305
taté moc, i jiné fobputhěnf břícbů
gpínomocniti. .Qbo fám 3 mrtroócb mftaí,
ten gaiiíte' botágaí, še nembmtatnou
prambou ieft, co protož. 3 ptamií
sZ[3c'mpo ímém 3mttmbď) toftání fabo:
fftoíům frobm: „Gafog mne poflaí
Dtec, i já poíílám rodě. *Břiimcte
Qucba ímatébo, fterbm obpufttte btícbo,
obpoufítějiť fe jim a tterúm gabršíte
je, gabrgám) „on.“ llběíil iBán těmito
florot) apofítolům frobm téže mámě
moci, ftetouá on fám ob ímébo nebe;
ffe'bo Dtce obtrgeí. 921fmatí apofíto:
Ioroé tafé ffutečně této moci ugílvaíi,
ano oni ii i fmbm náftupcům, totiš
biífupům a ÉněgímfběIoroaIí. D tom
íměbčí netoíifo pfané fíoroo QSogi,
nýbrž i ouítm' učení apofítoífťé. Eim
řábem přchIa moc obpoun'těti břícbt)
taiícím třeffanům na biířupp a Eněgí
a; na nan'í bobu.

gc ieft obpoufftění břícbů to naffí
círfmi pramen ímátoftí rogfmítá 3 tobo,
ge Foo obce obpufítěm' břícbu nabití,
timfí fbiffuporoi anebo fu fněai jíti,
fterbg běíaie mb ním fříg togbřeffuje
bo, coš toffe mibfno a íípfíáno býti
může a proto; míbitebíné jeft abc ana:
mení. Cěttge toto mibítebíné gnamení
boídbuie tající nemibitebíné miíofti,
tuti; prominutí bžícbu &měčne'botreftu.
íBoíIége i uftanomenf Seáfffomo nez
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fdnígí; neboť, jat iíme mámě ftpffeíí,
běje fe taf 3 rogfagu *Báně.

Eímto uftanomením nám Segíš
Rríftus neímítné bobrobiní profágal.
meboť bříď; ieít nejmětffígío, ieft pramen
gábuísl; čaíné o. měčné. Safé Bp to
BpIo pro nás uefftčftí, fbýchýom ne:
fměíí boufatí, ge nám &% hříchy ob:
puftí. *Bífmofm. nás uiíffuie, ge botou)
jeft 58111)břídw naffe nám obpuftítí,
jen by; je pogííáme, ie íitujeme, 3 niď)
fe napramíme, a ! němu opět fc na;
mrátímc. Into ujífftčuí pííma Tma:
tébc jeft jiš melífíjm bobrobiním pro
btíffne'bo číoměfa, neBof nás mcííce
foit'. QIÍe 23131)me ímé ncímírné Ia'fce

chtěl profágati nám tBbtobiní iefítě
mětffí, on nám dytěíbátí í patrné uiifítěz
ní, rutoiemftmí, ze nám bříďn) obpou:
fítí, arap nás mffí traplime' podmbp
3Bamíí, (\ ftomu toncí uběIíI Rríftuě
fingebnířům cítíme ímé moc, obpoufftěti
břícbl; mňem, fbož, fmou faiícnoítí to!;o
fe bobnýmí ofměbčí. D té neímír:
ne' íáfft) a mílofrbnofti augue! fbog
jí boftí ocení a umáší? Ebo; fe bofti
mběčným ga tatam) bar ofměbčí?

102. ježíš nhtmghal parami řígrní
rírkmt.

Šli paf učennící bo (Sdílet, jat;
jím 93cm 5191přitáaaí, a *Bett i 6 ním
iíní tomm; ale Iomímffe celou noc, nic
nepopabíi. .prg pat 5910 jí; ráno,
ftál chíé na hřebu, ale učenm'ci ne:
pognaíí, 3251) to 591 Segíš. Žebt) řefl
jím Sešíě: “bitů), máteíig co fjíbíu?
Dtpoměběíi jemu: ne. Qi iim: ŽBtgte
ííf na pravou ftraím Iobí a naíegnete.
3“ mrDIi a ii; jí nemohli utábnoutí
pro mnogftmí rub. Žabí) řefí učenníf
ten, Eterébog mílomaí Segíě, *Betromí:

iBán jeft to! Šimon Betr, ja!; nm;;
ffeí, ge 53cm ieft to, pnftil fe bo moře.
Dúatní paf učennící přípíamití fe na
Iobí, neEo ncbpíí baíefo ob aemě, jen
ae brně ftě Iofet tábnouce fíf B rybami.
3 připtamiíí oEěb ; cbpcepýdy mb.
„©1793pooBěbmaIí, řeří Šegíě Gímonomi
$etr0mí: Šímone Sonáffům, míínieě;
Ii mne mícc nešli tito? íDí jemu:
mefem $anc, tp míě, že tě miíuiu.
Élie“ icmu Sešíěz *Bafíš beránft) mé.
íRcfl pat po brubé: Gimcne, %!)nu
3onáfíům milujeéfíí mne? Í'Dí jemu:
mefcm *Bane, tt) míš, ge tě mííniu.
žRefI jemu: íquíg Beráuft) mé. Štefl
paf po třetí: Gimone Sonáffům, mí:
Iuieěái mně? Barlíívutií íe ipm,
proto ge fe bv EBánptal po třetí, i řefl:

*Baue, ty wíě mffecfo, tp míč, se tě milu:
ji. žRefI jemu: *Bafig omce mé.

Rogiímaní.
Sato Éůb přeb čafp ůBtamomí

gměníí jméno nagmam ici QIBrabamem,
tgf pobofmě 23cm Segíě směnil jméno
(šimona, ípna Svnáffoma, m;; 60 po;
moíaí ga apoňtoía, (: magma! bo Šťcfas,
c'ííí *BCtr, to vieft fiála. Io fe gaiífté
neftaío 3 gábné jiné příčiny, neš ge dně!
Win sBetta pomťm'ítí Hamu mgneffer
nému úřabu, Eten) ii; jméno „ffcíla"
pemnť;tvtig gáfíab, nagnačuie, a ftetýmg
fc měí *Bctt fta'ti otcem mňed; mě:
řícíd) m Rrifta, temně; jaře fe 215W;
bum ftaI otcem mffed) měřícíd; w pro.:
mébo iebinébo 230W. Ěutv bůftojuoít,
Heron; sBáli nejprmé jen nagnac'ií, pos:
běji íBetromi gřejíííými ííomt) přifííbil.
$Birma totíg bo traiiup Geíatee %iíia
pom; tága! f: ímýď; učennířů, tým
ici libé Býti pramí. (23% čl. 51 na
ftr. 128.) Epett tebbn ímé přefměbčení

17
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o Řriftn ofměbčií ítomb: %!) jft Rú:
ftuG, (čim 230W gime'bo. ERačegSeš-iš
bíaboítamií íBetta a řetí jemu: „S“ját
ptalvím tobě, se jít tt; *Betr a na téť
ffáte tvgběíám cítfem jmen a bránt)
pefeíué nepřemobou ji.“ QI báíe *Bán
bcíogiíz „?! tobě bám fííc'e ftáíomftmf
uebcffe'bo ; a cogfoíi jmágeš na gcmi,
bubef ímágáno i na nebi: a cogtoli
roámášcš na aemi, bubef rogmá3áno ina
nebi." 3ba těmito itom; *.Ba'ngřejmě
a gjemnč nepřiíííbií, ge “Betta učiní
jafo gáfíatním tamenem ímé cítíme?
Se jemu fmčří bobíeb na oftatní apo;
fjtoítj a šizení míjed) měřících?

QI 'co Ejšán jlíbií to tare' jpínií.
Qofnb fám na této gcmi mental, než
bnío gábne'bo „gáj'tupce třeba, on ji jám
jmen círfcm míabij'tmou říbií, Ebbg je
ate bobina na nebe mftonpení jebv blíž
gíía, tu naftata potřeba míftobrgitcte
ímébo uftanomiti a prámě jíme na bože
c'tti, jat “Brin toto opatření mbfouaí.

thn “Bešt je totiž $etta třifráte
tágaíz E))řiíujeězli mne? 91 fbpg sBetl:
na tyto otásft) obpomíbaí určitě a tog—
bahně, prawil jemu ŽBánpouejpm a
po brubž: Bojí; beránft) mě; po třetí
mňat toíogiI: sZ[šaíišomce me'. — Iěa
mito jlomb tebl) jměřií *Bán Épetromi
ceIe' ftábo ímé, omce i beránft), mňeďn
měřící bucbowm'bo i fmětjfe'bo ftamu.
iba! fíce i oftatntm apoňtoíům moc
máóati a rqgmaůomati, amfjať nišábne':
mu 5 nic!) nebal Híčů a É nifomu 5 nič)
neřefí: *Baftg beránh) me', pafig omce
mé. $án tčg apejítota *Betra gamágaí,
abt) bběí na'b čiítotcu mít!; a tčffit
fmbcb apofjtoíů m tosličnúd) nebobáď)
apofítoíffe'bo úřabu, řeHť fne'mu: Sá
profil jjem ga tebe, abt) uegabbnula
míra trvá: a tt) něfbt) obrate je, pohne:
guj bratří fmbd). (Qui. 22, 32.)

Eéto paf přebnofti apon'tot $etr
jťntec'ně ušímaí. Řbbg Sibáš gpočtu
apofjtoíů fám je být mníoučil, ?Betr
fe oto ftaraí, aby byl počet apofjtolů
bopínčn. Dn nóftbůgíd; apofítoíů měl
mgbt) ptmní mífto a jebo bIaB a togjubet
rugby;nejprme mgjtpňán bví.

Této přebnojti 'Betromi tafé oftatní
apofjtoíomé bege ivfíebo cbpcru při:
snámati. Ébe je ívíi m píímě o oftatníď)
apofj'tcííd) amínta činí, Infium) jeft
íBm prmní; a *Bawcí m třetím roce
jme'bo obrácení fcbmaíuě butomaí aŠDnz
mafífn bo Gerufctéma, abb sBetta ugčeí
a jat ím. Saugíatouíti;1v17ftábá,'abt)
tomuto přebítameue'nm jménu: čeft pro;
fágal. 3 gůftab u ně!)o patnácte bní.

(šít-fena Sřriftoma měla. a má a;
bv jfcnání íměta trmati a proto;
ueímí její gřígení ani mnitžní ani 3ez
mnitřní rufjeno bbti. $píczti jí bneb
při gáfíabu tafome'to nejmběh'í bíamp
třeba, jeft jí i npní neméně třeba
lvůbce a řebiteíe. *Brotog "BCÍt, jfa
číoměfem jmrtebíntjm, obemgbaí tužeb;
noft jmen jinému, jengbt) po jmrti
jebo mefjfete' ftábo Řriftomovbáfí. *Rett

-čaíošií přebuí ftoíec fmůj m ŽRímě, fterég
mějto Íegeío m ftřebn tebbejfjíbo mgbčz
Íanébo jmčta a m ftřebnpočáteční círfme,
i bylo fnabno přijali,—népo moři i po

3emi. Ěam te'g fro. *Bm: běb _Šimota
betonu! a proto; biffupome' SRímíTtí
bneb ob počátfu ga bíamní íloupt), aa
náčeínífl; cítfme, jafo i wetr, ob tvé:
řícíd) pomagoma'ni a ctční byli. S? ním
je utífaIi vítatní bijíupomé a měřící
bíebajíce lv pocbtjbnofted) tabu a n) to:
gepřícb togbobnutí; a taf je bálo po
mňeďa ftoletí a běje až, po Dnes.

3“ jmenuje je biífup římffť), jen;
jeft míbitebíná bíama círtroe, ŽBapeá,
Eterég flomo poóágí ob íIoma. papa t. j.
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'otec. Giorno to má to ítbcíd) na:
ffid; táffu a bůmětnoft ř ndítupci fm.
$etra, jafogto ! “outbomnímu Dtci
mffeď) mětíčíd), ivgbubiti. S'meuuje
fe papeg tah) „emam ot:c,“ ne fuab
proto, ge bu pulvagujeme 50. číoměfa,
itn-i); Dříďm bobroóen není a Hen);

nulu-3 proto, ze jeft pogemífým uu'fto:
bráitelem 23mm nejímětějfííbo, totiž
Segíffe Řrifta, že jeft bíamou „fmate'“
cítíme, te' CÍI'ÍYOC,jen; římatofti webe
a jčiíg úbomé lvfíiďui flvatýóf) mramů
fi blebčti mají. 93%)lríme, ge mírové:
fíí útab m círflvi negBamuje číoměřa,
ieug Éučmu pomtm'en úpí, fřebfofti
Iibífě, cbcemeale tituíem „Gmanj Otce,"
muflomiti jemu uafíí nemíní—ffiúctu,
fteroug icmu pro tento mgucfícm'; učab
pominui iímc.

Into uftanomcní neimpěffi Mam)
m cítfmi není tam Iibffe'bo počátfu,
nýbrž má ímůi gáflab lv giemue' můíi,
m určitém rcgfagu Gunn 230mm ŠDíIa
Iibffá mffebo bulbu poblebaií togíičným
proměnám, pouge bíla ngífá jíou Beg,
proměnu. 93mm tráíomftmí a žífíe
mffebo brubu, ffmoucí měfta a wg;
Iičué lveíťoíepé gámvbt) [\vít) na ítvčtě,
a fbe ííou? QBňeďa Býmaíd tvá;
[omftlví fe rogpabía, ucíwbvme' pugbtňi
ílvébo jagufa a míuwí iagvtem jimjm,
me'fta íe íefuIa a tiíícere' gtígeuí a
gámcbt) lv níď) hominidi) — ale círfem
to mííe ptečfaía a ftoií uepobnuta,
i ftcííce vapegítá ftoií penmě m fttebu
jejím. Sč'bpbt) círfew a ftoíice papegfťá
Buh) uftanomení '[íbfféf)0, Šaiifté Entry
bt; tate' jiš pobíebíu tomutég ofubu,
jemu; pobíebía 1fo ecfa jiná bíla Iíbftci.
5511 ptatí, coš jebnou řefí (Bamaíieí

m tubě gibomffé: „Seftíige jeft ůíibí
bíío toto , grun'eno Bube: paříž ieft

3 Šuba, neBube nifbo moci toto čtu:
Hiti“ ŽBěbem ofmnácte ftoIetí ftrbío
fe mnobo Boučí, ftere'á Bušín; tafe' proti
círfmi i ftoíici římífé, ale přeffít) a
cítfmi nenBÍíŠiÍp. $< ga munici) bob
auří rogíičné Bouře proti ffáíe, na ní;
círfem ftojt'. ŠDoufejmeg m 930W, ge
ífáíu tu uepobmeíou a nempmrdtí.
3 nebejme fe uiiařg těmito Bcuřemi
unjíiti, ueměřme, co protimuíci prambt)
a máma ŽBoÚemftanomenébo hrami;
jeiiď) řeči jím: plné Iší, iejid) čim)
jfou flífoc'm). Dni pramí m írbci fme'm:
„ŠířeníÉobaf a Footai ímúfflí, tomu
na prambč a ptámu pranic Ilegáíegí.
*Btíjbe bobu, !be gaiiíié ptemogeui a
gabanbeui hubou; proto; pelvuě ftuime
pti fttauč, m fterég Boiuje 23135 a fbeš
gaíifté mgejbe jebuou wítěgftmí f(amné.

103. Sežíš rnyluuuje upnpítolům užíti
a křtíti uíu'ohl).

Dpět ffIi učenuíci ua icbnu boru
m ©aíiíeř, the; jim Bp! uíogil Sešíš.
21 ugřemfíe Bo, Hauěíi fe jemu. Dupaf
tet! jim: ŠDána icft mi mffeíitd moc
na nebi i na gemi. 913mm; ibouce učte
tvn'eďt) nárobt), a třtčte je me jmenu
Dtce i ©pua i Quóa ímatébo; učte
je gacbomámati mfíeďo, co; jíem fotí
přifágaí mám; a ai id Bmámi jíeut po
mffeďt; bm) aš to ffonání íměta. Sčbo
uměří a po'fttěn Babe, fpaíeu Dube, Ebo;
paf neumčží, bube gattaceu.

St 0 3 i i m a' u (.

ÉBáu Sešíě po fme'm ;; mrtmýď)
uvítání rogeííaí ímé apofftoít) to me:
ffřete'bo íměta, aBt) togneííi ípafitebíue'
učení jeho :: ímátoftí ittu fagbému vte;
mžeíi Bránu cítíme a „>qu Bránu než

17":
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Beffon, fbogbt) učení tomuto otemřeí
írbce fme'. Givatí apofftoíoroé tafe' 1:03:
tagu to))o poííufíni jíouce, íbneb po je:
ílcíní Samba ímatébo počali fágatí a
měřící fřtítí, tať že muonen ben feíícíní
íDnď7a ím. fe třem tiííeům Iibu Eglo
jeft potřtěno. '

' Sřřtiíí mobou a “Duchem ímatóm
a tať fe bčje pobueB. seem jeít jaťo
Brána pro tt), fteří mdxísejí m cíttem
a gnomu fe robí. Šeftif to tebt) nej:
prmnčjffí a nejpotřebnějňí íívátuft,
m ftere'g Búmá c'Ioměf ob břícbn prlvvt:
nébo a cb mfíeíifijd) fmúď) jťntečm')d)
hříchů metan a Tlumení Qiogím včifítěu
a tu Sřtiftu čumím grogeu. Smeuuje fe
nejpotřebnějfíí ílvátoft, poučívabg Beg
fřtu neige tomu bvjítí fpafení bíe itom
?Báně, ftere'š %ifubemomí žert: „amen
pramím tobě, neuawbídi fe Ebognolvn
3 mohl) a 5 'Ducba fmate'bv, nemůge
mjíti bo Eráívwftmí 230550. (San 3, 5)

šíře; aíe, nebylo a nenízlí mnoho
líbí a fiee m jim)ď) bííeď) fměta, ťteříg
Beg třtu fmatébo umřeíi anebo umírají,
fteříg ani uetvěbí, ge jeft jan) fřeft?
QI neumírá í megi námi mnobc bíteť
Beáe Iřtu? S'čeůbá fe tebl) toto učení
tlvrbe' Býti? — (Břebemfíím fíufíí uma'=

Šití, ge B'lagenoft, fteroug dne 23131)ctnoftz
ným firefťanům n) nebi báti, jeft' mííoít
negaíícugená, bat to neffonaíe' Iáífv
2303. migábná fe tebp řžímba neběje
nefřeífanům, ze této bíašeneftí fřeífamx
neúpftane' nebodjágejí, poněmabg oni
gábnébo máma fte'to gmíáíftm' miíoíti
2303 nemají.

*Boněmabg aÍe taf meIiťá jeft t'rtu
ímatébo potřeba, tou příčinou 23%
gneftíbíébo mííoírbenftmí fme'boneráčií
mííoftí ge fžtu mppíýmající toíiťo na

_ tom fittn, jen; je bčje u mobě gaíogiti:
uúbtš příjímá ob čIoměfa i ten fřeít,

fterťjg Be3 mobv bmojím jímání gpůíof
Bem fe mnťonati můge, totig Heft 5 bucba
a gábofti, paf fčeít prolitím ftme pro
Reifta.

.Qřeft „neba a zábofti ííuje ten,
Eby; číoměf 3 ceIé bufíe ímé a 3 eeíébo
írbee ímébv gata lvobou potřtěn Býti,
awffat nemůge gábítébopřífiupu itomu
nabýti. Iebbt) 23131)přijímá můíi ga
íťutef. Ěafolvljm třtem [ml poťřtěn
tající lotr na Eiiči, tafomúm fřtem Bf);
mají potřtěni nm05í bímccbomé, Eteří
ufípfíemfíe :) učení iBáně, rábí Bp
mftvupiíi bo cítflve, i ble učení Šrí:
ftolva, poÍub je ptají, fwěbomitě fe
ípraívují, amfíaf nemají, fbo'ót) jící;
potřtíí.

Sřřeft gftt'oe jeft ten, fbtpá číoměf
nejí a jefjtě pofřtěn, pro Rrifta a círfero
je!)o ímtt mučennicfou trpí. Ěen tafřřa
ílvou lvíaftní ftmí pofřtěn Bťnvá. Ia:
Éolvébo fřtu bvfííi meímí mnogí ga c'afů
prmníď) ftoíetí, fw; fřeíťane'pro fmou
míru mučení a ufmrcománi B!;Íř. SRa
př. ím. Gmerencíana Bpía bcerfa po;
'banífá, bímťa nefřtěncí, na hudbu aíe
fřeíťanfa. Be fe boríimě Étifta gaftá:
maía, byla ufamenomána a círfem me:
pfaía ji m počet příťíabmád; fmatúď)
panen.

23% fřtu není ípafení. Saf me:
Iífe' tem) obpomíbání umaíují na febe
tí robíčomé, řteří jfou příčinou, ge bitů)
jejíd) Beg fřtn umírají. Saf těšte břefíí
furonn'; muž„ jen; mangeífu m ftamn
těbotném túra taf, ge ona plobu Šimébo
nebonofí, anobtg mttmť) blob mpbá.
Saf břeífí žena, fterá ímé máffně na
ugbč nebrgí, a fama Mob rv foBě umrt:
maje! (Mt) ale, fteří jíme tomi té
mílofti, ge pcfřtění jíme Byli, běfujme
580511 ga teto nefmírué bobrobiuí a
ofměbčujme ímou mběčnoft gilvotem
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ctncftnbm, ptáme ťřeffanftbm! PBDbu
ílnšme bnífí, frbeem, tělem, fněmu
íměřnjte mffeďp naffe tonbb a naffi
ffutfome' bnbteg tatami, abt) jimi 1:05:
mucgena bpía c'eft a fIálva 230312??ebvť
ne fagbb, řbog jeft pofžtěn, přijbe bo
nebe, nýbrž jen ten, Ito; plní cv na
fřtu fmate'm 230bn íIíbiI; mnobo jeft
pomoíanbd) , aIe málo mbmolenúcb.
Hibbn jíme íIibiIi, ae fe mííecb gíýd)
fluttů mbftříbáme a pobíe ím. min;
Sřriftorvt) Šití, tebb Iáífn f Éobu a pro
sboba fbíignímu cbowati a Šimotem
ímbln ftáíe bofagomati bubeme.

104. Bežíš mnnupil na neberu.

*Bán Sešíš bb! po ímém 3mttmbcb
mftání 8 nc'ennífp fmbmi, a qumiI
fnim o fráíomftmf gšogím. Rbbg paf
ie přibíígií čaB obóobu iebo, přitápí
iim, ab); neobcbágeíi 3 Seruíaíema, ale
abb očefcímali gaíííbeni Dtcomo, to
jeít íefIa'm' “Ducha fmate'bo. íllšpmebí
paf je men bo Hietbanie na born bliz
metífou a poóbmíb rufon fmtjď), bab
jím poáebnání. &* ftan fe fbbš ie
gebnal, bral íe ob nid) a nen'en jeft
bv nebe, a ebíat man! jej 5 oc't' iejicb.
21 fw; ga ním bo nebe jboucím ble:
běIi, aj blba muzi m rvuííe bílém ftdíi
mebíe nicí), fteí'ígtv řefli: 932113galileje
fftí, co ftoiíce bíebíte bo nebe? Ientv
3e3íě, Herb; mgat jeft ob más bv nebe,
taf přijbe, jat jfte bo wiběíi jbvucíbu
bu nebe. Iebt) namátiíi fe bo Se:
tufaíema.

%oaiímáni.
“Bárt Segíč maat jeft bo nebe.

Ěěmíto máío ííomb nagnačen ieft Tonec
pouti ©pna - ŽBošíbo na této aemí.

: Itncbíe' i bíabe' to bpío ofamgenf pro
měrné přátelé iebo. Ituóíé proto, se
fe *Bc'ma miftr jejiw obloučií ob nič)
na mám) na této gemi, bogůftamim je
gbe m ftraftecí) fměta a Iobvtáeb meIiIébo
úfuíu jeiicb; bIabé beo ofamšení to,
poněmabg oni lviběíi bo w triumfu bbfnb
netnffene'm cbcbáaet gtoboto i_elvifítě
jebo mefíášffé činnofti bo mýffe nez
beífe', miběíi gbe námrat ©l)na 230ml)
bo lůna Dtce nebeffe'bo. Sťbobl) mea;
píefaí nat tímto bimem, ftp; 231%)a
číomčf mífto obyčejné fmrti Q tělem
ímbm ob země mgnáffí fe fbíanfbtn
nebes, pofíebm' bogbramení přátelům
ímbm gmbffe poííIá :: paf fmětíbm
obíařem info rontbem nebefftjm gabaíen
gmigí na mgbt; grafu Iibffémn.

ŽB tomto pofíebuím bitvu $állě
“(egcío pro fm. apofítoíp nome ofměbf
čení, ge ípím' íe připomčb Sebe: „Shu
%ám připramit mífto, abnfte, fbe já
iíem, i 2331)byli."

(So Sřtiftuš abcfítolům íííbií, flíbil
mfíem měrnbm ctitelům ímbm, flíbií
i nám poťub ie fnčmu měrné smíme.
Slíbil nám totiz báti nebe jaf pro gd:
flubt) ímé ta! i na obměnu pro měrné
přičinění naííe na ceftě přifá5ání jebv.

921.cv jeft to nebe? ŽRebe jeft

nejblaáenějfíí lnííto, fbe QBůI)obgmlántě
bprí, ímým wěrným a lvblvvíenbm íe
tmáří m nudí: gielvnie a jeft jejiď) pře:
melíťou obbíaton. Seft to mííto nej;
lvvěííí fíafti. 611). sIšetr by! u mbtrgez
ní, Ibn; na bože Iabor 30.qu toIifo
pžebcbnť rabofti nebeffe', a fw. sBound,
jen; na bncbu u fme'm mph-žení jen něco
málo te' nebeffe' tabofti ofnfíl, mpgnaí,
ze tafowcu blazenoft tam $ůb mbmw
[emjm frobm ncbbftaí, infome'š nfo ne;
míbaío, ani; nebo ííťnbaío, ani; na frbce
Iibíře'lvítonpiío (1901x 2, 9) Ěamťpralvť)
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onen ráj, !terébog abc uo. semi jíme
pogovlí; tam uftamičná, nim; neftátg
noucí míaboft, fmětío Ise; temnofti,
Erdia Beg proměny, utěn'ení Beg fonte,
tamť Idífa, pratoba, a pofoj roěc'ně
panuiící.

Iéto Bingenofti amíáfítní fíaíť
io tom ípočítoá, ge fe nebeíífanům není
co Bdti, 51) mobío stého coo na ně

""" Dni iíou goameni a oíroobo;
geni toffebo gíébo, iai bucbomníbo tu!

_i těíeínébo. Dni nemohou jiš nifbt)
bo břichu npabnouti, neboť jíou po;
moíáni „f běbictmí ucpornňiteínému a
ncpofffmtnčnc'mu a neumatlémuJ' (1
s.ISctr1, 4) Ščemobou tafe' ftraftmi a boIt)
těícfnomi íoušeni býti, neboť přímo bí:
„9'čcbubou Iac'nčti a gianiti wíce, nebube
řítí na ně íIunce, ani gábné botťo:
žb'ůI) fetče loffeIiEou fIgu 5 očí jejiď)
a fmrti mice nebube, ani Iroííení, ani
fřifu, ani Boíeíti nebube wíce. (31cm.
7, 16. a 21, 4.)

ŽImííaE jábro a má) této Maze:
nofti ieít iBůI) fám, čili patžení na
íBoI)a a pogíloání I)o. meooť bufíc
Iibířá jíouc ob žBoDa a pro QSoba
ftloořena, může toIiÍo QŠoDema to ŽBobu
ímé utojeuí, íloou Magenoft naíégti.
Zato toubu po 523091;buffa ftáíe n) fobě
noíí a proto; uigábuom fftěftím po:
gemífom uitbv utojena Býti nemůge,
nýtu-3 gaívpána jfouc iofíemi ftatfp po;
gemfhyui jefítě přes ně mpbíígí, fbeBt)
fmébo fonečnéíw ufoieuí naíegía. “Zo
paf uaíegá jebině lo Qiobu. ge na
tomto patření na QSobapoftameno jeít
nejmětňí BIaboftameuftmí bun'e Iibffé,
boíroěéuje též, fm. ?luguftín, an pín'e:
„ŽBitěti gajiftc' troa'ř 2501x: gimébo, jeft
fmróotoané boBré. Ěof jeft bofonaíé
Bíaboílaloeuftmí a tofíccfo oííameuí
číoloěfa, loitěti toI)o, itn-x); oíIawiI

Ep." 3 'toboto uftatoic'ne'bo patřeuí
na EBoba naoýmá buffa té; rogbt; tep:
ffibo pognání bofonatoftí Žiogíd) a to
pognání webe ji čafe ťnejbluofíimu
uctění QSoba a ieít příčinou, ge fe Ia'ífq
ieií f QSobumgbo mice rogněcuje a taboft
její togmnoguje.

Be paf to ncBeííd) ofIamen ieft
?Bůf) ucíčiíínúmi gáftupt) aubélů a I'ma;
tbd; a buffe Iibftá, iang ími na 25050.
patřiti, mřaběna jeft m sáftupl; tr),
gmoffuje blagenofi její i tento ípoleť
B bwin) floatomi. „Ba jeiid) přiflabem
o. w íougmufu S nimi gpílod QSoIm čeft
a ííáivu a taf obbáloá íe nejblageuějňí
čiunoíti.

Žltofíať nepogíwaii loňiďni obi),
mateíé ncBeB této Blabofti w fteiné
míře. QBfíiďni jfou fice obe loffcd)
ftraftí těla a buffa na matt) oímooof
geni, uepaf tofficfni ftoji na jebnom
ftupnioíaba. iBramiIťŘriítuB: „ŽB bomě
Dtce mě!)o jfou mnogí přibotfoméJ'
Sřbo méně bobrébo fonaI, menfíi bocbáa
gi obměnu), Foo mice trpěl, wíce bobrébo
na froe'tě5půíobil, mice Qioba milomaí,
měn—línabomá bíaboftí. EBrotoŠtí fm.
íBameI: „Seben fagot) toíaftni obplatu
megme pobíe ímé práce.“ (1 Řor. 3, &)
„S?bo ífoupě togíimá, ffoupě giti bubc,
a fbo rogíímá to pogcbnání, apogebnání
i čití Bubo. (2 Hot. 9,62)

' c pat bo ncbc neige fe boftati
Icč utrpením, gapíráním fcbe, měruíym
plněním toffcd) pomiunoftí a croic'cnim
je me loííellfe' ctuofti, too; to nemá?
ářolifráte ji; flofícli jíme to gúít na:
ňcbo Gpaíitcíc. Stoog nesmi pobobenz
ftmí $dnč o pannád; B lampami na:
plněnými, fptícbobu *.Bánčptiptamez
mjmi? ŽBL'OÍDŠptacujme Bcbíiwě o ímém

ípaíení, Bebliměji, neš jim to poíub
fuab činili. — Síftt') gbognť) a učený
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ma; pramií: „Ébpbb nmoaí polomici
te' práce mbuafíábaíi na ípaíení buffe
ímé, co; ji mvnafíábaií ua ímé gatra;
cem', jiftě bb iiď) nebe neminula“
Io jfou fíoma bůíegitd. Žíšětu, i mt)
femo tanto bčbáme, bmoábíme, [opotíme
a. ftaráme fe a proč? (žuab jen pro
me obgimení megbejfíí, fnab bofonce
jen pro ímé potěffení marné, besceuué
a fnabno pomíieiící? Ěagme fe iebnou
upřímně íebe famúó: coge pofub učí:

pro fpafení ímé buffe ro gimotě bu;
boucím? Stejíme btoubi, ge neimpěfft'
tento ftatef, ge ptam) a neimpžňí cíl
fmůj 3 očí pouňtíme? muze, počněm
pracomati, botubg iefftě jeft ben! & nebi
8 cepoňtoh) te'g pobíébuěm, Íuebi ruce
fme' poabmibuěm, f nebi toubb írbce
ítvébo rogněcujme, fnebi poípíóejme
mfíí filou auamabou ímou, aby i nás
jebnou Rtiftuš přijat bo ftánfů ímbd),
fam poamaí a přijal měrné apoffto;

niti jíme pro boíašení raboftí nebeffbd), i It) ímé.



IV. 33u h a.

Galini “buchu ímaténn a mnmi bulu) círfme Qtiítnmu.
„„„„

105. jímání Birma nutného.

prš fe naplnilo bní pabeídte po
ioelifonoci, Boli apofítolé „3qu na job;
nom miftě, i ftal fe rychle pouť 6 nebe,
ialo přidyágeiícilyoprnblébo mětru, a
naplnil mňeďen bům, fbez Boli. 3 nlá;
gali fe jim togběleni jawfomé jalo obal,
(1 pofabil fe nab fašbúm 3 nich, a na:
plnění ifon mňiďni S'Dnťbemfmatnm,
a počali mlnmiti rogličmjmi jaůoln, jal
Qud) fm. bámal jim mnmlonmati. ŽBoli
pat m Šeruíalcmě pňcleroajíci gibé,
muší nábogni, 30 mffclifébo nárobn.
QI Ebo; fe to roglyláiilo, ícfílo fe mnok
ftlví a na moíli gmámeno ieft, ge je
floífel jeben tagu), ani mluloí jagpfem
jely). S“ běfili fe rof'íiďni a bimili fc
žlouce: sbalí; neiíou mffiďni tito,
lteřig mlutoi, Galileifíti? a fteraf iíme
m1; ob níš íloffeli jeben habr) iagpt
fmůi, n) ltetémg jíme fe grobili? ŽRč:
fteži paf pofuiímaiíce fe pramili: Dpilí
ifou flabfom wínem. sBetr lofíat po;
gbmibl blafn floébo a četl: Žmugi gibé
a rofficfni, ftežiž, Boblíte lv Setufalemě,
toto rodin 51115guámo: EReiíou gajiíté
tito, jal; íe bomnímáte, opilí, nebotcptm
ieft bobina ranni beroátá; ale plni ifon
Smitha fmatébo, jat; přebpoměbino jeft

»»,

protofem. žmugiifraelffti! flnffte íloma
tato: išcgifie magaretflébo, muze, tte;
tébog Éůl) ofměbčil meůi mámi gágtafp
a gnameními, mobali jíte to ruce nema;
mod), a ufmttili jíte. Stobo Segín'e ale
mgfřiíil Íšůl), čebog m1; rofíiďni floěbz
fowé iíme; a roěgte,gc bo %ůl) “pánem
učinil i Rriftem. Io pat uílpffemfíe,
alrouffeni ifou to frbci a řcfli “Ben-omi
i loftatním apofftolům: (503 učiníme,
niugi Bratři? Iebo četl sJ5ctt ! nim:
Giůte potáni a potřtěn hub iebcn tagu;
Brodě me intenu 3e3iňe Rriíta na ob:
pufítěni břicbů flood) ; a přijmete bar
turba \'lvatébo. Iebl) ti, fteřigochotně
přijali řeč jeho, pofftěni iíou; a při:
pojilo fe f apoňtolům a měřicímto ten
ben ofolo tři tifíců. Irmali pat ro učení
apoíítolífém a m lámání cl)lel>aa na
moblitbáó; a probámali majetfl; aítatfl)
a bělili je meči lvfíecll), jalg lomu po;
třebi Bolo; d)!válili žBolw.a měli miloft
u mffelyo libu.

Mogiimáni.

Saftali ge toglouc'iti fc mají přát
telé, lteži mroucně íe miluji, bámaií fi
na památlu, na utwrgeni mgájemné
ldffp ro5ličné bar)), lterég tím lvgdcnějffi
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Býmají, čím mgncffeněm'í jím; přátelé, ' ííiňomaíiimtattégpřemgácnýbar, bobnó
a čím boroucněmí jeft [áíťa ieiiď). hrdle nebes a gemě, bobm') ucmpgpp:
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Rbbg íB\íu ;šegíš cí)t)fta[fe opuítiti upříz 1tatdné, ncímírné ímé Íáfft; — íamou
mně miíomané učeuníh; a přáteli) ímé, | třetí %ogíteu niobu, Queba ímatébo,

14/2545; ve
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řfa: „?Ij já profití Bubu Dtce, a jínébo
lltěffiteíe bá mám, abt) 5 mámí gůftaí
na točny" (San 14, 16.)

Gíoíou ímému (Brin S'egíč boftáí
pabeíáíť; ben po meíiťonocíď), a befatt;
po ííoe'm nanebemítoupení. *Babeícítť)ben
po íveíiťonocíď) Byla gibomííá ííamnoíí
letnic, ob Éoba to ftatém gáťomtuftaa
zlomenána poběřomání ga žně, fterěg
iv tepíýď) Érajíucíd) fmate' 5emějígmtento
čaš počínají; a potom taťé co památta
na befateto 23o3íd)přííásaní, fterég
pabeíatť) ben po sabítí betáufa „roclfe'
noci“ to Gfgpptě 23135 na [)oře Ginaí
Ii'cu iíraeíííému [\gí bal. 233 ben gi:
bomífýďpletnic feftoupií tebt) ©qu iron;
tt), flíbomanť) IItěfíith na učennííp
*Bcíně, a přefráíně tatto i čaíem, fbp
feftoupií, í ípůfobem, jaíúm íeftoupí'í,
íííágaí, ge fíaronoít gibomífá Bola
jen oBtagem ííamnoftí tžeífauífe',
gmané ímatobuf ní

Bibomffá ííamnoíí Ietnic Evia
ííamnoft ání, a fřcffanífá íIalonoít nám
přebftamujc budboroní Šeň, au m tento
ben ftábečfo Segíffe Šřrifta U tří tifíce
bufíí icít rogmnogeno.Bibowííá ííamnoft
pamatomaía na beíatero Bogíď) při:
fáganí mrptbd) lo beíít) Eamenué a
fřeíťaníťá flamnoít pamatuie na gdfon
EBáua chífíe, Eterýgbud) íloatí) pííz
mem plamenuom Na! nejprmé lo írbce
apofftoíů, a potom í loffed) oftatuíd)
měřícíú. Bíbomfíá ílamnoft fouečně
bola pabeíátí) ben po gabítí Betánie.
a po modw'bu 5otroctwí Ggoptífe'bo,
fřeífanífé Ietnice jíou pabeíátí) ben ob
gabití iberdnfa %ogíbo, a ob topfoupeuí
čioroěčenítma 5 ottocnoí fuígete temuofti.
Geftoupíí paf “End) ímatí) o 9. bobíně
benní, to fterougto Dobinu gapoůínaía
mobíítba a oběť It) chrámu Serufaíem:

íféní, a bo Étere'gto bobo nífomu ge

gíbů neBpío botooíeno, groíán'f o ímátcíď),
něčebo pogímatí; tebp Iační a moblítBou
to hudbu príprameni přijati učenníci
*Báně Utěn'íteíe neBeífébo, a froe'tío
ranní oBragem Bpío bííóomní jafnoftí,
jen; naftaía fročtu.

GpůíoB paf, iafóm “bad) fmato
ícftoupíí na apofítoít) *.páně,přemóborně
ognamuje bary, Itcté %ud) íloatá
moli! bo ítbcí iejiď). „©taí fe rpóíe
51qu %nebe, 1an přídpáseiícíbo prubfe'bo
metru, a naplnil mffeďen bům, fbeá
Bolt" „31qu tento nebol něco při;
roseííéúo; neb pticbcígeí „8 nebe," tebp
fbútt), obfub ivíďn' nepřícbcígí; ale 31qu
tento 51,11ogměna břímdní na bože Ginaí;
tam Bp! ob ŽBoIm gáíon přííné ipm;
mebínoftí, gbe adfon udyoacující Icífíp
ftanomen. QI 51qu ten naplnit Infiez
ďen bům, m němž, apofítoíome' 8 mě:
tícími pobroníabě Bolí, a obtub toga
fíííií íe po celém Serufaíemu, a proto
lveíifý gáftup Iibftma fe fběbí, also
gíoěbe'l, co íe běje. Sato mídn ti)d)íe
íoeííte' proftort) proíítne, taí íe 5á3tač=
nou roobíoftí ímaté elvangeííum po 0605
tu semě togffířiío; jafo pruhů) midn
poráší, co to ceftu fe um Habe, taf moc
íDudm ííoatébo B nepízefouateíuou mocí
přemabala mffedynt) přefágfí), ítere'g
Io ceftu íe ftaměíp rosffiřomání míti;
Segífíe Sřrífta. Barytoft i náfílí Šibů,
uc'euoft i umění í pronáííebomání po:
[)anů nutnými fe ufágah) Býti přefcígz
fami. Gila bucba fmate'bo přemohla
je, 5a 300 Iet Bojolvání Seruíaíem
xomorácen, učenoít pohanů gabanbena,
mobil) jející) togbítí), a tří; Sřríftům
logtýčeu na ptáporeď) cííatíťtjď), ctěn
lo dnámíd) ÍřťffallíÉýQ,gatotmen mfrb:
cíó Mířím), porášeí bííoofé nárugimoftí,
přemabaí nepramoftí a rogíímaí nej:
fráínčjffíd) ctuoftí řicífattffýó!
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Saťo Mojgíňomí nfáůaí fe 45012
pobín mfíemoboucí m feří, jen; bořeí a
ueíbořel, taf ibnd) fmatť) feftoupií
m pobobě plamenů, abl) utágaí, ge
Šebo celá botoft jeft plamenná Iáffa,
jenz írbce Iíbffá togněcuje, abt) bořeía
te'3 Icíífou EÉoDu a btíguímu. 3an
the je oben, tam uftupnjí telnuoftí, a
fmětío fe rogňiřuje, tat íDnd) ftoat'í)
gapubií temnoftí, je; pofub obtíičolvalt)
1:05le í faunjd; apofítolů, not) ob té
bobr) jaíuě učení 2305 pognámaíi,a
í jiným je jaíně fběíolvaíi. ŽBroto sl_šett
i bneb nyní 6 tafotoou moubroítí a
B tatomúm uměním fáaatí počal, ge
ítoma jeho jafo meč frbce pofíucbačů
prouífaía.

