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Hgog Gwaal. A. V. 21.

Verilas est dulcis et amara; quando dulcis, pascít; quando
amara, curat.

S. Augustinus,

Quid forlius desiderat anima, quam veritatem?
Leo XII.



LPOGEDNÁNL

]. Zdaliž učenj o samospasitelné cjrkwi
katolické tak nedůwodné gest, gak se protestan—

ti domníwagj?

Od Josefa Černého, administrátora \: Karmelitánek.

Biezi oblibene námitky, gimiž protestanti, zwlá—
ště.od roku 1817 — kdež nowá polemiky gegich
doba nastala, proti katoljkům wálčj, náleži za—
gisté článek o samospasítelné cjrkwi. Tent, dle
zdání gegich, naše neyslabšj strana, kteréž proti
důwodům gegich uhágiti nám nemožno. Než,
máme za to, že nebude nikoliw třeba ani při
tomto autoku zbraň skládati a bogiště odewzdati.
Zpytugme gen obširněgi článek ten, a odstraňme,
cokoliw protestanti nedůwodně na nás umjta—
gi; tu zagisté se obgewj, že itjmto učenjm niče—
ho nezastáwáme, coby buď proti písmu sw. aneb
proti zdrawému rozumu bylo na odporu. K 11-
warowúnj Wšeho nedorozumění ustanowim ney—
prwé smysl této wýpowědi, potom pak uwedu
některé hlawni (lůwody, proč & práWě-li se cir—
kew katolická samospasitelnau nazjwá.

„:
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Co znamená slowo Spas-ui dle rozumu Pi
sem swatých?

Ono znamená a) tolik co oswobodíii od
mrawní zkázy, w kteréž se wedlé učení písem
pokolení lidské před wykuupením nacházelo, aw
níž gedenkaždý člowčk se nachází, genž se wy—
kaupení Kristowa aučastným nestal; následowuč
znamená oswoboditi od hříchu a půwodu geho,
od panugící tělesnosti,swětekých rozkoší,odblu
du &newčry. \V tomto rozumu gest toho slowa
užito : Mat. I, 21.XVIII, 11. Luk. XIX, 10. —
Jan V, 35. 1 Kor. I, 18. Efez. II, 5—- 8. 1 Te—
sul. II, 16. 1 Petr III, 21.

b) Sprostiti trestu :) 'snudu. Mark. XVI,
16. Jan XIII, 17. Řím.V, 9. X,27. lPetrIV, 8.

(*) Oblažiti bud' W tomto neb budoucím ži—
Wotě. Mat. XIX, 25. Mark. X, 26. Luk. XIII,

23. Řím. VIII, 24. 1 Tim. V, 15. Jak. 1, 21.
Spasiti w každém nyní wyloženém smyslu

nemůže žádný člowčk; — nýbrž gediný Bůh. I
totoř gest učení písma, protož také tak často o
Bohu spasiteli našem mInwí.

\'Vpřílomné periodě řízení Božího \(List k
Židům I, Ž.) gestiř Ježíš Kristusazgmvení geho,
gnkož ito, co sním sgeduoceno, skrze nčgž Bůh
lid swůg spasiti w radách swých uložil; a wy—
mínka, pod kterouž nás Bůh spasiti chce, gest
ujr'a w Krista. I toi gest gedno z učení zú—
kladníeh, gemuž nikdo, genž písmo sw. žazge—
wené slowo přigímá, odpírati nemůže.
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Co se pak \vírau w Krista wyrozmníwa'u, w

tom se za našich dnů wšicknibohoslowci gedno—
myslně srownáwagí; totiž : negen pewné pře—
swědčení, že Kristus k spasení swčta od Boha
sesláu gest, což owšem prwní a základní článek
wíry, e—\anitoliko pewné se důwčřowání wspa—
sitclnau moc Kristowu; nýbrž wůhcc Wčrnépři
gelí Wšech Prawd & učení od Krista, a na geho
rozkaz od apoštolů zwčslowaných, ano i mra
wné smýšlení & gednání s učením Kristowým se
srownáwagící.

Tím wšak ('lůwodem, za kterýmž se zví—ra
nazíwz'nspasiielnan, dlužno i církew křesínn—
skautaknazíwati, poněwaďž ona nám wírn před—
kládá, nás učí, stálá wíry Kristowygest Opa—
trownice, ano takořka bez ní státi nelze.
Pročež také Bůh, kterýž wíry k spasení žádá,
také Welí, bychom k církwi se přiwtělili :)
poslušni byli. Neb Kríslus hlzisage spasitelné
učení swé, prawil: K(lož uwěřj a pokřtí se,
bude spasen,; kdo pak nenwéřj, zatracen bude;
aapoštolům swýmrozkázal: Gdčte, učte wšecky
národy—, ki'tjcege a t. (1. Co chtěl tím giného
říci, než aby se ze wšech národů shromáždčla
obec, kterauž na giném místě owc'íncem .cz/vým,
('jrkwj swau nazwal. Prawí-li opčtKrislus: Ne—
w:.poslcchne—licjrkwe, budiž tobě co pohan a
publikán — t. g. člowěk zawržený — kdož
může tu upříti, žeby podlé wýpowědi Kristowy
trwánj w církwi, sgcduocení se s ní 11wíře a
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poslušnosti Wymínkau k spasení nebylo, rowněž
gako wjra sama?