Sato obeň hřeje a čapatnje, taÉ
ibudb fmato roůpátít ítbce imatud)
apofítotů, taf ge uíčebo wíce na ímětě
nebíebatí, negati oííamít 230W:a íUtiftra
ímébo, (: obtagomatí libi učením Šebo.
S—ařoro obui mnobé měcí gtmrbnon, a
ftálofti uabúmají, taf ctnoft apofítotů
a měřícíd; ob Queba fmatébo ftálofti
uaBpIa, a i to nejborfííď) utiíforoáníd)
a protimeuítmíá fe oímčbčíta. “.Dříloe
Bolí Báglimí a neímětí; Ebo; 5136111Segíš

But jat, rogutefti fe, ano Z[.šetrtžifra't
sBána gapžet; po ímrtí s].šcíněpři sa;
rořentád) bme'ríd) fe mobtiIí 5 Básně pčeb
nepřáteli) Sešíňotonmí; nnuí ale přijalo:
fie Emba íloatéíw ničebo fe wíce nez
Ieiají, íměíe a toerejněmpftupují a tágou,
a ptmuí meat ními $etr, tEa: „?)čugí
ifraelfítí, Segíne magaretftébo jíte ufti:
Šotoalí, toho ale QSůI) lvgfřífit, to!;o
učinit sBcíneuí, bíe Seno učení jíti mu;
jíte; proto bejte fe potttít me jmenu
Seáífíe Étifta na obpnfítěuí hříchů
MW."

*Bofúuit Qué) hnutí) apofftott), mi
se nejen toežejně lonftoupííí, učení 3e3í=

fTe Řrifta bíáíajíce, ale že pro miftra
a Boba ímébo a učení Šebo gábné
protílocuftmí, mufp, Dana, ani pctnpa
jim obtížný nebylo, ano ae i ga fffaftné
fe poftábaíi, moinzIí pro Gešíffe trrěti!
fbud) frontu jím bal tebp gumgitoft,
ítatečnou můIi, abl; uigábnýwpřetágeť
fe neletali; rogum jím ofmítíl, abl;
učení “Sána Seáífíe úplně pognaíi; ftbce
potěfíií a občetíttootoat, alu) fííní
Byli to boBrém, a i jiuínn ga příííab
ftougiti. '

ŠDuď) ím. paf íeftoupít míbiteluě,
to pobobě obnímnď) jagufů, abl; po:
boBou jagufů ufágaí na bat jagnfů,
ftertjg apofftoíům uběIíI, aby mííem
nárobům írognmitetuúmí mobtí fe učí;
uit; a ge ja39fomé Býti rogběíeuí gua;
mená rogtic'ne' bart) “Duša fmatc'bo,
ftcríjmíg obbažií měřící Sřtiftomn; a ge
pofabiíi fe jagufomě na uč, umana:
meuámá, ge, jat'o to uc'bcííd) žBůI) trůní
uab cbetubínt), ob te' boot) End) fmato
panomatí bube apofftolům a jejid) ná;
ftupcům, jafog 'to ářtiftuB 23cm perné
bn! příitíbit florou: „álíj já projití hubu
Dtce, a jiného lltěfíítele bd mám, (151)
B mámi lajůítaí na mčEpJ'

D jat toelifá, netopítoloná jeftíť
Idifa Gpafítele naííetw! Glowěta po:
abloíbt fuebeíňm, a žbofm, Íbndm filme
te'bo pofíIá na čem! Dpět tebp ipojit
je 231% 8 doměření, ob nebo; ftrge bříd)
by! obtoučen! End) fmato, co gáftupce
i náftupce 213mmSeáífíe pojí íe Bcírtroí!
(50 5436111Segíč gapoc'al, to “bad) itom)
bofonc'nod; co ©3911 Bosí toyfoupíl,
bud) fmatí) pofloěcuje; co Gpafítet
loubobíl ímrtí fxoou, to říbí a anebo:
mámcí 5 Otec a guěúo mmm; íDucI)
hnutí)!

End) fmato tebt) apofított) potní!
bat a fítíí, aBt) činili, čemu ?Bán Segíě



je naučil, a ta! půfobi i to nás jat iiftí
fm. sÍBameÍ: „Qšůť) sajifté ieft , ftetóg
půfobí IDnáš i Štění ibofonání pobíe
boBré wůíe hoci“ (f %iíip. 2, 13.) 21
pomocí této máme čajifté me flnróoz
roané míře &apotřeísí. 1:33:91?i mt) čafto
necbápáme učení 23032 fterég taf obporno
ieft gáÍonu panujícímu m úbed) uaífid).
íDuď) fmatť) tebt) rogum náš oíwěcuje,
moí! moubtoftí napířmie, a aol)ď)om
bíe pognané ptambo i Šití, fIaBon můíi
nafíi íiíí; fbpg m ro;,pacíď; jíme, goaaíi
tu neb onu těgfou měc ob nás 23116
gábč, ibuď) fmato nám rabi; abychom
rom Šebo mů'li na Břeteíiměíí, ji togu)
řonati nměíi, bámá nám bar umění;
frbce naffe rogbíameňuie ohněm bo:
Bošnofti, a bíaíem ímčbomí fnám
míumí, Bot-Imm fe Báíi QBoÍQaa $dna
fmébo mág-rtů, nc'e náš tafto "oděni
Boy, ftetág jeft počátef mcfíferé mom
btofti.

Into paf bart) nběíuie nám bíamně
mc fmatúd) ímátoftccb, a i ftofoíi upří;
mnou mob'litbou o pomoc fněmn fe
utífámc, a Hihi; jemu při přijímání
floatod) fmátoítí učiněné, 5 plna frbcc
oEnoroujcme.

Říkám; toto ban) ibnďm from
tého ničím fi čafíoušiti nemůgeme, Dn
Bege lofíi 5dííubt) nan'í nám ie ubílí a
proto; je miloftmi nagýmáme. 21 ge
Sóná) fmato hotjmi miíoftmí náš hoto:
naíejffími, floětějňími činí, žítáme, ge
“bad) fmato náš pofměcuje, a miíoft
Sabo, ze jeft tebt)pofměcuíicí miíoft,
a Dn fám co bárce ímatoíti, poíměccni,
ge jeft buď) „fmatť).“ —

Řagboročně flaioíme památřu fe;
ííání ©11th fmatébo o ímátcíď) fmato:
buffm'čb; to tu boBu tebt) připomínejmeg
fi 8 mběčnoftí mgácné bart), fterég Qud)
fmatť) apon'toíům i nám na froět přinefí;

bčfuimeg íe fr'ocem to_roucím ga ban;
iaaořů a gágrařů, ftere'g apofítoíům
ubčíií, aby číoměčenfhoo moěřiío fío:
mům jejich, ae ob ŽBoba pofíáni ifou,
a ze Gešíš Rtiítus Éůf) ieft, Hen); tai
melifou moc jim báti mobI ; bčtuimeš
230511 fagbobenně ga neoceniteínon mi:
Ioft, ge učinil nás bítfami té meífé,
pžemgácné robim), fteroug ZBán Segíě
gaíogií, a to Eterég “ID-ud;fmato aš bo
ítonáni íloěta fioůi rogEiI ftáu! EBřeb
fagbou bůíegitějn'í prácí mgomejme ibn:
cI)a ímatébo, am; náš 110511111oíioěcoloaí,

naňi fíaBou wůíi bíe ímé frontě můře
říbií a ípramowaí i ítbce nafíe pofiío
moí; tcemeg íftouffeně:

„ŽBřijBfmato Qufíe, a napíň frbce
flood) měrnód), ieng ift uáro'ct) roglič:
nod; ingotů io íebnotě míti) fbromágbií.
2303, ften'; jft frbce flood) měrnoď)
oímícením ©MM ímatébo mvučií, bei;
nám to témž, í-Ducbu ptamé měci ímo:
fííeti, a 3 Šebo potěfíení mgboďo fe
mbomati!“ 21mm.

106. řctr a Ban ugbramili (hrozného.

sBott paf a San cbobííi 'oo ótámu
to bobinn mointBt). QSoÍpaf muž,icbcn,
Hen); Er)! dpromt') ob narogení froébo.
%obo fagot) ben přináffeíi a Hahli bo
11 bmcři órámomoď), fteréš fíomou
fráfné, not) profil ga almngnn těd),
ftcříš móc'qcli bo chrámu. Een ngřem
$etra a Sana rodyígeti bo (mámu,
profil aby boftaí aímuánr). 8“ Dobíeběm
naň ipm 8 Samem četl: .bíeb na nás?.
21 on pilně bleběl na už to naběii, ge
něčebo ob nic!) boftaue. Šem) řefl
$etr: Blata, a ftříbra ncmám, ale co
mám, to tobě bám: QBe imemt Šcgíffe
Ériíta magatetffébo mftaň a (bool 21
ujalo jej ga ruin iebo praroon, pogblvibí
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bo ; a on m!)íťočim, ftáI a cbobií, i mefíeí
B nimi bo cbtdmu, poíťařolvaí a cbmáííí
živím. S“ naplnění iíou úšaíem a big
mením mffiďni, fteříš tn přítomni Byli.
21 fběbí íe' íib mfíecfen f $etr0mi bo
ííuě, Herd; fíome ©aíamonnoma. ŽBiba
to sBehr, promínmií fíibu: 93211?ifraz
eífftí, co fe tiroíte tomuto, aneb co bic:
bíte na náš, jaxfobpócm fmou ftícn
neB mocí Bpíi učinili, am; tento óobií?
23% QIBrabamům, a 23135Síáfům a
23131) Safubům a EBM) otců naniď)
vílami! gym fme'bo Segífíe, ftere'boš
mt) jfte gapřeíi přeb Elšmítem, a pro;
ftíi jfte ga muge mrazebínířa, aiu) mám
5171baromán, ale půmobce gilvota jftc
gabili, ftcrc'bog %ůí) mgfříňlgmrtmýd),
čebog mt) ímčbfomé iíme. 11míře m tobo
Segín'e ugbramen ieft tento. 3“ umččili
opět muvgí a balí fe pofžtíti.

Moaiímání.

Šaíoftnť) boiifta WI ftam qugdťa
ótomébv, tterťý, cb narogeui fme'bo na
cigí pomoc Evi obfágáu, a jen 3 přebutfu
ímýd) Bíiáuíď) Díab ufvjiti , a ífwmue'
fme' potřeby guptalviti mom. Šeu nfo
měI abramé, Iterťpnš otvn'em jen weImi
vbmegenou proftoru přebíebuoutí mobí;
měl i řeč — aBt) mel)! profiti. Geběí
u Bránu) chrámomé, gwaue' Etáíne', po:
němabá meči mnohými Brauami óráutu
myuifaía meíifoftí a nábbeton, jfouc
miftmou prací gběíána, a mgácnijm
Éomem oblečena. íDo maneffenébo mele:
ótámu „boípobinoma ale nemftonpií,
až, ob sBetta me jmenu Sešíffe Qrifta
ŽRagaretíí'ébo ngbramení bofíeí.

inf ro bnďwtvním fmnííu Debt-o:
meno přidyigi na tento ímět poťoíem'
[ibífe', přindffejíc bo gímota toboto íeBon
břiď) prmotm' i íe mííemi náfíebh) bu:

ffemními itěíeínúmí; gabpnout 51)nm;
íeIo Beg miíoírbenftmí Glitomníťa nez
Beffe'bo. Dio rogumu má ftce, ale
frátfogtaťe', fterég jen neboťonale po;
gnámá měci, Bíaba buňemníbo íe mta:
jící ; má aíe tafé řeč ——fu profbám.
Gebí u ftáíné Brány, to ieft uptoftřeb
fráě íměta tcbcto, aniž Bt) móágeío bo
fmatpně ©ofpobinomt), Here; xtebubuúm
fc učiniío prominčním ímtjm. 2m: proíba
mu pomůgc, upřem') graf na s43cm fpáfu
jemu přincíe, a ime'no Sešífíe Ěriíta I)o
usbramí, a; *Em-mlaftní rufou jemu pv:
gebná. —

Seáíč Ériftuš bviifta c'aftěji ffeí
ofoIo dnomébv bo cbrámu, a mel)! bo
ugbralviti iám, ale učinil tai teptm
rufou $ettomou; mu!)I Gegíě Sřtiftuš
i budwmně vem-munte Iibftmo fám po;
lvgue'fti, ate mvmoíil fi ftomu *Bara
a ípoíečníťt) jebo, 0.51)ofíamomaíi nejen
ufřišowane'bo Sezíííe, ale i tobe, ftere':
bog Dn poííati fIiBil -—ŠDucbafmatébo.

©1vatí apon'toíowé fonaíi pomiu;
nofi' ívbě uíogeuou. &neb o f(aronofti
ímatobufíní, FM); “buď) fmatť) na ně
Bftoupil, mpftoupií $etr, co bíaroa
apofítoíů, „co ífcíía, na ftere' Řriftuš
mgběíal cítfem ímou taf mocně, aby
ani Bránu pcteíné ji nepřemobíi," a
fágaí učení Segíffe Reifta i)?agarctffébo,
ufřišomane'fyo, a tři tifíce těd), fteříg
uměřiíi, přijal me íBot učennífů Segí;
fíomýď) řřtem ímatúm; a pobrube', fbpg
djrome'bo přeb Bránou fráfnou ugbtamií,
pět tífíe nemáš; měřícíd; gfífal Qriftu.
GBM tento Ergo fe rogmnogcmaí při;
fpčm'm “Ducha ímate'bo a úfiíím fmattjč)
apoňtoíů mesi gibt; a pohany, a m frátřé
boBě dem) ímé čítal megi mffcmi nás
robi), tebbáš gnámúmi; megi cbubými
i Bobatými, mgnefíenúmi i profíúmi; me
mfíed) gnačnějffiď; měftcd) tmoříít) fe
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“:po ropgnámačůučení Rriftoma, čiíí
fřeífanů. %ňiďni ate pčiiati Boli
wibiteíně fžtem ímatxjm bo toboto Dva:
tébo fpoíečenftma, meicbui to íamé
učení, !terémuš 3e3íš Sřriftué učit, a
terč; ímatí apoňtoíome' bídíaíi, nm:

snámaíi; mňicbui těd) fatuýď) íloátoftí,
ftere'g Segíš Řriítuť uftanomií, ušímaíi; 
mňiďnti měli ga nejmpčfííbo fmébo
přcbftameuébo nemítitel'uébo — *Bána
Segífíe; ga nejtnpěfííbo přebftamellébo
mibítetxte'bo — fmate'bo “Bet-ca, ob *Bána
Segíňe fúřa'cu tomu uftanomeuébo, ač
mno5í ob iinúd) apofítoíů než ob fma:
te'bo ŽBetra na míru Boíí obrácení.

%ňíóni tí, fteříg ířr3e from) fřel't
míbíteíně megi fřefťanu E\)Íi přijati,
jetno učení zongnámaíi, ícbnčď) ímátoftí
ušímaíí, jebmt milování mibiteínou
biomu, fmate'bo "Betra ugnámaíi, gma'ui
jíon fřefťane' bramoměřící, a cht
mih—cbbramomčřícíď) fřeífanů nama!
$án Sešíě círfcm. ři, fteříšm cítfmi
ob Segífíe Sťrifta fnčcní jfou nftano:
mení, ifou círfem učící, ieiidg nei:
mvšffí bíama E13!íman') ?Setr. Ši, fboš
m cítfmi učení Qiogí poíIouóaií, iíou
círfem fítn'íící.

sŠ|3án Sešit? aIe řefI abofftoíům
fluoru: „211 já jfem B známi a; bo ffo:
míní ítoětaf' íloati apofftoíoloé ale
gemřeíi 1an iiní obyčejní Iibe'; fterat
ge tem) mobí říci 23cm, ze ieít B nimi
a; bo ífouáuí flvěta? “Doiifta, ,je jen
tenťrát iíou ííowa s.Išáně pralobimá,
Ebo; fe ivatabují i Étěm, ftere'g momoíiíi
fi fmatí apofftoíowé ga ímé řábue' po:
mocnífg a potom i náftupce. mému;
ale fxoatí apoňtoíomé )pr'áma, IvoIiti a
uftanowomati fi náftupce? Dnoňem že
měli; neB ůřeimě ŽBán Segíě jim četl:
„*Bofoj B známi; jato mne poííaí Dtec,
tat iá pofííám más“ (San 20, 21),

jafobk; četl: aby megi mámi panomaí
mít a poťoj, nosíte fi gáftupce, jafo
moli! ifem fi já máš, a ganeďxite jim
ta famá máma, jaře; íměžií jfem i ici
mám.

91 bIe nařígení *Báně fwatí apo:
fftoíome' i iebuaíi; oni _fmětiíi ftarffí
ga Úiífum), a uftanomomaíi je co hřeb:
ftamené m rogíičnóď) oBcíď) Éřeífanfftjďp,
8 to,;ťagem, ah) i oni ímé náftupce ft
\ooíiíi a pohoěcomaíi. Inf pofmětií
na přífíab fmatí) *Bameí Iimotbea (1
Tím ga Biífupt), a poftaí onobo froy
íičnóm ofabám fřefťanífóm, toboto ufta:
nemit šmíáííf Biffupem ua oftromě
Šťre'tě, (: pht mu bogbčii íift, či cpi:
fítoíu, m fteré fe boc't'ta'me ro 1. hp.
5. m.: „3 té příčinu aanecbaí jfem tebe
ro Sřre'tě, aBnG to, čeho; tam ien'tě po;
třem, fpramomaí, a uftauomií po měfteď)
ftarfíí (t. i. biífum) a fněgc), jařog i id
při tobě iíem gříbiíf' S)?áítubcome' fmaa
nad; apofftcíů moíiíi ímé opět náfturce;
tito opět jiné, a tař Beg přetršenf fe bčIo
a běie a; na nnnějfíf bobu, a fagbť;
Úiífnp npněmí obmogomat můgc ímou
bobnoft (: mocnoft Biítupífou aš ob
íamód'; apofftoíů, a tebt) tafe' ob sŠlšána
Segíífe; :; taftég Eaá'cť)fně5 moc a bů;
ftoiuoft fmou Bářeítrge m;,flábání tufou
Eiífupomýď) aš ob něftete'bo se fmatúď)
apofftoíů, a tím 0.3 ob famébo *Báno.
Seáín'e.

8an můbec Bola. toůíe ©pafttele
nanebo, alu) apofftoíoioe' moíiíi fi ud:
ftupce , Íteří; 51) až, to fťonání íměta
io cíthoi učili, ii co paftúřome' žíbili,
a c'Ienůmíeiím ímátoftmi přiflubomaíi:
tať d)těI téz, aoppo wňeďmv čafp ftámalo
neimgěffí loibiteíné [)(an cítfloe, cbtěí
abl) Doan) *Betr mčí náftupce, Hen);
Út)mrďmí íprdmu web! nab círfmí celou.
QI fbo ieft ten trubní fprámce? gaiiftě
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gábnť) jim), teč ten, čtený boíebá na

ítoíee “Betrům; a fbe být ítoíec 4Bettůl'o?
„Qbeg jinbe než to žRímě, fbeg ímatť)
sBen: 25 rofů apoíítoíomaí, a pro Še:
giííe Rriíta na ftígi gimot ímůj botonaí.
Ruští; tebt) biíhm, fterfjg náíegitč gmolen
jeít ga náítupce ímate'bo sBetta to íRímě,
běbí i Ivííeebna brama a bůítojuoíti,
to fterťjď) ítoatť) s]3et1: ob 543mm S'eáíííe
bol uítanomen.

Sato ga bob ímahjcb apoíítoíů
fpramoměřícím úbům cítťme počítali
íe mííicbni, ftcříg mibiteíně ífrge třcít
ímatt') bo cítfmc boli přijati, fteříg ceíe'
učení S'ešíííe Sřtiíta mognámaíi taf, jat
ob ímatúcb apoíítoíů butt íe jemu na:
učili, těd; íamtjd) ímátoítt' ugt'roali, a
ga nejropěňí bíamu ípoífu či jebnott)
íme' ímate'bo $etra nanámaíí, a bobroz
mabo círfmí íc nagótoaíi: tat aš poíub
círfero jeít mibiteíne' íbromágbění
mííecbptamoměřícíó fčeífanů, bub
bobmjď) bub i nebobmjtb, jen Ebo; mají
na íobě m ptambě guanin), pobíe niebg

pratootoe'i'ígí íe pognamají; jeítlige totig
papeže lv ŽRíměga nejmpžííí mibiteluou
blamu ugnamají, a co tatoroou !)0 po;
íIoucbají, učení Šešíííe Rriíta taf, jat
apoíítolomé učili, a náítu'pcolué jejiď)
a; :pobneBmpfíábají, lopglláloají, a tčď)
íamýd) ímátoítí ušímají.

Qbo bt) tebp ftcrýtoíim číc'mcfmin;,
ftertjg cítfero učící moíoěila, ubíral,
aneb jináče mbfíábal, přeítcima bbti
pramoměřícim třeíťanem. $%on ímá:
toíti nětterou pobrbat f. p. ímátoítí
mangeíítmí a bal íe toIito na úřabě
obbati, pieítátoá btjti ptamotoěřícím
fteít'anem, aneb [bogbtj ueď)těí ímatébo
Dtce uanati ga náítupce ím. *.Betračili ga
bíarou drtive, přeítáloá. tattég býti úbem
círhoe EatoIicEé. —

2—

:53 'buííe fmato! oíměf togum náš
! pochopení rom) Segíííe Rriíta, poíiluj
můíi fmčrnémn píněuí přifágani jebo,
togbojni miIoít m ítbci Ebobne'mu pih
jímání ímatýď) ímdtoítí a bej nám
6 nejroošííím paítrjřem cícttoe jebnon
m ííámě tme měčné účaítenítroí.

107. žluť n Ban přrů tuhou ši
hnml'knu.

llí [t;ííemííe fněgía íšariíeomé o tom,
co; íe ítaío, jali “Betta a Sana a mía;
bili je bo gata—če. “hrubého pat bne
íbromášbiía íe fnigata fne'gífá a %arí;
íeotoé a gáfonm'ci, a přebmolamííe
QIpoíítoIt), tágali íe jicb: Safou mocí
aneb m Étete'm jmenu učiniti jíte to
top? Iebo *Betr napínčn SDucbem
íloatbm četl: „Qnt'gata Iibu a ítatííí!
“Boněroabá nás íoubítc pro bobrobiní,
ftere'g jíme učiniti číomčtu nemocnému,
gnámo bn'ů mííerbněm mám, i roííemu
Iibu iítaeíífe'mu: Říše jmenu sBana na:
ííebo Segíííc Šťriíta ERagaretífébo, tte:
rebo jíte m1;utřigomaíi, jebož, aIe $%
afříítl gmrtmód), íttge tobo ítojí tento
přeb mami gbtáro; neb není to gábue'm
jiném ípaíení; a není jiue'bo jmena
pob nebem bane'bo lihem, íftge ttete'g
bpdjom měli ípaíeni btjti. E)?emobouce
%ariíeomé a uejtoběííí ťněší gapříti
gagrafu, Hen); íe íta! přebe mííím Se:
ruíaíemem, gapotoěběíi QIpoíítoIům, abl;
nemluloili ani učili mejmenu Sešíííomn.
Iebt) sBeta:a 3m četli jim: (Šubte
gbaíi to ípramebíiwé jeít přeb obíiče:
jem 23o3ím, abuóom más wíce po;
íIoucbaIi ne; %]oba, neb nemůžeme ne;
qumiti tobe, co; jíme miběíi a ftp:
ííeíi.
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515611Segíš přeb imám obcbobem
5 tohoto fročta přebpoměbčí apofftolům,
ge mnohá protimenftmí Bubou muíet
pto ně!)o ínán'eti, a přeb foubo fe sobe
pomíbatí, ale potčn'il ie tafé floroo:
„Žířecbtějteg pečoroati, ftera! fe gobpo:
míbáte; “End) fmato, fterébog mám po
obchobu ímém pofflu, na 111pr mám
bd, co a fteraf Bofte qumiti měli."
ali ble, sajato, neučení; roháč s]3et1:
ftoií ji; na foubu íe imám fpoIečníz
fem Sunem, a „naplněn íDuďnm fma:
tým" Btatomou mocí a monbroftí mhuoí,
a iebinou ceftu fn fpaíeuí utaguie, ze
mu učení fuěgí giboioíítí, adfonníci a
farifeomé obpowěbíti nemobou. „ŽRení
ro gábne'm jiném ípaíení" jeft rogum
flow $etroiooď), „a není jiue'bo jmena
pob nebem bane'Do lihem, ffrge fteréš
Boďwm měli ípaíeni boti, Ieč toe imenu
sBánd naffeóo Segífíe Rrifta, ftere'bog
mo jfte nfřigomaíi, fíere'bo ale 231%;
mgfřííií 3 mrtmoď), a „me tobo tento
doromú ftojí přeb mámi gbrdroJ'

Safo tento jeben ffrge jmeno “Bárta
Segífíe ot nebubu těíefnébo abráro jeft
učiněn, taf ug'omroeno ma' Býti ceíe' po:
foíení Iibífe' ob nebubů buffemníd; —
ob ožít-bít — me imenu tábog *Ba'na
3e3íffe, fromě ftere'bog není ugbrameuí,
není fpafem'! 21 není tebt) iiube fpáft),
Ieč m círfroi sBéma Šegt'fíe, rošbčlaue'
na ffále “Barmě, Etete'g Ědn Segíě
loííecýnu moc obemgbal, abt) mohla
me jmenu Sebo čloloččenftmo ! fpafení
uloe'fti.

Řbe ale naíegueme protnou círfem
Řriftolou? Ratoíicfá círřeto fice čítá,
ze ona jeft ptawou neioěftou Ěevánfa
&gt;!), taf ale míulví tafé círtme bel;
metů, Íutýeranů, %uíů, $uIbatů a

jinoó; ften') tcbo atěóto uáBogeuífoď)
fpolfů fřefťanffljd) ieft pramá círfew
Řriftoma?

ŽBánu Segíňomí na tom gáíegeío,
aiu) mfíidbni Iibe' fu fpafeui přímí;
ptáme proto na" fmět přiffeí, a ga ímž;
ření číoměčenftma B QBobem áimot froůj
oBětomaÍ; aBt) tebt) nifbo poebobotoati
nemnfeí, fbe jeljo ptamé učení íe na;
Iegá, ogbobil tu círfero, fterou 311103“
tař, aby ji fagot), fbo prambu a ípaíem'
fme' bufíe upřímně blebá, pognati mobí.
*Bán Segíč c(rfem ímou nagúmá „měftem
na bože," fterég tebo faábť)abaíefa po:
goromati můge; faře ii na3ť)má „fmt'cí
hořící, na íroícen poftamenou aBt) frot:
tiIa tunelu," a obe mffeď) pognána Býti
mobía.

*Bnoní gudmfa pratoé cítíme, %tte;
tou; ob neptalooď) círfmí fe togegnároá,
jeft ieií jebnota, a ftce:

&) (šitím praivá může Býti jen
jebna co bo počtu, ponětoabg 213ml
Segíš jen jebnu círťem galogií; ptamí
fEBettomi: „Sto ift fiála, a na te' ffáíe
logběíám círfero [mou/' tebt) ne cítíme,
aIe cítfero, to jefl jebnn. 23cm Sezíč
tuto fmou cítfem nagt'noá otočincem
(jebm'm), fterog muobo otoci to íořě
(bound, nagómá ji roíí (iebnon), na
fteréš pfíenice i foufoí tofte (t. i. to ftere'
i boBří i gít' ifou oubome'). *.BánSezíč
tafe' připobooňuje cítfem fíti (iebné),
m ftere'ggaóotiío ie mop boBre'i moatné,
a fmato apofítoí sBcnoeí ji jmenuje
tělem, iebog Maroon jeft Rríftué. Saťo
nemůgc iebua blama patřiti fmícero
tělům, taf nemůže ani jebna bíama
(Ježíš &riftuť patřiti frogííčuom fooě
obporuiícím círfmím.

b) (Sírfem mufí Býti ale tafé jebna
co bo učení a proftřebtůpofroěcua
jícíd). „%po neBoIotai, nýbrž ťpro
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11301:nábošenífý ptoteftantů, neb čeííýcb
bratří, neb ýufítů a t. b. iagbý pro íebe
býl pramon círíroi &'?riftomon, co bý
gtoýo ílebomalo? Io, ge Žiůl) toe
f_n'ýď) mýpomčbíď) íobě obporuie, coš
jeft' měcí gýola nemognon. ŽRebof fa:
tolíci učí, ge ?Bán Seáíš ro neifroětějfíí
floátofti ieft ífutec'ně co 23ůl) i co
člomčt přítomen; nefatolíci tomu ob:
píraií. Svit) tnn'bíme, ge jeft očiftec,
tbc bý buffe po inn-tí jato w nějafe'm
galáři čaíne' trefit) fí obbplý; iiní učení
to samtbují. Gítfelo fatolicfó. učí, ge
potřebí nám íe láti se bžíóů, abýtýom
obpufítění u Ěoba boffli; jiní gafe
pramí, ge netřeba polání, ale ien mít!),
a fbo měří, ze i beg polání i beg bobrýď)
ffntíů bo nebe fe boftane. Řatolíci
učí, ge left febln ímátoítí, aftetýcl) info
ge febntí pramenů prýíftí fe pofroěcení
bo buffe uaíTí; iiní u5nátoají fmátofti
ien bwě nebo tři, a ttomn fe mfíemn
učí, ge prý iíou ímátofti jen ftomn
užitečné, abý míru to náš rogmnogílý.
at.b. 30 i ono tebý fobě tal obpo:
ruie, že obě nemůge býti 3 jebnobo pra:
mene, nejméně gíšoýa, jen; ieft mččná
ptamba.

*Bán chíš tafe' mlumí logbý jen
o ie'one' círími, a tuti; tah) amnoýýcý
íteííanííýď) íborů, je; fe jménem círhoe
bonoíí, jen ten můgebýti pramou círfwí
išánč, fterý ieft fjebnocen me ímém
nčcní, nifbý a niíbe ft neobpornie, niíbp
ble liboíti něťterébo čloměfa článlp
mítý nemýponíítí, ani nemění, ale čeutn
chíš Rriftué učil, a; na. nýněiňí ben
neporuííene' satýoloálvá.

c) (Eiríen) Šegín' e Sčrifta muíí být ale
tale' iebna co bo blamý ímé; neb
©paíitel náš porotonámá ji :! frálonu
ftmím, bomem, lobí, oročincem. Seftílí
jeft cit-lem frálomftmím, mufí mít iebf

nebo frále; jezli tělem, mufí mít iebnu
blamn; je=li bomem, muíí mít jebnoýo
boípobářc; jezli lobí, mníí mít jebnoýo
nejloýšn'íbo řibitele; iefbli ie otočincem,
muíí míti jebnoýo mrdnn'bo paftýře.
21 tento frál, neb nejmýšffí říbitel muíi
býti mibitelný, poněmabg pobbaní
iebo jíou libé, Étere'g mibětí můgeme,
fteříš _míbitelne' ffrge fřeft ítoatý úbý
cítíme fe ftámaií. „Ba tnto nejmýěffí
mibítelnon blamu nftanomil *BánSeáíá
sBetta a tnbig pramd citfero toýoto ga
nejmýěfííýo přebftaroenébo ugnámati
mnfí.

ŽB círlmě Sřtiftomč nemůže býti
leč ien jebné blamý íproto, že při
poloftalýeý bábfcitý o učení mírý aneb
o mraroeď) mníí býti iebcn ueimýěfíí
íoubce, ieng bý rosepři fpornýcl) ftran
nabe mffí poďmbnoft rogbobnul; iinaí
bý ietnota n) učení brgo xoýmigela,
fbýbt) fašbý jebnotlimec učení sEdna
chíffe ble ímébo rogumn a náblebu
toýflábatí fměl.

Žl ífutečně běiepiě mffecl) mělů
náš učí, ze íloatí otcowe', fpolebaiíce
na gaílíbení ŽBáně floate'mn Špettn učí:
néná, a na prdwomocnoft mu ubělenon,
lvgbý l$etrn, čili třábným jebo ná:
ftupcům m Římě, co le fttebn jebnotý
fe obraceli, a jejió náleůt) n měcecl)
loítý a fáůně B potorou přijímali, i iiď)
poílun'ni býli. .

Řbo prambu ýleba',ínabno naýlibne,
ge fe týto anémií) praroc' cítíme tolíto
n) fatolicfe' círťmi narbáacií. Dnať ieft
jebiná pramá, famofpaftteblná, ítomě
íteré nelgenalégtipraméýo giemeníQBogíbo
a pramýrl) proftřebřů ! ípaíení; oftatní
fborý ířeffanffe' ifou baluge ro pogběifíím
teptio mčfuční mýtoftle'aobníobfítípené.
Dnaf “týomá a bláíd tote'g učení, ftere'
bláíali fro. apon'toloroe' a fm. Dtcomé.
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líčení její táhne fe ob ieiího počátfu
po mňeďh měn) jařo tatég oínotoa a;
bo naňith bnů; a gajbi bo ftete'ho chceš
bitu íměta, mfíubh m fatoíiďém fofteíe
ufíhfííé thtc'g číánfh with, m jiném
ínab iaghfu; naícgneě totég iábro, (tě
to iiné fnab fífořa'pcc. gta proti tomu
učení iinhch tat gmanhch cíthoí nefa:
toliďhch měnilo fe togíičnhmí měft) a
mění fc i to těchto bnech. 91 se fe toíifo
ratolíďá cíttcm honofí icbnou ncimhěffí
híamou, fteráá ieft proftřcbfem ietyoth
m ní a ftgrág ííbío ímé má ro &Rímč
co hiífup žRímíÍh, fboš to umí? Ena;

proti tomu jiné fhoth nábogenífé ro faěbc'
iiné gemi mají jinou híamu ímou. &Rí:
šení jejich na mnoha míftech přefíío
pouge na gemífé jeiich fuígata a tubíg
nemůge hhti megi nimi gábuého prairčho
a trmaíého uíjebnocení ani na učení,
cmi lv círfemním áilootě.

sJSofuBnhuí fám, milh čtenáři, jat
poňetiíe míumí ti, fteříg bí, ze je míra
into míra, ien fu); pih měří n) Řrifta;
jafohh iebuo Bhío, gbwíi co Eatoíít
ro nejfmětčjffí Gmátofti *.Bánu Segífíi
íe fíam'm, neh co nefatoííf ji mám ga
pouhť) chléb; gbagíi floma Étiftoma Beru
m ptamém ímhííu, &“ m'nepramém,
abaíi chobím m fmětíe čili toe tmách
buchmmn'ch. ,

D fég [\hthom mfíithni. ftcříg iebni
iímc na učení, na přijímání fmathch ímá;
toftí, a icbnu nejmhčffí híalou ngnáz
máme, hhíi mgbh i m Iáíce jebni, a
tatto obpůrcům ufaůomalí mhhornoft
učení pramé círfmc! gajiftc' hochom tím
mnohé libi cítfmi a fpáíc iciích gíífaíi,
nehoť jat ptamí ftate' příííomí: „GIo:
ma mohou fc'inům pohnonti, přífía:
bomé ale mocně ga fehou táhnou/' a
jiné bí: „Ete omoceioubíme na Brom.“

108. gnuníúň a „Galim.

žIRegi těmi, Eteřfgprobámaíi ftatft)
ímé a přináffeíi f apofftoíům, ahh ro;:
běíent) hhíh megi mfíecft), hh! tafe' mag
jebén jmenem QInanÍáé a mangeífa jeho
Gafim. Een probaí pole, a nic! 6 roč:
bomím mangeíth ímé něco peněa ga pote,
a přímí! něiath bžI ! apon'toíům. 3
řefl sBatt: ?lnaniáňi proč pofouffeí
Báhel írbce tmého, 01th th [haI Íbuchu
fmatému, a Iftimě ujal apeněg ga pole?
*Broc' ifi tuto měc učinil lo írbci imám?
Sřefeíhaí ifi Iibem aíe $ohu. Ufíhffem
paf íIoma ta ?luaniáš hub! a byl mrtem.
3 přiffla hágeň.meíiťá na mffeďh, ftežíš
to miběíi. S'řěfteřípaf míábenci mhueííi
mrtme'ho a pochowaíi ho. 251 po třech
hobinád) přifíía i manšeífa jeho neloě:
bouc, co fc hhío ftaío. 3 řefí jí EBetr:
s„Ilšomčgmi gmo, ga toíifoái jfte probaíi
pole? 21 ona řefla: ŽIno, ga toíifo.
QI iBetr E ní: 3 co jíte fe fntíumiíi,
ahhfte pofouňeíi Chucha *JŠáně? .bíe
íotma obefííi, ttetíg pochomaíi muze
twého. 91 íotma to 13ch s.Betr, i ona
pabía hřeb nohh ieho, a umřela. 3 ftaía
íe hágeň meíifá megi měřícímí, i megř
mffemi, fteříg to íIhífeli. Gil-ac ruce
apoňtoíů paf báli íe bimomé a gágra;
foroé lv Iibn, a mábh mice fe toimahaío
mnogfttoí loěřícíó to Spána.

%ogiímání.

1. Qimná to měc, pomhííi fi
mnohl'), čta o hříchu ?Inaniáffe a Gaz
fith, a o meíiťém jeiid; treftu. ŽBro
nepatrnou Ie; to nejpříínějfft'. poh-c;
ftání! — Seftzíige ale umášíme mffechnh
ofoínofti této pobitoné ubáíofti, ufáge
ona íe nám na cela jiném ímětIe. ana:
niáě co fřeífan muíeI měběti atom;

18'
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i se gřnffenofii', ge ffntfp, ftere'g apo:
„toíotoe' ton-aji, neiíon fonémy íílami
Iibffómi, přiro5enými, aíe ge ŽDnď)fma:
tt), Špaňteíem ílíoomanť), naiííto to
apofítoííd) míábne. Scftznge tebt) čáflfu
peněg ga probane' pole ítršenúď) pobrgeí,
a gontef E apofftoíům přineíl, a íe přez
tlocířií, iafoBt) mffe otloátěí, [\oí pob:
mob jeho roubáním fe Quďm ímate'mu,
tař info Et) třetí ?Bošfťon ofobou mobío
taíno gůítat, co ?lnaniáš učinil. 239%
to aíe tafé i poťrotftloí přeb cítfloí,
přeb fterong chtěl mít c'eft, info 131)
mňeďmo imění Bol to5baI na potřefn)
jeii. “Broš nenechal fi JpoIe Doe', neb
lofíeďnn; peníge ftršené, aneb čáft taf
roeíťon, iafou chtěl? mšbnf gábnť) bo
Etomn nenutil, abl) eírtmi majetef froůj
měnomaí. Élie on Iba! a pobxoábe'í—
3 Iafott). (Ebtěí čdft neučí, pro íeBc
pobtget, a přece potom ge ípoíečne'
pofíabm) Etdti pobíIu na mogímu, info;
Brámaíi ti, Eteříš bobrolooíně ton'eďen
ímůj maietef eithoi Boli batomaíi.

$Bent,bíama círfme, pognaí ro„Qná
ebn frontám/' ftertjg jím \oídbnn'l, pob;
moh, íafotn ipotrntfnoí ŽInaníáňomo,
a trpce mu je iontům, řfa: „žTčefeíbaí
ifi lihem, ale Emba ímatémn — 23obu,“
Hen); círfloí loíábne. QI 23131)fřntee'ně
fám pomftií potupu círfroi frontě učí:
něu'ou, treftaie fmttí těíefnou pobloobz
nebo QInauia'ffe i ípoíčenou 8 nfm
Gafn'u.

Glnrt těíefná Qínaniáfíe a Šarm;
jeft info obragem fmrti buťbomní, ftetág
přicbáaí na fagot) bříď) těgfť). 23111)ne;

lreítciloá fice 113ng na míftě, núbrg
bíouýo čeťámá na obrácení bžíffnífa;
Běba ale těm, fteříg Íbůtn fu pořání
proííti nemali, ntírn bříebů naplnili, a
přeb íoubnon ftoííei “Edna Segíffe přeb=
ftoupí! ŽŠěba těm, ftežíg nejebnou, aíe

ftofrát, tiíícftát inab Íbaíi ibudyu Tma:
tému, mice bbajt'ee na naffeptámání
gíébo buchu, jeho; na fřtu ímate'xn
ííamně fe Boli obřcni, neš na. fíomo
Segífíe Řrifta a efrfme Šebo, “Dubem
ímatým řígeně, fterc'š na fřtu floate'm
fe Enii gaíííbíli! $čba těm, Íteříá Ibou
Quebn ímate'mu, činíce 6)an ímé me
ímaté gnoměbimenffímí, cijenšpoíomie
fe gpomíbají, aneb o polepfiení a o toa:
romání fe neoegpečlnjd) míft a přííegitoftí
na ničem íc neftaraií! QSěba těm, fteříg
ptambn učení Segíffe Řrifta gíolngííně
přefrncnjf; co stého ieft, bool-inn new:
mait', eo bobrébo, gínm neo fntěffnljm
činí, a ge břícbu, fmrti, QSoDa, a Bošíd)
přiřáaaní brge ffaffft) fi tropí; Běta iim,
nebo bňóomé jeiid) nebubou iim ani
na tomto ani to onom gitootě obpnfítění;
neB fbo “Duchu fmate'mn Ige, Šebo mi:
Ioftmi pobrbá: ftámá fe iiď) nebo'cmjm,
a Ise; pomoci $of1oětiteíe 5911050.íma;
tébo bo nebe ie neboftane! —

2. íDud) fmato říbií círfeto ga e'afů
apofítoííftjď), a tař činí až, to toboto
bne, ble gaítíbení Sešíffe Sřriffa: „21
ia'f profíti Dubu Dtce, a iinébo lité:
fíiteíe bá mám, am) %mámi gůftámaí
na měn), Ěucba prambn; u máš sů:
ítanc, a u máš Bube.“ (San 14, 16. 17.)
SeftIige ale círfelv ob neifroětčjíífbo
Seáífíe jeft gaíogena a Qucúem ímatíym
ogimena a žígená, toš ona téš fmatá
'búttmuíí. 2! to hrubá ieft gnámta
praroe' círhoe.