Příčina, proč Kristus trwáni w cirkwi a s
ni se srownáni k spasenj pohledász wtom zále—
žj, poněwadž gak giž podotčeno , cjrkew pro
středkem býti má, by wšem lidem, wšech wě
ků, učení Kristowo hlásáno bylo. Vera pochá
zeli měla od :lyšenj, sl) šenjpak od slowa Bo
žjho. Dokawád apoštolé žiwi byli a hlásali,
bylo slowo gegích, slowo Páně; když se pak k
Pánu ubrali, bylo slowo gegich —- slowo Páně
—swatým dědictwim cjrkwe, kteráž ge dle ra—
dy Božj chowati a opatrowati měla. Od nita—
ké zachowáno a odewzdáno lidem w austnim
wyučowánj i opatrowáno w písmech od apo—
štolů sepsaných. Od ejrkwe rozhlašowáno bylo.
národům barbarským po wšech končinách země.
Od uj byly také wšecky spasitelné prostředky,
od Krista ustanowen é, až na naše časy docho—
wány i opalrowány. Cokoli od času apoštol—
ského až dotud o Kristu kdo slyšel, skrze cir—
kew se doslechl. “."ede—llnás tedy wira kspa—
serií, mát zagistó i cjrlcew práwo .rpasitelnau
se naziwati; nel) ona opatruge a zwěstuge slo—
wo , bez něhož nelze wíry, bez wíry pak spa-—
seni nelze dogiti. A tot gest důwodem, proč
Kristus cjrkew swau založil, awšech, kdož spa—
sení dosíci žádagi, na ni poukázal.

W témž rozumu, w kterémž se křesťanská

cjrkew Wůhec spasitelnau nazjwá, může, anobrž
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musi cjrkew katolická proti ostatním cjrkwjm
samospasiteluau nazwána ])ýti. Nebo co se koli
Wcjrkchh protestantských z mlhožných ustano—
Wenj :) spasitelných prostředků nacházi, od cir—
kwe katolické gich došlo; wšecko, čim tyto spo—
lečnosti cjrkwemi se stáwagi, a práwa (a't třebas
tak řekneme) nabýwagi, k Weliké cirkwiKristo—
wě přináležeti, obdržely gsau opět &gediné skr—
ze cjrkew katolickan. Tato' není toliko Wšeo
becná, w oněch rozptýlená, a proto také samo
gediná cjrkew, nýbrž, pokud nás cjrkew spase—
ny činí , samarpasitclná mezi Wšemi & pro
wšecky.

Důkaz tento (lá se sice proti wšem od cír—
kwe katolické wyšlým společnostemrowným řá—
(lem prowesti; pončwatlž ale zde prwotně řeč
gest o protestantjch, ohgasnjmgeg zwláště thle
(lemna cjrkew protestantskan.

Protestanti wčřj w Krista, daufagice skrze
něho spasení dosíci. Kdo pak ge ale znáti Geg
naučil? Zagisté gen cirkew katolická; nel) On
tentýž gest, kteréhož cirkew za swého Spasitele
wyznáwá, a gcmu poklonu wzdáwá. Gestil to
Kristus cirkwe katolické, ne pak onen, gakéhož
Ebionité a gini židowšti sektáři wyznáwali; ne
paultý toliko člowěk zNazaretu, nýbrž bytnost
nade wšecky člowěky wznešená, sBohem newy—
slowným způsobem sgeclnocená. Gestil to Kri—
stus cjrkwe katolické, ne pak Kristus Arianů &

O

giných snářu, prwotiny wšech tworů; -— neujř
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žádný twor, nýbrž obraz podstaty Božj (k Ži
dům 1.) skrze něhož učinil vačky, genž wšecky
wěci slowem moci swé zachowáwá; gestil ono
Slowo, kteréž bylo od počátku u Boha, gmuc
Bůh prawý, pro spasenj lidské wtčlený. Toto
wyznáni o Kristu, tuto wjru w nčg opatrowala
powždy cirkew katolická, a od nj přigali gipro—
testanti. Kdo ginau známost otom má, wystup
a proweď gi!

Dále, slowa Božj Kristem nám hlásané, gchož
wěrau anásledowánjm spasení býti (laul'áme,skr
ze koho dostalo se knim? Zwěstowal-li gim ge
apoštol něgaký? Zdaliž katolická cirkew gim ne—
dochowala geho,skrzo kterauž prwuj reformátoři,
pozděgi pak wšickni protestanti ge zdědili. A
ačkoli se tito žit/vého slowa zhostili a psaného
se toliko drží, tedy i toto psané slowo podáno
gim od katolíků. Gestit to bibli katolická, gjž
se protestanti až do (lnešnjho dne (lržj. Toto
psané slowo gest W cjrkwi katolické psáno od
mužů, genž gi přináleželi, ono od katolických
učitelů nowými spisy opatřeno arozšjřeno. Ojr
kew katolická pečowala o to, aby w r0zličných
dobách rukopisy bylypřirownány a od wtrauše—
ných omylů očištěny; aby knihy swaté z řeči
půwodni w gazyky giné byly překládány; slo
Wem,w cjrkwi katolické žádného nákladu, žádné
ho snaženstwi nešetřeno, aby slowo Boží čisté se
zachowalo, a od národu k národu, od wěku k
Wčku W colosti a wncporušenosti se přenášelo.
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Ačkoli se honosil Luter, (práwem—li či bez-'
práwnč, nechceme tuto rozsuzowati) že bibli W
Erfurtě pod lawici našel, a na gewo wytáhl,tedy
od katoljků tam položena, sic by gi nikoliw
naleznauti ana swětlo wynesti byl nemohl. Kdo
o tom ginau má známost, vak protestanti nabyli bi—
blj ——dle mjněnj gegich gediného prawého slowa
Božího, nímž spasení dogjti lze, a't wystaupi a
nás poučí.