Eoíifo círfero fatoíiďá můge ie
ptámem nagljmati círfmt' frontou.
<;Reboť Ebo jeft jejím gaflabateíem
Ieč (řešíš Řriftué, neiímčtěiffí Špit
523o3í? Dn ii mgběíaí na gáflabn apo;
ňtoííťýllt a proroďe'm a na fEáIe, jen;
591 (šimon *Detr. Eobo ii nemohou
npříti ni obpůreomé ieií. 921ona. toíifo
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gain-unie a pofftptnie mffeďt) proftřebft)
fbofagení fmatěbo Šímota; máť ptamě
učení a febmeto ob Křriftauftanoměnýď;
floátoftí.

thatně fíomfnn: „círfero ieft fma;
td,“ nemá fe rognmět taf, ge bv i fagot)
její nb fmattjm boti mnfel; neb fám
Sřtiftnš *Bán přítomnátod-cítfem roli,
na ftere'gtofte nejen pffeníee, ale i Éonfoí
až ho čafn gní; tafe' jí přítolonámá fíti,
m ťterě i bobrě í ffpatně rpbt) fe nule:
gají aš bo tě bobp, fbt) ffpatně ob bo:
brod) bubon oblončent) a lupwtgenn.
ŽB cítfroi tebt) ifon úbomě tafě nefloatí,
bžíffní. ŽRičměněÁíale neumíme: círfen)
ieft fmatá, taf time to proto, ze ona na
ritu floatěm pto fmatoft a pro nebe nás
pofmětiía, a geona má fivatě flvátofti,
iterěg jí “13cmSegíě obemgbaí eo fební
pramenů, 5 nim bt) měřícílniIoftí Žbncba
fmatěbo čerpaíi, a fe roíc a lvíe pofmě:

coloatj mobíí.
ŽRíEáníezíí, ze cítfen) ťatoIiďci ieft

fmatá, to; to bále 3namená, ge ona
Ioffecbnt) úbt) fmě bIe učení
Segíffe Ščrífta fu fmatofti mám)
mebía, a pofnb mebe; jaro; to praíobě
se toffeď) téměř bematenácti měfů trmání
cítíme máme bojnoft fmatod; mugů í gen,
ftareů i bětí, panen ímíábeneů! Sčení
ftamu, íta-Ú; bt; meat fmatomí neměí
rogorn a přítlabn. SDIámenetoíífo floatě
biffupt), fněůe, jábnt), fmatá fníšata,
flvatě panftmo, ale tafě frontě fínšeb;
níft), floate' řemefínífí), fmatě tolnífo,
a fmatě moiínt), ttctígto mffídníí tíbíee
fe eo ncifroěbomitějí gáťonn lícíně, inf
fe jím ob cítíme fatoííďě naučili, mrd)
Šimota bofonaíěbo, fmatěbo boftoupíi,
a ob Qioba 363mm jfou ioognamena:
mání boti.

9?le iinoměrci jen jebínúm fma;
tým fe mpřášon, jeho; *Bůf)ffrge adam-ah;

bn! bt; oftamíí, o. rábí potom ulněříme,
Še'í oni mají círfem fronton. Zo ale
pofnb fe neftaío, a ftátí nemůge, ponča
mabg 23131)nejmtáě pratoboníínmnt') a
fmatt'; nemůže fobě obporomati, nemůge
bofměbčomat fmatoft cítíme fatoíiďě,
a též cítfmí jínťxb, fterěg jí geeía opáčně
učení mognámaií.

3. Serii ale cítfem fmatá, nemůge
búti fpoiena fe Iší neb bíubem , t. i.
jein cítfemfmatá, mufí bot i neombíná
lve froěm učení o Éobn, o číowěfu, a
» pomínnofted)číoměfaszobu. Givatá
círfem mufí býti neonlnínou , fbpfoíilv
bn'ů na fněmu mffed) biffnpů ofrfflfu
genlffěím, buť) úf'tt) neimpěffibo paftýře
froěbo fřefťanůln učení Rriftoioo lon:
bídná. QI círfen) fato'íiďcí lv btatobč po
\vffetbnt) loěfl) i neomylnou fe ofágala;
neb niťbt) ani nejborffí obpůrci ii bo:
fágati nemobíi, ge bt) byla tu) í ro nej;
menffíln číánfn ob učení íšegíffe Ščrífta
o. floatnd) apoffto'íů obftoupíía.

e cítíme nefatoíífů neolnnínt'mtí
boti neutobou na prmní pobíeb fašbí;
ngnati n\ufí, Ieta bt) taf gafíeben bpí,
ge bt) rognm Iibfft) ď)te'I bezet ga neo;
mnínf), na nero; fe nefatoííci mšbt) co
na nepooěffíbo foubce obmoíáloají, Íbn:
foIí něfterě učení m pífmě fmatětn fe
jím přeftáwá Iíbiti, a oni fí bo pře;
měňují!

Sfonce úbomě círfme fmaté, bnčme
i fmatúmí líbí) ieiími; ocbotně foi-iii:
meime frontě učení její, tábí pofíínnime
fe fmátoftmi jejími na eeftč fn měčnofti,
abychom í nn; gafíongííí připočtěni býti
Í momoíenťnn QSogím, fteříg bo onobo
Šimota nás přebeffíí a 6 Sřríftem fráíuií
na měří).
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109. „Šíité pronáílehují upoutaly.

Ěebv fnige fněgífe' a mííicfni, ltein'š
Gním brgeli, naplnění jíon l;něroem, a
mgtáljli ruce na apoíítolp, a míabili
je bo oBecne'bo Šaláře. QIlc anběl $áně
otemřel to noci bme'ře žaláře a mpmebl
je a řefl: Sběte a fagte libu m chrámě
mííeďa íloroa shoota. ŽBeííli tebt)
apoíítolome' na uímítč tao ctjtámu, a
učili lib. řRáno pat hu'ge fněgífé ímo;
lalo tabu, a poílalí bo žaláře, abl) Boli
přimebeni. 21 Ibn; pčiííli ílugeBníci a
otemřeli guláš, nenalegli jiel). žRamró.:
tili íe tebp ťrabě a řefli: Baláž jíme
íice nalegli íe ioííi pilnoítí aamřeni'; a
ítrágné ítojíci přeb bmeřmi, ale otea
toieioííe áábnéljo jíme ivnití: nenalegli.
3“ neměběla raha, co íe to 3 nimi ítalo.
23 tom ale přiííel fboíi a poměběl jim:
gule muzi, ftere'g jíte míatili bo guláše,
jíon m ótámě a učí lib. Eebt) poílali
pro ně, alu) přimebeni Byli přeb tabu.
S“ četlo jim fníge fněgífé: 213řtínějíme
mám přiláaali, aBníte neučili natom
jmenu, a přebc naplňujete Seruíalem
učenímholým. proměběl 23cm %íce
íluííi poílonrbati iBol;a nez libi. Mílo:
ííemííe to, pnlali íe bněmem, a mnílí:
li jc gabiti. Iebl) pomítam m tabě jcben
žšariícué jmenem Giamaliel , gáfona
učitel a mgacnt) u mííebo lihu, a toga
fágal, abl; na malou dnoilřu mtjmebli
tt) líbí; a četl paf: “muší iíraelííti,
pilně íe togmtyílete při těchto libed), co
máte činiti; a protož rabím mám, ob;
ítupte ob těcbto libi a nedjte jiib; je=li
bilo jejiď) alibi, rogpabnef íe, pafli
523olja jeít,' nelmbete moci ljo grnííiti.
3 přimolili jemu.

QI pomolamííe Žlpoíítolů bali je
antrítati, a přilágali jim, alu; niloli
lvice nemlumili toe jmenu Segiííe ; a

propuítili je. Dni pat ííli gtoljo íbto:
mágběni tabujfce íe, gc bobni učinění
jíou trpčti pobanění pro jméno Seat:
ííotoo. 21 nepřeítámali na fagbú ben
ro d)rámě i po bomiď) nčiti a groěíto:
mati Étiíta Segíííe.

Mogiimánt.
„Geítsli bílo aboíítolů bilo libífé,

togpabneť íe; pafli 5 Póoba jeít, ne:
lsnbete moci gruííiti l)o.“ ©loma ta
progřetelnoít 23031'bojiíta íama mlogila
bo úít muzi tal mýblaíínéinn moubroítt
a nčennoítt, jattjm Bol ©amaliel, člen
mníofe' rabi; gibomífe', (151)aaóomala
Šimon) těd), lterég co náítroje íi Bola
mnmolila fpromebení gámpílů íroljr'l),
f zalozeni cirtme ímaté. 91 íloma ta
prambimljmi íe Brjti nlágala. Rbpbt)
Bula círfem jen bila libífčbo, tnť jato
mííc, co Bruton libi podjást, byla bt)
gbpnula, a to ínab ljncb ro prmnicb
melmi ncpřígnimúcl) bnecl)ímébo počdttn.

?lle Cíírferom prambě jeít bílo && ;
to gžejmě mvímitá gtobo, že ji Během
tolita ítoletí nic přetonatí nemohlo.
Éopouíítt EBůl;protimenítioí na cirfem,
ale to poíub jí nim; neufífobilo, mjln'g
ioábt) fu ločtííí mítěgoíláioě poílouáilo,
a žisení 2303 tím gjenmějííim učinilo!
Git-few utiílowána jeít togbp i círfem
wítěguá.

<IDopnítil Qiůl), aby apoíítoloioe'
bo galáře [»in uivráeni, ješto ueuítáivali
bláíati Sřriíta ufčigoWaitébo: ale ptáme
to ílongilo Étoinu, alu) nepřátele min)
jejicl; íe přeíměbčili o marnoíti íméljo
počínání naproti 23olju a roůííiřománi
ctrlroe Šebo. ?Brbají apoíítolt) to
žaláře, ale anběl pticljági, aby je obtub
mpmebl a na nolvo jim rogfaa *Báně
ognámil, se mají mvjiti na poíioátné
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mífto chrámu, (: nčiti Iib! —91pofítoío=
me' ibon, nčí Iíb neobrogeně, a tařtég
učení fme' bog bágně přeb neimpěňí
tabou gaftcíroají. mepřáteíe' Segín'e
Rrifta bdmaií nčennífl) S'ebo mrífatí,
“Duch fmatb ale naplňuje je útěd)ou
mnitřní a raboftí, ge trpíee ;; Idiho
t sBánu fmému, Semu fe npní tepnu
to prambě pobobaií.

(Eo potřaío apofftoín, potfaío i je:
iíd) náfhmee a mnohé měřící. Sami
fřeífanem toIif gnamenaío, iafo boti
obíougenn fn mffí bone, gttátě imění
i Šimota. *Bo tři fta [et nenmbíeíí
nepřátelé mnbámatí úbl) eírťme na ruce

Eatanů; cíle pobinmo, iren) mnčennífů
neubufila plamen (dfh) „Bohu m nabreď)
oftatuíeb fřeíťanů, nbbrě frem mučen:
nífů ítaía íe íemenem nombd) fčeffanů!

23ěbem ofmnácte ftoíetí rogfíížiía
fe eírťem rosbor tifícerým obtígím a
přefa'gfám taf ro eeíe'm froětě, ze ji na;
Ie'ůátne me mfíed) bíleď) íme'ta, megi
mfíemí nátobt) a i; proto ji nagmati
můžeme roiíeobecnon aneb bíe řeďébo
múgnamu fatoíiďon. Dna ate tafé íe
proto nagbmá obecnou, ge mfíemn
učí, co; É míře seriítomě gčí a patří.
35mm 5učení *Báně m ní nepřímo
fftrátě, ! gapomenutí anebo f přetrou:
cení, ona má pInoft míti) Sčríftomt).
(E03 omn'em o fbored) nefato'liďbcb ni:
fterafš říci fe nemůže, ielifoš out) 3 bu:
bonn) učení círfemníbo mnobe' mnmrbíi
famenb, tai ge maií taftfa ien troíft),
jen gbnth) učení sIšciuě a apofftoíůío.
Edie naffe CÍIÍCIUimenuie fe i proto
círfmí obecnou, ge niťot) ob praloébo
učení neobpabía, nitbt), iaféfolí to lůně
jeiím poloftaít; bábfp a ftranp bíubařů,
nepřeftaía bbti pramen cíthví Řriíto;
tvou. *Bo mňe čaíb bráeía a btáí tote'á

učení a Ebo S tím íromnatí íe neebtčí,
ob ní a ani lomorgen bol.

Sčonečuě CÍI'ÍCID nafíe 5aííubuje
iména eírfxoe obeene', ge ugpůfobena
jeft pro mffeďp nát-obo, a ge mňeďí)
nárobt) ftáíe sme bo lůna Nebo.
Řriftus neuftanomíí círfelo ímou jen
pro jeben nárob, nýbrž, pro meffíereu
ímčt; proto; tafe' fat Šumná eírhve ná:
robní jiš tím fantom nemobon býti
prambmí eírhoemi Sřrifíomnntí. ŽRafíe
paf eírfero mefífere' nárobp ínagí fe
íbromág'citi u) iebnotu mím; (: na iebnotn
Iáíft), aby bylo jafo robína iebna,
její; nemibitebíuou blawou jeft Ériftnš.

Qhon'af naffe círřelo nemobía bp
bnti loífeobecnou, fbpbt) ípolu nebola
apofítoíífou. žBraroácírferototigmníí
míti půloob a počátef ílvůj ob apoífto;
Iů, muíí loěřiti o. učiti, co; fmatí apofí;
toIomé měřili a I)!díaíi a tonečnč nej:
wuěfíí řebiteíomé a mffiďni biífuípomé
ieií muíeií nepřetrgeuou poiíoupnoftí
ob ínmttjď) apofftoíů pocbágeti.

Těmito guáuífaníi nemůge fe mi):
fágatí zdem) iint')íbot nábegenffb, frontě
naffí cítíme. Řagbť) jiní) nefatoIicfr')
íboe obebtjlií fe bnb ob učení anoííto:
Ifuo bnř ob nítanomení ieiíd) lv čígení
cítíme, bub botonee mopnftií poííoupnoft
apofftoíffon t. 1'. řetíteíomé jeho jíou
ien nefněgí, jíon jen tuebomní učíte;
'(ome', fteří ob gábnébo bíífnpa co řábne':
bo námčftfa apofítoíífčbo moci Sčriftem
nbčíené mnílání apofítoíffe'bo neob:
brŠeIí. _ íšen na naffí círfmí můge íe
bot—igati,ge moe, iíš mlábnou biífupo:
mé, nepřetrgitou řabou ob famoeb apoň;
toIů podyágí.

-93h) jíouce tebt) úbolve' cítíme
apofítolífé a obecné napomabejme frog<
íííčení jejímu a po'bporujme [)a'líírem
ímbm ibírfo, ťteréz fonaií fe me profpčd)



—280—

mifiúnářů, t. j. fněgi, tteříš B neBegpez
čenftmí gimvta bíáíaji míru Segiffe
Sirifta nejmgbáíenějfíim a nejíuroměj:
ffim nárobům, aBt) i tito po,;naíi ben
fpafeni ímébo, aby Ergo mvpinilo fe
přijíibeni, ze Bube jebeu clvčinec, a
jeben paftúř.

110. ýmtt [mutřbn „Štěpána.

9093 paf je rogmnogomal počet
měřících, apofftoíome', aby pro pofíuf
bomání ďmbtjm nebyli mpttbománi ge
flušeb žBošiď)a 5tágání, gmoíiti íebm mu;
Šů plných íbucba jmate'bo a moubrofti, (\
uftauomiíi je nab touvptáci. ?)?cgi
mpmoíeuúmi 591 tafe' ©tčpán, ftcróg
pin miíofti a jih) činil meíifc' bimt)
a gágrahp m Iibu. 3 pomftaíi učfteří
proti němu a bábaíi je 6 ním, ale ne:
mohli obvíati nwubroíti a “Jbudm,Hen);
utlumit guěbo. *Iebt) naftwjiíi muge,
fteřígbb iefii, že jej flvn'eli miulviti
toubalvá ííoma proti ŽDiojgífíowia proti
230911. Bbouřiii tebt) Iib a ítarífí i 5CÍ=
fonnifp, a cbptiii jej a přimebli bo rabi).
QI pomftaii protiněmu falefíni jlvěb:
iomé, iteřiš řefii: (Slomčťtento nepřeftc'u
má miumiti proti ímatému miftu a gd:
ionu. Ěcbp feria huje fuěgífe': Seftz
Ii; tomu tat? ':Rcfíjim Stěpán: Imtbé
fíijc! m1) je mgbpďp ?Dudm ímatému
protimíte; jafog i otcomc' mafii činí:
mali, tai i m1). Étete'mu gptotofů fc
ctcomé maňi neprotimili? S“ aaBiIi
tp, fteřiá směftomaíi jim přícýob ipm:
meblimébo; ftetébog mp jíte grabili a
gabili. Gipníce paf to, ífřipěíi 3,qu
na nebo. Dn pat jia pin Ebudyafma:
tc'bo, pobleběi f nebi, a našel flámu
2503 a Segífie ftojicíbo na pramici
250312 3 řeflz 'lij mibím nebefa otc;

mřend a. ©pna 580350 ftojicíbo na

pramici 2393. Siřifli tem; blafem me:
Iitým gacpaíi un'i íwc', a oBořiIi íe
jebnomvfíuě na něj; a ml)!vrbli I)o
3měfta, Ebegi famenomalibo. Qiíměbfo:
mé fíogili roucha ímávu no!; mía'bcnce,
fterýgflouí Šameí. QiŠtěpán, fbpgjej fa:
menomaíi, moinI fe: í.che Segifíipřijmi
hudba mébo: a pofíef na foíena gmolaí
bíaíem meíiťtjm: $ane, nepoříábej jim
tobe sa břícb! 21 to poměběm ními!
ro sBártu.

Mogiimáu i.

(ŽÍI'ÍCTDpobobnd jeft amu božčič:
nému, Etetéš maličté jíuuc mpn'iftá me
lveíih') íttom; taf cítiem roftía, a ben
co ben niobutuějňi fe ufajvmaia; jiz
čítá ftábec'fo ŽBána Segiffe, sLietrem co
mrdmim pafttjřem iigene', [)ojně minucí:
mačů mesi chabými i lvanefíemjmi. Sig
ani ueboftačuje bivanácte mugů, Éterég
s„BainSegiě co gáfíab citflve učící byl
uftanomií, proto lvoíeni býti mufi po;
mocnici fbiíu apoňtoíffému. „Smoleno
mugii fmattjd) íebm, a fftge mgťlábáni
tuřou apofítolfi uběíeua jim biitbomni
moc (: fila “Ducha ímate'bo, abl) úřab

íwůj nálegjtě gaítámat mohli. i))iegi
nimi jcft Gtčpán, pln moubtofti (: fill)
Žudm jmatébo, ftertjg gjcmuč na něm
ímou ptitumnoít níměbčomal, baba mu
moc činiti tim; a gágtaft). ?lmffaf
ímou botlimoíti m bíáíani ííoma iBogíbo
urvali! na íebe ncnáwift mfjcd; těd),
ttežíš již SJiiftra jeho pro prambu na
ffi; býti přibiíi. žliejptm počali je
S ním bábati o učení Segiffe .íťrifta.
%ffat bábáni tafomé gřibfamebe tbob;
tému m).)ílcbfu, jeftái ze obpomjicí jiš
napřeb natom je uftanomil, ge nittetat
ob nábíebu íngébo ncuftoupí.

Gmail) Gtěpan bájí! učení Sešifíe
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Řrifta B tafomou moubroftí, ge iemu;
nepřátelé jabo nemohli bc'Ie obpítatf
21 ht fábíi fu gbrani, it'gto obpc'ejně
nefercbctníf ngímá, řbpš ípramebíiméíw
gabuBit cbce — íábli f b'anebné pomíua

mě, o. naftroiiíi offengetne', pobmobué
muze, aBp tmrbilí, ge Gtěpau roubamá
ííotva míumií proti E))Toišífíowii proti *
230911. Stín! gbuuřili Iib, abl) gábaíž
ga obíougeni jeho a ufameuvmání,

„>
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nacpat mn'edpn) Iibi miluje, a měčně
oBIagiti dne. Qngnť prdlvě proto círfem
ob žbuba ieít ga'logena, aby číowěčen:
ftmo ťípaf ení měčnémupřimebía; práwč
proto apofftoíům (\ mrdmím paftýřům
CÍ'L'ÍTDCfměřil Gpn 2303 nejmyěn'í
úřab učiteíífť), řřa: „Sběte, učte
meecDup nárobl).“ 21 (161) nifbo ne;
poóvbomat, ze u apofftoíů gříbíoptam;
bt; fe naíegá, círfem barem neomyínnfti

/
*=

m gáfuně [u)Io uftauomeuu pro runa;
bače. ' _ |

Safe učinili nepřátelé ptambn :

m učení » pramé wíře (: BobuIiBtjď;
mrameď) ogbobií, fbpg oněm řefíz „211
id 6 mami jíeut až. bo ffonáni íměta,“

Epánu Segífíi, a info učinili iábuu i aneb Fox); jim pomoc famébo 10mm
©těpanolvi, ze je az na Eten) pronáííe: ; ímatébo íIíBiI, „fterxjg 51) je naučil

]

mmějňí ben círfmi *Báně.bowaíi, to.! ftou'peuci jejich činí a; na ,

přece círfem, bílo Gpafiteíelílvěta, není nepřítelipuí nárobů, ambra

lpfíem měcemJ'
*Bán Segíš apoňtoíům obcmgbaí

tařé mfíecbm) proftžebft), aby čIoměfa
Heftébo € $obem fmířiti, o. fIaEému
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fpomoei přifpěti mol)li, fmčiim jim
nejmoěfíi úřab fněgíft). Gftge fieft
fmatť) měli libe' býti očifftěni ob břidyu
gběběllébo, a ftáti fe běbici frálomftmí
:Bogibo; ieftzli gegapomenuli cíle fioébo
a gbžefíili, n apon'tolů měli nalégti ob:
pufítčni břišní. Říše ímátofti biřmoloó.:
ni měli apoňtolomé nbělomati íílu
5Dud;a ímatébo proti tofíem pofufíenim,
Ebo; fe iebna' oto, miru ímon meřej;
ně flowem i ílutfem mmnámati. ŽBe
ílvátofti oltářní měli naíbcomati člo:
měčenftwo famom Stělem Gona 2305
3il).\. ŽBroti flaboftem m bobině obďw;
bu gtoboto íloěta uftanomil <43cmpo;
ílebni pomagáni, & pro brna smláffť
těgfe' ítaiob: galogil ro eirfmi fmátofti
íloe'ceni fněgftioa a ftamn nmnšelífébo.

Sčonečuě Rriftuě Zlicinapofítolům,
co řibitelům citlive obemčbal mílové:
ffi úřab lráloloíh), aby; icbnotu cit:
fme gacbomali, l)tifíné treftali, mna:
pramitelné looluc'oloali, ípraloeblimom
paf abl-oje miloíii Eljogid)otloirali; ne:
boť žefl “Bains.Betromi: „Eobč obemgbá:
mám l'liče frálomíhoi nebeífe'bo ; co
fmááeš na gemi, ílvágáno bnbe i na
nebi; eo ropoágeš na gemi, rogmágáno
bube i na nebi;" iiubo pat Segiš ro;—lem
apofítolům nbělil moe, bl) ble pottebp
fmaaomali, to jeft uftanolooioali po:
třelme' gařigem' na gemi, ftere'g také;
to nebeíiď) platnofti míti maji, jařobt)
fám Špafitel bol je uftnnoioil. 21na
jiném miftě nařiguie 2136.11:„Rbo máš
ílpfíí, mne flpn'i, a lbo mámi polnbá,
mnou pobrba', a lbo mnou pobrbá, po:
brbá tím, lterúš mne poílal“ (Qui.
10, m.)

ílčemůgc tebl) nifbo 230W mít ga
otce, Ebo nemá cirlero ga mailu, a co
talomou ii neetí ; a poněloabá ien iebna
CÍL'ÍCTDie pramá, a tato pramá jeft cit:

lem fatoliďá, nilbo nemůgebobílu míti
6 Segiffem Sřtiftem, Ebo nembgnámá
učení eirfme latoliďé, fbo ímátoíti jeiiď;
nepřijímá, a Jpoflufínoft ímate'mu Dtei
a biffnpu írěe'mu nefoná; a proto;
mňím prámem pramíme, ge ciriem fa:
toliďci jeft famozípafiteblna, čili ge
famojebiná liiftémn ípafeni mebe.

Giriem fatoliďá famojebiná ieft
tebt) ta atd)a ílčoemoma, mimo ni;
nebolo ípaíení, ale gabpnuti roe mobácl)
potopu íloěta. (Sii-tem fatoliďá ieft
fanu jebiná ten omčinec; m němš chiš
Sřtiftub jeft pai'tbízcm; ona jebiná jeft
lobí sBetromou, iteráš éloměta bespce'nč
atolpoto gilvota bo onobo přeplamiti
mů3e!_

'éRiÉámefli ale, ze cíttelo fatoliďá
ieít famoípaíitelná, tím jentě nitobo
negatmcuieme. 23cmSesíš gajifté Gbůf
ftatel gaboft učinil nejen ga [)ÍÍCÍJDpra:
moměiiciď) třefťanů, ale i ga l)i:íd)t)
celébo c'loměc'enftloa, a uebopufti, abl)
nělbo beů ímé mino bo měc'ne' gábubp
upabl, co; fmati) 2luguftín lráíně too:
logil flomp: „ímá Sitiítuš *Báni mno:
l)e' omce mimo omčinee, jalog má mno:
bo mlfů me fmém _omčinci.“

Dmfíem „lbo ulvěří, a polřtěn
bubo, fpaíen bube“ — najifto, jeft=li
še u míře ptamé fetrroá, a poble ni
giic; „lbo pal neuměři, bube 5atracen."
(9301th 16, IS.) Sal může ale uměřit
bítě, ttetéš řeči pofub fe nenaučilo, jal
může umčřit člome'ť bofpčlú, Hen);
o *Bdnn išeáiííi málo aneb ghola nic'elyo
neílbííel IDcelém Šimotě íme'm? info:
mé LBůl) b'oiifta ble íloébo loelifél)o
miloírbenftmi jebnou foubiti bube, a
ble tol)o, iai mnobo bbali na gólon
23o3i lo ítbcicl) ímbcl) píam'; ——totiz

na ítoěbomí; ŽBůf)fonbiti ie bube bále
ble tobo, jat mnolyo o to pečomali, ln;
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můíi $03í náíegitě poanaíi, a ctnoftnmu
gimotem fe mpsnamenaíi.

SBčfnjmeg (Bánu Sezífíi, ge nás
l;neb ob natočení uaffeípo učinit libi)
ímé jebiné, fmaté, famvípaftteíné cítíme !
íBwíme, Bp bal nám i tu miíoft, Bp:
cbom míru cirtmc té ftáíe mvgnámaíi
im nejburífíd) protimcnftmíď) Šimota a
tafte'g [)vtomi Byli gimot fmůi poušití
ga Sřrifta (: ímatou cbnť jeho, cítfcm
fatoliďou.

111. Řumířcm' ríthmt milionu)
m ýamaří.

Db tobe čaíu nepřátelé Rtiftcmi
mšbt) uťrutněii pronáílebomali měřící.
Geben paf 3 qeiborífíd) protímnífů Šrí:
ftomláď) B!)I ©MM, fterýg nadxigel bo
bomů a iimal muge i Šenf) a bámal je
to žaláře. Šem) mňiďni měřící Eromé
apofítoíů rogprcbíí ie po fraiiuácf) intr
fťýď) a famařífýó; mfíube ale tam
přifííi ťá3ali ílolvo 230312Blvíáfff jeben
ge febmi já!)uů, íšiíip, přiňeí bo měíta
Gamaří a Édgal tam Sřrífta, a. mnoho
činit ságtafů, tat ze muogi uměžiIi a
baíi íe pofřtiti. uíípfíemííe paf 21390:
fftoíe' naSetuíaíémě, ge gamatí přijalo
íIomo $03í, poííaíi fuim (Bettaa Sana,
fteříá mobíiíi fe ga ně a mgťlábaíi na
ně ruce, aBt) přijali SDuďm fmatébo.

53 o 5 i i m a' u i.

20, co činili ílvatí 213m-a San
m Gamaří, c'inií též ím. *Bameí m (Efeíu,
totiz mgfíábaíi na tp, tteří pofřtěni 5in
ímé apofftoíffé ruce a mobíiíi fe ga ně,
abt) přijati Šltcba ímatébo, čiíi jiným
ííomcm, oni je Biřmomaíi.Ěiřmomati
pocbágí ge iíoma íatinífébo a gnamená
pofííomati čííi utmrgomati; utmrgomaíi

ie tebp me míře fmaté uběíománím
Queba fmate'bo.

QŠbEmománi jeft imátoft ncmébo
sáhnul, jen; fe nběIuie pofřtčnóm tím,
ge Biffup na ně mgfíábá ruce, paf mage
ie fříámem, co; jeft olej “změnu) 5 Bale
íamem a mohli fe nab nimi, aby pemně
měřili, míru fmou ftáíe mpytámali a
pobíe ni gimi bpíi. ge jeft flvátoftí
3 tobe ropímitá, ge mgflábání tufou jeft
anamení mibitebíné a moblitba téz gua:
mení bo fíucbu putující; paf ge uběíuie
fc m této ímátofti bar pofiíl) me míře,
smláfftní to mi'loft “Ducha ímatébo.
Icnto bar Bt) gajiíte' 6 eným gnamem'm
ípoicn nebal, fbpbt) bp! Šťriftuě to mfíe
taf ncuc'ií :: neuftanomíí; ano ni fm.
apofítolomé bp nebpíi dpobiíi ga měří:
cími t tomu cíli, 61) je Biřmomaíi,
byla) jim to byl Sťriftuů móííomně
nerogfágal. —- ©watí otcome' mýííomně
uc'í, jaro na př. ím. išreneue atm-u;
bábu ítuletí, „ge apofítoíome' mgfíábáním
tutou ubělomali Endu fmatěbo, nd:
ííebvmnč pramou ímátoft“. 23130 po
Steueomi napfaí rJicctulian: „Íěío fc
umýwá, br,)buffa očiftěna byla. Ěčlo
býlvá pomagáno (oleiem), aby bufíe
13910. ubraácna. Iěío' .fe mílábáním
raft) gaftiůuje, abl) buňe byla ibuďnm
írvanjm oíwíceua.“

%Ičfvíi této íwátofti není číomčfu
tať info Eřtunaprofto a nelvpbnuiebínč
třeba f ípaíení, wííaf hřebce fagbl';
číoměf jcít jí meími potřeben. EBmč
Bt) ii byl jinát 23cmuítanomií? *Bročbp
Byli (Bet),—a San poípícbaíibo Č—šamaří,
jeftíige nebylo treba, ílvátoft tu utěIiti
těm, fteří ob jabna Ešiíipa byli pofřtěni,
a pročbt) M)! pofpíwaí *Bamel bv ©;
fefu 3 tétég příčinu). %!co; nemufí Ecšbi)
gnáB, Ebo; ímou třebfoft prvftoumal
a pognal, upřímně wvguati, ze potřebuje
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míáíítní pomoci Quan ímatéíjo, Bo
ítáte míru ímon mognámaí a pobíe
m' gin) Bot? (So íe tofá mpgnání
ítoate' Witt), moítomnč praroí náš Goa:
íiteí: „Řbošfoíi mogná mne hřeb Iibmi,
lovgnámf i já jej přeb Dtcem ímom,
jen; jeít to nebcítdy Rbo pat mne
&apře )přeb Iibmi, gaptímť i já jej přeb
Dtcem ímúm“ (Wat. 10, 32).

Dmííemt' nebrogí nám ga této bobo
a m tčcbto trajinád) meče a mutt; pro
mpgnámáni toirt) Rriítotot), jato ča íta;
n'pd) boo gbe o. onbe Býmaío, ale pro:
náílebomníci míti) naííi nejíon jen ti,
ttctíg míře te' náíiíuě obporují a mošné;
mače její na ímrt obíugnjí, zlobr; i ti,
ttcříš ídwtraítjmi řečmi, úíítiptami, po:
tupoloáním a togíimáním Bínbů a ne;
mětt) proti iBogí prarobě Bojnjí. 91
tatotood) nepřátel ftíge jeít ga naíííd)
boř Bobuget meími mnoho. íUčt) íe
B nimi potfáloáme to bomed) i na trgícb,
to potvoíání ímém i při mot—agent a
ntuííule něfbt) úíítěpft) jejid) ílodmti.
(lReníing nám tebt) gtoíáíítm' a nabptiz
rosene' poíiít) proti těmto obpůteům
©ona 23ogíbo třeba? — Mnoho te'3
ptefágef íe nám moíťotuje to fonání
přitáčani ítogíd), čili u mmuátoáni mit-t)
ctnoítmi a bobtt'pmiífuttt). sté gáboíti,
:přífíabotoé činel) líbí a mnobotmátná
poťuííem' nítamic'nc' nás t gte'mu btáábí.
Dóóóst tafe' nepřítel Iibítloa, gh; bud),
btebaje, tobo bo ífIamaI a í\oebt tbtícbu.
Seít tebt; gimot náš ptam) boj proti
mnotytjm btubům a pofnííením a nn;
jíme íIaBí, neítatec'ní libé, ttetí nerábi
ttín'mc a íe ptcmabáme. %enízti nám
tebt) třeba, aby nám End; íloatť) ob:
matný a ítatečnoíti propůjčit a t bu:
dwmnímu boji náš poíítií?

SJřiIoít poíitt) ubětnje nám tebt)
ítodtoít Biřmování. EBrotog tbo jíte

Boli jiš Bířmotoáni, běfuite 5230511,ftert')
máš toupeíí třtu ítoate'bo oompte' no;
room proíttebfem opatřiti ráčil, topíte
útotům neptáteíífým nepobíebíi a mi:
Ioíti na tttn ítoate'm naBote' nepogíatňi.
$Batti jíte to mnobe'm Bojí jiš zmítčgili
a míru íloou gaabowaíi i ctnoítm'; gimot
třeíťanífť) ítáIe mein, nepřičítejtc to ga
gáííubn jebině í obě ate přebnč a btamně
miloíti íDudm ímate'tw. síjalfli jíte ale
míru gapřeti a ítnttp ímomi ?Boba íe
mgbáíiti, to gajiíte' ítaío íe toaíít' minou;
neBoť nemágiti jíte íi mitoíti mám nběz
Iene', mjbrg Iebfomágně jíte jí pobrbíi.
ŽBegtoaííebo ípoínpřičiněni miíoít 25:95
me más půíooiti nebnbe. ZBrotogoBratte
troft) íroe' na ceítn ípa'ít), proíte žBotpa
tajicně ga obpuíítěm' a ínagte íe tonutí,
co maííí jcít potoinuoítí aneta jinat
žbobn mito. síšoc'něteibneb napraloeni
ímé me jmenu 213áně.

112. jilíp & komorník ln'álomm)
ánnbate.

ŽBřitýásítvati tate' mnogí amftfoíz
níď) trajin bo Seruíatema, not) íe tam
moinIi a sbobn iíraeíífe'mn Haněíi.
Emegi těmi Bol tafé jebcn montenín,
foluotnít ttálomnt) monřenínífé Stan:
baee, ttetog top; íe totacomaí 53cm,
íaIema íebě na too,;e ímém četl to Síai:
áííi ptorofu. žReH pat anběí *Išáně
tíšiíipomí: QBítaň a jbí tn potebnt
ítraně na eeítu, tteráá webe ob Sewn;
íaIema bo Gian). 21 fbpg tam přiííeí,
řetl nm anběI: *Břiítnp a přibtg íe mosu
toboto. S“ přibět; %ittp a íIoííeI, tterat
Eomornít čte to Síaiáííi protofn, itch
tněmu: Žmtňííčeíi, ge rogumté, co čteš?
Sttertjg tefI: SÍterafg mohu, nempíogtzíi
mi nětbo? a proíit %itípa, aby)mítoupil

a íebI S ním. ŽDĚíítopaf píínta, ftere'g
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četl, býío toto: Sato omce tgabití meben
jeít; a jafo beranet be3 bíaíu přeb tím,
fbo jej íiříge, tat“ ncotemtet úít ímýcý.
3 že“ fomornít ]!íšilipomi: broíím tebe,
o font to mtnmt prorot? o íobě čili
o nčfom jiném?

Iebý &'$-Hipbočam ob toýo mííta
gmčítoroaí jemu Segíííe. QI m;; jeíi
ceítou, přijeli ftoobě, i řefí tomornif:
QIj, toť moba, coz gbraimje, abýď) být
pofttěn. žReťIpat %iíip: ŽBěiiězíi ceíým
írbcem, může to býti. 21 on obpomě:
bém žert: ííšětím; ge Sešiš jeít Řriítns
Gýn 23o3í. 3- 1oítonpiíi oba bo mobý
a žšiíip potí-ti! bo. Ěbýg pat mýítonz
pili ;; mobý, ucýopil Qnet) sZl3cině%ííipa,
a neroibět bo lvice tomornít. % íTeÍ
ceítou íroou řomotníť a raboroaí íe.

Mogiimáni.
Řomorníf tráíomný Stanbaee toužil

praloe'ýo iBoýa gnáti a piínč jemu
íIoujiti; proto obemgbaí je na bate:
fou a nebegbečnou eeítn aš bo týrámu
Setníaíemítéýo, abý tam Ásana nebeů
i gemě uctií; a i na ceítě tbomotou
rogjímal :) tom, co ííýííel m ýíamním
měítě Šibomífe'm, a. čcttm fnige gaíííbení
sJŠáně, proroetmi Síaiaííe. %ebomní;
mat íe pýíínč, ge bý togumět tajemným
ítomům iBogim, jafo mnogi ýrbobýííf
fomé i QBoba i nebe i gemě frátfým
roanmem pronifati cbtěji, ate potorne'
ob přičýogiýo, negnáme'bo íšiíipa mý;
fíábati íi bal ílomo Išogi, a ble! pofota
jeýo býla obměněna; moěřií, a pofřtěn
jeít, abý íe ítaI ípquběbicem Sešiííe
Řriíta.

mám ale 231%)miíoít tn profágaí
břím jeíítě než, 1110in jíme úmýíí ímůj
mýíIowiti, to tobě, fbý neuměli jíme

fmotrů jatobý naííe, jen fbýš oni íe
gamáóaíi, že o to pečomati bnbon, abý:
cbont, c'aíem ímým ííibý úítý jejírb roty
ítomene' roččně plnili.

QI co ííibiíi jíme na Íttn ímate'm?
sÍBi'ebemííím obřifati jíme íe íatanáííe
a ífntfů jebo. „Dbřífáě íe íatanáííc?"
táže íc při tttu fněg, a fittěnec íám,
neb fmotti ja nebo obpomíbaji: „obe
řifa'm.“ „Dbtifa'é íe i mííeď) íťuttů
jeýo?" — „obtífám!“ „3 loííi pýrýý
jeýo?" „obtitámV' — i)?ifbo nemů:
ge bměma pánům íIouŠiti, nc'i ©baíitel
náš; tbe aIe nategneme bloa pdný,
ftetig bý tat bocela toe ílvýd) přitá:
ganic'ý íobě obporolvaíi, jato ptáme
Ěůb a bábeI? QSůb djce naííe ípaíe:
ni, bábet naííi gdbubn; 58131)týce naííi
ílvobobn, Babel naííe otroctmi. $ňb
Č)CE to ítbci naííent míti cýtám íroýcb
miíoíti, a babe! talnte'g přibýtef ímé
gíoíti. Můge ale něfbý íIouc'it íe tem;
noít íe íloětíem íIunečním? iai taté
možno není, abb, fbe břiď) jeít, moýía
býti miIoít, aneb fbe miíoít, abý mobí
býti bticb! mení možno býti bratrem
Striíta, a gáromeň úbem bábía!

©;qu jíme íe otřefíi i ífntfů
íatanáííomýcý? QI tteři jíon tito ífut:
fomé? TDIe učení ímatýď) otců jeít
fagbý ýžícb ífntfem gíéýo bmýa, ponča
loabš ítrge babIa břiď) na ímět břiííet,
fbýg on ptmní robic'e fbtícýn ímebí a
paf poněmabg bábeí boínb, tbc můše
číoměfa f břitýn, a fn msponte proti
Ěobn ímábi; on jeít tebý otcem ýtiiýn
a fagbe' ýřeííeni jeít nápobobeni čili
náííebománi gíe'bo bucba, jeít ítuttem
íatanáííomým.

íDrnýý íIib na fttu íloate'm
mgtabuje je na míru. Rho d)ce

*být účaíten miIoíti a gaíííbeni QSoáíď),
jinéýo, Ieč ptatati, a íTibý přijat ob | mníi nejen min: na írbci cbomat, ate
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í úfft) meřejně ji komnat. “lať nměřií
fomorm'f, fbpg fmatt') íšilip um lvpfíá:
bat, ge proroctmí Síaiáňe prorofa
natahuje fe na Segín'e Érifta, utřišo:
manébo; aíe neš bo ím. $iíip pofřtií,
jábaI ob něbo mpgnání míti), tá3aie
fe ).)o: „ŽBěříéÁi ccítjm frbcem?" načež
tomm-nit obpoměbéí: „íBěřím, ge S'eáíě
&“riftuš jeft ©3911175032" QI paf teptm
íšiíip potřtií jeho.

$rdwě tai tága! fe ifně3 Ířtěnce:
„ŽBěříě 11)230% Dtcc, mňemoboncíbo
ftmořiteíe nám i gemčJ' gl fmctři me
jmenu fřtěnce obpomíbaíí: „měřím.“ —
„%ěříš n) Segíííe Sřtifta, i_cboicbth
togenébo Šima, “Edna naífcbo, nato:
ůeuébo a ufčígolvaltébow — „měřím."
„233ěříě lv Qucba ílvatébo, fm. círfcm
obecnou, Matúš) oEcomdm', cbpufítění
břišní, těía :, mrtwýd; mgfřifíení, a
gilvot lvĚČlIÚ?" ——„měřímf' Ragbť)

tebl) fbog 13131pcfžtěn, Hoši! bříme
lvpůnáuí min). 91 tai muíí Býti, neb
míra ieft gáflab a fošen fpaíeuí; Žch
Segíš pramí: „Sčbo uměčí a potřtěn
Bube, fpaíen Ente; fbo ale neuwěří,
Ente 5atracen."

23c5e ífutfů míra ieft mrtmcí, a
proto při Éřtu fmatém nfíábá. nám
Éríftně $Dán jefftě třetí pomiunoft:
Gbceězíi mjt'ti bo zimou měčnébc, oftříž
beinřifágani: SRiIomatiBnbeěiBána
230% ímébo gceíébo frbce ímébo,
a ůceíé buffa ímé, a ge mfíímpfíi
ímé, Bíigníbo ímébo, info febe
íamébo. *Břífágauí toto jeft m gáfoně
prmní a bíamní, na něm; iíon mfíeďa
oftatnť ugamřcna. Ěbng tebt) číoměf
pofčtfti fe bá, tím famúm fíiBnie, ge
přifáganí 23031' bebíimě píniti, iBoba
míc než mfíeďo na fmětě, a BÍiŠm'bo
jařo íebe famébo miícmati Bube. Umag
tebt) milí; čtenáři, iafé gámagné fíin

učinil jft 230511 na třtu fmatém a
gřoumei febe, boftáízíi jfi tafe' íIiBům
těm. Sací jfou ífutfvwé ttvoii? Safá
i_eftmíra tlvá? 91 fbe Iáíťa trvá ř 230%.
a bližnímu?

Dbnomuj m ftbci ímém &ac'aftc'
tuto íIiBt), gmíáfftě m bůíegitýď) bubáci)
gimota ímébo ř. p. pžeb Biřmománím
imám, a m těgfé nemocí, a rci: „Dbří:
fám fe nyní bofpěíó jfa, bobromníně
a na mgbt)Bábía, imfíeď) Břišní, glvía'n'ť
půdy; jeho. ŽBěřím pemnč tv 23050;
Dtce ímébo Ětmoříteíe, měřím m Sef
gíňe Rrifta, ímébo SIBpÍupiteIe, měřím
m “Emba fmatébo, fmébo žBofmětiteIe,
měřím m círfcm obecnou, co matfu ob

Segíífe .Sť'rífta, mi n]"tanomenou ; iIiBuii
měrné Šití bIc této ob 230W nám íbě:
Iené lm'rt), m ní fbci í umřít, aBgď)
bofdbl mppínční gaíííóem', fteréž, mí
učinil 23131),tbvg na fřtu fmatém při:
jal mne ga Tuna ímc'bo, ga Bratra
Řtiftowa.

113. fjhtúrmí [m. patula.

Šalveí paf — onen ufrutm'; pro;
tinmíť lvvgnawačů Ériítomtjd; — but-Iné
1:0 čábubě iejid), přiftoupil fu řníšcti
fuěgífe'mu a zábal ob něbv Iiítů bo iba:
mafffu, abl) uaIegízli bl; fteré muge
a Šem; toboto nábošeuítmí, 'fwdgané
přimcbí bo Setufaíema. QI fbpg 59!
na ceftě a přiBIigomaI fe fíbaman'fu,
pojebncu obřlíčito jej fmětío Qltebe,
avpub na gcm a ufíun'eí bíaě: ©amíe,
©amíe, proč íe mi protimíč? 3“ řefí
Šameí: Šřbo jft $atte? 21 řefl bíaě:
Sá iíem chíš, fterémuš fe protimíš;
tmrbof Bube tcBě proti oftnu fe jpěčw
mati. Iřeía fe a ugafnut ifa ěameí
žeň: sBanz, co dneš, aBpď) učinil? QI
sBán řeft fněmu: %ftaň a ibi bo měfta,
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a tam bube tobě poměbíno, co činiti
máš. Ii paf muší, fteříg boti S ním,
ftáíí iafo obromcni, blue gaiifté ítpífícc
aje gábnébo nemibouce. QBítam paf
Game! se gemě, a fu); otemřcí oči,
nic nemiběl. Stem) mgaíi bo 50. ruin
a umein bo mamaffřu. 3 byl tu tři
bní, a nemíběl, neiebl ani nepií.

23x! paf m SDamafífu ieben učen:
níf, imenem ?lnanicíě, iměI on loibění,
m fterém čet! jemu EBcín: ?Inauia'fíi,
ivftaň a jbi bo ulice, fterá ííome přímá,
“„ bíebej w bomě Sůbolvě muge imenem
Cfvčamía; nebo aj! mobíí fe. amet mf
Garnet ptáme rotu bobu tafé mibění,
m ftere'mg miběl QInaniáffe, an tvcbágá
a \očfíábá naň ruce, aby přijal graf.
3 obpoměbčí Žínaniáčz *Bane, fípfíel
jíem ob mnobbď; o tom muzi, Hera!
mnobo gíébo činií fmatbm tmbm to See;
rufaíemě, i gbe má moc ob fm'áat fněg:
nod), arar; giímaí mffecft), fteříg most):
mají imeno trvá. 8“ řeří jemu sIšcín:
Shi, a neboj fe, nebo nábobou mimo:
íeuon ieft mi on, abt) neíí jmeno me'
přeb pob—nn; i fráíe i font) iítaeíífe'.

Sá gaiifté ufági jemu, iaf mpobo on
mufí pro jmeno mé trpčti. GCI tebt)
s)Jnauiáě a mfíeí bo bomu, ťbcvšbpí
Gama, a fíogim naň ruce řefl: Gamle
bratře, *Bán Segíč, ieng fc tobě ufágaí
na ceftě, pofIaI mne, abbé problcbí a
napíuěn byl “Dubem fmatbm. 921bneb
fpabíp 6 od iebo jafo Iupint) a boítaí
graf; a loftaw pofžtěn jeít. Bůftaí
pat 8 učenníťp, tteříá byli to Qamaňfu,
po něfoíif buí. 3 ideal \ne „101ch
o Sešíffowi, se on ieft ©b112303í. $<
bimiíi fe náramně mňiďni, Eteřígjej ííty
fíeíi a pramiíi: Bbaíig to není ten,
Hen); babi! m Setufaíemě měřící,a i íem
proto přiffeí, aby je mebí fmágaué fníf
autům fněgífúm.

Šameí paf mnobem mice fe gmoc:
ňoroaí a gabanbomaí Bibi), tteříg bty
bIeIi m Qaman'ťu, boroogujc, ge ten
ieft Rriftuš. Síto; paf fe nap'íniío
mnobo bnů, učinili šibé megi febon ra'cu,
abt) iei gabiíi; — oftříbali proto i bran
me bne i m noci. QIIe učenníci mgamffe
iei m noci, mppuftiíi přeě seč měftítou,
fpuftimffe bo ro fofíi.

Eat 3 mIfa beránef ieít gčiněn,
a on tafe' gntěnií ime'no ímé Gomel,
co; fe toyftábá žmobutnť) — na imeuo
ŽBcuveI t. i. 933mm).

Nosiímáni.
$k učení flv. Dtců bpío gáčtačné

obrácení ím. *Bamía _nejbraboceuějffí
omoce moblitbt) ím. Štěpána, fterou
on ga ímé fatam) fgžobu mpíííaí, a
meči ftertjmi naíegaí fe i míabť), učení),
ale garptť) fariíeuě Šameí. (So nifo:
mu gíibí bt) fe nebnío pobnříío, to
gpůíobií $a'n Gegíě fám; Dn botfl fe
iebo fmou miíoftí; Dn rogum jebo
'ofroítií fmčtíem nebeífúm, aby poptat
inf fícbě poíub přibrgomaí íe bíubnébo
učení fatiíeů, a prambu žBogffou pro;
náflcbomab; Dn pofiínií i můíi jebo,
abl; fu dmbě ímé fe připlul, a ob té
bobo B taf meífou, ano mnobem mětňf
boríimoftí Scáíffe Šťtifta mpgnámaí,
G iařou prmé tmtboffíinoňí .bo pro:
náflebomal.

ŽB ptambě meíiťd ieft moc mob:
Iitbt), mbóágeiící gúft ípramebliloébo,
a pobimubobné jeft půíobení miíofti
2305 \o číomětu!

1. Glomo „miIoft,“ a „miíoít
2305“ čaíto ogljmá fe mesi Iibmi, ale
méně pogor íe báwá na lumnam ííoxo
těd). Iagme fe tem), co ieft miloft?
— SDHIoft můbec fíoroe fagbť) bar,
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Eagbébobrobiní, fterébo fe nám beftaío | %iíoftí 2303 ale bíamně fe m):
ob něťcbo Beg naffí qáílubt). EDEiIoftl rogumímá mfíecřo to, co; Quď) ímah';\ * \\ ;;x-í—Ě\x fŠKÍŘĚ\\Š-„5/4“. /\; \ _mk —/\
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biní,'ě fterébo fe nám ob 980150. boftág ; byli. Seft to tebt) miíoft 230313 fbpg
má Beg, nafíí gáííubp. Í SDucI) fmatť) rogum náš cfměcnje, Bp:
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cbom mambo $o3ífe' boEže ódpaíi, (:
Foo; nás pononfá, Bpďwm to boBre',
řtere'mn jíme fe naučili, tafe' to Šimotě
ptomogomaíi. Wiíoft 23o3i to jeft,
Íbn; náš Ebnď) fmato ffrge fíoma a
napomfnánf nábošne'bo příteíe, aneb
íftge utTÍecbtiíé přiříabt) jeho fctnofti
pomgonguie. Šmiíoft QSošíjeft to, ftetá
to nás bobrá mníftem' a cbmaíiteoná
přebfemgetí půfobí. Qtátcc ro Home?
tom gabtnutt) ifon mn'ecft) tn proftřebfp,
jicbgto “bad) fmato ugímá, bt) náš ob
břícbů očiftií a pofroětií.

Bátíab miíoftí 230569jfou gánu:
Dl) Segíííe Rriíta; pramen paf iejid)
ieft Iáíťa ŽBogiEnám. 3 obíebu toho
můžeme miíoft iBogí tovíogiti tatto:
„ŽUčíIoft $o3í jeít nebefh') či nabpři:
rogenť)bar, Hen); doměf ne pro íroe'při:
činění, mýtu-3 jebině pro gáííufm Segíňe
ŘriftanaBIjroá5©uď)aíwatébo,aí>t)buňe
jeho fronton, a ípafení loěčnébo bobnon
fe ftaía.

ŽDHIoft ŽŠogí číoroěfa ji; na fmětě
Muži, a po fmrti měčně Mašín má;
jeft tebp bar nejrogácnějfíí, přerov:
ňuit'cí floou cenou baIefo tofíedmt)
poflabn tohoto froěta, info iíon bo:
batftroí, fráfa, fila, abramí, nc'enoft
a pobobne' ; neB mffcďt) h;)to ban), ač
mgácné, mobou přece jen ro Šimotě
tomto učiniti náB íTťaftnt), m;; iiď)
boBře ušímáme ; ale miloft ?Boáí fabá
aš ga btob, a tam neimpfíí a ročc'nc'
Bíabo naffe gafíábá.

2. gšpcýom miloft 2305 gíffati fe
ínašiíi, ieft naffí nejfloětějfíi pomin;
nofÍí, poněmabg „Beg miíoíti 2305 neige
co profpěn'nébo failootu měčne'mučiniti".
E))Iiíoft 2303 ieft tebl) lvfíem nen) p:
bnuteíně potřebná. ale"mtěíeni)
Goa žBogí nás ímrtí ímou mptoupií
3 potom; BáBIa, ač přebrabon trtoí

ímou siebnaí nám bžíóům obpufftění,
a ífrge tří; flvůi B Dtcem nebefh'nn
náB opět ímířií: nepřeftáwá přece
to mníli naffí půfoBití přidwínoft ťgíe'mn,
a to úbeď) nafíiď) gáfon obporniící
gáťonn ?Bogímu. %epomabázli nám 28%,
nepůíooízíi Dn fám froon nemibiteínon
moci na náš, m9 farní nic nemůžeme
fpůíobit, co Bp gáfínšné Boro přeb
iBobem. Sbíe ííom fmate'bo *Barola
nemůžeme říci ani: $án Segíá, pařáti
ŽBůI) miíofti froe' f tomu 'nám nepo:
přeie, tím méně Beg miíofti 51505 Ige

nám coB Bobuíibébo činiti. .
*Brotog bí fronty; otec ŽReboř o po:

třcBč miIoíti Ěoší: „Go gemč ieft Beg
moby, to buííe Begmiíofli. Sato čelně,
Eteta'ě fe rofou nefiníašuie, Bolinami
fe neobímá , fmítím fe ueogbobnie,
a hojně gně nepoífvtuie: totoně tať
bnfíe miíofti prágbná, neobímá fe
ctnoftmi, a nenefe fe fneBeífljm a uši;
tečnťpn měcem."

3. 23c5 miíofti $ogíteb1) nemůgeme
nic gáííugnébo roofonati, ale S ní i tt)
nejtěgffí měci fnabnomí fe nám ftanon.
Seft gaiifte'miíoft $oáí roelemocná;
číoměf můge 6 ní mfíeďo gabočíti,
mneďo Éfífaftne'mn cítí přiměfti. Roo
má mííoft 23o3t',může íe ímatóm *Bamíem
(%iíip 4, 13) rooíati: „Q'Bfíeďo mobn
iv tom, ftcnág mne pofílňuieJ' Moc a
účinlirooft miíofti Ěoší mnímítá amláfftě
gtobo, ge smelifod) bžíffnífů činí meIifé
fmčtce, 5 nepřátel přátelt), groubačů
iont) 23o3í. meípramebíiloť) Barbeuo,
weřeiná bříňnice Smagbalena, Iotr na
Eiiči B Rriftem utřigoloanťp, QIuguftin
Bloubící a tiiíce jinýd) miíoítí 2305 nábIe
Iibmi Eajícími a írvatťnni fe ftali. Geben
gnejfíamnějfííď) příťíabů to!)o bulbu
ieft ím. $atoeí. 5391 tafřťa „lvítem
bítamomf' a proměněn jeft to tiď)e'f)o

19
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Betánta; gppnnébo farifea, fiat fe
potorm') mpgnámač a apoh'toí 115-130:
manéóo.

4. 21 mfíať, iaťtoíi miíoft 23031
icft tát flnrcýomaně mocná a ivítěgná,
nicméně negBamuie náš íwoBvbné
můíe. ímocně ftce 1113611311115mábí,

tábne f bobrému, aíe nenutí, nýbrž,nám
po11eď;ámá na můíi, čbcemezíinaříoniti
fe tbofarému či fu gíému. QI 3 té při:
čim) i při mn'ť miíofti,ftero113 ©1167
ímatť) mbIan a ncftatečnoft nafíi pob:
pornje, 31191111gůftámáme, icftzíigc fr'ccc
ímá bo'bromvlně 58mm ímatémn neotmí:
támc, bíaíu Šebo fi nemffímáme, Sim
fe me'fti nebáme, B miíoítí Sabo fnagně
ípolu nebracuieme. Špmto, dycerlifbo,
aby miíeft 231131Mage m něm půíobiía,
neímí jí obpírati, 1115513muíí 8 m' fpoíu
účintvmat. Sato gemě neneíe platin
neprfíízíi na. 111'útobm'; beffť, ani; aIe
tafe' befíť můge píobiut) gpůfvbiti Bea
gemě: poboúuě i miloft 581131nemůge

1'11'0'011ěúčinťcmat m 116.8, nepobrofntje:

medi jí můlí fmon. SDoInEemami!
měbíáíuť) Iéfař \bppofmt, ge řňfaftué;
11111mpíéčeuí neftačí, Bt) ien íe'ťaí: fmon

pomínnoft fonaí, núbrg že i nemocní)
fe lvfíemogně přičiniti mufí. QI temně;
taf jcft B miíoftí 230312 %eprácuiczíi
číomčť S ní, nabarmo bo mgóugnie a

ofmčcuic, nabarmo t[11_c'e,moíá, tábne!
Io bcbře podpríí Gameí; íotma ge
Gbrůgou gpcgoromaí, ge mífto nepřátel
2303111),jat fe bomnímaí, pronáííebomaí
přátele 23031, anu Segíffe Rrifta fame'f
[;o, ibueb oBětomaI sBánu Segíffi ce:
Iébo íeBe, a m potoře a ro pvílun'nofti
tága! fe: „*Báne, co cýceš, abyd) učí;
11iI?"

5. Sbúmá nám otágfa: 9011111a
ftp ibuď; fmatť) ímou fmatou mi:
Ioft ubííí? — ŽBíímofmaté nás učí,

ge fagbt'; číoměf talit miloůí přijímá,
mnohozíi má &apotřeóí fctnoftnému,
fííecbetnému, ípaftteínému Šimotu. 231W)
uifobo nembiímá ge ímé Iáfft), gábnébo
nepropoun'tí Iačne'bo a ptágbnébo, fuga
bému bámá pobíe bobre' můíe ímé, aíe
fágbému Gbůftatef, taf ze nifbo iebnou
neBube íe mocí omíoumati, ze 51)fnab
3 neboftatfu miíofti 23031 11136611511But

upabmlí. %eifpinějffíd; aíe miloftí
uběínje 25135:

a) pofotntjm, to ieft těm, fteříz
ncfpoíebaií fc na míaftní gáílubp, ale
mfíeďo co fonaií, $obu a jeho mííofii
připiíuií. Gmah'; sIšett píffe m prmním
Iiftu fmém: „23% fe pbffnóm protímí,
pofomúm paf bámá miíoft frontu"

b) těm, řteříg mtoucně bo ga
ni profi. „Dtec máš nebem; bá
“Emba bobrébo těm, tteříg bo profi/'
pramí *Bán.

c) mfíemtěm, Eteříáflomo 23031
110603111?a pogvtně poííouďwií, a
nángne' Eniím čítaií. íDůEagemtobo
jfou nám miíivnomé Iibí, Íteříš I)!áfa:
ním ílvatýd; apofítoíů a jejich náfíea
bomnífů na míru Řriftomu Bytí oBráa
cení, a 230511 gíffáni.

d) Weibcjnějffíale ítubnice, sním;
to fe prófítí prament) miíoftí 2303111),
„011 íroaté fmátofti, a nejbragfft
oběť mfíe fmate'. Bmíáffť obětí mn'c
fmate' mrďm a pínofti miíoftt' 2303111;
bochágíme, pončmabg na ní fám Sřtiftus
íBán ncfrmamóm fpůíobem Ermamou
oběť fříšc opatujc, gftcre'š oběti co ge
gříbía nafíe očifftčuí, poíměcení a fpá:
feni plyne.

932111)čtenáři! priB poínb málo
bBaíťnn miíofti 23031, jentě bueB fpořá:
bei bům [rvůj — bufíi ímou, břime nez
naftane noc, £pr nebubeme moci prá:
comáti. 5399113Gamíem — mohutným
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me ímé pťm'e proti 580511 a Bířšnímn,
ftaň íe ipm-viem — mafičfúm, pofor:
mjm pžeb s.Bcínem, m mobíitóáď) iemu
fe foř, n: bobném přiiímánf fmatód)
fmátoftí_ čerpej miloíti 280313 a m čaftém
namn'tčmomání oběti mne fmaté, givláffť
me n\fíecbnt) but) fmátec'ní bíebei fmětIo
to_gntnu ímémn a fílu třebfé IDůÍÍ ímé,
Beríu na ceftu bv Biasené měčnofti!

114. metr umramil (Eneúffr a mpkřírll
Gahitu.

“Bonějaň'; čaBměla círfem Sňiftoma
w Snbífu, Galilei a Gamařffn pofoj.

E060 čafu poučil sBm, info; nei:
mnčfíí Mama cítíme, abl) proóáaeí
mffeďt) ofabt) měťllýd).

*Břifící paf tafé bo 53ibbt), i naíegí
tam číoměřa jmenem Qneáffc, tim)
H[aťcnt poražený ifa, cím Ict lege! na
tvář fmc'm. iš řcfí mu *.Bctr: (Sneciffi
ugbtamnic tch "Bán Segíš Rriftuš;
mftaň a uftcí fobč. QI bneb mfíaí.
Io Fiat);mibčíi obtývateíé, obrátili fe
fu sBáuu. 231x335)pcď Qibbi) Bylo měfto
Soppe, a tam Bula jebna nčennice
jmenem Íabitba; ta činila mnoho bo:
brýď) ffutťů a aímugen.

3 ftaío fe, ge]“e rognemobía anmřeía.
llíívňervn'e učenníci, gesIšetr ieft 31)Qibbě,
proftti bo, aby přiffeí fnim; ©et tebp
SEW S nimi, a Íbn; tam přiffeí, mebíi
ici na mrcbní ííů, the; mrtmá Iegeía.
QI oBftoupiIi bo tam meeďp mbomt)
pIačíce, a ufagujíce mu ínfně a ffatt),
ftetéá jím nběíaía Ěaúitba. žRogťágaI
tem; s.Bet'c mnem mniíti men a profíci
na foíena mcblií fc, a obrátim fe ftěIu
řefÍ: IaBitbo mftaň. Dna paf vte:
mřeía oči ímé, a ibn; ugřela 516mm,
poíabiía fe. % mal ii ga rufn apo:
moíam mffeďp, ufágaí „jim ji zimu. .

ŽRogbíáffeno paf jeft to po celém měftě,
a nměřiíi mnogí m *Bána. Bůftaí paf
sJěctr po mnoíýo bnf m Soppe u jiftébo
©imcna fošeíuba.

Moyiímání.
Rriftus EBán gágraft) bofměbčomal

ímé poííání ob $oba, aby ti, fteříg
ned;tě(i měřiti ítomům Sabo, gbitvů a
3á3raťů lnafamě a nepopiratebíně po:
gnali, ěe Dn ieft ffutec'ně přebpolvíbanú
Mefiáě, Hen); na frvět přiífeí, abl;
Iibftmo fpafií. Édn Sezíč ge ímé moci
bitvu činií, bal ale tafé mvmoíenúm
mužům moc, bt) me jmenu Seba 302:
graft) činiti mobíi, a taf Bogífé mpfíáni
ímé níměbčomaíí.

Bágraft) m prambč ifou nciffmě;
IcifTí bůfagt), gc učení nčftere' na ptambě
fpočímá, čili ob Qioba boobágí; ifcu to
bůfagt), ftete' 231W)fám bámá, a Eterúm
tubíg niťbv, ani učení; ani neučení; ob:
perowati nemůge. 6:03 tebt) bitvu, še
mnicbni ti, ftežíg nám chtějí namíumiti,
ze naffe nábog'enftmí není ob 230W, a
ze mt) fatoííci po ÚÍubIIÚCÍ)ceftád) cíp:
bíme, mg.m; fungi fe bořaóolvati, ze gd;
graft) nejíou ani mošné, aneb ge, o fte:
nád; fe mppramuie, jfou nepramé čiIi
mpmpňlené.

mugo ífonlneime, abazíi ffntečně
bimt) ifou mošné, čilinic? — prbp
58135 gágmf nc'inií, ptamí mubrIantř,
tn pti) Bt) pornfíií měčné gáfonp
přitom), tím Bi; tabu úmpfíp í'me'měnit,
a nebyl Bt) mččnf), negmčnitcínť), ale
mčnitc'ím') jaře mp! %) omfíem jeft
pramba, ge ?Bůř) přírobě čili měcem,
ftetég ftmořil bal iifté adfont), ble fte-c
nád) íe býbati a JpůívBiti mufí. ©[nnce
mníí fmůi Běl; tonutí mám; (tajnou
brábou, w fteim'; čaě tof co tof, mět

19*
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co měf. 3eme' muíí mpbároatř ímé píobt)
mgbt) pobíc těrýtóg gáfonů ob počátfu
a; bo ťonce ímébo. ?líc baívíí 23%
přírobě adfono roččne' c'iIi ncaměnitcíné,
to nemůgc nifbo říci a nifbo bořágati,
ge B!; HSůE)ncíměl nětbt) jcbnati a pů:
fobiti nab gáÍon , Eta—i);bat, c'iIi 3631)
ncfměl nifbt) ani 5 nejbůteáitějfííď) příčin
učiniti mojimfu 5 něfterébo gáfona při:
robi). 5%.p. čárou přít-obi) ani, not)
téma pžiiímaía bo feBc ioobn pomocí
Iiítů a fořcnů a 0.51) to témě gmobt)
uhoořit fe brogcň, a abrogně aBt) pro:
fítiío mino. *Broc'oo aíc 23131)ncfměí
a nemohl fmou mocí, teho Bes pomocí
téma) a brognů učiniti 3 mobt) — mino?
231W)baí těín Iibífe'mn jifté pramibía,
bIe Etcroď) ono froébo abrazní pogoúmá
a to nebnbn gafc Engbramenf ft pomabá;
bal iíéťl) ffnabněiňímu bocílcnť gbtarot',
pročbo atc ncmobí nemocnému téín tařé

'nábíc aneb Ecg pomoci Iétů namrátiti
opět gbraroí? (So; 25% tím, ge bal při:
tobě gáEono neobmoíatcblně oBmegiI
ímon mňcmoboncnoft aneb fc jí botona
gbamil?

Eim; nejfou mošné, žítároaií jiní,
rozbormí) obpornií nejroošfíí mou:
btofti 23o3ífé! ?líc řefni mi, jen; ta!
mnbrnjcč, Ebo paf jfi tt), ze Doom
fráthjut, ttebofonaíým togumem bolooz
Iujeé ft taf fmělc poíugoloati ffntft)
iBáně? (šoa již, pognaí jfí tofícďo
ftcgfo *.Báně,mopátraíě již ron'ecfo tai:
nofti jeho, a míč proč hoffe na fmětě
fc bčje? — Scfbíi gc QSůI) gágtaft)
činil ro semi cgoptífé, aBt) ufágaí
fmou mfícmoboucnoft nárobn a ftáíí
egoptífému, fterú; o něm, *Bánua Gtmo:
řitcli imám, ničeho flpn'eti ncótěí: Ebo;
fmi říci, ze 23% nemoubže jebnal?
Rop; ŽBán Seáíš nemocné ugbramomal,
mttmé fčífií, aby tím bofágaI ffutto

fmtjmi, coš řečí ímou bíáfaí, ge ob
Ěoba poflán jcft, Ebo; fun říci, ge než
monbřc jebnal? 5521)činil 23% him),
Bt) boíloěbčoloaí lze, neprambu, pob:
moby? Rbl) činil iBán Segíč gágtafo
ínab jen pro fratoďmííi a oBmcfeIcní
libí, 41131)ncmonbrťm mobí naamán
Býti? (Si fnab ga to gafínbnic mňčítfo,
se bitvy činil, ťbt) fc iebnaío o to, 59

ptamá míra op S)?ěboíamébo bofměb:
čena Bota? D baíefo Bnbignás, aby;
dpom opomágíiroě ?Boba pofngomaíi,
a fc bomnímaíi, se 3635an ifon proti
moubroftí 2303, tbcgto on!) naopať
to nejfráíněm'ím jfou foubíaíu Bmou;
broffí 23035 anr) n\gbt) nám prarobp
íBogífé nápabnóm fpůíoocm bofroěbc'nií,
a o Bptofti a mňcmoboucnofti i hoffe:
mčboucnofti 2305 íměbcctloí mobámaií.

QIni ta močitřa gáfíabn nemá, ge
pro ncgnáme úpíně mfíecb ftI při;
tobp, a teď gc mnobé loěci ga gágtačné
fe mpbámaií, “ne' pro ípůíoBem při:
točeným fe ftaín. 93h) omíícm negnáme
bořona miedo fíít) přírobp, ani; ínab
fbt) úplně ie [ibé.3náti Bnbon, toIif
aIe přebce mime, co fííp přirogené
nejíou. Inf na přífíab mime, gc gábnt)
nemocní) na pouhé fíoroo Iéfaře rogbá:
Icnébo fe ncngbmmí, gábnt'; mttmť),
čtvrt) bnp to brooě podbomamj, na poubť)
to5ťa3 ncmtací fe f gimotn, mime, ze
Šábnť) c'Ioroěť po mobě iafo po fuóé
gcmi fráčcti nemůge. *Bafzíi gc sBárt
Segíě froon mocí a apofftolomé a ná:
ftupcomé jciiď) mc iménu Šebo tafomé
a pobobnc' měci fonaIi, to; neócemczli
gúmofíně oči ímé prambě gamítati, m;:
anati mufímc, se to to prarobě gágmto
iíon, a pafíi o gágracíď; řeč jeíř, mime,
ge Ebo; gágratt) fřutcc'ně fe běh), tebo
tafe' mošné jfon. —

íBffaf namitají obpůtcoroé, jeftsíigc
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23% ffutečně činit gágtaft) jinby, proč
nyní áábné bitvy fe mice nebějí? —
“Dejme tomu, ze by ffutečně pramba
bylo, ze by na nyněiňícy čaíeď) gábné
neběíy fe bimy wíce. (6:0 gtobo by
náííebomaío? ©nab zenejíouprambilvy
ty, :) niebž,fmate' yíímo myytamuje?
(3:03 nemáme te'cb nejjaínějn'íd) fmě:
bectmí, ge mňe, co pífmo ímate' o bimeď)
myyramuje, na prambě fpočímá? ŽBšbyf
bimy ty neftaty fe obyčejně něfbe ro mí;
fted; nftytyď), ale na mífted) meřeinyď),
na ulicícb mcíife'bo měfta Šel-nfaíéma,
mnobby pžeb tifíci bimáťft. 91 ímé;
bectwí tato nic by platiti neměla?
Šibyby tvfiicbni tito bimome', fteté Sřtiz
ftně s.Išána jebo apofítoícmc' na mttmyó,
nenwcnytb, aíym buďnm poíeblyd) my:
fonaIi, měli byti fnat jenom Ham a
pobmob, 3baIi3 by to nebyl ten neimětffi
gágraf, ge Iibe', ftežíg měli gbtamé oči
a nfíi, tatto pobmábět fe nedpaíi?

21 co měli náš '.Bán o. jebo apo;
n'toíome' f očefámání 3 těcbto bimů?
Ščejflií: cbce 5 tejtlů fmyd) míti čaíny
gift. Dni ale měíi fočetámání pouge
mufy a fmtt. “Brn tatomou obměnu
nitbo nefíálí. EBryčmm 6 touto tou;
barvou myfííe'nfon, iatoby bitvy 2303
byty ponbť) Ham a mam. SRinepřátelé
sBáně, íměbtomé těcbto timů, neměli
tyto bímy aa fejfíiřffy Ham a ffejb,
nybrš oni fanti mygnámaíi, ge ro nic!)
patrná ieft moc nabobyčejná, moc myš:
ffíbo, nablibífébo bucba, jenze me ímé
tuáííni a garputiíofti netbtělí říci, je
tento myšffí bud) jeft QSůÍ),nybrg pra:
milí: SpamocíBeigebuba mymyta' bábíy.
“Zita libé , tito nepřáteíé Šíšáně Tami
íměbc'i proti těm, fbog bitvy 2303 ga;
píraji!

115. žlrtr a fwrntliua.

QŠyI paf lv Gefarei yoyanífť) fetrn't
jmenem Sřorneíiuě, nábogny a bcba:
bojny fe mfíí robinou fmou, činil mnobe'
aímugny Iibu a mohli! fe f 2230511.
Řbyg jebnobo bne n: bobina benní be:
máton fe mobíií, miběí gřeteíně anbe'ía
$ogíbo, fteryg fíeí fněmu a řefí: ©et:
neli, mobíitby me a aímngny tmě mftou:
pily na paměť přcb tmáři 290312 QI nyní

yoífli nčÉtvetémnšc bo Soype, a pomoíei
nějafe'yoŠimona, nm;; má přiimí iBetr,
ten fe gbrguie u ©imona togeluba, jabo;
bům jeít u moře; ten tobě pomí, cobyB
mě! činiti. QI Eby; obffeí anběI, po:
motat Éorneíiuš tmou bomácíd) iIu:
gebuífů Mini) a boyaboinébo mojáfa,
řefí jim wife, co íe mu byto přibobiío,
a yoílaí je bo Sopye. SDruye'bopat
bne, fbyš byli na ceftě, a příbíigowaíi
fe jiš fměftu Soppe, mftonyií 21361:
ofoío bobiny Hefte na ponebí, čili na
platbou ftředm bomn, aby fe moinI.
aby; paf gíačněí, cbtěí pojifti. Sřbyg
mu aíe ftrojiíi a připramomaíi, přimo
naň myttgení, i naše! nebe otemřene'
a nábobn Bftnpnjící B nebe, jaře meíife'
proftěrabío, Eteré fe ípcuntěío ga čtyry
toyy B nebe na gem a ro něm; byía
mffclifa' ůmířata a geměpíagoméi ptactmo
nebeífé. 3 ííyňel bIaB, fterť)mu řetí:
ŽBftařL sBaše, bii a jeg. 3 četl s.Išetr:
Dbftup to S]Scme,neb ifem nitby nic
obecne'bo a nec'iftébo neiebI. ?lle bIaB
řefl fněmu: co Qiůb oc'iftiI, ty nepram
byti nečiftym. 21 to ftalo fe yo ttifrát,
a paf gmigelomibění. Rty; pat $a:
jethě fám u febe přemyfííeí, iaté by
to bylo mibění, přiníi muzi, Eteří;
pofláni byli ob ŠÉorneIia, ftáíi yieb
bmeřmi, a ptali íe na bfgmGimonůw,
a abaíi ie tu gbrguie Šimon, fteryá
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má příjmí $lšeítr. 91 m;; *Bm ieňtě bo příbytfuďamgímoíaí Sřorueíiuš ímé
přemýfíící, řefl icmu Euch: „Saletří příbuguéapřáteíp,ptaífe,proftermtpři:
muší bíebaií tebe; proto; mítaň, fejbi č'mu bc pomohli. 8 mpptamomaí mu
botů, (: jbi 8 nimi; nic nepocWBui, Rorneíiuš miběníímé. Řbvg paf ffončií,
neboť id jfem ie poííaí. ©cfíeí tebp ' ře'fl: (Bt-oto; mt) npm' mfíic'ťni přcb ohli:
ipm a že?! Enim: Sá iíem fterébcá Ščejem tmťmt ftoiíme, abpďwm íígfyeli
bíebáte, a iafá jeft příčina, pro ní; '!mffeďo, cogfoíi přifágáno ieft tobě ob
jíte přímí. 3- mppramomaíi mu, ge ! mám. 3 3mčftomal iim ipm Segífíe
jíou poííáni ob íctuífa Sfornelia, fte; ; Rtifta, atblpgicfftč míulvií,přiňel fond)

_2%

„„ _; / Ž/WŘM “HA

tému; anbčí poměřit abl; bo pomoíaí : íman') na mííecřp, ftcřt'g pofioucbali
bo bomu fmébo. ©et tet—1)bmbébo ! ííoma jebo, a počali míumiti inym)
bnc $ctt_8 nímř.a nětteří abl-atří a mcícfaiti Qioba; tať gc fc bimiíi
330ppe prolvdgeli bo. ář'orncíius paf , mffiďni, ÉtcřígB sJSeh'empřifíli. Iebt)
očcfámal je a fmoíaí příbugné a Bíígfc' ' £ch ipm: Bbaíi můgc fbo gabráuiti
přátele ímé. .pr; paf sBetl“ přin'cl, moby, abt) nebyli pofžtěni tito, Eteřiá
mvffeí Rorneíiuš proti němu a pab ibudm ímatébo přiiaíi, 1an i m;?
i uvbám jeho, Hančí fe. ?Iíe ŽBEtt! 3' togfágaí ie potřtiti me jmenu ŽBána
pogbmibí bo, ita: QBítaň, i já tafé ' Segíňe Rrifta.
jfem čímvět. šikmá paf meffel S ním |



— 295—

Rniímaiii.
ít) bmě ubcilofti, o nich; abc po;

logená čáft se ífntfů apofftolffýď; ml):
pramuie, sbaji fe Býti ůcela rogbílné,
nicméně ale co nejúgeji ípolu foumiíi
a fe boplřtuii.

EBřěbemfiím fluffi měběti, ěe fe
m ptmníd; bobdd) naffi citlive uaífptla
u jěiím rom'iřománím těgfoft, o tterě
c'loioět out) bobr) neguaiicí ani pointu
ani gbáni míti nemůže. 'Iěgfoft tato
gallábala íe to nátobuim a nábozena
fřěm ítnýfílení gibům o jejicl) Bogítém
pomoláui, jafog i to jejich gibomíh'pd)
oboěeiidy Sib Bpl brbl') na to, ze ieft
nárob jabo jěbiuť)čitatel praměýo Qioba,
ano že tento 23ůl) iebině lib gibomífi)
íobě oblíbil a 't ioelifým měcem gmolil.
“Erato pobrbal gib mňcmi libmi, tteti
androba icbo neboli, pobrbal pohany;
ie mčlvga lib něčifto, %nimi neobcomal,
jim uhličiti ga břid) nepomaáomal.
QBiměť 3 přebefílýd) příBěbů, ěe nechtěli
Šibé při obíugomání s.l3c'mějíti bo tomu
EBilátowa, abl; fe uepoíítwrnili, a ze
Gaillaritáufa fe biioila, ge Seziě co
gib ob ni pili gábá; mime těg, ge gibě
přijbouce bomů gti-bu, pilně íe c'iftili
a umúmali, abl) nějatě neěiftoti) bob:
cománi B pobant) na. íobě nenechali.

ŽBobobně gaflábala fe podm gibů
to iejiď; gioláfftm'ď; obvěejió. Ialž po;
magomali obtígfu co roěc iBoběm 1:03:
fáganou ga nejbůlegitějííi obřab, [tel-i);
muíi garboioátoán Boti poiogbp, auig
fmi ftp gaftaměn boti. Řbo tomuto
oBtabu íe nepobmolil, nemohl Býti úbem
nátoba mpmolěnébo, nemobl fe líbiti
290511. žReméně na to lak,—librbí, ge

jebli jen amířata ěiftd, pobrbaiice 5mi=
tail; iiečiítúmi. Smiřata ncčiftá byla,
fteréá ŽDÍojgiě ga tatomě to třetí fni5e

ímé tap. 11 probláfil f. p. 5ajic, fmině,
luňáť a t. b.

$řičinp, pro ftetě %ůl) lo ftarěm
gáfoně jaf oBřígfu, tai i rogbíl magi
mířati) čiftijmi a nečiftomi uftanoioil
tonečně 3mi59lp. ©mrtí *Báněmefíterá
příroba boffla anomenf ímélw. Selifog
ftarť) action bon'el utonc'enl íloěbo, tai
tail; obřígfa co anámfa ftarc' umlumg
6 žBobem poůbtyla mýgnamn íměbo;
pobolvně i celá gemě, tebp mfíeďn tmort)
na ni ttmi spáně obmvlt) jfou 5 flatbp,
fictoug uěfbt) iv ráji tvořil „boipobin
nat: ní, tbpg treftal ptmní tobiěe pro
iejicl) bitů; nebylo jiš tebl) rogbllu
meči tmotem ěiítijm a nečiftým, idylu—3
mfíiďni tmoromé měli flougiti potřebám
libffiám ble flood) přiročeiiod) iolaftnofti
bolu-iní). gibé mífat boli mě íivě aw
běně a m ftarěm adfoně fe galldbajici
náblcbp a gpůfolai; taf garpti, ze ně:
bylo mozno bcgc ífutcěutw gágrafů je
t noměmu ob Sťtifta aalogcněmu Šimota
gpůíobn přiméfti. E))iěliťoni nyni fool:
c'iti íě B fichťant) svobanftma obtácc:
nimi, 8 libmi, iimig ob bětinítroi po;
btbali, a tito pohané měli bc; obtigfp
tal bobte bojiti galibeui Eljogiboa nm:
íeiii měěnébo jafo gibofteífauě; toneěuě
měli na to bleběti, jat nomi mplooleii:
ci Qiogi jebi beae ivfíěbo rog'oílu mafo
aivitat btimě nec'iftýcl), ano měli i oni
S nimi pogímati tobotěá potratu.

io loffe fe gibům na míru Sřtiftowu
obráceným tat ptic'ilo, ze ílvatým apoífz
tolňm 5tobo tiíiceré podnigeli těgfofti
to tigeni nolvýd) íborů fteíťaiiiťod). ba
íám “Beti-ua gaěáttu ímébo apoňtolo:
mání o těchto ioěcecl) neměl iiítěbo pře:
íměběeni a neměběl co fi počiti. Zu
EBůl) uni 3á3račně giemil můli ímou
lv těóto múfíe píaiiýd) bmou ubáloítěd).

Řornelins byl pobau, ale mně ná;
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5031115a Bobalmjm; t. j. muz ten pognal
pramébo 23ol)a nepocbpbně tomarpííe:
nim B gibt) to (Sefatei fe gbrgujícimi,
i Bál fe Ěoba a flougil mu ble nej;
lepňibo přeímčbčení íroe'bo. „Šibem ie
neftal, fjtt'tě je čajifte' onobo olsiabu,
ltetpmg jebině čloroěf &poljanftma mol)l
fe Šibem ftáti a ltetóš Beg nebegpečen:
fttoi gimota nemohl mplona'n Býti..
lomu 25139gágračnpm gpůjobem gjeloil,
abl) fíoBě pogtoal sBetta a přijal ob
nebo ptamé učení iípáíe buffe ímé.

Gefatea Bpla ob Soppe, fbeg fe
tebbp abrgomal EBetr aft befet bobin
ceftp lvabálena, tal ze mufeli pofloroe'
Rorneliowi tu ceftn po bma bnp fonati.
ÉBraně lbp; přifjli bo bomn to něm;
Bptoioal EBetr, měl i tento roibčln', ga
bne, Ba o polebni, lterég fi mpíloětliti
neměběl. Gpatřotoal totiz neBe otez
točené, an toclyiai nabo'ba bolů jal roce
life proftěrablo a na c'tprecl) foncícl) fc
ípoufíti na gem. ŽB proftěrable je na:
legali mňiďni čttoernogci a geměplagomé
a ptáci neloefftí, tebt) gimočióomé čiftí
i nečifti. 8“ ílpffí blue: %ftaň, gabij
a pojeg. “21 třifra'te fe proftěrablo
B oofabem Doom Enelai rotaci a opět
igemi ípoufjtí a třifráte šuf onen po:
bimup blaB: gabij a pojeg. QI lbg;
&" mece: Dbftup to obe mne, já
jfem uifbl) nic obecného, čili nečiítébo,
nejebl, obpomě'cěl onen nabpřiroŠenY;
blaB: Gio Qiůl) očiftil nepram býti olveca
mjm — tu probuaen jeft “Belt ge ga:
gračnébo mptršeni íloe' mpfli lylaít)
pojlů Rorneliompd). 3 topuítil je bo
bomu a mpptam je pilně na jejicý gáboft,
na *Bc'majejid) ina příčinu, proč tento
poban je luěmu pofílá, problébl na;
jebnou fmpgnamu onobo miběni. imp;
lem fpablp jalo ffupinp 3 oc'í bncl)a'
jeho, on toiběl, ze to roůle 23031, abl)

ji; pieftal míjelih'; rogbíl me3i tím, co
gib ga čifte' a ča nečifte' polla'bá, togbíl
megi polrmt) a tubíg ze, fbpg toto fta:
togafonm' uftanomeni o gmiřated; ne:
čiftód; pablo, pablp též, gáfonp o obřígg
ce, pabla seč megi gibt; a pobanp, roi;
běl, gc 25131; cbce míti tobinu tolifo
jebnu na ftoětě.