A tážeme—li se gich, co tuto bibli slowem Bo—

žim, neb knihau swatau činí, do niž si netran
fagj žádného pisma wíce přidali, pokh'ndagice gi
za pismo, genž w obsahu swém úplné a uzawře—
né gest? -—-Tot odpowčdj nám: Poněwadžkni
ha tato gest slowa Božj, skrze Krista a ginéwy—
slance prwotnč zwčstowané , a z geho wnuknuti
sepsané, nesluší r0zumu lidskému ničehož w něm
mudrowati, aniž k němu přidáwati, ani od ně—
ho ugimati — Dobře! Ale odkud Pak wědj,
že práwě tyto, ane giné knihy, kteréž s těmito
w rowné wúžnosti stály , od oněch učedlnjků se—

psány gsauíJ Odkud medle to magi , žeby wše—
cky tyto knihy skutečně od těch složeny byly,
kterým ge připisugi? Zdaliž pak se w prw—
njch stoletích množstwi Ewangelii a giných swa—
tých knih gménem apoštotských neroznášelo,
gešto W mnohých obcích také wysoce wáže—
ny byly, kteréž knihy negsau w našich bibljcl),
ačkoli se aspoň z částky na naše časy dochowa—
ly? Proč tedy i tyto k bibli nepřnbjrugj prote—
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stanti, a za slowo Božj gich neuznáwagi? Proč
to? --- Důwod toho nalezáme opět genu cjrkwe
katolické. \'V cjrkwi naši totiž giž w prwn'jch
stoletích wynesli u'citelowé gednomyslný soud o
prawosti neb půwodnosti inepůwodnosli pisem,
genž se apoštolům připisowaly. Gednosworným
saudem tim a usnešenjm cjrkewnjm wylaučeny
gsau neprawé knihy od sprawedliwých knih
apoštolských, t. g. od takowých, kteréž pauhé
a prostočisté slowo Boží obsahugi; &za swaté
uznány byly gen ty, kteréž WKanoně nowého
zákona se uzawjragi. (O tom toliko zde řeč.)
Ztohoto wšeobecného úsudku, genž nikoli sle—
pě, nýbrž důwodně pronešen byl, půwod wzal
tento Kanon, o němž sám gistý wáž'ený prole—
stant piše: „Nenjt domněni to důkladné, žeby
cjrkew prwotni o Kanonu bludné byla rozsau—
díla; a byt i některé knihy od giných spisowa—
telů *) pocházeti měly, než kterýmž se přisu
zugi , není postučitelným důwodem,ge z Kano—
nu wywrhnautif“

Tedy od cjrkwe katoliké magi protestanti
negen psané slowo Boží neb bibli, nýbrž i Ka—
non těchto knih a*hístorické pogištěni o gegich
hodnowěrnosti; atento Kanon :) wšeobecný sand

cjrkwe, na němž založena gest ona hodnowěrnost
pisem sw.,takowau má Wážnost, že ani Wšemo—
hutná wážnost Lutherowa, ani slowutnost potom

*) Wšnk nic méně apoštolských.
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nich pisem sw. wykladatelů, ač wšecken lichý
wtip swůg na tom obrausili, nebyly s to umen—
šití Onen reformátor w zůřiwosli swé proti
dobrým skutkům list sw. Jakuba slamčným na
zwal; ale list ten až podnes W pismě sw. se na
cházj, —- tito Pak nowčgšj wykladatelowé pro-—
testantšti gali se kritickým ostřím rozličné části
pisma sw. odřezowati; než marné bylo gegích usi-—
]owáni, až posud pewnč spogena gsau wšecka
pisma swat-á. Že Wšecko to w takowém způso
bu se nacházi, že slowo Boží negen w liteře
pewně se držj, nýbrž i litera geho uchráněna gest
a ubezpečena: za to wšecko Powinni gsau pro—
testanti cirkwi katolické. Bez oné Wážnosti,
kterouž pismč sw. zgednala cirkew katolická, by—
10b)rse pod kritikau naturálských učitelů pro
testantských, nyni giž wsamé apogryphy swrhlo.
\Vj-li nás kdo giuák otom zprawiti, kterak pro
testanti ku kanon" , k trwagjcimu písmu gsau
Přišli, at wystaupi, zanás pon'aučj?

Wim ale —Wedléswědectwjpisma(ij.X.)
přichází slyšenim slowa Božího, slyšení Pak žá
dá kazatelů; neb litera sama sebou mrtwa gest;
gelikož mnozi ani čistí neumčgj, tim méně, co
čtau, rozumčgi. \Yůbec gako slowo Boži žiwé
z ust Kristowých wyšlo, &od apoštolů opět ži—

Wau řeči swčtu hlásáno gest , podobně usty
žiwými — wedlé swědectwj pisma samého —
zwčstowati a wykládati se musi. Má—lise wšak
w gasné , mocné &wzdčlawatelué řeči dle Potře
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by a schopností rozličných stawůlidskýeh před
nášeti, potřebí gest učitelů, genžby k tomuto
powolání zwláštně se připrawili, a způsobnými
učinili, auobrž gemu samogedině se zaswčtili.
Tudíž patrně wyswitá potřebnost zwláštuího sta—
wu a auřadu učitelů náboženstwí; kterýž sice
giž Wbiblí ustanowen, ač úplný fpowiuností geho
okres teprw od církwe náležitě wyměřen aurčen.
Od naší církwe tedy přegali protestanti i auřad
kazatelský, a zwláštní stawnáboženských učitelů.

Vl'šecko, co nyní praweno , wztahuge se na
Krista a geho slowo, w nčgž Bůh wčřiti káže,
ana kteréžto wíře spasení lidské založil.. Než,
dle učení Kristowa gsau giná geště ustanowení,
kteráž wíru Křesiana sílí, geho spogení s Kri—
stem a církwí utwrzugí, a tudy co prostředky
k spasení powažowati se mohau. ] tyto pro—
středky neboli swátorti opatrowala až potud
církew katolická. Od církwe katolické magí pro
testanti křest swatý, o němž psáno: „Kdo uwě—

a pokřtěn bude , bude spasen; kdož pak ne—
uwěří, bude zatracen.“ Mark. XVI, 16. I řád
udělowúníí křtu swatého, gakýmž geg uábožný
smysl církwe přioděl , přigali gsau od nás. Od
církwe katolické magí wečeři těla a krwe lít—i—
stowy, genž na odpuštění hříchů za nás se wy
dal, W kteréž sobě požehnanau smrt geho při—
pomínáme, dokud nepřigde, a W níž protestanti
ono proměnění připauštěgí, gímžto se pokrmtcn
od wšedního pokrmu rozeznáwá. Od církwe ka—



o samospasitclné cjrkwí. 173

tolické magi protestanti swěcenj neděle aginých
památek, kdež člowěk zprachu pozemského du—
cha swého knebesům pozdwihuge a odtrhna se
ode gha praci a starosti wezdegšjch wznešené po—
woláni swé sobě rozgimá, &Bohu, Twůrci swé—

mu, diky a poklonu wzdáwá. Od cjrkwe kato—
lucké magi protestanti '1 swé ostatni poswátni
obyčege :) obřady, gimiž duležitj pi'jběhowé ži—
wota lidského, gako gest Wkročenj W lidské to—
xvarySstwo, zasuaubenj se s společnicí, wzneše—
něgšjho wýznamu nabýwagi, co w nich pozem—
ského a tělesného, se ušlechtuge a udůstoghuge,
& takořka zbožňuge. Slowem, od cjrkwe kato—
lické magi téměř wšecko, co společnosti gegich
něgakau twářnost neb podobu cirkwe dodáwá,
mdlý' stín cirkewnj moci neb swatowlády.