%eimi pogornofti uafji ujiti, jat
abe QSůl;$etta mpgnamenal. Glpn'eli
jíme jiz břime, ze Bol s.Betv:prmni mesi
apofítolp, jen; po feflám' Qucba fma;
te'l)o mpftoupil lo Setuíalémě a fágal
Šešífj'e uliigomanébo; on tebt) ptmnf
galogil citlem to Setufalémě a pofitil
a umebl to ni ltajanp ímé, gibp. ?ipm'
paf ílpfííme, ge íBůI; toal./taal Rome;
liomi, pobann, alu; pomolal sj.šctra a
ne jine'bo foBtáccm' ímémn. ©luffelof
sajifte', alu; náčelníf, nejmpéfíííprámce
citlive tafe' ptmotim; pobanftroa bo cite
hoc přijal, jafo již, ptmotim) ge ši:
bomftroa obrátil a abp tal jebna cit=
lem pob jebnon platnou fe boti
ofročbc'ila.

male ílufíi tu gnamenati, je je
*Betr rovbomě Rotneliomě ponejptro
jeffel 5 žRimanp, tu ponejprm pottal fe
Seruíale'm 6 žRimem, tam; měl čajem
ílopm jalo pienefíen Býti. Sřornelius
totiz pomasel 3 robinp žímjfé a ne:
podmlmě i přátelé jel)o, ltete'á lolem
íebe fbromáábil, algp 6 nim očeiámali
s.Išetra,opli robili Římané aneb aípoň
Io úgfém ipojení B Římem; a tu
Éetromi íe naífotla nepocbpbně přile:
gitoft o moznofti ceftománi bo žRima
B nimi pojebnati a o proftřeteiď), ja:
Ípmibp emangelium sIšáně tam bláídno
Bpti moblo. ,

5?ng SÍ'orneliuG nmiběl, ze ji; Bligí
fe ÉBetr, ropňel mu naproti; i pabl
jemu ť nolyám a pollonil fe jemu. Qiplť
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$etr jmenomán Éorneíiomi ob anběIa
co proítřebníf ípáíp jebo, ob nebo; íe
íIoro áiwota bolví, i nebimno, ze íe
m $etru něčeho mvčíííbo, něčeho an;
běíífe'bo nabáí. sBrute; íe jemu až fgemi
poflonil. ble to Bylo prmní polfbeuí
nobou, ftertjmš náměítef Segíííc Qriíta
uctěn byl. *Boíub měřící, top; íe ! ímaz
tému Dtci Mizí úctu ímou projemuji
jemu políbcním nobp. mitomu to není
nařígelw, fagbť; tat činí gbobré mňle
ímé a aha; není to bomoíem') mýma
nejblubííí úctt; ! uejmětííí bůítojtwíti
na semi?

116. pm wnjímnhníen ;: jaláře.

ŽRetrmaIwííaf bloubo pofoj, jebog
pogímali měřící m Seruíaíemě; neboť
íám Erat berobeš počal je íugomati;
meči jinými bal ítíti Safoba Bratra
Sanoma mečem. ŽBiba paf, še íe to
líbilo gibům, umínil uímrtiti UBetra.
QBíabil jej tebr), proto ge ptáme meli:
fonoc Byla, bo gaíáře, a obemgbaí jej
mojáfům toíttibaní, cbtěje po ímátcíd;
jej mpme'íti merejně na ímrt. 225g!tem;
oíížíban *Betr m galáři; ale mobíitba
íe bála be; pžeítám' ob měřicid) tHjobu
ga něj. 21 tbpg bo cbtěí ©er0be6 mp:
meíti, te' noci ípal síSetr me5i bměma
mojaft) ímágán jía bměma řetěap, a
ítragm' přebe bmermi oítříbaíi guláše.
21 aj anběl *Bane'poítamií íe, a ímětlo
íe gaífmčlo ro galáti ; a-ubetim ipm-a
ro buť, abubil bo rfa: Říšítaň týdne.
21 ípabíi tetěgome'grutou jeho. 3 po:
ruc'il mu anběl, abt) íe přiobil a maat
píáííf ímůj, a na'ílebomal bo. “Domní;
mal íe *.Betr, Šem; měl nějate' mibění.
815193paf proíílí ítrae prmní a hrubou
ítrág, přiííli fbrdne' gelegne',fterág mebía
bo měíta, a ta íe jim íama otemřeía,

QI Eby; mvíííi a přeííli utici jebnu,
bneb obííel ob nebo anběI. 91 s„Išetr
priííeb íam fíoBě, řefI: ERDnípoanáa
mam, ge poíIaI ÉBán anběía ímébo, a
mptrfjl mne graft; ©erobeíomp, a ge
mííebo očefámání Iíbn Šibomífe'bo. 21
rogmaáuje to, přiííeí fbomu, the; íe
6in mnozí íbromáabiíi a mobliíi íe.
21 tbpg on tIoqu na bme'ře, mpííla běž
mečta, aby poíleóla. % jala pognaía
bIaB sBetrům pro raboít neotemžela
bmeží, ale Běgeía gpět a 3měítomaía,
ge sBetl: ítojí u bmeží. Élie oni řefIi:
ĚIdgniŠ. Dna pat tlvrbiIa, še tat jeít.
Eebt) oui četli: Šebo auběl jeít to.
$ett ale uepžeítaí tIouci; Íbpá tebb
otemželi a ugřeli jej, uzáíli. 3 m;:
pramowal jim žBetr, fteraf jej EBán
mpmebí „je Baláže. Sřegbrgem íe paf,
cbeííel &Seruíaíéma na jiné mííto.

Moůiímáni.
1. ŽBeImi čaíto jíme íe mpříběgíd;

ítare'bo a nomébo gatona potřaíi Bau:
běh) Éogími a pogorcmaíi jíme, jat
oni pobinmě libi opatrují, a mobí, abl)
je 5 rogličnód) nebeapečenítmíď) robota
Šimota mpímobobiíi a fBobumilému
jebnání namebíí. Tu jíme je mibčli
jat <Jota mpmebli gboricí Gabonu),
tamo jat bo bomu ?lbrabdmoma garni:
tali, aby bo u wěrnoíti t.)boípobinu
pcíííili; jinbr; íe mtbíi bo pece obnime',
bl) nebránili mlabence ga ímou míru
trpící, jiubp aaíe bopromági žRaíaeI
mlabiítmébo Iobiáííe bo cigé gemi, a
m Šimotč prorofů opět a opět íe anběíe'
ajcmují, bp jím pomábaíi rn rogličltlýd)
ítraíteď) a nebegpečeuítrvícý Šimota.
$Romuě i m nvlve'ut gatoně pogbramuji
SJřarii, píeíají nab uaroůením sBami,
5měítují Iibem mgftííí ení Seba a Eonečné
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flebuií fmatc' apofítoíp na apofftoíffbd;
ceftáď; iejid), 5e šaíářů je mpmáběiíce,
info; sbe pomětíno o Špetromi.

3 tobo ii; mufmitá, ge jeft anběíů
přemeíife' mnošftmí. (Ebtělf „gajiíte'25%
mňa—obu), Bt) nejmětfíí mešní; počet
tmorů [áífp a bobrotl; jeho ofufií.
EBrotoŠnemúfíomně meíif'óm mnogftmím
fmatúd) budy? napínií fíbía neBeffa',

íibcm m Iibffc' tmářnoftí. Dní toto těío
pony ttomn citi na fc Brali, abl) mobíi
B Iibmi mImviti a ob nič) mibíni Býti
a aby tai ímé pvíeíftmí Iibffe' přirogeg
uofti přiměřeně mpřvnati mobíi. Engbof

jlvffemoboucí Qiůí) je na sem mpíílá,

%cbtěie Iibeut arvláfftní uějafé bobrobiuí
; prohibiti a proto na čaBtolifo, botubg
! c'aš pofeíftmi ieiid) ttlvá, těIem je vbímá,

» ngEHHĚĚQHĚL' \, ! llllm

',/////

aby Bíabo jejid) té; Bylo ncmťňlolvně
melife'. *Brotoť “Daniel pramí :: 230511:
Iiíícomé tifíců íívuáiíi jemu, a befctfrát
tift'ct'm't fto tifíců ftáío při něm. (7, IQ.)
Sřríftuš paf fám jiftií, ge Bt) mu Stac
nebeífť) mie mg bmanácte íborů auběíů
báti mobí.

?lnběíé jíou poučí bllcýowé, nemají
tebn těIa ; nicméně mpďxígí & oněďpw
příběhů pífma ímatébo, ge fe ajemomaíi

ale no tělem tafmvým, info; iícu těla
nafíc, nobrg tělem ueBeífým, fťmoucím
a buóomním. 3 tebe obíebu imenují
fc tafe' pofívmé žBogí a mpoBragují ie
iařobl; tříbla mčíi. Žég ic mpobramií
co bitů), aby taf neminnoft jeiid) ml):
gnačena byla.

ÉDáIe pognámámc 3 těchto příběhů,
ge anběíé mpuifaií nab c'Iomčfa Bpňřej;
Him a prvnifaměifíím rogumcm. Dni
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gaiifté maií tafé gimějn'í, út'lcifíí, a je;
mnějffí cit; maií pouče tafomé šábofti,
fteté fe rogumu úplně pobrobuií; mají
tafe' můíi bofonaíejffí a B tvůíí 2903
fromnatejífí, nešli mt) Iibé. Rottečuě
jfou tv tom ftatvu ctnofti a Blageuftmí,
m tterémg nyní trtvají tai upemnčui,
ge fe nic oBámati nemuíí, ge Bt)Bnboucně
milcft 2303 gtratili. Ioto prámě jeft
mrd) blaáenofti jejid), ge jíou u 230%,
a B fóobem ctnoftmi ímtámi ipojení a
ge ftáíe na tmáí: jeho patří, jeho bva:
naíe pogttámajíce a mcIcBícc. —13*ívuft.\at
mesi auběít) rogbílomé a ftupíwtvé bu:
fonaíofti. sJst'íuwítvaté Ivýílowuě quwi
o mpěfííd) a nigífíů anbělíd), :) atcbau:
bělíd), :) nebeíttyý mocnofted;, :) dyetuz
bíned; a fetafíued). Gunti Stcomé
togbělují tvfíecft) tt) uebeffé bucbt) na
bemět fbotů čili fůtů; a fíce Berou
iména těcbtv íbotů gpííma fmatébo
tatto je togeguálvaiíce: ©et-aim, cbez
rubim, ttůnvtvé, panvmuíci, fiíuí, mocní,
Euíáata, aróaltbělomé a poílége anbělé.
thatně nám 251%)o rosbiled) těchto
wíce negiemil.

sJŠone'ma'ba tebt) i meči anbčít) toga
Iic'ni iíou ítupňomé moci a bobnoftí,
tebt; uifomu nebuň pobímno, gc imcgi
Iibmi jíou rogíic'ni ftupňomé togenpd;
barů, mtipu, moci, fill; a bobuoíti.
gčemůgeme mffiďni íobč bocela romni
Býti, poněmabg m fpolec'noíti gimi iíme
a fagbá ípoíečnoft tv fttebu ímém jiftou
rogmanitoft prací, ítamů a bůítojnofti
nempíynutcbíně gdbá. Stu má jebeu
hrubému pomáhati. íDIIabímaji ítarúm
flougiti, ftaří maií ob prací ímt')d)apte:
beňlýd; let obpočítvati, film:) má 50.
pobporu Býti flabému, gbtalví) má tvo:
bití nemocnébv, ííepébo a Iulbamébv.
íRomně to to jinvd; tvěcecb; tbv má mtip
a togbíeb , ftámá ie můbccm a náčcí;

m'fem, fbog jeft buděa fÍaBíííbo, atvffat
těla fiInéÚo, pracuje lvice tělem nesli
buďmn. —

%ebíeř tebt) gámiítiwťpn ofem na
tt), jen; rogemámi tam a přebnoftmř
jfou nab tebe pomtm'eni, núbrg ptej
iinému íítěftí icbo a fpotojen but S tím,
co fc tobě boftalo: a info na nebefíd)
nigffi anbčIé mpěňíď; iíou poílufíni,
taf fagbt) mile a rdb pobbáu butópřcbs
ftamenům fmým.

2. (Etena'tům naíiim Dube čajifté
gajíutatvo gwěběti, ge titv tetěgomé, jimi;
pttvní náme'ftef Sítiítům na četní íemřen
m;! tv ftrátu ueptiíílty, nýtu-3 co brain)
ttenct tv círfmi uafíí íe poíub cbomajt.
%emi fe fice jafbm gpůíobem fe pů;
mobně bo rufou třcífanů boftalí. inej:
ípíííe bánt) iim 'bpít) ob néiařébo ílu:
geímifa Sligrippoma, Hen); nepochybně
byl mim; tteífan. 225911)pat tv roce
436 07:patriatcbt) Summlata barvivům)
(Eubocii cííatomué, mangc'lccIbcobvfia
ll. Gubocia c'áftfu jid) ponechala m Ga:
tibrabě, čdft ale obcítata bcett ímé
Liiubocii, d)oti cííařc %alcntidna 11. Do
S'Qima, tbegto ic c'ciftta poíub cbomd a
fice fpolu G řctčgcm; jím; sJsctl: m ŽRÍIIIČ

namamettínítém galáti íemírenbyl. ucbv:
mámaií ic tpto tetěgp we čtvtáíítuím
d):ámn, jen; flame cbrám ím. Zpetra
m named).

117. mytím títkm: firmami).
3111th m funk.

s.pl-andílek)omáuí tvětícícý tv Sexu:
íaIémě bpto příčinou, še flv. apofftv:
Iomé opuftimffe Šeruíalem i gemi lub;
ífou obebralt fe ble togtagu “Balm
a miftta ímébo bo mefítetépo ílvěta,
aby tágali emangelium mfíem nátobům.

Gmatť; s13cm:gříbim obce měřícíě'
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mmnobúď; měftccb, napofíebp přiffeí
bo žRíma, tbc mnoho Ict mpučomaí
míře Reiftotoě, a obtub číbit mcfffctu
citiero třeftanffou.

*Bameí paf toeíife' ceftt) fonat, aby
i nejmgbáíenějňím nárobům boueíí
fmětío pramé min; 11)Ěoba, a ftetébog
on poítaí, Steáíffe Sřtifta.

ŠťamfoIi pžiífeí, obyčejně nejptloe'
Éá5a1qutgeíium traianům ímbm gi; .
bům, aIe iafo oni obporowaíi Segiffi :
to Seruíaíemě, taf obporomaíi i 11)jinbó '
měftecb, abl) fe napínilo fíomo *Báně,
ge obiato bnbe fráíomftmí bogi ob fonů
a báno bnbe cigincům.

Ena tčd)to ceftáď) přifíel *Bmoeí
B$ar1mbáfícm bo Yoftrt) a fága'ti tu
emangeíium. Hábl paf 111ťpftřc 111113

H[)ronn';ob natočení, řtctóš být nim;
netbobií. Een magi jinými pofloncbaí
sBarota míumícíbo. Sib—bg poblcběl
na něj Éameí, a miběí, 31:51;miru měí,
abt) ugbramen byl, iefí inemu: “Boftalo
fe přímé na no!)t) ímé! 3 m5ď)opií fe
(: dwbií. Báftnpomé bobauů, m;;
ngřeIi, co učinil *Batvel, počali bíaíitě
třičeti: 23obo1oe' 111pobobč Iibífe' šitou;
pili f nám! 3 přimebíi bneb bbft) ogboá
bene' měnci, aby jim obětomali. Io
Íbn; uíínn'eíi apoíítoíé, togtrblp futuě
ímé, a toběbíi me5i gdftupt) tfouce:
932113, co to činíte? % 1111)jíme fun—=

telm', mám pobobni Iibe', ftetiš počíta;
jeme mám, abtpfte fe obrátili ob bobů
těcbto matnbd) f$obu gime'mu, Hen);
učinil nebe i ;,emi i može imffeďo,
co; 1onití) jeft. Genoa ate npotoiili
gáftnpp, aby jim neobětomaíi, tu přifíl'i
něfteři gibé 5můřolníď) měft, ftett'nn
bbíi 531mm a $arnabáš iiá (šmangc
Iinm gmčftoloali, a pobouřiíi Iib taf
proti fmatbm apofftolům, gc tameno;
mali *Bamía, (: mutábli iei ga měíto,

bomnímaiíce fe, se umřel. Ěbpg pat
iei učcnnfci obftonpiíi, mftaí sBarnet
gbtarm'), a mffcí 6 nimi bo měfta; brn:

, bébo ate bne obeffii obtub.

% o 3 i i 111a' n i.

% _ 931%; bájťami ftartjď) pobanfhjď)
* SReÉůa Římanů meími čafto fe potní:

ban, je mnogi bobotoé ieiid) mftoubiíi na
froět bab 111pobobě c'Io1věÍa aneb arci;
řete a gbe fonali bobre' ffutfp neb i tafe'
páóaíi proftopáffnoft. Siemůge nám
tebt; bimno bbti, ge obpmateíe' Qbfterfftí,
mibonce an *Bameí gágračně uůbramií
(bromébo, přifííi na tu mpffíenfu, ge
jat on teď i průmobce jebo jíon bo:
Domě, ftcři fe obfíi tělem íibffijm.
ERaftbtaIa fe tu ta obtíž, ge Softcrňtí
miumili groláfftním jagtpfcm, ftcrébog
nebol moccn Spam!, ač jinať me mice
řečíd) mbcmic'en být. Dn tebt) nemobl
fe tai ropjábiiti a tatomé mpfmětíeni
Ébftetífbm báti, abp ibneb pognaíi účel
piícbobu iebo. 3 cbtěl nóbramenim
cborébo báti bůfag, ge ieft mbííaneem
1vae1nocne'boabba, 23mmnab abratvím,
giwotem a ímrti číotvěta. Ývfteríítí
omfíem gágraf tento iináče pojali, a ion;
bice, gebo oba tito bonměli bobomé
1110injim tať bobře un'fobiti, jato dno:
mému pomohli, dnvatně ie ftaraíi, aby
je fobě co nejmice nafloniíi. *Brotog
přimebíi míabe' býti) jim na oběti mčnce
přineíli, aby ble tebbeiffibo gpůíobu
jat občt taf i íebe oměnčiíi. ŽBibonce
sIšameí a Barnabáš co tito apogbiíí
Iibe' činí, sbtogiíi fe a jeliťog jim ne:
mobíí řečí fmon bofti ítognmiteblnťymi
fc ftáti, anamentm rogíičntjm 11fa3omaíi
iim ímůi obpor proti úctě jim nepa;
třící. *Bmtog togtrbíi fufnč čili fmtcbní
roucbo ímé, neboť to to tamějffídb fra;
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iiuáď) můBec platilo ga guamcuí nei;
mčtffíbo ručbodení a gátmutfu.

Wetnvaío to hloubi) a gibé arvůz
foíí přímí taE oíočiíi oba apofftoíffé
poflp, še prterííti fe na. ně ofupiíi
(\ ufamenomati ie uftanomiíi; “Bauval
fťntec'ně ;,ůftaí pob bromabou famení
po něm lnrgenébo Iezeti (1 5a mrtmébo
mm 591. Ufíci ímrti gaiífté gágtafem,
an ĚamBáě, fnab méně ofoc'en a mfíi=
mán Emu, útěfem fe gaóomaí. Iať
*Barva a Siarabáě ghobů nábíe ftaIi
fe profíctci a obíougenci.

Ěento příběh nám patrně a ma:
famě uťaguie, co ieft čícměf Beg ofmětv
pramé min) (: jat nejífté o. dmbné ieft
počínání jeho. s].šabá 5 ©1951;bo (5969,
apoměrt) bo paměti), giebnobo fíííenf
ftmí bo brubébv, afrajnofti bo frainofti.

$% pramé mírt) ncgná číomčť
$oba, — fmůj půmob a ímůi cíl, ncgná
pomoíduí ímé, bůftoinvít fmvu, neguá
můbec bůftoiuoft Iibíťou, ani; guá cenu
měcí na ímětč, a proto; neumí ani
Tebe ani ímébo Bííguíbo patřičně fi má:
šití, ani; měcí moubře ušímati. Sřeboť
fbe není praroé mil-p, jat tam můše
Býti iiftébo pramibta pro togumué
a iifté iebnáuí? 3m; Beg mít-t)můge
číomčf měbčti, co 231W meíí a co sa;
pomáhá?

Išroto Iibe' min; nemající uín'baií
na roglic'né bcgccftí ; m fftěftí neumějí
bráeti míru a m ncfftčftí neumějí tr:
pěti, fnabno fi — goufaif.

ŽBag ft, mílí) čtenáři, té miíoůi,
ge uatogen ifi na té bobě a fraiínč, fbe
míra a fice pratvá míra ofmčcuic tag:
bébo číoměfa, přicbágejt'cíbo na tento
fwět. 3m; In) íe něcv tař ncímpfínébo
mobío ftáti u náě, jato fe ftaío mím;
ftře? 3m; můáe w těcbto hned; tobe
Iefati ta mpffleufa, ze fe Bobvmé nab

mčftcm aneBo mb obcí gagů a 051mm;
tcíům ieiíď) mftíti Buben? Bbaš mffiďni
nemímc, ze mi) námi Bbí moubrť) a Iaff
farm) Hjůť), jen; nás neopuftí, pofub
fami fe bo neípuftíme! %ag fi tebp,
milí)čtenáři!baru fmaté míti), fteroupta;
má víměta, mramní fmoBcba, pofoi aíáíf
fa gatuítaít) bo íméta, a m fteré mffe, co
lv mtalved) Iibfťtjd) flíčnébo, ttáínébo a
oúíagujícíbo Mt, fe gafíába', a pečuj
pofub těbě mozno, :) to, abl) ímatá
míra fe me froětě ubršeía, roghvétaía
a m ftbcíď) Iibffúď) bojnéýo emoce mtr
bámaía.

118. šlrnmí [nřm rírlmnní (npo
uhlíků)

Učili paf nčfteří 3 Sůbífn: mohu:
bete Ii fe obřegámati noble obyčeje Sviní;
gín'olva, nemůgete býti fpafeni. Ié;
i něfteři gfeftb fariíejífé, ftežíg M)!i
ulvětiíi, pramiíi: Be muíejí obřegamáz
ni Býti ti, jen; apvbanítma fe obrácí
na míru fřefťanftma, a že íe jim má
přifágati, aBt) gadwmámaíi gáton Emei;
Šífíůlv. Iebt) Mili fe apofítoíé o.ftarffí,
abl; to togmágiíi. 21 po umoDém mp:
n'etřomání nfnefli fe a měřícím naší:
bili inf náííebuje: „ŽBiběIo fe čajifté
Quďm ímatému i nám, gábnébo mice
Břemene na máš nemsfícibati, frontě
tětúto potřebnýď) měcí: aBpfte fe gbrz
gomaíi ob měcí obětomamjd) mobíám,
a ob ftme, a ob ubámenébo a ob fmiíf
ftmí; ob Hetúógto měcí Bnbete Ii fe
oftříbati, bobře učiníte.

% o 5 i i m &n i.

932W ppn'ná (: nabutá, info; 5 bw:
bé ftrant) botíimoft přemrfítěná a ne:
rogrvágená byh; čafto příčinou rogmín'ef
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m círfmi. Qať ga čafů uaffii, taf ga
měřů minuWi, taf tělo fe m famúi
počátcíi círhve. merogmágeuíborlímci,
fteříš ge Šibů, amíáffť 3 fatifeů, ftaíi fe
fřeffali, gaftámaíi mínění, ze pri) řašbť)
mian mufi fe bát prmé oEřegatř,prmé
ftdtí fe členem mvmolene'bo nárobu gi:
boivífébo, a potom teprm „žemůge býti
fřefťanem,a fpcíuběbicem 30ng eŠťtifta.
Řřeífane' gpobanů pomí, Bránili 1e tomu,
\vfíím prámem íe bomnfmaifcefge fftge
Segíffe Řrifta gáfon ftató, tterť) jen
přípramou 591 pro gáfon normě),stuffeu
ieft, a se není potřeBí bále bbáti přebz
piíů jebo obřabníi. QIna ieiii ftraně
gaftámaíi fmobobt) fřefťaníťéíami ímatí
apofftoíome' *Batvel a ŽBCIUIGÍMÍŠ.8“ na;

ftaít) 3 trio bábfi; nemalé, Etere'ácit)
fe ffonc'iíp, fmolán Bp! 1'něm to Serufm
Íema, a celá mec nm přebíoáena f tag,:
bobnutí.

ěněmu přebfebal a poílební roč;
bobnuti učinil ímatť) EBett, co bíama
celé círfwe; přítomní Bpíi apofftoíome'
a ftatfíí, to ieft fnčgi. Gpoíebajíce
ie na &afííBení 290311050 Žmiftra, ge
„nm; blba neb tří fbromágbčni Eubou
me jmenu Šebo, ge Dn Bube meggi
nimi" (SRM 18, 20), a ge „Qui Tma:
n'; i oni hubou íměbectmí ropbámati
o Sněm“ (San 15): náíegitě tcgmaguií,
a Eencc'ně rogia'cuií gc'iabnou otágfu,
a uftanomnií „m Quin Matem/' ge
gáfon oBřabní nemá mice píatnoíti
pro fřeffam), a ge círfem fřefťanífá ieft
íamoftatuá, neobmiííá ob5áťvnagibomífe'z
bo, pončmabgžóůí) již prniI, co; nagáEonu
ftare'm ba)! přiíííbií. Qaf jaře jábro
proíomí mořepinu, m fteré uůamřeno
51910, cit) fožem) mohlo gapuftiti bo
Íqemi, a co mocní) fttom wětme rogío:
Šití: tať i gmo Dorčičné, jím; círfew
fe mprogumímá, opuítiío úgfoufiránfu,

fínpint) nárobníbo, šibomíťébo adfona,
ah) fořem) puftiío m ftbeíi mfíei
nátobů celé gemě, a přinán'eío nejít-ei:
fněifííbo Dumce ctuoftí u meei libí.

sBamátnť) mýnoš íuěmu Sernfa:
Iemfřébo, iímgto círfem obíoučiía fe
ob gibomítma, počíná B mbgnamnúmi
romn: „QBibělo fe gaiiftě Quiu
fmate'mn i nám," to jeft: Qniufmaz
te'mu, fIíBeue'mu vt Segífíe Řrifta, co
řibiteíi íe mibělo; a nám, co náměftřům,
gáftupcům a náftroiům Sebe fe mibčlo
ta! uftauomiti. Qui ímah'; půfobí
tebp B cítfmí 'uc'íci; a tohoto ípoíupůz
íobeuí Quin fmate'bo byla fi círfem
lvábt) bobře poměbomá, fbpfoíi togbo:
bomala me ípatei :) mčcei lvírt) aneb
mramů fřefťanířbi.

©němů círfcmuíi, ga přítlabem
a morem fnčmu Seruíalentífébo, gaz
báieno po mňetfa ftoletí mnoho, swíáfítě
m tt) bobr), Ibt) cíthvi tveIife' nebegpe:
c'í brogiío ob fagiteíů míti; pramé. Qať
61:1 fondu íněm obecní; 1.913.325 to mi;
cei proti QIrianům, fteříg upil-ali, ge
bt) Segíč STL—mužBp! tafé Qobem, pra:
mice Sej býti pouge číoměfem. 53. %.
381 íněmolvano m (Sařirabu poprme'
proti ftoupencům SDÍacebonia, fteříg
upil-ali, ge Bt) Qui ímatý 591 tafe'
ŽBogífou oíoBou. Genem) brzdný m ná:
ílebuiícíi boBái proti rogíičnúm fa:
cířům, oBtagoBorcům, togfoíníťům, ia:
E03 i proto, by příttg učiněna byla
utramnímu úpabfu buiomcnftma i Iibu
me měfu ftřebm'm. i)?ejffmčleiffí safe;

bání Bnío LVEB.1215 m irámu Bare/'
tanífe'm m žRt'mě, při něm; přítomno
5910 412 bifhlpů a 1200 iinýi bobno:
ftářů cítfemníi, a potom I. 113.1414 —
1418 m Roňnici, mg iousenv učení
a jebnání fraiana naffebo, „bufet, 0.
the; přítomno Eglo 18.000 fněgí, a
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150.000 cisínců. E)?eibůíegitčjffí paf
fněm obbúmán m Itíbentu, 8 přeftám:
farní ob tofu 1545 až bo tofu 1563, '
the; učení círhoe tatoliďé proti bíubne':
mu učení Slntra, 51oíngííbo, Raímina
a jící) ftoupenců jeft iafně mpíwě:
tíeno.

Řbofoííro mořona'nooí fněm obecný,
to ieft tafomt'), n) ftere'm ceíť) obor
třeffanffo, aneb aíefpoň meíifá čáft iebo
gaftoupena Bola, máti) přebfebaí jemu
ímatt) otec ons ofaně, Eno gaftoupen
ítoťnni pínomocníh). QIponěmabg 'Bán
Sešíě apofftoíům řefI (Qui 10, 16)
„Řbo más fíoffí, mne Hoffí, a fbo
mírní pobrbá, mnou pobtbcíf' a (Wat.
18, 17) „iefbíí ge Íbo ani cítíme ne:
upofíečbne, Bubig toBě info pobau a
pnbíifán,“ to; wěrní fatoíící mábt)mii;
tůní B orbotou přiiímaíí učení, inf ie
Eiffupomé ceíébo fmčta fřcfťanffébo
motlá'oaíí, niifítční jfoucc, gc níftemf
Eíoubítí nemohou, Íbn; ípochaií na
círfem, fterouá sBameí nagómá „fíoup
a utrorgení mambo" (Iim. 3).

sIšoííební íněm cítfetoní gabáien
Dol m Břímě na Eonci tofu 1869. 23910
tam ga číánef toíro probíáfíeno, co ob
nepamětnmí) čaíů ingot) ob 350311196;

fřeíťanů měřeno Bolo, še totiz floatť)
otec čiíí papez jefí přeb onmíezn bájen
“bušení fmatom čííí jeft neontoíen,
Ebo; co blama círfroe na gáfíabě jma:
tébopífma :: apofftoíífe'bopobánífíatvnou
číní púboměo me \oěced; míru a mramů
řřcffanffóď). i)?epřáteíe' nafíí míru čio:
mnffně namíonmaíi Ubu, info Bt; BDI
mpeg toůoeč, tebt) ro fagbe'm přípabn
probíáňen ga neomuínébo. Qhoffat to
baíefo jeft ob mambo, jaf i úmnfín
ono!)o fnčmu. 9m; mime, ge mpeg ieft
a gůftámá číoměřcm, Hen); ieft ta!
boože bříóu pobroben iaťo inn) číoměf

a Hero; tafe' může ffiamán Bóti info
jíní) číoměf; pouge to tout pábu, fbe
mínroí meřeině :! íIamně co náměítet
Šegíffe Řriítn, nějafťpn ivorem ro círfmi
aneb iinon bůíegitou příčinou mooíbnut,
pouge to tom bábu probíáfíena jeho
mýporoě'ů ga ptambu jiftou a neo:
mylnou.

s.Bopteime gtoboto 5ří5ení nafTí
cítíme, B iaiou opntrnoftí a bůíIe:
bnoftí ona íí webe u lvoflabu učení
gšogíbo. (Eo to ní bůlegitébo fe naftu:
tuie obe toffeó Biffupů to 5raíon útoabu
Bráno [*úti mnfí. SRiťDo fám 0 [roč
ujme neímí činiti pobftatné anténu,
fagot) muíí pobříbití fe obecnému utne:
ffení. ŽGěEjeben po hrubém běbí má:
poměbí fněmomní a taf ubtguie fe to Cítí
Emi froornoft, iebnota a totognoft učení
nejnoměm'íď) učitelů B nčiteíi miro
prmními. ŽB tom Iegí rufoiemftroí,
ge jen to círftoi bocúa'gíme mambo a
Mív

119. armel me jíliped).

$tofícb pat *Barva mnobé haiint),
přifící ie (žílou bo íšííip, I)Iaroníf)o
mčfta žDčace'oonie. 9511 To ben foBotní

mpňlí $a bránu fřece , fbeá 6511)an
moblení a fbeg qumiIi Íšenám, ftere'g
fe tant fefílt). ŽŠoIa megi nimi jebna
Šena jmenem ania, probámačfa fiat;
latu, měrná to ctiteltnně žóogí, ieiíáto
frbce otemřeí 53611,ze pogorna byla na
to, co íBaloeI pramií. 3 uměňila ona
i mefffeten tůru ieií,'a přijumía *Banaía
a Gilu bo bomu ímébo. ětaío fe
paf, Ibn; jebnobo bne mí tmobíitoě,
potřaía íe S nimi iebna bčmečfa, fteráš
měla turba měfítíbo, a přetpomíbáním
Buboucíď) měcí meíifť) ugitef přináffeía
pánům imám. Ia ffía ga nimi a mo:
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tata: Iito libé ifou “učebnici žBoýa
nejmýěňíýo, Eteřiggwěftuji mám ceftu
fpafeni. 21 to činiía.po mnoýo bni.
sBarnet ate, miba, geh; to přebporoibáui
pocýágeío ob aíéýo butýa, oBrátim fe
tui řeřt: $tita3uii tobě me jmenu Se;
giffe Řrifta, abýB mýffeí ob ní. 3“
mýíTeI ti) tu bobimt. %ibouce paf
páni ieji, ge obema naběie giffu, 313011;
řiíi Iib proti nim, a (ýýtimffc je, při:
mebíi přcb ouřcbnifý a ření: Žito libé
ifoit Šibé a bouři naňe mčfio, a mě;
fiuii obýčeie, tterým náin ncfluffi 3a=
dyomámati, pouěmabg žRimané jíme.
Duřebnici tebý baíi jim gtrýnvuti obělv,
fágali je metíami smtfťati a lvíabiti
bo guláše, přifdgawfíe ftráguému, abý
jiš) pilně oftřiýaí. Gttágný maie taz
řvmé přifágáni, míabií ie bo ueiýíuíw
ffiýo žaláře, a femřeí noýý iejiď) fíabou.
Žebý » půl noci 213mm!a GiIaB mo;
inIi fe a týmáliíi 230%, teď ge ie í'íý:
ffeíi mn'iďni, ťteřiš bbíi m galáři. 27h:
iebnou ale ftan fe meIífé 5emětřefeni,
tař ge fe poýnuíi gáflabomé gaíáře,
mffecfý bméře fe otemžeíý, a mfíeď)
\věgnýď) otomý fpabíý. Iebý procitim
ftrágný guláše a miba bméře gaíáře
otemřené, mýttý meč cbtěl íe gaBiti,
bomnimaie fe, ge měgnomé utefíi. 3
mófřifí *Bamet ýiaiitě: ?Rcc'iň íoýč nic
gíéýo, mňať jíme tn mffiďni. ?Bgai
tebt) firágný fmčtía a mfíel bo guláše
a třeía fe pabí "Bamíomi a žilami
inoýám a mýmeb je men četl: $áni,
co mám činiti, aBýď) Být fpaíen? 91
oni četli: QBěí:ro'íBána Segiffe a Dubeč
fpaícn tý i bům tmůi. 8“ tágati jemu,
a mňecýnčm m bomě florou sBáně, a po:
řítili bo i mffeďu c'eíeb jeho. Státu)

pat poíIaIi ouřebnici ffirááuégnu, am)
sBamía a ©0111 propuftiL inet! aIe
“Barnet tpoííům: Duřebnici nás ani

nefoubiii, ale smrfťaii nás meřeině,
jefíto žRimane' jíme, a míabiíi nás bo
guláše, a nýni tajně nás Qtčiiptopuňiti!
Ene taf, atc ať přijbou a íami náš pro:
Rufii. Řbýš ufíýffeíi ouřebníci, gelu;
%Rimané Býti , báli fe a přifíebffe vb:
profiíi iiď; a gábali, aBý mými 3 měfta.
%ýffti tebý ge guláše, a by; potěfíili
měřicicý, obeffíi.

moaiimáni.
1. Sběmečfa, fterág fe $ í.I3amíem

a Giíou podala měla bucýa měfftiýo,
a meíice cýmáíiía je řEouc, ge ifou fin;
ŠeBníci šBoýa neimýšffíýo. Sat fe má
těmto flomům toguměti?

©uď) měňti jeft bud), ťterýgpřebf
pomibá měci Bubouci; proto ím. pro:
toci nagýmaji fe tafé měntci žboái.
3be ate nemůše řeči Býti o gábném
bucýu, ftetýg gmoci 9303 přebpomibá
měci Bubvuci, neboť bimta, o ni; řeč,
Býía poýanřa. 3m gřcimo iefi, ze gíý
bud) běmečfu tu opanomal a řeči jeji
f ofíáícni Icýtoměruéýo Iibu ušimaí.
$Břehpomi'baíai omffem Bubouci lvěci,
ale gbali fc břebpomibáni jeii tafé mt),
plnilo, to iv piímě ímátém neftoji.
S)?ůge býti, ge buď), ftetýš ji mIábI,
při ímé Býftrofti aminoýýd) přítomnými)
mčci ívubií boÚře na iiď) tvýííebef
a proto; mýííebet ten přirogenou fiíou
ímou přebpoměbíti moýl; ale můge tafé
Býti, ze toíito ýábaí, info; i ga nanicý
bolapobmobm' Iibé jiným bábaii, a gýá;
bánef mgbý něco fe mýpíni ač mětňi
bit ie nemýpíni. ma to, co fe nemýg
plni, Iibé fnabno gapominaji, co fe ale
náýobou fpíni, to Býmá přebmětem
pobimu a giebnámá čafem meiifé bů:

měrý ýábačůni.
Gm. Epam! iýneb pognaí stého
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budu, jen; gbfmťp míumií a nemobío braměía a ob balífíbo bábání jaro;
bo 5mť)Iiti, se tento buď; jej a učení í ob dymáít) *Bamlomt) upuftiía.
jeho mnďnvaluie. Bbrogií fe dmáíp 3 to!)o mibno, jat mne!)o gáícgí
gfébo bučin, neboť nemohla cbmáía na d)!báíe gíýď) a bcgbognýď) libí.
tata 'Bóti upřímná, Bvíaf gaiiftc' úonc'ná Scjíd; cbmáía lvgbi) ieít pobegřeíá a
a pobmobná, ftctág nejípíffc měIa f(ou: pobífvčná; nebíebáť Ieč jen pobmob a
Šití jen f tomu, aby *Bamel a učení f(am. ŽBI'OÍDŠEby; ie EtoBě Bíígí čio:

*! A !; +“
„„_wem—.,

žiť—:e.:; __M
F:.:

5;—

“říše:—fy' :
£\

___—š

?

%_— &;f\ ;
\\ \\,Éšš

“Š
% 

,////__;.;“—

iebo c'aíem přifflo m bobegření a m upo: měf 511)a úíiíná floma f tobě qumi,
tvrzení 11mffeď) romafltljď) libí, mámě toBě Doubíebnie, anebo tebe u iímjó

proto, že pogímaío foubíafu a meIeBem' | mpnáffi, měř, gc iebná info ptáčnít,
oíobl), ten; gíým buchem pvfebíá Evia. i jenž na číbabíc přefráíně m'ffá, ale
sBrom abt) ufíe'l tatomé fífobíimé cbmáíe, jen proto, aby nerogumné ptactmo při:
oBořiI fe na budpa &lébo a mppubií ; íáfaí, polapit a paf bo t ílvtjm účelům
bo mocí *Báuě gbímfp, ta! ze ona na: \ mpušií.

20
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2. Rho; pání této běmečrt)míběíi,
ge obema iim naběje giítu, abončili
Iib proti ŽBQmIotoi. 3 tobo mibt'me,
ge pánomé bímfl; Brali plat gbábání
jeiíbo, sBongiíi tebt) fntutnébo ftamu
jejíbo fobobacení febe. íDíiofa tato
Boh gaiifté neBobá, i; proto, se upabía
bo rnfou tatomťym oňemetnífům, fteí'í
; nefftěftt' jejího Brali ngitfo. Sat
gfagenébo ftbce tito libé Boli i gtobo
mpímitá, že tím; nefaíébo gíířn ímébo
ngbtamcním tímto goameni ifou, brof
gně fe mftiíi boBrobínci jejímu, “Baf
míomi.

$obobnť)ď) baneonífů fe poíub na:
Ie3á u meliřoď) měítccb, fbeg mnogf ga:
Báíeči :: gabáícčfp uiímaií fe satonía:
nod) aneb ofiřeíocb bítef, aBt) ie mp:
ííIaIi na gebrotu ! fmtjm rnfonm. Dni
tařométo běti itbmalně fíatí na fípinamé
babu), loofííají ie ro gimč polo boío
na ulice, učí ie máti a fe mffeliiaf
co mrgáft) pitloožiti, jen not; 511qu
mííofrbenfhoím ofoíoiboucíd) a přineflo
tobičům čili pěftounům flotjm hojně
aímugnt). (Eo můge gtěcbto běti při
taťowém námobu a při gabdíce Šebraioé
fe ftátř, Ieč pomaíomači, globěioloé a
gíočincomé?

Siní pobaní banooníci me meli:
toč; měfteď) jíou ti, fteří f(nšebné
bímft) naiímaif bo f(ngbt) aneB bo
bomů moc!), (151)je mpbaíi břícbu fmiíf
ftmí a gtoboto břichu iejiď) Brali mi);
gimu froou.

$Bobotofa'm této banebnofti abc
ien proto abpd) bal ron'em tobíčům,
fteří jfou nuceni bcert) ímé báti bo
flugbp me meíifoď) měfted), potřebné
moftraop. S)?ecbť íe bříme přefměbčí
opoctimofti bomu, fauně bccrn fmou
gumou! Sab; Boroš Eonec těd; nebo;
5155? bímcť, ftetég pabnou bo ruinu

tafomóm Bobapráabnóm obcbobnífům?
?Iť nic nebím :) gtrátě íměbomí, o ftrdtě
mnitřníbo ..pofoie, a o ftrátě měčnébo
fpaíení těóto bímeť — na to pouge
uťági, ge foneč jejiď) Bowá — buníná
a. Boícfti plná nemoc, negboiitebíná
cboroísa, anebo gimot to fágnici a fmtt
m trcftnici.