Od cirkwe naši magi protestanti angličtí dů—
stogenstwj biskupské, Skotowé kněžstwi, giní
aspoň hodnost kazatelskau. Taktě byla cirkew
katolická po wšechny wěky onen střed, z něhož
wšecky formy a způsobykřestanstwa \vycházely;
ioněch společnosti, kteréž nepřátelsky proti ni
Wálčily; nebot předce toliko na gegjch zákla—
dech spočjwaly. Charakter neb powaha katoli—
cké cirkwe gewila se wždy w tom, že články
náboženské stanowila a stwrzowala; protestant
stwj pak W tom, že některé íučenj & ustano
wenj lcatoljků upiralo a zawrhowalo. \Vupiráni
se tedy weškeré protestantstwi zakládá. Geho
powaha gest a byla Wždy gen negativni neb u—
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porná; wlastnost pak katolictwi positivni neb
kladná.

Giž tedy učiňme z toho záwěrek: Člo—
wěk toliko wěrauspasen býwá, t. g. těmi praw—
dami, kterýmž wěři ; ne ale těmi, gimž newčři :)
gež upírá; poněwadž ale čemukoli protestanti
wěřj, od cirkwe katolické gsau přigali, následowně
hýwagj—liwčrauspaseni, tedy gedinčskrze kato
lickau cjrkew spasení býwagj.

Možno—lipak gim skutečně spasenu býti?

Protestanti prawj,žebychom mykatolíci dle
tohoto článku o samospasitelné cjrkwi wše—
cky nekatoliky k zatracenj odsuzowali! Ztoho
prý wyplýwá, že nechceme—liswé wíře býti na
odporu , a. nedůslednj, millionům bratři swých
spasení odepřili že musime, an předce rowně
gako katolíci k němu gsau powoláni. Takowélo
učení, dokládagi, wede k nenáwisti, nesnášeli
W051i,odpirá duchu Kristowu, gcnž duch láfky
gest, a bratři swých odsuzowalí zřegmč zapo
Wjdá. _

VVyznati musim, žehych se hrozil, tohoto
učenjzde podotknouti, neřkuli prowodilř, kdyby“
wšecky tyto následky, kteréž protestanti z něho
dowozugi, skutečně w něm se zakládaly.— Ne—
bot i prawda , budiž ona gakkoli histericky za—
ložena, musí se nám podezřelá zdáti, rani—lisrd—
ce, ruší—lilásku, a w práwa-li Božská sahá.
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Než, nestrachngme se; nel) co se nám tuto
namítá, newyplýwú nikterak z našeho článku. -—

Nebo předně učení toto o církwi .ramospa
sitelně, za kterauž církew katolickau pokládá
me, dle přítomného wyswětlení neobsahuge W
sobě nic giného, nežli že protestanti a wšecka
nekatolické wyznání wíru a spasitelné prostřed—
ky skrze církew kalolickau gsau obdrželi; ná—
sledowně že ti, kteříkoli gakožto wěřící spasení
býwagí, skrze církew katolickou se spasení stá—
wagí. Učení toto, newylučuge tedy žádnéhone
katolíka od blahoslawenstwí , Wšak ale blahosla—
witi geg také nemůže, gelikož sand gedinému
Bohu přísluší.

Dlužno nám tedy gen geště druhau wýpo—
wěď wyswěllili:

Kterak tomu totiž wyrozumíwáme, wyzná—
wange, že kromě prané, totiž'katolické cjr—
ku'e nelze spasenu býti? -- Zdaliž tímtouče
ním wšecky bližní swé, kterékoli z církwe naší
negsau , k zatracení neodsuzugeme? Zdaliž uče
ní to písmem i rozumem ohradili můžeme?

Tento článek: „Kromě církwe žádného není
spasení“ má téměř ten samý wýklad, gako: Bez
wjry w Krista nebudežádnýjpasen. Že sepak
učení toto Wpsaném slowč Božím, kteréž prole—
stanti zároweň s námi přigímagí , swětle a patr—
ně nalezá, není žádné pochybnosti. Kristus Je—

prawí sám: „Iído uwčřj a pokřtj se, spa
sen bude; kdožby nez/věřil, bude zatracen.“
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Mark. XVI, 16. A Opět: „Kdož wěří w Syna,
má žiwot Wěčný, ale kdož gest newěřjcj Synu,
neuzři žiwota, ale hněw Boží zůstáwá W něm.“
Jan. III, 36. Geho apoštol prawi : „Nenjřw žá
dném giném spasení. Nebo není giného gména
daného lidem, skrze kteréž bychom měli spase
ni býti.“ Skutky apošt. II, 12. A Opět giný

apoštol dj: „Sprawedlnost pak Boží přichází
skrze wjru W Ježjše Krista , ke wšem ana wše
cky, kteřj Wěřj W něho.“ Klijm. III, 22.