3. S)?áííebef oíočení, iebog fe páni
běmečfo ugbtamené proti sBanaíonai 'a
Gííomi bopuftili, Bo! ten, ze přebfta;
mení oBce %iíipffé balí oba iafogto
cióince, fte'rí Iib Bonřt', 3mrffah' a pat
bo gaíáře temného míabiti i nobt) ieiiď)
ťíábon femžítř. máta Bp!bruř)ofomů,
tlnfté břemo totiz, jat ii; íamo ííoroo
floěbčí, fterégto otmoro čili bírami opa;
třeno bolo, bo nichz no!)p čaiatnď; fe
bámaít), abl) Bu'ó méně 5115 mice toga;
mřenn gůítaíp jat pro uBeapcčení měgnů,
tai i pro přibání iim Boíefti. —

DB:! měgňomé fta'íi me ímém nez
gaííoušeném utrpení amugiíe, Ba oni fe
co náfletoloníci q„Sáně„obo těffiíi, ze
pro Rrifta příťočí trpí ; neboť ga půf;
noční ticboftipěíi d)!báíopiíně žBoDn
ie mobIíce. %ecítí Hábo ten, ieooá
buď) pžgbťnoá m neBeíícI), meče Iettm
Iian. (Einiíi tu bIe přítlabu ŠDatoiba
ftáíe, jen; gpímá: „D půínoci mftámaí
jfem EmeIeBení Stein,“ a bíe přítlabu
S'eremiáffe protofa, jen; ti: „ŽBftaň,
točící) ro noci a woíémei info mobu
frbce froé přeb oBíičciem žBáně," ano
jebnaíi bÍe příflabu fantébo ÉBána, jen;
neiebnu noc gceía na mobíitbáď) trčí;
mit. —

Inf nábotom i m cíttmi 2305 fe
togmobía Bběnt noční, migiíie a noftur:
na, na nich; cbmáía 23031 fe ogomaía.
Gmatí Dtcoroé připomínaif, je ticho
noční činí bufíi mice botomou a fcbo:
pnou, abt) fe „Boba mgnáňela, jeffto
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Břemena bíutu benníbo gbamcna icft.
“Brutog gui pííeň cítfemní:

'IDuífe m noci Ivt-e bíebá,
mpíl ruce tické gun—Dá,

ja! nás prot-of Etomu máš?
a inf ffutfem Š13mm láše.

HB nápotomníď) boBád) tpto not:
tutna čiíí noční pobognofti lv círfmí
obyčejně givečera fonánt) jíou, iafog
a; pofub m mnobúď) tofteííď) přeb Debt)
Žiogími fc běie, čemug Íib tafe' „bez
binfp" řífci.

mam; čtenáři! i Iobě fe čafem
přibágík ge muííš noc trámiti m Bbění,
hub je ifi na něiaté bííbcc, 511%ze ne;
moc něfterébo 5 tmúd) bomácíd) gábá,
\\Bpů Do lv noci obílubomaí, Bu'ť) gc
míaftní éuralvoftí ifi ípánfu gbamcn.
%$tafomijď) bubáci) připumeň Toběpřínab
ím. *Bamíaa prmuíď) fteíťanů apongij ta;
fomé boby, (1595 i Il) pěl cbmáívgpěml)
$obuaneb mbuchumoinI ie. Ěíutnetvíí:
fo potěfííě mtm ímou, ale mgběíáš ifrbce
ímé a 5íffáš foBě miíofti, ftere' 23131)fIí:
“bil mffem, 5503 ho profi me ímeuu
$áně.

4. ©MM fe gemětžefení. Se;
mčtřefcm' toto pobpňomaío ceíým mě:
ftem, jat miběti gtobo, ge ftaroftomé
mčfta ifouce přeftrafíenř, grána iinaf
nešli mc'era jcbnaíi. % Bp! tento btognť)
úfa; gaiifté obpoměň 23031'na mobíitún
a ólvdlopifně bmou těd; mučennítů, a
iařá náííebfem tobo bpía ncímírná
měna m vfubu apon'tola íBamIa im ímťy
fíIcní Iibu filipffébo! Baldžníf mnbč:
nen raclbvtem obtub polvflaíúm pofpíz
d):i bo guláše, aby našel, co fe tam
běje a jf0n=íi měgňomé poípoíu. QBiba
ale, ge mefffett) brvéře, jen; to bíubz
fííbo guláše mebou, otemřínt) jimi, bo:
mně! fe, še utefíi měgňomé a tu Boje
fe neímítnýď) point, ge ie uptcbnouti

nedbal, ibnet goufaíe cbtěí íamowraš:
bou učiniti fonec gimotu fwe'mu. 211:
“Bamot pugnam po anameníď), jimiš
galážm'f ímou gonfaíoft iemií, com; ga:
ltlýífleí, gabrgcí bo moíaic: mečiň íoBě
nic glébo: ?Bňiďui ifmc tuto. Šuf
pratiI ÉBameIonu frutoft, B iafou fe
gaIářuít fněmu chutnal, maje ga to, ze
ta! po ímém úřabě jebnati mufí. In
paf gaídřníf cítil nábíe new!)íímnnou
úctu ! lihem, jímá net—ciatafolvébo ímé:
bectmí poífptía, a fteři mobouce neu:
tefíi; i cítil “mít a šel nab fwým pře:
befííťnn iebnám'm a pabl *Bawíomi a
Giíomi fnubám, aby tím poťoruúm
činem občinií, c'ebo Bv! bžílve fe bo;
mínií.

?íno, on ibneb mpmebí je 3 bíuóffí:
bo žaláře bo fíně a pramil fnim:
sJSáui, co činiti mám, abpd) fpáft)
bofíeí? Sig imcnuie ic nám), (151)je
uctil, jiš tága fc na ceftu fípafcm'
lveboucí, měba, ge tatomé bříme *Barva!
učit a pro učení to oíočen BDI. E)?a
to, try; fu)! Spameí Šafářm'fa ibům
jely: mefflereu poučil a míru m &“rifta
lv nicí) mgbubií, polití! je.

Bemětřeíeuí gatřáíío tem) buffí ga:
Iářuíforvvu a Šimotu iebo ího) fmět
baío. QIIc toto gemětřeíeuí otřáflo
i frbcem ftaroftt) a úřebnífů měfía.
Dnif aaiifté pcgnaíi, ze probieffiíi fe
proti “Bambini (\ ípoíečnífu je!)o, ftp;
ani neímfíemífe je, baíi ie mtífati a
gaíářomati. QBiběIo íe jim nyni co
neiípífíe Iibt' těchto fe abamiti, abt)
n'ěiafá nepříjemnoft jim gtobo nemge:
fila, proto; pofíaíi Biřičc B mgfágáním,
abt) gaíářníf ic ibncb propuftií.

sBarnet aíc pobaněn Bpm na tomto
mčftě nechtěl B hanbou obiíh'. Dn
štět mařeině oíprameblněn Býti, aby
ínab gpobanění jeho ofobp, fíomo

20*
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ftere' but fágaí, neutrpělo té; pobanění.
ŽBrotogbaí mgfágati přebftamentjm měfta:

„Btnyfřamfíe nás meřcinč, begfoubně,
náB žRímam; míabiíř jftc bu žaláře a nyní
taině mbbánítc náš? Sne taf, ínmi
přijbte avmbmebte náš.“

11 žRímanův bb! tuti; gáfvn, ge
gábnť) měnf'an mímíh), ani; ten, Ebo;
pogíwaí príma měnťaua E)?ínlíféboob
gábnébo neímčí ['bti zmítán anebo biče;
mán. Into ptáme bbío mýíabou 1—05;
Iie'm)d) měft m říffi řínlffe' & roýičnbcb
robin, ftere'g fice rv jinbd) měítecb Šití,
ale tebe máma fobě gáíínbami _ímťpni
bobbíi. 3 tafome'to robim) w Iarfn
ufebíé podjá5eí iÉBameI a proto; ntobí
fe na toto prámo ímé obmoí—ati.
Sřbbg paf to biřičomé ftarcfiům
měfta obía'fiíi, níefíi fe tito nemáío,
jeíiťog poanaíi, že probřeííiíi fe proti
35;me meími mágenému a bůíegitému.

in fe ftaí meíifť) obrat měcí, ge
fonbeů ftaíi fe prcfebníci, neboť přímí
farní f *Bamíomi a Gífomi a profili
jia), abl) mnfííi 3 měfta. *Brofíli
tetu) ga obpufftční a gáboftiwi bpíi
obdpbu jejid) nepocbbbně pro ntifíení
Iibu i pro míafiní begpečnoft apofftoíů.

3350; tu nemibí patent) prft 230312
(Sí5ínci přicbágeií bo měfta, gutimá
nenáwift lvbdMsí proti nim, left bába:
ffá i wanna Iibífá ubuffnje fíoma na
rteď) jeiiď) a oni pobřbeni iíou ga gima
bo temnofti pobgemní. $( ble, co ne;
1110in mvfonati na náměftí, fonají pob
semi. Glnébo šaídřnífa fřtí ptlvníbo,
pat jebo bům, paf i jiné. *Břebftansen:
ftmo měfta famo bojí fe mocnbcb flow
jejiď), ne jiš rvsřaat) bámá jim, má
jen ptoíbt) pro ně; netoíifo fe ctí mebe
ie ge gaíářc, aIe profi je, abl; mnfíli.

Ěat fbe mídbne ?Bůb, rogpabá fe
protimné náfilí Iibífe' jato pamučina.

QI h) 593 íe bál gaftámati fe 'té míti),
fteron taftv počali tomiřvlvati fmatí
apofítolé a [tetouz tatto QŠůI)pobimně
ítřebl'? ip buě fe bdí pofmědw Iebá
fomááuúd) Iibí u mmuámání iejím?
Dbítup tv ob tebe. Šíří; *.Báněa učení
utřigolvauébo jeft a gůftaň cblouba,
čeft a ílálva naffe!

120. šlamel m athenúd).

*Břiííeípaf 'Bameí bo QItben, bíam:
m'bo měfta řeďe'bo, a garmontří fe meími,
mita obbmateíe mobIofIngbě obbané.
Dbrátií fe “Barnetneim-mé fu fraianůtn
imám, a fágů! me fíťoíe jejid) i na náf
měftí těm, fteříg fe tam fbromášbímaíi.
23in paf megi pcfíuebači něfteřt'mnbr:
cowe' pobanfítt', fteříg fínfííee nome' učení
*Barvíomo, cbbtiíí bo a webů bo 911104
ragn, t. i. přeb nejmběňí atbenffou
rabn. Gloie tem) EBameí nprcftřeb
?Ireopagn řefí: Emulgiatbenfítf, mibím,
ge jíte nab míru pnbogní; nebo prvobáz
geje fe po měítě :( miba mobít) mafie,
naícgí iíem tafe' oltář: na ftere'mg piáno
jeft: Sřegnáme'mu 23ch. *Brotoš co
mi; ctíte nemajíce, to já měftuii mám.
Qiůb, jen; učinil fmět a mfůebno, co;
rv něm ieft, ten nebe a Šeměifa pánem,
nebbbíí m ebrámed; rutou bčíanúď), aniz
ob rutvu Iibffbd) obílubomán bbrvá co
něčebo potřeben. Šuf íám bálvá wn'ecbz
něm gilvot a teď; a wn'eďo. ŽB něm
gijeme, bbbáme fe a bvtuietne, jařog
i něfteří glvaffid) báfnífů ptamiíi: Web
jebo nn.) tég rohem iíme. ŽRotem tebb
jíouce Éogím nemáme bonmímati fe,
ze gíatu neb ftříbru neb famenu aneb
rptiuě řemeíía a mbmgííu Iibífěbo bog:
ftmí jeft pobobno. QI 6an této neměz
bomofti přebíebnum Qiůb nbní atvěftuie
Iibem, abl) mfficfni mffabt) pofání či;
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niti. + Iafto bále mhnvč $a1veí, meíicefe ííííiíi. Řogegnámaíiíe amíáfítě
givěítomaí »řídmb, fmrt a 1v5l'říffení čtvrt) ftmnp, 5 nid)3 píímo fmaté gbe
Segíffe Šrifta. % uměřili mno,;í ítomům bmou připomíná a fice mnbrců ftoícftjd),
icbo, mc5i nimi; ©ioum'iu3 ?lreopagita fteři Bp'íi me ímád) mramuíd) pozabamz
a zena jmenem SDamariB. cítí) poněťub přííní a mubrců epífm'cj;

_. ' , ífúd), fteří gafe bomcíomaíi mffech)
Moa: tmaut. roůfoffe íměta, toíiťo iifté min) 11)img

Žltbem) 59h) bíamní měňo semě pogímání gábajícc. D Bptofti pramébo
řeďé proftuíé uměním a nčenoftí mu: $oba a 0 bůftoinofti buffe Íibffé ani
brců, je; tam měli ňfoíp ímé amnogítwí tí ani oni ncměfi pojmu pramébo.

-\ÍÍ\ÍÉ_

Í/ZŽ _. '(Il/Í/ll 1/1/'1

“Dáte fe n\prmmuie o tcbbcjfííď)
Gbpmateííď) Mtbeltíťód), gc Bpíi mcími
„gměbamía smíáfftě tcigincům gbmořilí.
SID fc gafíábaín pončfub m gpůívbč ic;
iiď) gimvta. 9%an mugcmé či občané
žltbenfftí pogůftamuiícc práce fmúáiu'č
potřebné ímúm ottofům a Šcnám péči
:) bomácncft, trámiíi ončeině celí) ten
na mcřciném námčítí a lv obecné tubě,

nlíabýd) Ščefů ga íeBou táhli. Mnbr;
come' Byli bůmtipní mugon'é, ftcřt' gro;
gumu ímébo muflábaíí půmnb a účet
fměta i poměr čívrcěfa fmčccm tobotu
fměta a tubíg tah) míumili o mramníd)
pcminnoíted) číoměfa. Segí na jemu,
gc mubrcowé nábícbl) ímé pongc sro:
gumu čiíi tůmtřpu fmc'bo berouce mc
ímém učení fc nefrcmnámaíi, anobrš
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the; mlutoili o měceď) bolitiďljcl) čili
gprdmt) ímé gemě íe tblajícícb anebo
o roěceď) filoíofiďijd). „Wong napabli

ciůince, tubig tábi 3 nebo mnamíbali ítam
a gpůfob měcí m gemfd; mgbálenocb.

233 tomto mčftč gaftamil íe *Bamel
četaje, agbt) fněmu přibyli opět brna
pomocníci jebo, Gilaš a Iimotbeuš,
jid)_ž,pojůftatoil na Etátfou bobu to jiné
notně ofabe' fčeffanífé m 23cm. —- sme;

ftem fe prodplgeje pobimil je nefmítf
nému mnogftioí focb, ftere'g snačili po;
banffé bušit) QItbeňaňů a toejměě bolt;
5 tráíne'bo tamene uměle moteídnt).
Řamfoli oto pablo, nalégalo boba anebo
boboni, tal ge celé měíto bylo jaro jeben
(bráni pobanftb. 3 tobo fe *.Bciroelnež
málo glormoutil, neboť bylo to gnóm:
ton, ge QItbenfftt' jfou gaujati ioeliftjm
m'nogftioím bátboe a poměr.

sBitelzemffím tebt) blebal gnámoft
me fboru gibů a směftomal jim íloma
ípáío. Ěo mfjím prdrbem, onif cbotoali
me ímé míře gáflab nome' mier), onit
boli nátobem mpmolentjm ftonnt, abl)
pomoláni boli bo cirltoe ŽBCĚÍ. $af
ale fečnámim je 8 mubrci tamějffimi
ínagil íe přefměbčiti 'jicl), jal měllé a
bege lofíebo pramébo gátlabn jeít učení
jejid). Qltbeňane' mlíbně gaelxígeli 6 iba:
lvlem a pogualoíje, ge učení jebo líjTí
fe gcela a nápabně ob mubrďljd) íonftam
jejid), ge gwěbalvofti jim přirosené mna
gmali bo, abl; jim o tomto jat pramili
cigém učení úplnějffi “pobal gprámu.

ŽBebli bo tebl) bo Žlreopagu. Into
m ?ltbenáď) melice nadšené mifto bolo
jafe'fi náhorní na měftě, lteg “pob ]Tirbm
nebem rogftamem) bolt) famenná íeba:
bla a the; bůlegité je fonáivaln íoubt).
gie ffonbu tam mebli *Bamla, nýbrg
abl; tolifo mnlogil učení ímé ffirňímu
hubu poflmbačů směbamtjd). In pat

Epamel tonal onu bobimubobnou řeč,
její; počátef jíme horám pologili.

Saloz QItbeňane' \vlíbně tněmu je
měli, tal i on mníttibal je to ílotoed;
ímbcl) mfíebo, cogbl) je ura5iti moblo
a přebce na ničem neboměl ani blu'oům
ani libůitlám jejich. '

ÍBncbágeje ob přiliff ne' úCÍt),fteroug
mgbámali přemnobbm fmnfjlenbm bo;
bům imám, guitamil íe n jebnobo oltáře,
tterbg měl přepobimnť)nápiB, totiž $obu
negndmčmu. “

Sat “žltbcňané f tomu přifíli, ge
ctili i tobo boba, o něm; mlaítně gdb;
nebo pojmu neměli, nemi je. EUŠlaftně
to neímníl, ctiti, co negnám. ©onbi je,
se při ímé pomčrčlimofti fe obátoali,
abl) na ne'ltere'bo boba boli negabomněli
a abl) on pro tuto uráčfn nemftil je
jim morem anebo jinou pobtomou.
s.Tšrotoš! ufojení jebo mpftaioěli jemu
tale oltář gloláfftni. *Barva ale poučil
této přilegitofti welmi lobobně a počal
jim toptlá'cati pomabu onobo ŽBoba,
o něm; olvfíem poíub gbáni neměli,
pomabn pratoébo Žěoba, jen; jeft tmůt;
cem lvňebo a toffubp bptuje a lofíeďo
říbí. — 3 tobo paf přifíel fbůítojnoíti
libfte', lterág na tom íe aatldbá, ze buffe
naffe 523oba má půloob i n) něm to;
nečnt')cil fmůj. *Boílégeniluloil o Segíňi,
jen; pramou oíme'tu € nebe na gem íneíl
a prambu učení floébo boldgal flow,)m

gmrtlpbď) mítáním.
žReč $Bamloloa ůpůfobila melih')

nobnb to jeho poílncbačíď). E))htobbm
fe omfjemf 3 mrtmtjď) \oítám' *Báněabálo
bóti měcí nemožnou a tebl) neprmobia
mon, mnbrcům safe nepodppiteblno
bolo, gebo nab ímětem a me floětě bly:
tomal oíobm' 23136,jelifog ble íouftamn
jejicl) meňteten fmět bol bobem. ?lmfíať
mnogí oítoíceni jíou bucbem prambt),
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a mběčně přijali florou *Bamíoma, %
uíogiíi je to frbeíd) ímfpd). ll oltáře Boba
negnáme'bo gaíogena ieft nemá oíaba
fřeíťanů to QItbenácI).

'.Qbefoíi Erdčel sIšatvel, wn'ubl) to íto;
pád) jeho Hiei íímě florou 250390.
Ěamto m gaíáři, gbe n oltáře pobanz
nebo mobobií femeno'poímátné (: ono
je ujalo. .bíe, co 5můáejeben eloloěf, Eby;
pracuje na. roli Zliáně o pomoci Qiogí.
D cogoo jináf mpblígelo to na círfroi
naffí, tbobo při mbobne' přííegitofti
mffiďni tí, Ebo; fe bldíí fu Sřriftn,
poóbloibli blaíu floébo pro prambn,
pro míru a ctuoít fřeíťanífou! 230911ch
ale mnogí mIcí i Ebo; blub íe meřejne
bláíá a imate' iveci třiwba a pobanění
íe Děje!

121. 31mm! 111zimnímu, (Brent a
ďtoabč.

Dbtub přifíet 213mm!bo Rorintbu,
the; naIe3I jebnobo gina, imenent sAltman
a “Briécilíu mangclfu jeho. 2591 paf
afinita čannníf, a ge ípameí Bol tého;
řemefla, gůftámal n nic!), a prací íobě
mpbčlámaí chléb. „Qagbé paf íoboit)
moučomal zim; a pohanu; a pooow tam
to! a ffeít měíiců mnohé obrátil na
míru. 3 Rorintbn obebtal fe bo (Žíeíu,
the; něfoííf měíiců pohon), tágal o Eráz
lomítmí Říogím a mnoho gágrafů činil,
tat ge i ffato a páífp nebo těla na
nemocné flabli, a obftuporoah) ob nicí)
nemoce a gti budmmé moóágeíi. 2517“
tafe' megi noročobrácenomi nětteří, ieug
břiloe čařoběinictmím fe obíraíi, ti
íneííi tnibp čarobějne' a fpálili je
meřejně, ačfoli pabefát tificů ftříbrnód)
peněg ftdíp. Eat ieft fiíně toftío ííomo
?b'ogi a gmocnomalo fe. llmínil paf
iobě “Bami to buchu, jíti jeíítě jebnou

bo Sernfatema a pofuftti íe o obrácení
frajanů ímód). '

Dbeín'aro fe tebi) gěfefu přinel
'oo malého me'ftečfa imenem Ireně;
fbromášbim tn měřící moučomal je,
a poněmabg fe tu neď)tě[ bíoubo gbršeti,
probíongií řec' floou a; to půlnoci.
Sebe—npaf míábenec, jmenem Gutvďmš
febč na ofnč, fbpg (Baloel bíonbo fá5aí,
tmtbč ufnul, a přemožen ínem, fpabí
6 třetího ponebí botů, a gbmígen ieft
Int—tmu)..S?němu; “Barnet botů oftonpií,

fpoíebl na uši a objem: bo řefl: Ene:
tmnfteg íe, mňa! ieít buffe iebo m něm.
3 přilvebíi mIábeuce gimébo a Bolo
\oelife' potěííení. Riga! pat sEameí a;
bo floitání a oben'eI, neboť poípícbal,
59101in jemu mozná, aby byl o Ietnicíd)
to Šetuíaíemě.

%!o 5 i i m á n i.

1. Gnefíi mim; čatoběiné a ípáz
Íiíi je meřejně.

23910 tebbá, m); říffe Bábíoma
měla ga froe' míti, přemnobo iibí pas
ícbířd) čili Účinná). SEBcírftoi ímate'
ga prmníď) šmídfítě čafů megbp Bomaía
moc, ji;; fe ali buóomé čili Běíi roty
mýtali, iai o tom fmatí otcomé pífíí.
Bibe'neíebni meči pobant) a 3m; oBířaIi
fe uměním libi tt) ugbtamomati a od,
Beíftmí oproíťoloati. sJSofub Šibé Boli
Iibem $ogím, nemůge náě bimno boti,
še fe mnohým čnící) pobařoloalo itn:
tečně gte' bucbt) ioobnati, poněmabg
n) nárobe' toln ítutec'ně mocí uebeífé
Bowman). Gála Rriftuš iměbčí o tom,
ze fpnomé tého; nároba m íDucbu sBogím
Balon) lopntítali. s.!lIenyní Íbn; Sťřiítuě
Doplnil gáEon a ftatá cítfem giboloífá
boffía fence ímébo, npuí Ibm áibé ob:
ftrc'ili miIoít Gollem iBogím jim po:
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ffýtomanou, pottatiíi gajifté tafé onen
poflab mpěffíd) mocí a fil Éogíď). In
paf muogí gniď) mámě jaro i pohané
promogomaíi gaflíuám' gíúď) hrobů co
umění tajné a c'atobějnicťé. SJÍčfto (5,ch
gwídfítě prvííulo mnogftmím fougcbí:
m'fů a čarobějů, fteřt' íe tam gbrgo;
malí a obtamtub bo míí rvpóágclí, abl)
umění ímé ga penígc promogomali, při
c'cmš omffem togíičuébo a banebnéýv
pobmobu ie tropilo. &? tomu fonci
měli (Efešňti tafe' fnibt) íepíaué na
mc'tffím bíle w jiné řeči a fice íprffé,
aby jim fašbt) ibneb netoguměí, w niďpg
napfdnt) byh) roglic'ná „řífa'uí“ tajného
iutpííu aneb bofouce bege lvfíebo ímpílu
“ b nich; tmrbili, ge na těchto flomed)
ípočímd tajná moc gíými buďyt) pobly
hující a mlábuoucí.

In paf fe mpifptío, ge išatveí
při bimed) ímoiíd) bvcela jiné moci
ugímá a ge 6 jinou Bptoftí jeftm fpoiení,
nesli enim) gafíínači a pobmobníci.
Sřáííebef tohoto gpogorománf BDI, ge
iať Bit—éi pohané, ions lv (Žícíu Bvblcli,
o tom amébčli, Bágcň na ně připabla.
Into Bágcň pat bm) nítoupila mffca
oBccnému oííamomáuí a pvelebomání
imc'na S.BáuaSegíff e, ano ptifíli i mnogí
gumčřimífíd) a mmuáwali a vana:
momali fajicně íťulfl) ímé.

ŽRa tom paf ícíítě nebpío bofti.
=D ítutečué a vpralvtimé [ítofti těd)to
libi fwěbčí, ze mnvgí Štěcbto fouget :
nífů aneb poměrčimjď) íueíli fuiím ímé
a ípáíili je přebe lunemi. — Dni
neprobali je pohanům, abl) utrgené pe:
uige íIoŠiIi fnobáut apvfítol'ůw, mjbtg
mvbaíi ie bo ohně, abt) nifbo jiď) wíce
ueuwbl fbřífínému safíínání pougimati,
a aby íami obni měc'uémuufílí. $ralvi
pííuw ílv. ge cena fail; ípáleuýd) Byla
pabeíáte tiííců ítiiótmjď) pcuěg, cogbp &

m nnffiď) peněgíď) obnáňeío aft bmacct
tifíc gíatód). $a meíifá cena tědyto

,fněí) gtobo muchágí, gc ga tebbejn'í bobr;
nebpío iixtód; fnčf) Iec' píauýd) a proto;
“byly u přiromnání fnafíim tiíhtutbm
fnibám nefmírně btabé. ímimo to ne:
pochybné pííaři mámě tento bcuI) Eněí)
abragili , ge jejid) ílomům \veIifá moc
nab řífíí buď)ů přičítána byl; a ze
Bnimi obóob iafo pob tnfou mebíi.
Žlíe mámě tato myxíofácena bohromoíně
ípálemjd) měl) o tom fměbc'í, jaf opram:
barvě a mocně půfobilo fíomo *Bamíomo
m írbcíď) onobo Iibu.

30. naffiď) bob íe tafomýd; fněb
čaroběintýď) omfíem mice nenaíegá, jeft
ale 3:1 to bojnoít iinýd) fněí) na ímětě,
fteré íepffí nejíou nab nm); mámef
mnogítmí fněb obíabuiícíd) toubání proti
230911, gjemcné míře a"círfmi 2303,
i fnčb oplglýcb. „Qbo jid) ga fmůi
míaftní maictct cbomá, bobře učiní,
Ebpš ic gničí, mrcbnoít budmmni ale
nemůge je náfilím gtufou majetuífů
mgíti a fpdliti, jato fe tělo ga c'aíu
*Barvívma, a Ebpbt) i ta! fe ftalo, na;
Ieauou fe libé, ftcří iýucb gaíe pobobz
núď) mvtifflwu. Břcgbýwá tebt) nic
jillébo, ucgíi oblebuě těchto ťněb činiti,
co čiuíwáme pri roubalvé řeči, fterég
Brániti nemůgeme: totig nemfíimáme
fi jí aneb obděágíme, abpcbom ji neílty
fíeIi; tai tafé ííufíí fnibt; tafomé fe
nebot'fvnouti.

%efne fuab něíbo: iBroc' ate mtťb;
noft fmětífá bomoíuie tafomé fnibx)
tiffnouti, fbpg ifvu $obu a prambě
na urááťu? 9% tuto otágfu ueíge
nic jiného říci, neš ge ga uaffid) bob
opanomaía mefměš tať gmand Iiďyí
ímobcba. _

Ragbému ftoji na můli, mptiífneuti
Ie; jafo prambu; utágfu 2503 info
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poctu jeho, čtenáři prh mohou jonbiti
a paf co chtí moliti. ?! loffal fagbh
čtenář nemůže a neumí foubiti, fajbh
nemá thraloénm poíongení toho, co
čte, potřehnhch \oěbontoftí, gluňenofti,
obegřetnofti a tůlotipn. “Exoto tafe'
íjpatnhmi fnihami čili lzí mhtifjtěnon
ča těchto boh ghouha, nemramnoft
a hlubné náhlebh libn íe nefmírně
ffíří; amňař neghhmá nic jiného nešli
ttpčti, co gměniti neige & gachomáz
mati ndflebující ptamibla: Elšřeberoffím
gfonmej, Ebo fnihu, jen; ti bo rufh
přidyágí, píal? Bhízli čloměř poctiroh
a prambomlurouh, jafe'ho butha a jafé
míru? ŽB tom ohlebn míč?, fontu máš
a fmíš měřiti. Epam negnáě jpífo:
matele, oblog fnihu, jal mile 5e jpiíu
jegnáě, ge fpiíoloatel libuje fi ro po:
tupě ofob círfemních, ím. ohřabů ačlánfů
nafj'í ím. with, aneb ze bolonce Sřriftn
a Sjohu je touhá. Ženf jajifté není
přítelem prambh. S)?etřeha, ahh je
to bějepiíu nafjí citlive míjeďo chmálilo
co oíohh círfeloní činili, tu třeha jej't
mambo; ať je tupí, u) čem lbo chhhil,
ale ať je tale nelohlnhfílejí chhhh, lbe
jich nehhlo, af fpiíowatel netěfji je
3 chhh ífutec'nhch, af fi m nich nelibuje;
jatmile ráb o chhhech jinhch mlnroí,
bolaguje ji; tím, ge jej't ítranm) (\ ge
ptambh lo něm není. Éonečně nalesneězli
ro fni5e florou nemrcnoná f. 1). jebna;
jící o měcech oplglhch a fmhflnoft brášz
bicí, oblog lnihu jafo měc jebolvatou.

2. *Bamelpojpichal, ahh hhl o let:
nících m Serufalémě.

Baílnhuje pomfjímnntí, ge *Barva
prochágeje geme' řecle', fteréš legali u me;
liťe' mgbálenoíti ob gemě gibomffe', gaz
toužil po Setníale'mu, a umínil ji tam
pntomati. ŽUÉiloroalfSerujalem co to:
léhfu toíth a. ípáít) libífe' a co mífto

jmého mhchomání. 233me'ftě tom hífhv
porval meleílamně Saloh apoíjtol,
mlabffí bratr “Báně, tam hhlo ohnifítč
celého nároba gibomjfe'ho, ga ne'hog
hhlbh Spamel táb bal gimot a sa něj;
ncnftále fila, jař fám fměbčí mobliíba,
jeho. $hlo měfto to tafe' miítem jeho
prohřeíj ení, Yoh;totig tam pronájleboloal
círfero, i d)!ěl je tam ghříchu _íloého
gnoma fáti. iam chtěl hřeb apofftolh
lohbati raboftnou sprchou, jat iBůh
počínání jeho gehná a. tam nutila jej
láfla bonéíti almugnu jehmnon pro
chabé; tam fonec'ně chtěl fám je me
chrámě©wrcho1oane'mn pomobliti a jemu
floé ílughh a hight), jehe celého oběto:
mati a fice o letnicích čili to pamětní
ben mhílání SDncha fxoatého.

Stal gatougíl melifh nčitel nátobů,
fm. sBanoel po jifte'm míítě, fbeg je
chtěl mobliti, buffemně potčfjiti a po:
msbubiti, ťrátce, fbeg chtěl na buchu
ofřáti. 933% hl prmní pouť m círhoi
fřeífanífe', mig prmního poutnífa; jeft
to EBamel. 3m; jeho počínání nefonz
hlaíí gcela a úplně B togumem? pag
ncobpomíbá bůlcšité potřebě fflechetué
mhíli jeho?

Žat'ag hobueé oghwaji je c'afto:
fráte uo mhjli ghojnhch lřeífanů touha.
po nějafém mííté, na něm; Qiůh mnohhm
ghognhm ctitelůln ílohm gloláňtní a ne:
obyčejné nbělil bath a milofti. *Bwč:
hhthom jim nepřáli, ahl) ífli fam je
touha frbce jejich táhne, Íbhg jínaf jim
to pominnoíti ftamu jejich boloolují?
*Broc'hhchomjim nepřáli, ahh ji to ímé
ftarofti a trubu plné bomácnofti gciz
giuh přineíli útěchu o pofilu, jalouá
EBůh Io moblithě gloláfftě na něfterhch
míítech báloá? Síouf ale libé, fteří
pouti třeíťanjfe' ghola galorhnjí a mífta

poutniclá &lehčiti_íc jnaáí; a tito libé
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gbufta dm píatiti ga libi mgbčíané
a nepřebpojaté. Dni pralví: cbrám 1an
chrám; mífubp ieft 25115tam); a mffubp
nás flpffí.

Be je 515131)lvfíubt) temný; a že

náš Infium; flpííí, to fice jeít pramba
ale to fe ucítomnámá 6 prambou, ge
jeft dnám jafo tbtám. Sřebofne tagu;
chrám poítptuje tptéá boiímawé upo:
mínil) guliuuloíti, nc tagu) cbra'mímou
polohou a fwou múítamnofti ftcjuě
111pr iíutá a pogblvibuie, ne na tagbém
cbramě mohou ílugbp žbogí ftejně ílamné
a melebné ženám; byti; a proto; tafé
ne na fagbém chrámě jeít c'lvwét teutpg,
cili ne 11)fagbém wrdmě cítí fe člowčf
ftejně pomguefíena : uwblitbě, tu tajit;
ucítí, můbec ! poímátným citům.

(Broma přepne fagbéum a alvláfíté
cbubému c'lomětu tu lngueííenou rabvít,
tterong blend a nalégáuanúíteópoutníd).
ýčemámeálimt) fanu impílu pro tatowou
pouť, nu; círfem nám ji neuflcíbd,
nemeli, a náš, paťli 1iopomiueme,uez
tání; gůftaňme tem) Doma, ale iiut'pu
ra'bi bopžeimc, cog fííecbetnou toubu
abogltébo írbce jejich fuji a. 3 to left,
můbělati ie m neiebné ctnofti i gmijňiti
borlimoít u plnění jejicb těgijd) pomiw
není.

122. yalutl w milan.

31593 pat “Bami přiffel bo měfta
QJčiletu, poílal bo (Šícíu, a pomolal
ftarňíd) cítíme. mafián) m;; fněmu
přifíli a byli pofpolu, tetl jim: 23?
min: ob prwníbo buc, m ttetýšto jíem
přiffcl imám, ftetaf jíem po lvfíecfcn
čas 6 mámi byl, ftetat jícm ílougit
;45mm na poruše, G mnohými ílgami a
m mnohém protimenítmí, Herci; mi
přidn'qcta ob ouflabů gibomífýó; fteraf

ifcm necpcminuí mám fágatš o $obu
a :) míře m dena nafíebo Segíffe Řriftq.
Eaní ibn bo Scruíaléma, a newim,
co mně tam pottá, jen to mi (buď)
ímatf; gjemuje, gc ofvmp a Tougem'
oc'efa'wají mne m Scruíaíémě. ?.[Ienic
fe to!;o nebojím, ani; mágím íoBě gi:
mota wíce negli ípaíení buffe ímé. Sá
mím, ge ueugtíte wíce tmáři mé. sMoto;
bubteg beblimi_ febe i mfíebo ftába,
m němgto ŽDud) fm. uítanolvil máš
Biífupp, abpfte ípralvolvali círfelv Žbogí,
fteré boby! ímou funí. Sá mím, ze
po mém obóobu mejbou megi máš lvlci
bítamí, ftetíg nebubou fíettili ítába;
proto; bbéte a mějte m paměti, ge jíem
po tti Ieta nepteftámal buem i nocí
napomínati jebnobo tagbébo ; wás. 21
npní brattí, porouc'ím máG Bohu a
miloíti icbo, fterýgto mocen ieft maté:
lati a báti běbictmí meči mífemi po:
íměcenimi. 521 to poméběw !lefl na
tolena, a moblil fe 6 nimi. 3 ftal fe
plát main) vbc mňcd), a pabaiíce
Zbalvlowi na btblo libali jej, a tmou;
tiIí fe neimícc nab tím, ge bol řefl, ge
ucuwibí mice tmátí icbo. 3 promobili
ici [ Iobi, ou pat plamil fe bo gemě
jubífe'.

Geítvwam sBeaune! gemí jubífou,
přiňel bv (Sefaree a pogbrácl íe tam
u bratří uělfvlif buť. wřin'a tam tafé
něiafý prvrot &Subífa, jmenem usa;
buť; ten mgaí s.lůawlííuvMB, a fmágam
fobě ruce inom) tell: inter ptarm'
Sóná) hnutí): Muze, iebog ieít tento
136.8,tai ímááí „Sítě m Jeruíalémě, a
lmybají n) ruce polyanů. Io m;; ujlpa
Heli měřicí, profíli El.—lama,abl; nedpbil
bo Scruíaléma. ZRcflale 'Bamel: “.pl-oč
pláčete a trápíte ftbce mé? ?Retolito
ímágán býti ale i umříti botou) iíem
m Seruíalémě pro jmeno S'cgífíeRrifta.
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21 Foo; mu obrabiti nemobíi, ípofojili
íe čtouce: ©taň fe toůIe *Báně!

Moůiímánt.

1. Io powěběm fíeýl na foíez
na a mobížííe B nimi. (EIotoěEmůge
fe mointi ftoje, cbobě i Iege, neboť
mobíitba jeft rogmínma B iBobem a
Gňobem mffnbopřítomnbm ro5míolv
mati můžeme na ťaňbe'm pcftamení těía.
Ščicme'nč memo to obočej, ze mobíitbu
obpčcině fonáme fíec'ice. Dbfub to
poňlo?

Dbočei ten nad)á3íme iigvmegi
Bibb; ti chtíce fe mcbliti, tIefaIi. (Stewe
o fame'm Rtiftu, ge ro gabrabě ietíemalv
ffé cbtěl fe mointbon připramiti ť mez
Iife'mu bííu naffebo mbfonpení, Iogbá;
Iií fe ob flobd) apofítolů a „poerE na.
folena moinI fe.“ (Baf. 22, 41.) ;130:
bobně fíefali apon'tole' při moblitbád)
flood), jaťog loibíme gbe, ge “Bouvet\oůc'í
ceíébo íbromágbění „Heil na toíena a
mobíil fe S nimi."

3 jeft tato poftama těla meími
přiměřena f pomabugeuí pofort), be; ní;
nemůge vmobíitba libífá. 23obu příjemna
bbti. Gíoměf flcče poniguie fe fgemi,
iafobb to první) gemě fe mrbá, co; mu
připomíná, žeieftn přirolonání GQŠobem,
! němu; a G nímgto to mob'litbě mlumí,
jafobt) čern) 11 pobnogí icbo trůnu fe
plagící, še jeft prací) groůíe a moci
ÉBoŠí oširoem'), ge icít tmor bege fíít),
nefrbopen fe pobbbomati, nefcbopen cíle
ímébo bojíti, pani miloít sbogí bo
negbloibne a nepobnáňí a ncmcbe. —
ŽBpoftamě té jeft c'Ioročfsmíáfftě febopen
probubiti to fobě citi; Iítofti a gac'íti
pofání, neboť erčcní íamo mu připo:
míná, ge bufíemnč eríI, ge ob sJBonz
fme'bo obpabl a fgioířctt' fe poničil

a pobobně tomu m prachu a faíu ge:
mě fe brobil a ge máeíi gpdbu i\oébo
opět pomítati, nemůge Iec' gioIántni
pomocí miíofti 2305.

2:8 naffiď) fofteííd) ftojí Éaábému
ímobobno při ííngbdd) 230ml) mobíiti
fe bub ítoje anebo Meče, tolifo to jeft
přebepíáno, ge m;; fe při ímaté mfíi
c'tc emangeíium, zoffiďni měřící je maií
pofíoucbati ftojc, abl; tím ofmčbc'ili
ocbotu ímou fpínční i pájení itom
prarobl; měc'ne'; bále círfem uftanomi:
Ia, ge fbog íe nejfmétčifíí ímátoft ol:
tátni bnb při posbmibomání aneb jinaf
utáše a fuctění ropftatoí, fagbl'p má
flefnouti na toíena a má pieb touto
ímátoftí Ileče fe mointi anebo ji ofla;
moloati; neboť m floátoíti té ptebbmá
Řriftuš, Goa 23035 náš *Báu a žbůb.
Iattég, Ebo;fe tato íloátoft mimo d):íun
obuciííí, 1an o flatonoftí žboáíbo Iéla
anebo při gaopattolvání nemocnbd), má
tagu) Ilec'e looc'fati, a; bo fněg 6 touto
íloátoítí přefíet.

3“ toto ftaroboíé a logácné obyčeje
m nafíí círhvi ;,a nowějííí bobl) pticbó.:
seií poněfnb lo opomenuti; loíbámeť
umogftwí mIabbd) libí, gloíáňtě me
melitbd) měfteď), fteří fe fítítí pí.-ebnej;
íloětéjfíi ímátoítí oltářní na Eolenabab;
nonti! Éloubí, pžeb fmt'pn *Bánem a
buboucím ©oubcem neubtí fe pototiti?
Ii gajifté neumágili, fbog iíou oni a
Ebo; jeft Sřtiftušl Ěíe přítlabu těcb
neřibme fe; gůftaňmeg při ftarém obpc'eii
círfme, jenů gatlábá íe gajifte' na při:
f(abu fm. apon'tolů a fame'bo SÍrifta.
a QSobu bogífon rogbámejme c'eft netoz
Iifo ťořem'míe jemu ro budm, ale i tafé
ponígenon poftamou těla při mointbě
a fíuábáď) 230W).

2 *Břifíeí tafé nějafi) prorot
53ubffa jmenem ?Igab.
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“lázeň fe co to ga prorofa &Subffa,
Íbn; San lititel byl poílebni gprorofů
a fbpá 3e3iš jiz ioífeďo ivgplnil, co
o něm proroci Bpli givěftomali?