Totot gest slowo Kristowo a wyslanců geho;
kdo smí o geho prawdě pochybowati? Apřed
ce se wjra Kristowa gen od malé části obywa—
telů naší země přigala. Dle obyčegného udánj
sestáwá gen třetina weškerého lidstwa z kře
stanů, ostatni dwě třetiny bud' nic oněm newě—
di, :) nebo Muhameda za wznešeněgšiho nad
Krista pokládagi. Co má tedy býti z toho tak
walného počtu člowěčenstWa? Co se stalo s
těmi milliony lidu, genž bez wíry WKristazto—
hoto žiwota wykročili? Magi—liwšickni tidobři
skutkowé, které nekřestané z dobrého srdce &
aumyslu konagj, marnj aneplatnj býti? Negsau—
li i oni tworowé téhož Boha, dítky téhož otce
nebeského, gehož gsme skrze Krista Ježíše znáti
se naučili? Neni-li igegich srdce blaženosti scho
pno a gjžádostiwo? Nezgewil—linám Kristus Bo—
ha, co Otce Plného lásky a milosti, genž žádá,
aby wšickni lidé spasení byli? Nebyl—li by to
přehrozný odpor proti těmto milostným, blaho
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zwčstným prawdám, kdybychom přimo twrtlili,
že neywětšj počet lidi od swého určeni odcizen,
a k wěčnému zahynutj O(lsauzen gest?

Než, odstup tol- Takowý strašný smysl ne

porlklátlala obecná cjrkew nikdyrr slowům Kri—
slowým. Ačkoli po wžtly wjru WKrista za ge—
(liný nám známý řádný prostředek k spasení
prohlásila i wyznáwala, nicméně předce roz
(lil činila ejrkew, mluch o newčřicích, mezi
newčrauz twrdošignosti a mezi newérau zne
winy' neboli z nemožnosti; aneb gak škola
se wygádřuge, mezi newěrau přemožztelnau a
nepřemožitelnau (vincibilis et invineibilis.)

Za práwé' newěřjcj, kteréž Kristus O(llau—

čil od spasení, ti se wlastné pokládati mohau,
gimž spasitelné učení lilásáno a patrnými důkazy
předloženoa stwrzeno bylo, ktte ale při wšech
těchto tlúwodech od prawdy odwrátiwše gi
zawrhli. To ze slow samého Krista wyswita'ti
se zdá, anprawil oŽitlech. Jan XV.) „Kdybych
byl nepřišel a gim ncmluwil, hřjchu by“ne—
měli; ale nynj wý'mluwyncmagj zhřjchuswé
ho, .— Bych byl skutků nfčinil mezi nimi,
gichžto žádný giný nečinihhřjchuby neměli.“

Apoštol Páně dj: „Vira od slyšení přichá
zj; slyšení pak od hlásánj slowa Božího. Ale
kterak nwéři tomu, o němž neslyšeli? A kterak
nslyšj bez kazatele ?“ Ačkoliw apoštol Páně (lo—
ložil, že hlas sw.Ewangelium po celém swětě se
rozlehl, přetlce nicméně známo gest, že zana

Časopis p. Katol. Duch. IV. 2. 2
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šich časů gešlě wšech národů nedošel. Kdekoli
Kristusa apoštolé geho newěřících odsuzugí,ma
_gípřed očima zarytau tx-vrdošignost oněch, kteří
za gegich dnů před swěllem prawdy zawí—
ruli &widance newiděli, slyšíce neslyšeli. Ze

puk \\“šickni , kdož. W této zatwrzelosti w odpí—
rání spasitelné prawdě oněm se rownagí, záro—
weň s nimi oné wyšší , Kristem nám zgednané
blaženosti neschopnými se činí, zgewno gest;
nebo wšech těch oblažugících prawd akšlechet
nosti \VZl)lllegiCí(h a w ní nás potwrzugících pro-—

středků, gichž my w náboženstwí Kristowě do—
cln'uzíme, owšem se zlqugí; následowně w pra—
wé dokonalosti nedospělí , a tudy wě—čnéholila

hoslawenslwí, gakélxož se wěrným Krístowým
následowníkům dostane , zlloštčni zůstanou.

Co se pak oněch newčřících dotýká, kteří
z newínné nez/vědomwt'i učeníKrislowa nepři
gnli, těm toho církew katolická nikdý za hřích
neííloklzldula; ano papež Pius V. zawnhl tomu od—
porugící učení Buíowo. A papež Alexander VIII.
(wroce 1600) za bludnou wyhlásil onu Wýpo—
wěd': „Pagem, JndmiJWI—eticinnllnm omnino ac—
cipiunt &Jesu Christo inflnxumf“ Mnozí ze swa—
tých otců welmi mírně se pronášegí zstrany těch,
kteří sice kromě cjrkwe se nacházegí, nicméně
clnostně &šlechelnč žiwi gsau, nepochybugíce
nilgoliw o gegith spasení.

Swalý Justin (w obraně křesianů k císaři
Anloninowi Piowi c. 46.) klade takto: WVšickni
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lidé, kteří (lle rozumu &slowa (Zoyog)obcowa
li,gsan kředaně, ačkoli za bezbožné drženi gsau;
takowí gsau upř. Sokrates a l-Ieraklit mezi Řeky;
Abraham, Ananias, Azarias, Misael, Elias, a mnozí
giní mezi Barbary, gichž skutky agména n\voditi
příliš obšírně bybylo. -— Ale Wšickní, kteří hlasu
rozumu následowali, igešlě následugí , gsau kře
slané , asice beze strachu a třesení. (t. gamma-—
gí se ničeho obáwati),

Sw. Jan Zlatoustý yvewýklatlu na EW. sw.
Mat. a k Řím. II, 10. píše: „Ti, kteří před-wě—
kem Kristowým zemřeli a geg tudy nepoznali,
pakli se gen od modlárslwí zdržowali a klaníce
se gedinému a—prawémuBohu, šlechetný žiwot
wedli, blahoslawenstwí wěčného dosáhnem“ Slyš,
co Pawel prawí: Sláwa, čest a pokog každému,
lulož činí dobře, Žitln Předkem, též i Řeka.“
(Římll, 1o.)