íUřegi prlvními fřeífanp mpífptoz
mali fe tafé libé, ťteři iopnifali jal roč;
ffafnofti mpfli, taf i příínoíti mrawů,
a té; gioláňtním bůmtipem čili mon:
btofti, tal ge io tom oblebn poboloali
fe ftarogáfonním prorolům. & bar pro:
toetmi čili přebpomibáni buboncid) meri,
fteréa rogum libilo íám o fobč přebz
gmibati nemohl, ropffptomal fe m prmní
bobě cirfloe n taťomijdno libí a bpl jim
ob ŽBoba bán ftouin Eonci, aby lo těchto
nebegpec'npd) c'aíecl) mlabá cirfem byla
mgbělána a lieífane' GB!) 11 mire utmrz
geni Bpli. EI3rotoá tito libé ble ítarébo
apůíobu tafe' proroci napráni jfou.
&' taiomúm té; nálegel onen ?lgab,
o něm; íe praioi, ge byl jeben guten:
nifů *Báně. %vpramuie fe té; o něm,
ze přebpoměběl ii; iebnou l)la'o lvelifi)
po oboru čelnffělll, Éter-r); talé ftal fe
ga Silaubia eífaře. (Št. ap. 11, 28.)
Ěoto prebpoměběni učinil, alu) fřeífanp
powglmbil f mětffi opatrnofti a fíetra
nofti Splobp gemítpmi, ln) ro c'aBpotreby
faini netrpěli a té; jiným nběloroati
mohli.

Gtarogáfonni proroci ěaftotráte
mým-abl) a proroctloi ímé pžcbnáfíeli
pomoci obraůiipcl) činů; tal n. p. 3m:
midě olmáííel řetěgt; a ofomt) Íbn;
směftotoal lmbouet' sajeti Eabploníře' ;
potobně učinil i ngap. Grodgal ícbe
paíem *Baiolomúm, alu) nápobobil, jal
ZBawel jat a loffi ímobobl) gbamen
bube. llěel této ob “llgapa s.Bcnolomi
bane' mpftrabp nemohl jim; Býti, ne;
aby sBaroel tonto mpftr'abou i proílsaf
mi měřidel) abl-gen Bol ob ceítl) bo
Setnfale'ma (1 obr) tař gaóomal íe i na

belffi jeňtč leta círtroi Řriftomě. 11mm! .
?lgapům ppl tebp bobrů, amfíaf úmpíl
$alplůlo Bpl ocelemi). (žmrti nebál
fe qSawel ale plác' lvěříeiď) a profbp
jejiel) těgce bolelp l)o. Brotog bleběl
plác' ufonějffiti a proíln; rogbobně ob
íeBe obnn'tl. Sej toebli bůlegitě přiči;
np bo Seruíaléma, a proto; nic na
ímětě nemoblo bo ob této ceftp obmrá;
titi. llíloíííme m náílebnjicim ětění,
še fe tam potřal free B pronáílebomá;
nim, a npatl bo guláše, nifoli ale
mučenniefe' ímrti jefítě neutrpěl.

Žíšibime abc melifěbo bncl)a $a;
mloma. Zpřeb_iebo ofem lezi roefíterá.
pobauftá žiííe &Rimífá, jen; mgbpwá po
fpáíe, a on ieft apofítolem, f ni lopfla:
nom poflem fpdít) jeji. Si tebp a ji
mefíferé wěnuje Iofíecfp fill) ímé a nic
l)o nemůge gbrŠeti, ni oťomr; ni ínirt,
alu) gůíial na jebnoni miftě a tu lv gd:
tiííi utrpl febe. Shoot nic mu není,
ten (cgi lo rufon Qiogicl), on jbe lmn
jemu poloinnoít, l'ani íwěbonii fpne.
Sbe npní bo Seruíaléina, alu) tant
poíilil ímébo bncba a pojebnal o po:
trebnpd) měcecl)5 Safubem apofftolent.
(žiť íe mu lvceftn ftami rogfíafni a
bobre ínnýíílejíci prátelé, af celé oíabp
Do 5 plcic'ein proíi, ln) gůftal u nici) a
n'ettil gilvota, to jeho pomalm neautě:
ni. Sato flnnce rogbor lvfíemn mralu
a protiwnému mětrn Eráěi jiítt'nn a
negloratnfym froťein bání nelseífon, tať
ibe \.Bmoel ga účelem ímúnt.

Sř'blpg min) čtenáři! fe'Be ftaiviá
mel—Ie tol)oto *Bamla, rei ncítoiísš tu
info pibimngif ioeblc meliřdna?

*l'obe' 223130ioptlnnl aa cíl fpra:
ioeblimě a měrné plnění úřabu tměbo;
a inf ěaíto přicbágiš io polnfíeni pro;
břeííiti ie proti poetimofti a měrnofti
m útabu fme'm! Ín poífptnjí tobě rlyptři
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libé pom—tatto, tu řpne ti néjafé mp:
rašení, tu togmar, profba a pláč méně
togmágíimé a netognmne' manjelft) tmě
tooíá tě ob pominnofti: a tt) ji; již
mifláě je, to těgce Bpofnfíeníln 3ápaji3
a — fonečně jnab jemu i pobíebáč.

Mě je ob $a1vía Býti muzem, nm:
jem pobíe írbce ŽBogíbo. íTřictě nehod:
bčj ob tmě pominnofti, ni mobrůghy ni
flibl), ni Bá5eň, ni rogfoě. Ěnm 23116
ti jíti meíi, tam jbi, af tebe c'efá boBre'
nebo gíé. 23115 jeít $ánem a [mt—e
jonbcem tmtjm, on cbce Býti ibojnon
obpíaton tmou.

123. filmů napoflthl) m _Smufalemř.

ŽBžifjeb paf *Bame'íbo Scrnjaíéma
B raboftí přijat Bo! ob bratří, jímá mty
ptamomaí wjj'cďo, coš 251W)jfrge jíugbu
jeho činil meči pohany. EBDjebmi hneď)
paf nčfteří ibc', fteříš Boli gůfie,
ugřemfj'c bo m chrámě, populi jej, a
gboužiíi mfjcďen Iib proti němu, gata:
jíce, je učí proti gáfonn a pofjfmrňnje
mífta ímatébo. 3 gbonžiío je lvjjeďo
měfto a gběbli je Iibe', Eteiíg cbptili
*Baivía a táhli jej men 3 chrámu a
chtěli jej gaBiti. Éoglvěběw je ale o
tom tijícníť pojábh) římjfe',pojal moiáťt)
a nn) trbl amíci 5 tufon jejiď), rogfágjaí
jej jmágati bměma řetěw, a méfti bo
bo Iegení a biči mrjfnti a mučiti, alu)

měkčí, provftetou příčinu na něj taf
fřic'i Bibé. ?Refí aíe ameí jetnířomi,

fterog přj něm j'táí: G[ufjízíi mám
číoměřa žRímana, a to neobjongenébo,
mrjfnti? I'm; nie?! je tijícníf jínffe,
; e ameí žRimjh') mějjfan jejt, a mír:
něji B ním nafíábaí. “Drubébo paf bne,
dytějc jij'tčji améběti, pro fteron Bt) při:
činu ibe' naň šalomali, rogmágaí jej
a přitápí, abl; je jemi fněgiiijeďa

raba, a poftamií *Bamía u proftřeb nic!).
©otnm ale ŠBarnetpočal fnim mínmiti,
ftaí je fřif meíifť). “Boje je tijicníf, aby
nebyl *Barva! ob nic!) rogtrbán, rogfágaí
mojáfům mntrípnonti jej 3 proj'třcbfn
jejid) a me'íti bo lešení. 23.5btnbon
paf noc gjewií je €Bán *Bamiomi a žert:
Žůubig ítáhj; nebo jaf jfi jměbčií o mně

to Setnjaíémě, taf mujt'š jměbc'iti i
m žRimě.

91 fbng bol ben, febraío je mice
neš čtyřiceti mngů, ftcžíá je gapřijábli,
ge ncBnbon jíj'ti ani piti, aš gabijí Ž|3amla.

Žito přiftoupili f Enigatům Eněgš
jfám čili přeb lvojofon tabu a četli;
Bapřijábli jíme je, je neofujíme niz
čcbog,bofubš negabijeme Barota. “Brotog
pogábcjte tijicnífa, ah) jej hnáni při:
mebí, jařobnjte něco 'jij'tějfjííw C!)těli
o něm 5měběti, mt) paf ptmé, negíi je
přibííší, botomi jjme jej gaBíti.

£) těchto outíabed) ndnjjem ion
jefttn sIšamlowt), n\efjeí bo lešení a po:
měběí to *Bawíomi. Íebt) gamoímo
Ejobě sDame! jebnobo ge jetnífů žetí:
Ěomcň míábence toboto f tifícníťomi,
neb má jemu něco o5námiti.

Íať je ftaío a tijícniť mpjíecm
míábence o. bneb gamoíaí tmou jetnifů
a rogťcígal'jim: *Btipramte bojnon ftrág
Ivojáfů pěffíď) i jesbců fbobině me;
černí, abl) bomebíi *Bamía me 3btami
bo Gej'atee fmíabaři íšeíixomi. E)?apíal
tafe' lift o tom mfjem míabařowi. 2530;
jáci tebt) metíi *Bamía ro noci to (že:
jaree & brubébo bne obemgbaíi bo %ea
Iigoroi, jen; tága! je bo, gftetébn Bp!
frajim) a améběm, ge jej't gftajini;
jemu pobřigene' řefí: 23111311tě fínfjeti,

fbpš příjbou tmoji gaíobníci.
Iaře' jťutečně přifj'li po pěti hned;

QInaniáŠ nejmpěfjí Íněg B něltetúmi

ftatfjími a gaíomaíi na “Bakula, ze račí
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míru ieiiď) a Boučí íib. %[abař mp:
mal s.[šamícg aby fc gobpoměběí, cogí
on učinil, vbmolámaie fe na to, že
přin'cí bo Sernfalema fc mobíit a při:
neít aImugnu cDubým gfraiin řeďóď),
i ze nepřátelé jeho nigábné ncpramofti
jemu nemohou botágati.

2130511“ tebbt) míabai: nemitmoft

muummluďŽWWW'.\
3M _EM _„

Okla.-n

*Bamíomu, přebce ale bo brge! po brně
leta m šaíáři boufaie ob něbo toftatí
peně; 3a propuňtění. “430bmou Íeted)
pat přifíeí na mífto íšcíige *Borciuě
%eftuů ga míabaře semi gibomífé. Ian
obtěiefe gaóomati Bibům, řefI?Bunaíomi:
Gbceěiíi iíti bo Setufaíc'ma, a tam
;žebe mnou íougen Býti? QBěba aíc
*Bameí, coin) měI Eočefámání ob gui-i;

mmm

]múď) nepřátel fmbď) m Serufaíémě,
* obpoměběí : gDichftoIicí cífařornou ftojím,
*tam dyci fougen Býti. Sibům ifem nez

uBIígiI, jaro; fám bobře míč; prvtog
f cííaři fe obmoíámám. Íebt) řefI
%eftuš: .S?cííaři fe obmoíámáě, fcífaži
půibeš.

Sit » a i i na á n i.

.prg bíebíme na tebbeiffí pobpti
*Bamíomo ro Setufaíémě, mufíme fe bi:
míti přebemffím nenámiftí, garputiíofti
a frutofti gibů. ŽBáfíeň jejiď) proti
$(:qu negnaía gaiifté gábnúď) megí a
gábnébo Eonce. Dni ftáíi toíifo :: Beg:
Šimotí jeho. Slípmč? EBtotoge s.Išanaeí
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gibb i bobam; amaí po fmém pomoíc'mí
bo notoe' cíthoe a jim Břemena ftarébo
ji; nyní, co bo čáfti obřabuí, pžegiíébo
gáEoua uíebčomaí; frátce ponělvabg
fdgaí Reifta a nom) gáfon iebo.

Saf potažena Bola mefífetá po;
maóa gibů rom'mitá gtobo, še fe nefítí;
tiIi nigábnébo, ani nejborffíbo proftřeb;
iu, jen aby gabíabiíi (Bavora. soon;
žili proti němu Iib a fbož pofa'bfa po:
banffébo moiffa íBamía ;rufou toga;
eene'bo Ii'cu ňfaftuě mpómátiía, gapři:
fábIo íe mnobo Iibí brognou přifabou,
ge gabiií sBarota. Io aíe není jefítě
gíočin ten neiborffí, mjúrá to tom ga;
Hábá fe mrd) pořagenofti mffeobecné,
ge tito ffilenci umíumiíi fe B mírové:
ňí rabou, tebo B neimpěfíím úřabem

gibolvífébo Iibu, abl; tento úřabviim
\ovíátaí *Bamía grutou míabaře žRím;
íťébo ttomu fonci, bo bo paf na ccftě
gřímifé rabuice na gibomffou úfíabuě
gabíti mobíí. QI neilopšfít' íprámce
cítíme giboioífé B ptlom'mi rabi) holými
meffeí na tuto grabu, tem; fóroáíit
jí a dně! ftoum gíoc'inu meřeiue'mn
přičiniti rufou fmýď). Řbug jiz nei;
močfíí úřabomé nebrogi fe tatomébo
pobmobu a úfíabu, paf gaiiíle'jeft íttom
celého nároba to foi-au pořagen, m iábru
ímém mobuiíť), paf negaííubuje ueg
abl; fefora Bola přiíogena fu fmeuu
iebo. ?Bebíe tafome'bo meřeinébo pa:
boun'ftmí mufí jebnání pobaltífoi) mez
Iitelů a míabařů fííeóetnúm nagmáno
Injti. *Bobaaítť)tifícníf, imíabaři uia;
Ii íe *Balola a ač tafe' příliš ffetruč
Bním neiebnali, ambra ieben bo mrífati,
brubť) a třetí gaíářomati bat, přebce
fe gbrogiti gabíti bo aneb bopuftiti,
abl) ob gíbů náfiíne' uímrcen Bol. sBo:
baué iměbomitéjňi boli negíi Sítě.
žBři tatotoé mňeobecné gfdge mramní

nebolo gaiifté gábnébo Iéfu mice pro
tento nárob!

3 hrubé ftram; muííme čím bále
tím mice oBbimomati pomabu *Bamío:
rou. Efteobtošeně a nepofmutě ftoií
u proftřeb Bouře, ieng na něho fe řítí.
SR:: toffe ftraup mohutnou řečí fmou
fe Brání a obmítá ob feEe Igimé Žalobu;
rogbobně na froé ptámo měňfanftwí
říutífébo fe obmoíámá, abl) nebo! 359:
tec'uě Hnán ob xorcbuofti pobanífé a
naproti gibům obmoíámá fe ua fmůi
šibomfh; rob, na ímé moóománípe
ffťoíáď)fatiíeiíf1)ď)i na fmou neúbonnoft
mramů. SRi Šaíář po bmě Iéta tema:
iíci nemůge gíouúti fifu a lovttloaíoft
iebo. Dmffem oBbtgeI iBmoeI taté
amíán'tní poftít) 8 ueBe; Rriftns íe jemu
aiemií vo.přebpoměběí, ge ugří cí! toubo
ímé, žRím, aby i tam bal íměbectmí
pralobě. “lé mběffí potěcbt) Bolo jemu
nemobnutebíuě třeba, jináť Bp Bol nebo;
ďmímě utrpěl ftrátu fi! těíefmáď; ibuf
fíewufď), utúráu iía nefčíííubmi nebo:
bami bmou těchto bíoubýd; [et. Io
Bt) fe ale mobío pobimué gbáti, ge
Z[šán$amía gásračně fúřabu abofítoíe
ffe'mu pomoíam a Do 113Bojič) B poba:
nt) i gibt) mocmičím, noní po taf bíoubť)
c'aš Do netbároá Beg půfoBení, an nef;
c'íííue' mnogftmí Iibftma na míru obráá
titi mobí. — Gnab ítaío íe tai, abl)
ípalvel wíce G íebou íe oBíraI, aby; při
taf melifúď) gdílníyíď) moc!) a tat mno;
%d) účincíď) [)orI'noofti ímé nepabl
bo lvpfofombííuofti a podm. iBobimne'
jfou ceftt) 2305 a ncgpptatebíní úmp:
fíome' jeho. ——$Bennet fám uifbt) fi
neítěšoroaí na toto utrpení ímé, auobrá
těfíií fe „anebo a $obu ga but) boBré
i gíe' běforoaí. .

2155, min; čtenáři! iafod; obětí,
pobniřů a ftrafti ftáía ta mira, Herd
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nás npnl toji. QBíbíme gbe pouge
čáftfu lopot a Bojů jebnobo apofjtola ;
bploť pal apofjtolů jejjtě jebenácte,
guicpg tolifo jeben umřel ímrtí priro:
genou. ;D toa; ft poflabu tal těgce
i pro tebe dmj'tanébo, nejtracbuj je Bojů,
fterpcbg pro měc frontou jnab itoBě
jeft pobniťati; co; jjolt tmoje Boje \veble
těď)to Bojů 'Bamlorotjcb! —

124. 31mm! na rene tiu Říma.

Dberoyoal tebn mlabař “Barota

B jiuťjmi jejj'tě měgni jetm'fn, jmenem
Suliomi, alu) je bomegl to &Ítima.
Suline laffamě. a přimětimě je cbomal
fliamlomi , a bomolil mu to mij'tcd),
the; je pogbtgeli, jíti fpřátelům, a péči
o jeBc míti. Elia sačátfu fjfaíťuč je
plamili; po nějafe'm paf čaje počalo
plamení boti nebegpečné, proto; impo;
minal jid) sBarnet, ita: Žviugi, mibim
ge B ublíáeuim a 6 mnobou fjfobou
netolifo nállabu a Iobí, ale i Šimotů
nafjicl) počíná [\tjti plamení; i nabil,
abl) je učíte poglxrgeli, uzlu) poboblnějíjí
počají přifílo. ?lle jetm'l mice metil
sprdloci a pánu lobi, nešli tomu, co;
pramil *Baml; i plamili je bále.

?lle neblotibo. potom gbmibl je
proti nim mih: Bouřlimt'), tal še nemo:
bouce mu obolati, pnj'tili lobi, fam ji
mitt bnal, metajice nářlab i lobní
nábobí bo moře. Řbpg pal po muobo
bni ani jlunce je neolágalo ani bměabp,
počali mfjiďni tratiti naběji topímo:
Bogem'. ŽB te' úgfofti řefl jim *Bamel:

smetí jíte gajifté upojletúnouti rubl) mě,
a ujpoititi jobě těgfofti a fjťobt). “?lle
npní napominám máš, aBpfte boBte'
mpfli Boli, nebot nebube atracengábnú
sudé, tolifo loB gamme. ŽReBo této
noci ftál u mně anběl žBolja, ftere'mug

já flougím, a ten tell mně: „ŽReBojje
sBatole, přeb cijažem máš ftáti; a aj
batolval tobě ŽBůl) toj'jecft), fteříg je
S tebou plaiviJ' *Bwtog boBre' mpjli
lmňte, muzi, neboť wěřim 23obu, že je
tal ftane, jaloá jej't mi poměbino.

“Bo čtrnácti bneď), fbpš je plamil'i
o půl noci, bomnimali je platoci, ja;
loop je jim otasomala gemě, protož,
jpuftimfíe člun bo moře, blebali globi
uteci. ?Reřl tcbp 'Bamel íetm'fomi a too:
jálům: ŽReůůftanonli tito na lobi,
rot) nemůžete gacbománi Býti. Iebp
„gutinali to'ojáci proloašt) u člunu a pu:
ftili jej, alu) obplmml. serv; paf
počalo jmítati, profil sIšamel lojjeď),
apt) poje'cli, jelifoš jiš čtrnácti) ben
pro melifou bouři :: ougfoít téměř ani
nejebli; a fám mámo chleba, bilt)
mgbámal Boba přebe toííemi o. jebl.
Iebt) i oni potěfjeni jeho bůmětou
jetli. 239lo pal lofjed) na lobi bme'
ftě a jebmbejáte fjej't. Sřbpš pat Bpl
beu, najeli tal ji'lně na ífalint), ze je
lot: togfotala. QBojáci tebt) elytéligaBiti
měgue', aBt) uělten'; Šuiď) ropplpmtm
neutell. ©etniř ale cbtěje aacb'omati
Špalola, nebal topo učiniti, a rogfágal
těm, fteříg uměli plomati, aby je nej;
prmé puftili 'co moře a mpioágli, oftatm'
ale ulit) bleběli na těd) tuleň), fteříg
gopli globi, na gem je boftati; a tai
je ftalo, ge mffiďni při šimotě gacbo;
mání jjou. QI fbpg ropíjli na gem,
pognali, ge ofttoro ten jlonl Malta.

M 0 5 i i m 6 n i.

„Gmatťj $.j3amelplamil je po moři
bo ŽRima 6 jinými gajattjmi, fteití měli
tam jougeni řpti. %čgnomé ti Bpli

3ločincotoe'._913amel mlaj'tně proto Bpl
bo SRíma wegen, še je fjoubu jamebo
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cífaře obmotat, iináf bp bp! ji; pro;
pufftěn bpmaí. *Bíaloba po moři bpía
tebbp mnobem gbíonbamějffí, obtígněifíí
a nebegpečnčiňí, nešli jeft ga naffiď)
bob a to gte' příčinu, gc neměli tebf
beiffí marináři ani taf bobře ufpůfo:
bene Ioti, info; iíou upuí, ani negnaíi
ťompafu čili náftroje pomocí fterébog
npnějffí matináři i u proftřeb nemit—z
ffibo moře měbí, tbc ftojí a tam fměr
Iobí má tísen bpti. EBI-ototafe' tebbt)
Iobi jen pobIe břebů jfou tigeup a pafíi
iiď) toítr ob břebu gauefI bo fttebu
moře, nemobíi íec' ien neboťouaíe pobíe'
b\pěůb to noční bobě, pafli pro nebe
jafné, poguati, fbe ftojt' a fam běb Iobi
ímé říbiti mají. Eo činilo pIambn
meími sbíoubamou i mnobent mice

' nebegpečnou, negíi ieft npní. ŠBarnet
nebpí fíce umění marinářfřěbo, gef ale
jiš bříme po třifráte po moři fe pímvií
i bouře mořffe' přcftáí, nnbpí 3namenite'
gfuňenofti m oboru tom. ŽBěběI npuí,
ge Io'b fond fmůi bčt) n) gimním čaíe,
the; moře čafto gmítáuo bt'uoalo meli:
tými toětrp, proto; bobrompflne' rabil,
abp Iob obpoc'iuuía to uěiatéln pžíftatou
a topčfaía bobt) přiguiloěiňí. ?lton'nf
uiťbo uebbaI rabt) je!;o, gtoláííte' Iobníei
ftpběíi fe ob nebo přijímati topittabp,
jegto uepr řemefía ieiiď). S)?áítebef
tobo bpí, ge čím bále tím roíce umogiío
fe uebegpeči při píambě, ač marináři
fanu uab gacbotoáuim Iobi goufali
a gtábně ii opuftiti cbtěti.

Dpět to bp! “pamet ieng při ímé
gtnííeuofti píomecfé pognaí gpočínánt
Iobuífů, ge obmťm'h'prónouti na malém
člunu, fterpg při tašbé toeíifě Iobi
mufí pro togíičné přípabt) ucbpftán býti.
3 progtabií měc moienífému meIithi
na této Iobi, fterbg gtabě přebeffeí a taf
ftaí fe *Barva ocbráncem nafíecb.

Ronečně boóágeía Iob příí'tanm
u oftroma EDEaItt), ale boubágeía tabp
ii; froe'bo fonee, neboť naftaío nebeapečí
ieifbo Štroftotáuf. iBofub bpío napnutí
tofíed) íibffpcb fit aapotřcbí, aby po:
rom-band íob boprazocna bpía bííg břebu,
auo třeba bpío napnutí fil točtfííbo.
Dpět topftonpil ".b'amel fu pomoci;
tčffií íobuíft) uabějí, ftetáš mu bána
bula to giemení ŽBogím, ge mffiďuí ga:
cbránčui bubon, i pobábaí mušftroo,
abt) tgmnšiíé práci poíílíIo fe pofrmenl,
a abp ífutečně to pofoji a 6 potřebnou
d)ntí těíeínébo naípeení fi opatřili
a tat tnafta'toající nánmge při žígení
iobí i při píambě na rogíičubď) troftád)
ieiíd) íííp uabpíi, meřeiuě (: ofágate,
potojuě a fe mffím pobobííut obbaí fe
fám ieběuí. meebtěl tím, Iec' ien 3pů=
fobiti potřebné oxon'em utoieuí mpfli
(\ pofíteuí těla. Šžo tafe' ífutečně bo;
cítil a Iibftmo tofíeďo nápotom garbrá:
ne'no jeft.

Dbbitoomníi jíme amugitoft ŠBeno:
Iotou to boiiď) bucboroníď) € iebo ne:
přáteli i lopttroaíoft iebo na gaíáři,11pní
mufítne ie bítoiti jebo brbiufttoí lo boji
€ míuami mořffťuni. Dn, točgeň na
Iobi, ieteu gpofíebuíď), jeben aopoz
mrzeuťub ftaI fe jaťo au'cěíem ftrágnpm
tofíecb oftatníd) ímou gmugiíoftf a obe:
sřetnoftí a tpto ctnoftí iebo měli gafe
fošen fmůi to iebo míře mSegíffc Sřtifta,
m iebo mobíitbáď) %m Siemeuíd), tteréa
mu učinit 93131).Bbe patrno, jat míra
a abošnoft fe mfíemn bobre'mu profpímá
a je íBůf) měrné ctitele ímé netoíifo
fípáíe mččnč motá, ale i na fmětě
ftřegc, (brání i blagí; abc patrno, inf
ÁBůt) celým tobinám a ceíbm fbotům
Iibf čaftofráte pro jebnobo ípratoebíi;
roébo meggi nimi gebná a tu pomoci
íPěie—

21
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gta míftě fuóe'm u chobotu, the;
“Barnet a S ním mefífeten Iib onof)o
forábn gaebránčn Bpí, ftojí fapíe ; dbobot,
o něm; tu teč, fluie eboBotem fmatébo
*Bamía; test na múóobni ftraně EUřaítt)
a 3afabá_b[ubofo bo gemě.

2. (Štít jíme ítorďm, ge Ibn; foráb
naběhl na ífaíiuu ta! mocně, ge fe ro;:
total, mojáci toffeďt) měgne'pobiti d)tč[i.

(příčina tobo Bota, ge fe \vojctci báli
gobpoměbnofti a pofut; neboť u ERímanů
platilo ga neimětffí prominent mojáťůw,
Foo; jím me'gnoroé blibce iejiď) ítvěření
uprchli, pročež chtěli ratěji beggimotí
mn'eď) iiď), nezli aBt) něftetí; 5 nicí)
měl Jprďmontí a fe bat oBietviti na
ímobobě. \brogná to gajiíté frntoít.
%oiáci farní fotma unifíi inu-ti, ano
toěgí jeňtě poněťnb n) nebegpec'f jejím
a tu na poťraii ímébo broBu ftojíce
dní mragbíti libi, fteří jim míaftně
nif'ot) nenbh'giíi, ien aBt) neměli gniď)
gobpomíbaní přeb ínn'mli přetftamenťymi.
Bárou byl trnti) a toojáci Bnti pomabo
hrubé; neulva'šiliť, ge m taforoe'm při;
pabn i trnu) saton muíí připuftiti
tvoiímft). QBig mih; čtenáři! gbe míiro
bucba pobanífe'bo; tařombd) trntoftí
nemůge Ieč tn polvítati, the; ie šimot
číoměta ga nic potvaguje, c'iti the
0 bůftojnofti Iibífé není ani Šábnébo
tuňení.

Élie i tu ftaí fe řígením %ogím
s."Bameí ocbrancem těchto nebobýď) ga;
jatóď), o tom ani nemčba. %eboť
Sníiné, fctnfť mojínů na této foot, ča;
bořeí neobpčeinon úctou f ŽBatoIomi.
s„Btebtem měbčí, še on není stočincem,
nóbrg ueminnč gajat a ge f cífaři co
měňtan římífY)fe obmoíam, wegen ieft
bo žRíma; paf ale S ním gačafté oBco;
Ivalo, pognal i nčenoít Mann) i fííef
cbetnoft frbce jeho, co; muíí i rognnb

nebo pobana fúctě tčíotoětu pobuouti;
fonečně fbíebaí, ge <'Bameíbobré bámaí
Iobnífům mbftrabt), i fíotoem a přífIabem
ímipn mugftmo Iobni f tontrmaíofti po:
[»ábaí a taf fgaóománi mňed; pob:
ftatně přifpěí. (Sbtět tebt) *Bamía, ftůi
co ftůi, při gimotě gmbomati a proto;
gafágaí mojínům pobřígem'pm jalfoíi
ublížiti měgňům na jiri; gimotě, mffe:
Iifon otpoměbnoft sa ně na fe Bera.

28910 bneb m prmníd) bohatí) to cite:
Emi pohání, ge mnogí gtěebto libí, po:
bitvně a mícefráte gne'Begpečí ímrti ml):
wanna) obrátili fc fn Striítn. ÉBobám'
to ieft toíce neš prambě pobobno, nebot
ge íBaweí, fterúg to gaíaříd) .Štrifta tága!
a gaíářnífn ímé Ittií, i na Iobi během
tať bíonbé bobr; o Řriftn míumil, o tom
nemůgc poápbnofti býti. Ia! té;
jifto, ge fi u mňed) iaf ímómi přeb:
poměbmi, múftrabami a ctnoítlnigtoíáfíte
ni banI úcty; íamo píímo mami, ge
fe toeřeině ptebe n\ffemi moinI, co;
jemu nifbo negagíií, anoín'g gaiifté
mnobt') fe bo tágaí, fiafénut Boba íe
mobíí, baloaie tím fa'm příčinu *Batvlomi,
aby bo o ptamém 23obn poučit. Sto:
nečně neEegpečí Šimota, iatég naftáwá
c'afto při Bonři motífe' a to Eim.-íd;
— učí libi Ěoba gnáti, bíebati a ctíti.
Mnoho Iehtomášnť) c'IoměÉ chlubit fe
boti neměříeím, amňaf G gceía jiným
ímúfftením mrátíí fc 3 min moříhjd)
na bicí; anebo přifuíbaí bomů 3 Bitron.
553boinofti, boma to gabaíce, m rogřoffi
fnabno pobtbati mčcmi poímátnúmi,
iinář to ale, Fon; otmírá fmrt iícen
ftvůi, Íbn; butot min motffod) anebo
taď)ot bromu aneb blomog a butot 'očí
a. pnffef moíá. Ííoubné ftoíici 230313
Zu číotoěf učí fe tooíati: EBaneuffetti
mne, Ěane lopíwoboč mne, sBane uběI
mi miíoft, jen miIoít a jí; Bubu toe'rně
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flougíti Ěobě! Žiůt) jí tafe' to taforoém
nebeapečí c'afto ubělnje. ©nab ji uběIiI
i tobě? 3 tebe ínab továrnám gpa:
ttne'bo nebespečí ítntti? íTřuše boftál
fi tafe' i to $obu lo flomě floe'm?

125. 311ml nn ohromě maltě.

Dbtjmateíé ofttoma EDTaítt)meími
přímětimě fe fnefjťaftntjm cigincům
cbotoali. Webof gapálímňe branici břem,
učinííi jím mffe pobobíí. Rba; ale
(Bennet febraI tafe' něco tDŠbf, a míogií
na oben, bab jebomatť; gaměňí je na
ťuťu jeho. 91 m); naieli obpmatcíé
tobo oftroma, ano bab miíí u tuto
jebo, řefíi: Bajifte' c'Ioloět tento mta:
gebím'f jeft; neb fotma gmote lopfíel,
bíe vomfta 23o3í neba jemu šimonboti.
*Bameí ale mam baba, bobíl bo bo
obně, a nic gíébo neutrpěí. QIIe oni
fe bomníroaíí, ge oteče a pojebnou
umře. .beg paf blonbo c'efaIi a mi:
belí, ze je mu nic gíe'bo neftaío, bomní:
mali je, ze jeft 23135.

39h) paf na bíígfu ftatft) fnígete
toboto oftroma, fterú njam je nefffaft:
nád) po tři bni ptáteíífp je cboroaL
Dtec toboto Ínígete nemocen bt)I, tra;
pen gimnicí a oupíaroicf ; ffcí tebt) f němu
sBarnet, a pomobíím fe míogíí na nebo
ruce a ugbraroil bo. (So; Ebo; íe ftaío,
přidyigeíi mffiďni, fteříg na oftromě
nemocní boli, a byli ugbtamomání.
ŽBo třecí) měft'cíd) pat na jebne' Iobi,
tterá; na oftroroě Smaltě byla přes
gilnu, obpíouíi bo 233mm).

9%o 3 i i m 6 n (.

1. Watta jeft oftrom nemelifó afi
ffeft čtmetečnúd; miI obíabujícf; jeft
na něm půba úrobná, obouvání při:

jemné. Dbpmateíé jebo neboli ani
ŽReci ani žRímane', nobrg Iibe' 321mm
jem nafaůem', fteí'i míuroili jagufem
atamejfhóm, příbugnťm jagotn 3ibom=
ffe'mn, taf se je *Bameí B ními fnabno
fmlumiti mobí.

ŽRáŠ poceftnť) Iib ;mob mpmágh';
a tebp celí; profám'p, ttomu poměttím
gimním ffteblť), otofíem potřeboroaí pře:
bewffím ofuffeni a obřánf. sliší-imo
tebt) jemu rodice lobob, ge obomateíé
oftroma ubramiti oben, abl; ptťtbogí
teplem ofřaIí. © tošbím ftomu fonci
jem přineffene'm přineffena jeft tafe'
gmije, čili bab jebomatb, Íterág jíouc
gimou afřebíá při obni obgiroía a fo,
nec'ně bo raft; fm. “Batoía fe gaťala.
Dbpmateíé gnaíi jebomatoft gmije te',
měběli tafe' anebo btw pognali, ge jeft
íBameI měgněm a proto; mibouee gmiji
otočenou ofoío raft) jeho, bomněli je,
ze tnbíg brgt) ffoná a mrtero !pabne.
8“ bomnímali fc, ge to na nebo trefí
bobů a ge tebo rocíihám gíočincem, ano
torabem bóti muff.

' QBibíme gtobo jat libé mobou fe
nltjíiti, 551935 nefftěftí a pobrom, ftete'š
na nětobo přidyigí, ibneb na pointu
23o3í a na břt'n'noft jebo foubt'. $uňme
io tom obíebu opatrní, měbouce, je 513131;
čaftoftáte i ctnoftne' Iibi fttaftem a ne:
bobám pobrobuje, anebo na ně je bo:
poufftí 5 příčin gceIa jinbcb, nezli jeft
pointa btíóú, jafog i gbe fe ftaío.

2. (Sebo fe oftromane' nabáíi, to
neftaío je, ano pramě naopaf je při;
bobiío. *Baroeí ímttí neíeffeí, nóbtá
na něm mppíniío fe, co přifííbil 13cm
fmtjm apontoíům, ge „bege foobv babi;
bráti a jeb pití bubon.“ ŽBGTDCÍroty
ttáíí gmiji 5 tuto ímé bo obně a nic
neutrpěl. menategía, ja! ti jeben abognt')
fpifomateí, annie ta na *Bamtu jebu

21*
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břichu a tuby ghatíí ieií jeb \vňcíifou ieft, tím mice íoBě m poměrném fmtj:
moc. Dna Tama safufua pomftt), ge ; ffíení IíÍmje; nemáť pramébo ímětía,
fe na taf ímatébo mugc opomágiía, jc: ah) bobřc míběí, čití pramen pomabu
life; ii nemptřáíí na 35cm,núbtg bo mčcí pognaí. Bfuffcnoft učí aš pofub,
oónč. Ěafowvu neúbvunoftí mice Dva: ge libé neměřící a touhami, něiafým
tými)mugů uabáuo bnív, tai ge jim nic ; nefftěftím obtomenibnmňemráměumře;
jebolvatébo ueňfobiío, jal'vun' bníi fm. pjatou čili Blubnou míru upabaií a 014

(mě (13 6 poiběrčimou ougfvftlb

Ž/f n;“
\, ,

_. ,

'mmnnurmř*=v-=ai

"WF)

'—wířer—Íll)

v54%th '

43.11ch paf nctoíifo že nic glóbu ] lvoftí fe chytají. ŽB ftaíináď) , fbe
babem neutrpěí, anobrg on tím bofíeí i neimíce neměl-p, tam tafé nejmíce po:
melifé a ncočcfámaué ííámg; neboť měn). Seu míra fčeífauffá gapíafínje
Ibn; to mibčíi, pramiíi: Siftě to Bůb “611113a poměru info fíunce nebefté &a:
něiafť)ieft. Iafuaicbnou 3měniíiúfubef pIaffuie noční oúíubi).
fmůj g 3 jebné frajnoftibo hrubé npabíi. 3. D bitvu tom bogměběí Te(Bug

(Sim mice c'Iorvěf Qioba mbáíen BIiuB, náčeíníf čilí fníge tobe offtoma.
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Ěebbp tíoBě pogmaí. a m bomě fmém
po tři bni boftií Dlamní ofobt) fcrábu
togtotanébo, *Bamía, Qufán'e ípoíec'nífa
iebo a fetnífa ftráše mojenífé. 31793
pat s].šameí miběl, ze otec s.Bublit'm)trápí
fe na Iogi gimnici a úpíamicí, mběc'ným
fe profdgal boftiteti ímému tím, ge uwz
blitbou fmou gágrac'ně ugbrawií otce
je!)o. amffaf netoíifo mběcnoft měl
“Bami na gteteli, ale tafe' oilamurářriítn
5Mám:o.bldíaní mím) iebo. ERegmiňuje ie '
fice tnipa jfutfů apofítolífpd) :) tomto
fásání *Bawlowu a úípědm jebo, mů:
gente fe ale ínabno bompílití, ze mu;
tatomé borl'iwvíti, iaté bpl ĚJIDCÍ, ne:
mobl po tizi méiice gabálcti na ofttomě,
tbc; nalegl libi bobrompílnpdy a Do;
ftinítýd) o. Ebeá slián tafvmpmi angl-aft)
probubtl bůměru Ubu fnéuut. ©Iaté
pohání mppramuie ítutecně, ge s]:“cnncl
tam galogtl notnou círfew a ze fám
sbublině íta! íe té cíttwe biltupeut.
isto jiíto, ge nyne'jííi obywatelé „ou
netolifo bobtí tatoltci, anvbrg tata we:
licí ctitelé ím. “hmota, tat ge oftrow
naplněn icít faplemi jeho jméno ne:
foucimi.

126. 3111er m Římě.

Eboglvěběmffe fe tžeíťané římfítí,
ge ?Bunnl ptingí, mpmt mu mime,
a tnbowali ie melmi. u top; pttííli
bo %Ríma, bomeleno jcft *Bamlomi, aby
íám gůítáwal B mojáfem, Eta-t); bo
oftríbal. 3-an mfíube, taf i m ŽÍřimě
33mm neiprwé ie obrátil 15Bibům,
tágaie iim emangelium tráíomítmí 230;
šíbo, ale i gbe málo min; 11 nic!) na;
tečí; proto; napoíleb 6 tčgtfpn írbcem
četl jim: išubig mám tebl; gnámo, ge
pohanům ieft poííáno toto ípaíení
28031' n tiť bubnu f(pfícti.

sZ[Lšnnaelpaf tmm! po ceíé brně feta
m mírném měgení fme'm, (\ přiiímní mn'e:
tft), fteří; Íněmu přidxičeli, bláíaíe
o fráívmftlvi %vgím, a učil mčcem,
fteréč jíou o “Bártu chíňi Řriftu, fe
mfíí boufaníixvufti Beg,přcfágtt).

Mosiímání.

__ (Bami tebt) fcnečně přiópí bo
%Ríma, ftcréšto měfto ble tam) 32305
mělo íe ftdti Maroon nomébo poř.-dtm
me fwětě. $tiffcl tam' to jpolecnoftí
emangeltítv ířufáííe. © larpmi cut)
afí trácel 513mm! uticcmi ífmoftnelyo
měíta, Ulanu) weňfcrébo“ tebbp nahé;
lanébo ílvéta, vbólvldfítě, jcftli End)
lživé—ímu poučiub printf íláwu roly)
měíta, co blann) wcíílerébo íwčta, pro:
jemil.

s„Bnmíomi fe boftalo té miíufti, ge
nebyt oftatuím wégumu ptipoien, nvm—3
ímél me atulafítnun ptibyttu napuem,
či rabéji vb nét'tere'bo .pntele iobé po;
ífutnntem ptebpwati, Dlvlíťlll pob bo;
blíbťvu mojim, jengto truce jeho te:
těěem přimágáu jia, ]"tráá nab ním web!
a gtmotem imf/jím go, to rucú, abl;
fagbou d)mí[í wegen mel)! pteb íoub
fc poftamiti. Eat 90 Řím umim!
m lůně ímém, jej grogblté Ivbi lnky
máalébo, jej gajatébo, fám jím maje
býti ob togbití mtnmnebo o. 3e aajetí
pobanítmí, 3 ofomů 51éí)0buchu. upálen.
žRím bo přijat na ponted), mnie n) něm
(31230oftaíu a ílámn ímon miběti.

ŽBIibnofti a ímobobt) té “Bami
boífeí, pončwabg (iii gGéfntei ob mta:
bate gaílanť) přígnimě oněm gněí;
nab to nemálo ptiípčí Étomu íetnif
S'uliuě gprámou íwou otom, fteraf
*Barvel wíícmn '[i'bítmn na fordbě Šimot
gawomal. Ia'ťvmúmto Běbem *Barva
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me gnámoft mefíel nejebnomu musi
míjffe poftamene'mu a jento mojínowé
bo ftžeboucí je ftříbali, nie je ftaío,
ge je jméno Rriftomo, me5i ními 1:05:
neflo a ze norvá míra. me mojfftě a
m palácn cífgřífe'm f(íc'iti počala. “Barnet
naIegI na žRímě jiš ofábfu fřeífanů,
!teton tam gulagu EBetr; i dně! toa:
množin ji tim, že počaí směftomati
emangeíium nejptmé gibům římjfúm.
In pat mu mabilp bíamně bmě měci.
ERejprme' to, ze ' co mčgeň ob gibů
obgaíomanú bo žRíma přiffeí; neEoť
nemohli fe Šibe' jiného bombffícti, Ieba
ge fe meíice prominil proti Iibu a jeho
nábogenftlví. Dn tebl; hvoíaw náče'l:
niti; gíbů obmítá ob febe bomnění ta;
turné a tmrbí, ze je ničebog gíébo ne:
bočiníí proti nátvbu áibmvffe'mn ani
protimralvůma adfonůmjebo._Sbtubá
pat měc, je; mu lv bůmčře gibů přefá:
šeti mobía, bylo obmolání jebo f cííaži.
EBroč je tatome'bo proftřebfu chopit ten

111113,1110in je tágati gibč, abali paf:
nechcenárob náš u pobanů m offflimoft
urve'fti? — 3 tu obmítá ob feBe gíe'
bomněni a bi, ge tat učinil, pončmabg
gibe' jej pohanům mpbaíi a i tentotrá:
te, fbpg ob pohanů neminným nůuán
Tani, jemu cbpíraíi a tuby jej fcfíaži
je obmoíati bonntili. Io mpíogim
přicbágí paf tměítomání fm. emangc;
Iia a bí: „*Bro nabějí Siraelífébo Iibu
žetěgem tímto oBfIt'čcn jfem." (3:05Byla
naběje Sítaeíoma? Žmefiáě.