Pawel Orosíus, špaňhelský bohoslowecz 8.
století prawí : (w Apol. ]iberi arbitrii) „Bylo?po
wšechen čas mé upřímné &nepochybné smýšle
ní, že Bůh pomoci swé negen těm, genž W cír
kwi žiwi gsau, nýbrž wšem národům na zemi,
Wedlé dobrotiwých awččných rad swých udělu
ge; oni wšechnčm i getlnomu každému zwlášlk
pomoci přisPíwá, žádnýod ní odlaučen není. Ne—
pochybně byl i on toho mínění, že lidé užíwa—
gíce wěrně pomoci Boží spasení býti mohau.

Tomáš Aquinský píše (queest. lil-.de verit.. .
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antic.) „Přináležíl prozřeteďlnosli Božské, by o
každého péči měla.“

Konečně wčříno bylo po wšechen čas Wcír
kwi katolické, že i také tak nazwaná zawinuiá

wíra (fides implicita) k spasení dostatečna gest,
paklibykdo bez swé winy příležitosti neměl,wí
ru Tozwinutau, (lides explicita) sobě opatřiti.
'Wírau rozwinutau rozuměli nčilelowé katoličtí
wýslownau známost a wíru křesíanského katoli—
ckého učení; zawínutau pak neb skrytau \vírau,

Pauhau toliko wůli :) dobré mínění wšecko wě—
řit'v, co nám zgeweno gest, kdyžby wědomohy—
lo , že to skutečně Bohem zgeweno. Takowélo
smýšlení nachází se ale skoro u každéhodohrého
a šlechetného člowčka; nebot gedenkaždý, hy'llo
i wýslowně neřekl, že holow gest wšecko , co
Bůh zgewil, wěřiti, aspoň W srdci toto smýšle—

ní CllOWá; —- Tímto tedy učením neodpírá cír—
kew katolická ctnostnémn člowěku blahoslawen—

slwí, pokudž, gakž gsme prawč sw. Justina, Jana
Zlatouslého a Aquina učícího uwedli, nenádo—
moxt geho newinná gest. —- Že pak ostatně
nemožno wznešeněgších prospěchů, kterých Kri—
stus Ježíš lidskému pokolení wygednal, Wplném
obsahu požíwali tomu, kdo geg prwé nepoznal,
a učení geho wěrně nepřigal, (lá se z mnohých
(lůwodů pochopili.

Nebo katolické křeslanstwí poskytuge nám
mnohé nowé a mocné prostředky a (lůwody k
šlechcluému žiwotu nás wzbuzugící, ono sezna—
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muge nás s mnohými wehni potěšugicimi wědo—
mostmi z ohledu ]mdmxcnosti, otwjragjc nám wy—
hljdky do Wěčnosti, kterých sobě zůstawený roz
um lidský nižádným snnženjm domyslili se ne—
může. Kdo tedy wiru Kristowu byt íhez winy
znáti se nenaučil, zbawena se činí Wšech těchto
uzitků, genž s zgewenými prawdami w přiro—
zeném swazku stogi. Co se pak takowých
prospěchů týee, k glchž požiwzinj známost uče
nngristowa tak newyhnutelně potřební-1nen-i;
gest opět z giných důwodů neslušno, aby těm,
genž Krista nezuagi, stegnau měrau udčlcnyby—
ly, gako wyznawačům :: ctitelům geho. — Neslu—
í—ajítotiž, aby tworowé rozumnj něgakéhodobro
dinj požiwati měli, nepoznáwagice aspoň poně
kud púwoda, kterýž gim ge uděluge; neb ta—
kowýmto poznáním býwá požjwánj téhož do—
brodinj utěšeněgšj aužitečněgšj; gelikož zeswé—
110štěstí, kteréž ne slepé náhodě, nýbrž přízni
laskawého dárce přičitagi,tim srdečněgi se radugi,
a tudy pozbuzeni býwagi, gemu swau wděčnost
\vzdáwati, a od něho přigaté dohrodinj podlé Wil
le geho wynaklz'ndati. -—

Ze Wšeho toho tedy patrně se poznati mů—
že, že článek tento o samospasitelné wíře Kri—
stowč nikoli giným potěšitelným prawdám na—
šeho n:,iboženstwi, ani wlastnostem božským, lá—
sce & sprawedlnosti neodporuge, nýbrž welmi
dobře snimi se snáší.
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Proto Wšak, že mnozí národowé bez wíry
Kristowy, kteréž bez .rwé winy neznagí, dle
zaslaužení a sch0pnosti swé spasení dogíti mohan,
nepotratí swaté Ewangelium nikoli wážnosti a ce—
ny swé. dewení Kristowo zůstane wěčněney-—
Způsobněgším prostředkem k wzdělání a ušlech—
tění člowěčenstwa, a k dosažení blahoslawenstwí.
Poznání Krista awíra Wnčg nezměnitelným zů—
stane zákonem Wěku nowého, gemuž Bůh po
znenáhla wšecky národy podrobí, až se konečně
Efes. IV, 13. „segdeme wšickni Wgednotuwj
ry a poznání Syna Božího,w dokoaalého mu
že, wmjru plnosti wěku Kristowaf“ Že se
tato w Písmě sw. nastínčná rada božská skutečně
naplní , ponenáhlé rezšiřowání wíry Kristowy
mezi pohany Patrně na gewo nám (láwá , což za
gisté ničemu ginému leč obzwláštnímu řízení Pro
zřetedlnosti Boží přičítati se musí. -—

Tenř gest tedy rozum oněch slow: Bez wíry
W Krista nelze spasenu býti. VVýkladem tímto
odpowěděl gsem spolu '1na otázku hlawní: Kte—
rak se totiž rozuměti má učení církwe: Kromě
cjrkwe nelze spasení dogjti?

Kristus složil učení swé a ostatní spasitel—
né prostředky w církwi swé ; ona ge má opatro
watt a poznenáhla wšem lidem oznámiti. —--K
této církwi měli se Wšickni lidé přiwtěliti agak
W duchu tak i wzewnitřním wýgewu gednu cjr
kew wzdělati. Tak se to také Wpočátku dalo;
ale genom na krátce. Brzy začali gednotliwí mu—
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ží od učení Kristowa :; geho apoštolů gen tolik a
wtakowém smyslnpřigímati, gak to bud' snárod—
ními předsudky aneb wlastnímí náhledy a do
mnčnkami sgednnti mohli. S ostatními ustano—
weními podobně gsau naklúdnli. Za tan příči
nan odlaučili se buď sami od oírkwe, aneb od
ní samé wywrženi byli; tudy znikly roztržky a
sekty mimo církew, kteréž se pozdčgi opčtme—
zi sebau rozhodly :) rozdčlnly; konečně zmizely
ze žiwota, gogivhž památka gen wletopřsíehz. 
ehowána. Ukaz tento w wzličnýeh twářnosteell
we wšech stoletích se opnkowal. Paměti wšak
hodno gest, že při wšet-h těchto r0ztržkách Wždy
gednosworná byla eírkew Kristowa, Opatrugío
wěrně slowa a ustnnowení Božského zakladate—
le. Žádná sekta, kterážkoli od ní se odloučila,
nepokusila se gegího gména &důstognosti upírati;
aniž směla prawau půwodní církwí se nazíwati
a gmeno církwe katolické sobě osobiti. VVše
cko, co oddělené sekty od božských a křesían
ských ustonowení zachowuly, přigaly od půwod
ní církwe katolické. Učení , gímž se tyto strany
různily, bylo obyčegně gen osobní zdání gogich
půwodee; wždy toliko zdání lidské, kteréž uče
ní a ustanowení církewnímu na odpor postawi
li. Pownha sektárstwí gewila se wždyeky w rů—
znění místo sgednocení, ?: Wlu'dém wywýšowzlní

mínění lidských nad učení od Krista církwi swé—
řené. Protož byl islowo písma ge neodsuzo
walo , gebo wlastní duch ge odsuzugc.
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Než, práwem-li pak wšecko to, co zde Ose
ktárstwi Wůbec Praweno, iaké o pogediných o—
sobách, genž bez wíny' od cjrkwe katolické od—
děleny gsau, twrditi se může? Nikoli! — Gak
pak tedy o těch smýšleti máme? —-»Takto, že
Kristus, který srdce člowčka šetří, na geho wiru
&lásku Patří, ne pak na geho zewnitřnj polože—
nj w čase a W mjstě, ——gednohokaždého kdož
we gméňu geho pokřtěn gest, wněg swau naděgi
skládá, &dle poznání swého wšecko, co Kristus
wěřjcjm uložil, zachowáwá, že geg tedyuegen za
swého uásledowujka, nýbrž izu prawédjlko swé
uzná a spasi. Nel), že zewnitř odcjrkwe od—
laučen , neni geho Wina, on gi, ač newčdomký,
předce přináležel. Nel) gestli, nahoře uwedeuý
Jusiínus se neostýchal wyznati, že wšickni lidé
před Kristem, genž hlasu rozumu uposlechli &
dle něho žiwi byli, následownjci &ctitelowéBož—
ského Logos gsau byli, měiihychom my od Kri—
sta a těla geho ony odlučowati , kteří slowo ge—
ho — pokudž mu porozumůli, wčrně :) poslušně
přigjmagj?

Prwotně lid obecný, wšech starých i nowých
sekt wčřj , gcko u nás lid sprostý katolický,
čemu geg učitelé :) pěstauuowé wěřiti wyučili.
Oni nemagi žádných prostředků se o prnwě cir—
kwi přeswědčiti, a drží se gedině toho, co se
gin) u weřegném wyučowáni předkládá. VVětši
djl ledwa přjležitost má o staré cjrkwi gen dle
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powrehnj'th'nřnosti powědomosli nabýli, tim mé—
né učení geg'j zpytowati a přirownati. —

Giuz'nkale zdá se býti utčeh, geuž co oswí—
cenj a učenj obecného lidu gsau wůdcowé. Ti—
to wlastnč'llýwagi roztržek náboženskýchpůwo
dowé, &až podnes zášti a nenáwist lidu sprosté-—
ho rozgitřugi. C-olidu sprostému k omluwě slouži,
nezdá se k gegich osprawedlnčni swědčítí. Nie—
lnéně, powz'nžjme-li, gak mocně působj zděděné
předsudky, zastaralé nawyklosti,nawedenj Wdě—
linstwj itaké na lidi učené; zpytugeme-li, gaká hru
há newčdomost, gaké nedůwodné, kříwédomučni
o duchu a učenj cjrkwe katolické i mezi neyučenčg—
šjmi muži slrany protestantské powždy panowalo
a posud panuge: tu giž nuceni gsme gich poli——
iowati a za ně se modliti, by gim toho za winu
nebylo pokiádáno , nýbrž i na ně ouo smiřitelné
slowo Páně obráceno býti mohlo: „Neseiuntquíd
i'aeiunt !“ —- I zůstane tedy nepolmuta ona praw—
da, že gedna toliko prawá cjrkew gest, kro—
mě kteréž nelze spasení dogitš. Tato gedua pra
Waiejrkew gest katolická, žádná giná křeslan—
ská společnost nesmí se přednosti tauto honosi
ti; nel) o každé se dá doba gegiho početí , aro
dič gegi wykázati. Cirkew katolická má tedy
giž wzhledem na historii 10práwo sebe za cjrkew
půwodni, ostatni pak cirkwe za odpadlé drželi.
Nicméně, ačkoli wýpowěd' tato prawdiwú gest,
wšak zohledu na gednolliwékřeslany kromě cir—
kwe se nacházegjej, podléhá wšem těm Wýmju—
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kám, kterým činowé mrawni podrobeni gsau;
kde totiž Wždy na tom záleží, Wj—li gednagi—

ci co činí, agedná—lí dle wědomi swěho? Neb
na tom zakládá se zákon přisudni (lex imputmi
onis). Za tau přičinau se tisicowé mimo cirkwe
nacházengichž odlaučeninižádnau měr—auza wi—