„ % ufilomaí *Bamel po bmč leta
m ?Rt'měgíífati jm. círtmi nejm-mé fra:
janp ímé, paf i jiné Iibi gpobanftma.
llmebíí jíme obfjítněji tento počátef
činnofti sBamíomt),_ aby gžejmo 5910,
je i n mgbáleném SRíměnaftptomalp fe
jemu obtíge pobobne' jafo u mIafti, ac'
gbe gibe', [ami jfouce jen ciginci a 5 mi:

[ofti trpeni ueofměíomalí fe činiti ta:
tomáš; múttguoftí jafo bomdcně. Sifto
jeít ge sBarnet po bmon [etecb přetonaí
mnobe' 3 te'ď)to přefágef a opuftit maívu
círfem m naběine'm fmětu, jafoš mpírviz
tá gobfjítne'bo Iiftu, ttertjmš nápotom
fřeffant) římffě u míře potmrbiti i gpor,
jen; je ftrbl megi pořřtěnťnni gibt; a
pobant), rogřefjiti fe fnaáií.

127. Bonec žimnta [m. upomulů.

?Bunaeí _o bmon Ieted) Bum pro;
pun'těn, bo apaněí gaputomal a opět
mnohé jiné frajinp profíeí togblafjuje
jpafiteíne' učení Sešíňomo. Io aji
tři Ive'ta trmalo. s„139mm přineb opět
bo žRíma, ga cífaře %eruna jat a pro
míru Sčriftomu mečem ffat jeft. © nim
ifm. Qanto! $etr, jen; po mnohá
leta n) SRímě ííbIeI a obtuň meijerou
círtem žíbiI, mučebínicťon ímrt pob:
ftoupií, B!,m: nížigorván bíamou botů
leta sJScíně68. $obane' i oftatní apo;
fftoíomé u) jiných frajinád; mýcbobm'ď)
emangelium bíáfajice, rogíičnč mučení
a trápení, a; tonečněpro Řrifta Segífíe
ufmrceni jjou. Ioíifo San, miláčef
Seaífíům, jafg mu 69! *Bán přebpo:
měběí, mnohé jongení a mutt) přetrpěm,
přirogenou fmttt' gemřeí.

Moaiimáni.
(Eo *.Bán apofjtoíům imám přeb:

poměběí, to fonečně ftaío fe. „%en
ge fífoí mpgenou más a fagbý, Ebo;
máš gabije, bomm'mati je Dube, še tím
3051: Honšú" QBefjferen Iib cítil,
že nomúm učením otřáíd je půba celé
bo fměta; jen, ze jcbni, fřejťane', ato;
bota otřcíení četaíi obnomenon útobn
fměta, četaíi gnif nomýď; fmčtů at 311311
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ncmébo omoce, brugí, gité i pohané,
báli fe, gc mňcďo fc fřítt' a pořábeť
m ípoíečnoíti Iibífé fe přcřotí a gaíppe.
Žito gbíoubiíci gabíabili tebt; blaíatcíe
o. rogíétvače notvýd) 3měu, nomébo
fmt')fí[ení, nomýcf) obvčeiů, nomúd) tura;
mů a ctnoftí, aIe bílo jeiíd) gablabíti
nemohli, to bylo bííem 2303ím a ftáío
pob gmíáňtuí ochranou (budy. ílvatébo.

_Bnameuité jeft, ze bíamní blva
apofftoíotvé, 23cm blatva círfme, a
*Bameí, učitel xtáycbů, m tebbejfíím
bíamním měftě tv ŽRímě fmrtí Dianu baz
Ii fmčbcctmí prambě, iang měla upa;
nomati ímět. Žim fmětomíábnému měn
ítu přibyde nomé poíub netufíeué a pro
cch) ftvčt gnamenité oťraít), mebíe ftez

kurzem), a iafofat) ničím učiněný ifou.
© SŘimc Nabi), l;niměccuí)

bmon těchto Emšat ílopami,
jat ílawně ífměji íc tmě ítčut)
jid) ímaté frmc ítopami;
pro tento ííaríat tol'č m h'áíe
nišátué mčíto neromuá ív.

(Řancioual [. 35l.)

Dt) té buBt) %Rím ítaI íc uomtjm
Seruíaíémem, pramenem fpáít), ítřc:
bifítčm Iibu ob 230W tvnmoleuébo,
bíawou a frbcem \vcffferé círhve 23031)
matfou a můbfpní mifecí) oftatníd) čd:
ftcčnýd) cítfmí we fmětě. Iain nyní
I)!cběío meftfere' Éřeíťanftmo co f ftubuí:
ci cítfctvníbo pořábfn, co fftolici ion;
bné m togepříd; mm;, co f ftánu blamz
nímu, Poe; mčje pttvní prápor fráíe
nebeffe'bo.Iam téz ťbtoBůmím.apoffto:
Iů počalo putomati a putníe pobneé
Íibftwo, abt) gbe nabtňo útěďm a fíít)
n) toýičnúď) Bonříd) (: boiíd) gimota.
3 boufáme, betoně, ge tai, ia! bílo fe

;po ofuma'cte ftoletí, bití ie bubc icňtě
po mncbé Buboucí tvětp.

ré; tvffeďt) poíamábní 513on jeho bo ftínu '
“Kuše 181), íman') ŠBctře a $amle'

“Břeblasí cítíme můrmmě,
tam to íítled) měčné ípáít),
tůítuňte iťií íltášcomě
imám íícmem po mííc čaíq,
af buííc blubvm ttefmnou,
nf mím sbárně rogtmetá,
mííi íměta traiiuou!

(aancioual 11. 112.)»,szW

Búmřrrřnú mmm.

Go jíme gbějin ftatébo a ttoměbo
gářona ílpííeli, mííect'o to bobromabt) jeft

info icbcu rocíifý obrny, to ftere'mš mibíme

mallcíícuc' bílo mpřoupení Ii'cffe'bo čili

obnomeni fráíomítm' Qiošíbo na gemi, jang

břichem 59h) attaceno; mibime gbc pobimu;

bobueu péči troiicbinébo ŽBoba, aEt) Iibfftt'

tmoromé je!)o boffli fpáft).

íBúI) Dtcc n) ftarém gáfonč připra
tnomaI Stvelifou moubtoítí :: B tafomou

tc'š (affamoftí bílo mvt'cupeuí ttaffeýo, nei:
royuauitěiííí čiuě afouííft) B ucítobem či:

bomíftým, abl) bo uípůíobií tpřiietí Mos
fm'ífe čili mptupitele fměta.

QŠůl) 5911 gjemil fe ťonečuě to plucíti

čaíu na aemi m těle libfťém a obd)d3e[

mčfta a fraje tníafti áibomífe', abl) obuomií

frálomftmi maturitě na gemi. & tomu tanci
mefffal ate tři a třicet Ict, mppluil \vííeďt)
přebpoměbi prorofů, ftere'jto m přímáď)

ítatebo gáfmm :) něm fíoáem) Byty, abl) bo

imět posilal; 3mtdl'ítě paf učil sieteblnč
:: bůflabně libi těm měcem, ftere' wčbčti

:: fcnati malí, aBt) boffíi účnftenfttm' m ftá:
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[bmftmí ueBeífe'm; fpolu pat učení ímé fe pobe5řítí a ropblabití učení a uftanomení

- mpímětlií. přítlabem mlaftním a potmtbil * ufřišomane'bo ©t)na 2303150. gie; poflome'
mnobomi gdgrah). Ronečně

“třigi, am, gbíabil minn [ibífócb břídyů a bo=

foual mpťoupeuí meíífete'bo fměta. Stab

to jeíftě jato potmrgnjíeí pečeť rotifťl bílu
fme'mu fbpš, mftat amettmjď). Inf nej:
ročtífím tímto gágtafem fonečuě a uejflam:

nčj't ofmčbčií, že 6 nebe přiffeí, Že Topí

*Bánem Šimota i ímtti, ,je [u)í Gpnem

SBojím a že tebl) učení jeho jeít prambon

Bošftou. _

% fbpš (5911 ŽBoší bofcnaí mpřow

pem iměta, fbpš gaíošíl eítl'e'm fmou a jí

mííemi proftřebh) Ejifte' fpáíe pomabajíeímí
obbaříl, hpi apofftoh) co íme náměíth)
a pojit) potřebnou lllDCí nnbal a bo ímčta

rogeílal, foty; tatto bol fráloroftmí Qžogí

na genu obnomií, namrátil íe ílamnč, obfub
Bp! to!)ííd, bo nebe na trůn ímé měčne'

meleBt).

530 na nebe mftonpení CV.—ipmQBoŠíbo

iemí upní čiunoft fmou třetí Eožifá oíoba,
Tůně) ímatxj, aBt) bílo Iibjfébo mpfoupeuí,
ÍÍEI'ČŠ Dtec m rabč jme roččue' nftauomil,

a na ímčtč připramomal a fterež paf ©pn
na je mal a befonaí, npní to Šímot utne:
beuo, [ibeln obláífeuo a profpe'fíno učiněno

[u)Ío, frátce aiu) frálomftmí Éoší po celém

froe'tč mesi mífemi nátobt) rogffířeno Bpío.

Éímto (Dubem nabffeni, oímíeeui a mebeui

fráe'ejí tebl) apofítoíome a učeum'ci $áuč

bo mffed; fončín íméta, 5mčftuji Habe

poíeíítroí o frálomftmí sbojím :: fnaší íe

mfíeďl) libi přeíměbčiti o Bojíte bůftojnofti

ufřijomane'bo a gbtobn pemftaíebo Segíffe
Étifta, i gumu fajbebo, .abt) toítoupíl bo

cítíme, bo ípolečnofti ílontíjd), Heron; sbe

[spl gaíogil. ?lj tu je poílůln s.lšcínětííícere'

obtíže a přetájh) m eefíu ftann'. Šibe' a

pobnne', nemám a poměru, ano toífeíifá Ieít

a ndíilí peřeí fnnší fe jafo o gdmob pře:

fagiti apofítoíů pobuift) bíabonoine, ínaší

umřel na 5 Šebo jpotebajíce na odpranu 5Boží a na

poftlu ŽDuďm imatébo, Eráčejí gutuáil'e mňemu

nqupečí mftříe, nebímjí ftraíti a mnf,
i pobtbají fmttí fmuou.

QI ble! frontě učení jejiď) tofíubp

naíegá utobnou půbu, na tifíee Iíbí mn'ed)
jagutů i frajin, otroci í meímoši, fptoftm'
í učenci, bíáíí je froíře uťřižomanebo,

ftamí íe pob jebo Eoroubem, foroubem fříše.

žlíščtu pobímmj to gjem, jemuž torone'bo

není u) běiinád) imětn. ŽRčEolif málo

cbnbód), negnánuíd; a íproftnód) mužů 3 ná:

tobu toůbee opomršene'bo mpfflo bo íměta,

alu) pi'elníumilo nátobt) nejrogmanitějffí

pomalu), jutoroe' i mgbčlane, bojorone í míru

a rogfoííí miíorone, bl) obřefnouce fe ímtjd)

gbéběmjd) náblebn, přebíubfů a [mebo boja:

mdbníbo přeímčbčení, obbali je uome' nauce,

která; jim jejich obmpfle' libúftft) supomíbá,

j'un pominuofti nifbl) netuffene', mimi jejid)

protímue', uťídbá a jím „geela nom; tutam

a fpůíob Šimota přebpifuje. - QBe'í-u měei

íe bějí poínb neflodmnc' a. uejrmjfíe pobít-oné.

ŽBřeb ŠBet-rem, ebubóvm to rybářem fflánčjí

fe [;rbí ERímane'. ERemeíhu'f *Barva pofo:
řnje učeuuoftí a nměloftí proíínle mch),

ttotí bimoře' Bat-Bart), jem; poíub Šimili je

íonpeširmým Dojem, a byli brůgon mffeď)

můfolníd; nárcbů. Il) přetmořujífemlib
praecmitlj, mítumiíommj a taffamnj, je to Iib
bobabojmj a bucbomníď; barů šábeftimó.

Dmífem utrpěli apoíítolomé poboímč

jafo jejiď) <13cm:: míftt při fme'm fpaflte=

blne'm bíle potupu, uenámift, mutt), Ba
i náíilnou hurt, amffaf to mífe neufffobiío

míte'gítmí ptambp, ftetouj bíáfali, nýbrž
Íněmu jen nápomabaío. 8an Gpafltel,
FM); [n)l tmurmífíen ua opamue břemo fřiše,

tvííeďo Eíobč přitáhl: ta! i wěrní přátele

a apofftoIotoe' jeho mutami a [nu-tí ímou

prambu floru ímjd) ofmčbčujíce, tím jen
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jefítě mětffi poaotnoft ř foBč přitáhli i úctu

a bůme'ru i\mjď) pofhnbačů giífali, taf gc

mpplnila íe mtjporoěb monbrc'bc Giamaíieía,

jenž Bp! me mpíofe' tubě Scruíaíemífé iefl:
„SeftJiť alibi bilo to, togpabneť íe; patli
gQSDÚa ieft, neBubete bo moci 3ruííiti.“

((šfut. ap. 5, 38.) 91 prambu tě mám:
mébi oiměbčili tafe' měn; pogbnějl'fi a níměbčuje

i boha nafie. ťeft a náflli, oheň
a meč, klub a paměti) Bojomalt) a Bojuji

mfíemi filami proti Řriftu a fmate' cirfmi

jeho; již micefráte gbdlo ie, ;;e miříd fe

íEála ta, na niž, cirfem ftoji a je nepřá;

telé jeji gmitěgi. QIIe *Bán, jenž řefl:

„Sci B mimi jiem aš bo ffonáni fměta"
potřeBuje říci toliře jebinebo íloma ptdmč

taf, info; řeřl fmojim'ini na gabrabě ©et:

femanífe' fbpš bo iimali, a mffiďni pro:

titom'ci jebo íeši ;Bameni moci íme u jeho
nobou.

S“ tt), mih) čtenáři! jfi ob Éeba po.

moíán bo fráíoroftmi Šojibo, tus lihem

cirfme Řriftomi). 23115tě Homme úbftmi

pcmcia! Bage mffcď) gdfíub tmách a fice

bneb na počátťu šimota tme'bo, fu); tě na

fřtu ímate'm poímětil a ga fpna a ga be:

bice íme'bo ntcbldfll. Uma—;uj3ačafte' tuto

nefmitnou Iáífu a miloft 2305 a přičinuj
fe, cil—\Wii bobným fe ftaI gaabomámánim

mfíed; přitágani 230316 čili účinnou [dítou

filmu Egžobu. Webcť ne tajní, Ebo; řifci

ůSane, 33cm meíbe bo ťraíomftmi neBeíEe':

bo, nýbrž, jen ten, fboš činí můli Dtce
nebeífe'bo, a ne fagbý, fboš jeít pogmán na
ímatBn Gpna řtcilnma připníítěn Dube,

nýbrž jen ten, řboš fe oBiemi mronífe

ímatebnim čili ogboBen ffuth) bobtómi.

E))řnobof ieft pomoíamjď) ale málo mmm:
Icnód).

Deiá Ěůb, mih) čtenáři! abychom tt)

i ici ftáli jebnou m řabáď; těchto ob ŠBoba

mnmclemjd) a alu) nám bopřánc [n)Io pres

gpčmomati tam 5 anběli) '!Bošimi: Gláma

ttoiicbine'mu 930911,thi, (švnn i ibuďni
ímatc'mu, iabš Bpío na počátfu, ta! bub

i nnni n rušných) až na měn) měřům. “Jimem
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„atlabateíůiel't.......... G
Gšpolugallabotclů.......... 52
llbůprmm'tříbl).. ........ 25
llbftbrnbětřibl).......... 131
lloůtřetítřibo.......... 24931

_ úbfíxín—25195
(J)?gi temito ieft:

úbůítálíyrba it:: rohů....... 5254
„ „ íffol, obcí,!nibomena Útatríttw 1095
„ buchvwmbo(larvu.......

"— ůot) fněšífébo ítamu uttimě\:
fnašné šábáme, abl), jal meíffet'c' \'lbt'tmo očefámá,
mc5i ottámcln íto. Sana “Rep. obět ntííe ímmě

;,a Šimé \\ ga mrtmé úbt) naííebo Qčbictmí fašbo

ročně Eonali. Dítatní úbomé nehtěší o tímtéž
n\ibošnútn úmyílem ro nagnačeném čaíu přítomni
bubttš mííi ímaté. u hrobu ítoatébo Sana
m išragc fcná těš ret—arrowSmatoianífébo íDěr
bicnoi ll) ben po ílaronoíti Groetoianífé m 8 bcbin
ílamné spímané rctmicm ga mííeďn to (Bánn ob:
počímaiicí úbq, fteronšto pobošnoít „gamut \\

nebal m 913ánu obpočnugiicí tanotomt fuítoo
ŽBáclam $eííina rutiř 5 Gecborobů.

ll. „pučení :)přiftupu
nonujd) úhů a ubbírt'mí knřl).

l. Sřbo ! Gmatoianítému ŠDěbictmím “Bm“
přiítonpiti boblá, necht poíftou me mnpíacenétn
píam' (iranco) aneb lépe ien'tě pontdglou poíítomni
\! nápiíem: „?RebitelítmiCmatoianítébo '.Děbimoí
lu “Stage" ímé immo a příjmení, paf ítoon oíabn
farní a biítupítmí (binéíi), fn Ituétnnš přiná
[eáy ubá, 5á1omeň i pnuge gaífíe. mm ga úba
třett třibt; obnáíft jebnou na mšbp ] I 31.rat. měnq;
ga rob, íítolu, obec, !nibomnn plati ie iebnon
na mám; 22 at.

2. Rašbí) notně přiítouplí) t'tb “edn íi [títef

na obbírání tněí) bobře uídmmd a náílcbujicibo
rotu, iatnš i potom to buconcíď) Icted) po QBe

lift—nocifi jej ob ímébo maleb. bncbctum'bo pa

ítíyře pobepfati Dá. $a! může na tento liner,
3iie=li út: to Gecbád), fnibn m tněbhtpecttoí Šar.
ŽBDÍPIÍÍÍÍGmah-age na ím. QBa'clamíEém čilitoňítém

náměítí č. 1).783—11. topóbmibnouti, ienge muíi

připoiiti 3 tr. r. č.., fteróšto paní; přiítuffl Eněíy
fupci 5\1 práci \! oba'lfu. s131-0úbt) to Dlomúďém

arcibiítupítmi plati totéš, jenše fnilm ímé toubí:
mít to tněbfnpccttoi (album—baWm.: (.bclcla)
ro Glomúci na. horním náměítt to č. o. 255;

úbomé pat 5 Qirněllítébo biífupítmí mtb! fe \)
fnibt) ímé bldíi ID tužbfnpvctmi Sřatla íBimh'a
m :Brně to řemenářífé ulici. Dítatnim \'n—ům

to jinód) biťt'éíld) ie ;rršujlcím 3aí1lajt' fc hlibt;
přlmo obíub. Roošbt) ah- šábal, aby mu ručí)
fupcc fnibu poííton snílal, gaíili poíítowni
ponfágťon mimo ono 3 trejccrt) !něbtupci při
nálvšeiici, ieíítě 6 tteicarů na rolet liítu pomoŠ
nébo neb nátlacnébo.

3. (Bžeítěbuie-Ii i\- nějaft'; \'m „; Gm, na

Dřoramn, aneb obcbcřezli íta ' 23.něnítébo bi:

[inpítmi bo CIomúďébo aneb naopat, n\tdtť to
íÍů—biteli m Shug: maplacenbm liítem (france)
ognánn, ftcrt'n mu nomí) [íítcf na obbírani fněl)
poífle, abt) pat mu to přííluííněm tněbtuptctmi
morning bon). 

4. $oněmabš obbirací či pobčlnt') [iítct
můšc to gtrátn “přiit'ti i utraben bbti, tnšbí; íi
číilo iebo pro tatomí; páb na iíítém miítč tn

př. mmoblitební lnište ímé 5agnamcmi; a pafli
ífutvčně atráta Íť ubáln, Jřtbitelítmi \) nami) lííte!
pošábei 6 připoienitn 20 !.vicarů, \o poplatfu
ga nmrání Iiíln nomébo \\ 10 !t. na poíítotoní
mincím; tcbt; úbrncm 30 tr. *Břipomínáme ale,
je fbobt) íe nápotom pobřeííená liítr! měl 3aír
nalégti, tento ptwí) unce šábné platnem nemá

5. Sřcpš umřel úb, Šábáme ínašně po5ů=
ítalé přátele, aby, tu,; fi na tento [\ítet [nibu
poílebnibo rotu (třebas.l po ímrti úba) mom-ali,
úmrtí lebo úba na liíttt ten posnnmenali a

cotqčnému fněbfnpectmí tnqbali; aneb n\tcbaf po:
proíi ímébo gpráu—ceruóotoníbo, abl; [iítet Sic:

bitetílmí aneb abcjíft'ncibůítoinčiífí tonftítoři gaflal.



6. web fe Báře, palub immo fe netratí.
Gbaůďi není, obebl'raií fnibl) bcerl) gaflabatelť
toru, bcťub ših; mm; pat ivjid) jiné ii; immo
neíoueí \\cmaií rráma tohoto; rob mbmřeí.

7. Spoiídi ie manžel emanšelfou ímou
m ieben tolifo gáflar (11 al.), \nbbámaii ie fnibl)
imom bo úmrtí prmníbo gnid). Ialtéš, ípoií=li
íe m icbcn gátlab bratr 6 bratrem neb ícítra
ír. íeítron, aneb bratr íe íeftrou a pcbobně,
mnbámaií íc tuilm im ro úmrtí teho, ieuš muni
i\ít \\apíán na přiiimací Iiílině (biplomu)

lll. © c 3 n a m
úbůw $mutnjanfhřbu Bčhimuí m 38mm,

mii bčfnm :nlu 1872 atmřeli auch, ač břitu: n\rlwi,
řtbitcmmí twtm Irma nanámcni buli.

EIB ČS : d) 5 d).

1. ?B řrašíké artibirrřň:

?lnbríe San můranbbíe.
Ěartoíoma Emarie \n '\Brap.

iBuriánoma ?írma ro boícííomicíd).
(E\—máQIIŠBěta m Éranbbíc.
Črrmmťa 933átlam m Ráčici.

Qšjrlebůít. \\. millrid; šrnntiífef, tauomníl \\ ím.
SIBíta ro $ra3e.

ba'icf Salub m mém. (Šermě m Sříabífu.
„bájloma Raroliua ro sJ.“>lm'\a\\ed).

„Sóliuomaroma “Magbaleua m mnííowicídp 5
bomb žlutom'n m Černína).
SlBelcbůft. p. .bcrčice Soíeř, rěfan fapit. mGtar.

SBcífííami.

Welcbůít. p. „brou iBoitěd), gmeráluí \uiřář
prašířé arcibiecéíe, fauomnit Starobní:
flamífú, běfan \\a Šarlotou Zóně, ípolu
aa Ha b a t rl ©matojanífébo Eěbirtmi.

.brbcb San to Qaíce 3. r.
S'a'ben Sofa—ím išobbáií.

SDůít. p. Ring! San, oíobni bětan m Iullated).
„ „ &nbiííta Šofef, běfan ro Glaněm.

Sanger San m Glaném m Rlabíťu.
QBel. p. Sat—mr íšramiííe! íarář m Sirně.

„ „ Žmeber auguítin, farář na obpočintu
m Brtouuě.

Wčeícbar íšrantiífef m $laíícb.
Štoíef Michal m &Utpblíci.

33rífta %rautífíe! n) Golopiífád).
$eííta SJřatěi m Doublomičtád).
$iíffule Matěi m $abině.

sJ!:roříitafol'oa!Barbora m Roííuě.

ŽBeleb. p. Gilrs iBoitěd). ímáí na orpočinfu
a sámecfó fapíau m Šwnčm áoítrlri.

G[áma Soíef m Sřtiííomicid) 5. r.

“l_BcIcl').p. ěófora Soícf, farář Stolliclů.
gmarcoma Žim-enim m Ieičhl.
©1viblífoma %crouifa \\) *Blaíid).
Iglloma Žlutonie \\)Raltenbruuu \\) mmm.
Q))clvbůít. ;. Timm-ř“J.Rihlláě,probcíít \\ ím. thta

na ŠEL-age.

Irufa ?lntouín m Dbnbci.

QBciíupfoma Šřatcřina m Qoípoííně.
íBcl. p. íBoli %iíip, farář m ?ítiboři.

„ „ iBonbi-id; íS-rant., farář \\) (En-boroiríd)
líšemeíní) íSrantiíívf m $ra3c.
SDM.p. Sebuíčet %rautiffrf, farář \\a obpočiulu.

úhrnem 38.

2.111 Iitnmřřirhř bird—[:

bůít. ». Qamaífet Goíví, běfau \u “bič.
„ „ (Šeruobmu Wáclaw, farář m Oiúáui.

„ „ &;)olubSan, běfau mmimbmlu.
„ ., Rrupař Soíeí, farář m Slabý.

Řečfowa “:Wagbalena m Iurnowě.

inareífcma QInna m Qibocbmicidy.
233ml.]: Golc San, faplan \n 93mm.

„ „ učiť QIutonín, farář m Warlmarticid).
., „%ilbe Svítí, [aplan \» řččínč.

SIBagner sZ[ntonin m ?eneíficid) 5.1'
úbrncm IO.

3. w árůlnbrahrúě hieréli:

žbořiloma “\Uťarieme 'žlkpřomém ;. \.

933ml. ». Slinudyal San, rirf. mě; \1)Iedyouíuě.

„ „ QSríibl Gaubib, fněa řápu prvmonft.
m Šelimě.

Ěeruoborífá 21mm 11)©miřitíd).

Černí; Siři ro Sušci.
Dráltoma Qarbora m s)Zoměm SB!)bšomě.
íDmořátoma Iercfie ro Šmeral-di ;. r.
Qattl Sau m Dolni Qobrouči.
Rba! San m 3ad;ráfífaned;.
Qagniclá %Inna ro Gtřmici.
Sněničfoma balena me íšribricbomě.
Malíř San m SDoubramici.

měmec íšrautiífeť m S:)řiííti „. r.

i)?tgťá Žlnejfa me Squíofém Wafelí.
$amlaínma Soóanta m inomém SBnršomě.
žBola žlutoru'n w.bnátnici.
$Dlát Wáclaw m Bušci.



iRemcffoma 21mm w 5á5amě.
Éčobotfa *Dotr m Gbrátomě.
iso! p. Gucbám'ř ?lntmu'n farář m Račcromě.
©bfma San a mani. ?Inna m Čirofém 'Dolu 3 r.
Gp:nblnoma \)Iuešta m Dolní bobronči.
Gtříbamfa Sofef to máóobě.
Gtřitccťá G[eonora m báně.

l_jšámroma Wat-ie na “školním $nbšomě.
„Blbárnowatha m (?i—třema úhrnem 27.

4. w Qubřjmidtř hin-čpí:

'Důft. p. $algar Sofcf, biítup. notář a bětan
m iSobcí-í,5a H a ba t et Gmatoiauítěbo Dé:
bictmí.

Důít. p. ůqběřa %rant., bbw. fatedyeta m “Bíífu.
Ěráňřoma Rateřina me %obňaned).
!Bicanoma ?ínna mv %obňaned).
žblašet 28“ m Slatě Qoruně.
SDůft. p. QSrunuer ?luguftin, běfan m chdmni.
'.Dobrobruíffoma $arbota m Sřlatomecb.
QBeIeB. p. ťDuífet qutoníu farář n\(žlpelčicídp.
?sarowa EDM-ie m fBeri—imomě..

fštorian a)?idpat m SDomaáticicb.
Šáief San m Bboníně ;. r.
belíeroma ?J?atie toe %obňaneó.
ájrabáčet Matěj m Štembfťicíd).
.brbina grantiffe! m SRafomicid)5. r
íBech. ». Raíina San, farář na obpočinfu

m Dřevo. mbcbnomě.

Rapar Iomáč m Romářicíd).
Sřtiftíoma Rateřina m Dteíínici.
Rufcloma Marie 11)Rcftřancďp.
Sřtiitoma %tantifffa m Éřesím.
Hilel. p. '\JJčácba%áclam, taptan n) SBamoromě.

Warfánoma *JJZagbalenam $otnoíťád).

žÚřrfmiřforpaEercgie m sabobřeífád).
žmuíífa Svítí TD.Dáii.

*Rábtaba %oitěcb m Siběiiďůcb boráď).
*)řečaa “Matici w Nřaíoticíó.

Duřabouga marie m %Ořicíd).
<Barvíř:Šimon m Gbotci.

$etař Smatěj m Úř.—třida.

%elebůfl. p. ':Rubolf513mm, tan. m23ubčiomicíd).
EBDbuDDmamarie m $Rošmítále.
430ch $rcfop m Čcpicícb.
$rotimfa Rateřina to $rotimíně.
*Rubolí žbartoloměi m Šipouui.
ERuboIfoma 20mm to sBrotimině.

%debůft. p. Gcbnóígcr %xantiífet,
ro Éuběiomicíd).

fanomnit

©1111.p. GebIectí) Dnbřei, farář na )Bílě šňůrce.
'Důít. p. (žita San, řebitel biítup. femináře

m žbuběiomícicb.
Šebeíta íBartoloměi m sBrotimci.
Šebeíta :Uřatěi m 'Iěífinomě.

Šemcoma anna w Iruífowicídy.
Šináttcma alžběta m %ešeticíd).
Šrámef Watěi m bufinci.
Štefan- Iomáč m Bětařomě Qbotě.
Iitalítb íšrantiífet mórauicidy.
Důít. p. Iíoufft Sgnác, farář m 'Břebfíamicíd).
Iouffef Roitěd; m Qbořť.
Ěrčta Soíef n) Baboří.
Irčtoma Šatota to Žquětomě.

QBaňfa ŽDIatěi m Gbmalomě. ,
%olfoma Snaríe mi?.iběiicicíd). ubrnem 50.

9! a mt » t a m !.

";. m slamúckř artibietifí:

?lbamec Sofef me %tbblantě.
szhubni Saťub m molčbetlu.
anbríftoma Rateřina ro buíftěnomió 5.1.

_ uptoma Sobanta to Salubi.
Ebabutoma %rantifffa m branicíó.
?Bumbaloma “Barbora me Emblantě.
&')čtorva %ittorie n) &;)ufftěnomicíd);. r.
bohatou,—a fBoIigena ro Qomampflicicb.
©[oíáref Sofef m Měromícíd; ;. r.
Górečmanoma )Barbora m $)ru5é Genici.
©repl alumni" m Wowé Děbiuě.
.bunfoma Watta m inemu-(B&M.
Gbíoupeř San to <J)?c'n-omicíd);. r.

(Ebuboboma Rateřina prorobaná Boíoma mQubě
nicid) 5. r.

Sanečtoma imitmie n) ©uíftěnomiciď). 5. r.
Saňoma %rantifffa ro B(ubomě.
Raífpařít %rantiííef me íBcíté.
Raífpařítoma <Mariana me Sušené.
Roufaíoma Smovefa u) Roietíně.
Rtáí San m Submici.
Rreičířoma šrautiíífa me QBIfoffi.
Rřoupaíoma 91:11chm “Moramičanecb.

Qůša íšrantiífet m SRubfÍawicícb ,3. r.
mřaccurfoma mariana m Uhřicích.
Weaulianitoma Ierefie m íDubu 3. r.
Wit—bulaŽlmla me ůmblautě.
?leilroma Mariana me L'botě.
Dubraifoma Mariana m mpbárni.
Sparolífoma imarie m Eroiauotoicícb.



“Belráííoma %arbora ro Star. ůičině.
“Bolíibot Gnrilí m $řrromě. ;. r.

(Dním'ífil íS-nmtiífct m *)?emotíně.

'Bíctťn inatěi m B(eócmě.
Sřobomíh'; *Bctr »: Saharu 3. r.
Shabolbomn sDim-ie w Ébítroííicící).

“Rnboma Š].šawlína me S.Belf. Spoííticíd).
eláťťl šunt. a QBcrouifa manjclta u) Smr

šicíd) 3. r.
©fáceíoma almm m Ěúítreíficicb. ;. r.
Givluualoma 91mm m $lubomě 5. r.
Gouíítoma čmmiífta m Řřenomicídp.
Špačtoma Sobaufa mc \?bcrcc.
írnčáfom Ěntbora m moíftíně.
Lhoíslema Smoveía m .brulvém 'Iůnci.
SlBania Gnrill u) benrrióíwaíbě.
iBbotečtoma Svícifa m “Bodum—íd).
QBincomef “Matouš m$tění.
i'BinŠoma QBeronifa m polici ;. r.

?lBieGnet-oma _Rateřina m iRoble.
EBIawimíh'; Gaiman mu!)cr. Qircbu 5. r.
Q'Sránoma ?lntmtie m ©tříbruiu'd) ,;. r.
S.Bránomn Ratcřiua m $orííicíd).
QBmuiclcma (Mariana m Muftím.

Sním—fm Žrčicíď).

91mm 11)Šuíftčnomicíď) 5. r.

išatronila rv CDřemobofticíd).
šrautiíífa u) írííicíd) 3 r.

Ěartoíoulěj to Rrčmani.

Wagramu m žiclcíoqcc g,. r.
Ubruem 59.

6. m ňmřnl'kí birrčú:

%ga išrantiííet IDÉrííticíd).
íBařinoma %rantiííta m Skariíítemicicb.
)Burcč “Dtatěi ro ERaboílicíd).

ŠDobromcbífí) Sřníípar m Stabofticid).
ŠDobromolnů Soírí m Warííowicid).
šiala Soíef me QBicomělicíd;;. r.
spáiet ň'rantiíívt m Wřaloítomžcíd).
153ml.p. .balla íBilim, faplau m Bučicíd).
bral—ě San m &;)tuíítád).
Abami ůrmuiííef m Rráíicid).

ablaminta %rnmiíícf m 501. Gci!115.1'.
Saugíoma Ian—fie m Čeitowicid).
913el.p SřalšmobaSan, tooperatormňaibrabi
Rebrlc Šimon m *C'iííni.
Rlíma sHuronů-| n) mubici.

Sřlimeííoma íšramifíta me QBeIf. sJ.)?ťgiřičl.

Raman šrantiííci w Senomuici ;. r.

Rabat-emu Žereíie m Sulianowě.
Roffulic (l$l—h-\1\©olooraltcd).
Romářít Soíef m Ěcitomicícb.
Ro5áfoma JEM-oním mc íBrbicíd).
$. “Mariině Sřtál ,; řábu fapucíuů u) Ěřebiči.
Rmmář Tyrautiííff n) ")huwianed).
Rrerbler Snu n) Iřvňti.
X'ubmifoma ?lmm m (žmowicícb.

EUEaceE Dubí—ei u) *Břibicid).

“J.Radúčet íšrant. a manž. Soívíta ro SBřegině5. r.
\magouď) Baminif m Sřřenomicicb.
Mlxííciboma leiftoric %ma m QŠmE.
Dnbráčef !Bnrloloměj m s)láměítí.
Stator 3011 n) ťušaufád).
©ůít. ». $apáčet %rantiííet, far;\! mlntmitíd).
$cčcntoma 21mm 11).bruííomicirb.
$otomá Rlára me SIBaiamd). 5. r.
*Dopomu Slížagbalena m Intomiciíy.
$roóágtoma grantiííla m Iřeíítí.
Ěičánef “marží a mani. 91mmnašla'mfmvěg. r.
Gcbíáčfoma mladém m *Bleííidd).
glamíčet QBawřinec m Rui—hui.

Šimbera 31cm. a marně.<Ikarie n) i)?mííomicicb
Šmttoma íšrantiíffa mc ÍBaromč.
Raíííčef ?Bmvel m Rotmrbomicíd).

QBlaíá! Sun a manšelfa íšrantiíír'a u) Račanvdy
5.1'. Mín-nem 47.

»mGlegfťu.
íDůft. p. S'Duba?lntonín, bóru. farář m $ietmalbě.
(Simma San w Bánmítí.

ŠDůít. ». Satob Cbuarb, arcilněg tla—BDI.Dltramě.
Surčctoma alien-bora u) Sommě.

Rníač \Dl'icbal m Statimomě.
Rita Siři u) Iierličfu.
Robierítíy Soíeí m Ilerličťu.
$%ch 33cm! m žRabmanomicíd) 5. t.
měmcoma ?llšběta m Sablunfomě.
*Babučtoma ?lmm m Sablunfomč.
*Bcíad) *Bamel u) Qirupmicícb.

*Babeííma Emarie m ©labnomč.
T—ůít. p. iBotcmíh') Svítí, arcifně; m iBopclomě.
Cfaga Žereíie m Cfočomě.
-,omiě íšranliííet m Šenomě.
SlBiobna íS-rautiííct m Drtowé.

Batopcfcma Bluma me QBtbiL-i.

samotou ŠJJInrie m Šřatimomě.

9. w Rakuufíw:

$oláf Snbřej m berní $oítoruě.

Ú hru a'm 18.



8. %$ Hbrrfkúd) birrčíídJ:

QBeI. ». ©ríinmalb Grantiíícf, farář m ?lbraba—
lnomci.

Gojatífá <Mariero;. Iomemic meol. “Bubowěm
;. r.

*)Raínromicoma <JJch-ie 1'03. íRcmenc'n' m Starono

miud) 3. t.

9391. p. Wait“ San, farář m Staronowicíd).
„ „ imunita! Gtěpán, farář u) sJJřcnannicíct).

Cebaba 21mm u) Írnaugě.
Tůít. v. $ereí3léntý (čtěpán,

mnpňaned). _
ŠDůít. D. Gren-nim ?lleganběr, běfan ro Garfii.

Iolnáíffomic “Martin m 901. Dnýomém ;. r.
Ubrncm 9.

Ict—1)úhrnem m *Bánu gcfnnlbd) nrům terce,

ia! balece tebatci ognámeni EDIÍ, 259, lteříšto
fe mcblitbám šimoucíd) obparnčnii.

běfan me QBeIf.

v. o ťnibád) Qěbictmím
womúcb.

!% řebitelítmí Gmatoianífěbo Ěěbictmí, též
na fnčlyfnpech'oiSarvílama $vípíííiía w 33mm

Gb. sčlgla m Díomonci a &. %initera n) iBrně
icft boflati náílebniící Enibu m ím'šcné tmě:

mil—u (Šeffá čili přímo ímatéítarébo inomělpo
gátcna. 133ch otrám. Catan 1433, tříwe „ga
2 51., nyní 50 l 31. 5 fr.

*Doftilla aneb múflnbb a ro,;iima'ni na emnngelia
nebělní (: ímátečni ob Dr. Snnocencia íšrencla.

Qi! I. bříme ga 1 st. 84 tr., nyní za 60 fr.
©“ II " n 2 u 44 u n u 1 ČLŠDÍIIlI„„l,„5.50„„„1Í
ron IV. obíabuiící můtlabq na rpiíítolt; celého

rotu, bříme ga 1 31. 50 fr. , nyni ga 60 fr.

Žiwot 23631.::! Gvaňtcle naňcbo Sámo
Štifta. DD P. *Bant. menmanna 2 bin),
bříme ga 3 gl., n\pní oba ga 1 31.

Entutgifa mbíměttniici ímaté obřabq neb tere:
monie, jich; ujímá ímatá círtem fatvliďá při
meřeinůď)ílušbád) žbcšicb. sn Sci. érůtta.
Qříme ga 1 at. 50 fr., nyní ga 80 fr.

mufímmi súbama. Gbírfa pomíbefmramníyd;
! mgběíáni [ibn řřcffanífébo, břímc ga 1 st.,
npni ga 50 fr.

!Bcčemi rogmlnml), břímega 35 !r., nbní
ga 15 fr.

Čcrmafowa tobina, bříme ga 1 at., nyní
ga 80 Er.

almancfnn, rogiímáni, břímeaa 1 gl. 50 tr.
nbní gn 1 st. 20 Er

iBůbcc bříňnífů anmila Girannbífěóo.Db
Sana 811 Dcfolbb. efron 733 za 1 sl. 40 fr.

Š].šogncímlu.

Šimot, utrpení “ nam, (znama, a
©wětic Qošlcb. DD „bug.Rarlífa. I., II.
a 111. bit (gc abc ieíítě boítati a íice fašbb
bíí po 70 tr.; amffaf n'! IV. a v. ieít ii;
úptně rogebrán.

V. D „Řšlabowěftn'n c'afopiín
pro fatoííft).

Iento (í,)malně gnómů čaíopie, mpcbágeiící
mika“ Dne 5., 15. n 25. fašbébe měííce jeít
orgmnm naííebo í'Děbicnoí, t. i. na něm nana
mnieme iménn wííed) IŠDěbictwí přiílupniícíd)
úI—ůn bůlešitě gnlěnp.

tmm čaíopíe pcíhnnic móborně čtení (ibfm
míru a třcífnnífbcb mramů milomnófb ; nbíabuie
nábošné ro,;innání, nnnmně pomlbfl), ;práun)
„hnala tirtvlvnipo alb.

SQL—obi)chtěl něfoli! [iítů na ufágfn 5přebe=

fílěbo ročním, nechat ímé přání u pí—ilešítoíti

něiafé gáíilfu ognánn' a saíflou íe iann. sBřeh
pláci fe naň půllvtně 1 $(. 55 fr. a ročně 3 gl.
m rcbafci m artibiíf. íemináři m 1311139.

92 & m ě Íí.t í.

Encmínn úbům, lteří letos přiítnpnií, patli
íi přeií f [\'toífnímn ponilu abbršeti tafé tníbu
„*Bříběbl) ftatc'bo SáťonaH, m ;námoft fe
umábí, že mě; íc iim m řcbitelítmí mpbá sn cenu
] glatébo.

Binr. ?Brabůř,

lanom: n'!Clp_řibmelropylitním dprámu(bmtel &bicl