nu pgkládatí se nemůže. VVšickni tito zdngi se
gen býti kromě cjrkwe, Wlastně pak andowé ge—
gi gsau. Kdoby tedy směl () spasenj gegichpo—
chybowati? Než kdoby opáčně směl z toho dů—
Wodu záwěrek činili, žeby ono pmwidlo () sa
mospasitelné cirkwi bludné bylo? Žádný rozu
mný neosměli se říci; žebylhostegne' bylo, mno
ho—likdo, čili mailozpokladu spasitelných učení
:) swátosti přigimň, aneb gakýfli smysl učenic—
wangelickému podkládá. Protož musj něgaký wzor
neb ideál náboženstwi mezi lidmi býti, a tentna
lezá se — w křesřanftwj; podobně býti musi
něgaký wzor cjrkwe W křesianstwi, a tenÍ gest
cjrkew katolická. Tot tedy gest, co ten tak
hrozně obúžený článek 0 samospasitelué wíře a
cjrkwí W sobě uzawjrá. Každému zde patrno,
že uwedeny tyto důwody gnk w pismě sw., W
Přibězich cirkewnjch, tak i na zásadách zdmwé
ho rozumu se zakládagi, následOWnč že učenj
toto nikoliw oněch útržků &úkorů nezaslubuge,
kteréž se námftaž potud tak nelaskawě činily.
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?, Zásluhy křesřanskéhonáboženstwjopro
zřetedlné zaopatřenj- nuzných,

Od Františka J. Slámy.

(Dokončenj .)

Št.13. Náhoženstwí Krístowo směřuge k přetržení že—
broty aku prozřetelne'mu zaopatřeuj nuzných.

Dopustiw Spasitel, aby se žebrota metlau
weřegné hanby stjhala, nechtěl, aby též newin—
nj nuzuj bolesti gegi okusili; nýbrž šetře Opa—
trně studu gegich, okázal wlastnjm přjklatlem, že
to neni Wěc nuzných &nešlastných,starati se, čím
by se žiwíli nebo odjwali, oto že slušj pečowa
ti samému mílosrdenstwj. Dwakrát se žitlowštj zá
stupowé, wytrženj nebeskau wýmluwnostj Páně,
zapomněli, že krom duše také tělo magi, gehož
(lůtkliwým potřebám na pamětinelze učinitizadost,
atlwakrát ge sytil Pán, nemagepřirozených pro
středků, i zázračným rozmnoženjm chlebů, wy
řknuw sám prwnj , nebyw (loprošen ani slzami
gegieh napřed obměkčen, to weliké slowo: „Lj
tost mám nad zástupem !“ Nehynulř geštč zá
stup; ale mohl, wracege se, hynauti; protož se
tomu zlému nadchází Wčas. Nemohl-liž ten, kte—
rý chleby zázračně rozmnožil, také bez nakr
mení zástupu tauž (liwotwornau moci hlatl zá—

stupu i geho následky předstihnauti &ukrotiti?
Mohl nepochybně, ale nebylo by nám tak zře—
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telně okázáno , čí to wěc gest, o potřeby nu—
zných se starati.

Za tau příčinau zwolil giž z počtu swýeh
dwanáeti učedlníků gednoho, kterýby prozřetel—
ně almužny chudým rozdělowal, &gakau wrauc—
ností potřeby nuzných, ubírage se k swému ne—
beskému otci, učedníkům na srdce Wložiti mu—
sil; gak gim potřebuprozřetelného opatření chu—
doby swělle i mocně poručil, to, bylbychom se
vlastních geho slow z té strany nedočítali, do—
kazuge neylépe řád íáhenstwí,hnedle za prwních
dnů po sesláníDueha swatého zřízený, apodiwná
štědrost Jerusalémské církwe. „Neb kolikokoli
bylo těch, kteříž měli pole neb domy, prodáwa
gíee přinášeli peníze za ty wěci, kteréž prodá—
wali, a kladli před nohy apoštolské. Arozdělo—
wáno pak bylo gednomu každému, gaíaž komu
potřebí bylo.“ Skutk. ap. IV, 32. 34 _- 37.

Možno't, že blízká zkáza Jerusalémakřestany
tamní ku prodagi domů a polí mocně nabízela,
ale skládání utržených peněz na obecnau Wýži—
wu, tudy také na Wýžíwu těch, kteří ničeho k
odprodůní neměli, neplynnlo gistě ze strachu před
tau zkázau; nýbrž zhorlíwého ugímůní seochu—
dě, ač otom w obau řečíeh sw. Petra žádné
zmínky není. Nenít následek bez příčiny, a nic
wúčinku nemůže se wyskytnauti, k čemu by W
příčině símě neleželo!

Zřízením íáhnů byla ižebrota w křesíanstwu
skutkem zrušena , i prozřetelné zaopatření nu—
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zných zawedeno. Kdož z bratři nuzných bylhy
13k zpozdilým mohl býti, aby na swau ruku al—
mužnu po gednotliwých dobrodincich byl zbjml,
dokud nemohl na jáhny práwem žalowati, že ge—
ho nauze Opatřiti nechtí? Akdo z dobrodincu
bylby zas swau rukuiáhnům štědře otwjral, kdyby
1-ňigjmagjce almužny, ge neprozřetelně nebo sle—
pě byli rozbytowali, & nuzným potřebu žebráni
byli neodňali? Gak mile se řád jáhenstwj za—
razil, wzala si cirkew wšecky chudé, s gegichž
zaopatření zborowé křesíanšlj býti mohli, pod
swau ochranu/ a do swé wýžiwy, :) kolikcrá bj
da, bud'to giž křesiany, bud'l'o newěřjcj sousedy
tlačila, tolikerá pomoc se nešřastnýmposkytala.
An pak řád jáhenstwidodnes Wcjrkwi trwá,
aniž kdy wymizj , ge patrno, že náboženstwi Je—
žišowo k úplné přitrži žebroty a prozřetelnému
opatřenj wšechněch chudých neustále směřuge.

Š. 14. Pnan cirkew neznála žehroty.

Tato péče o pr0zřete1né zaopatření nuzných
nezůstala Wplenkách, když urosllegši křesíanstwi
ze swé koiéhky w Jerusalémě wykročiwši, po
národech lowit wycházelo. Gako teplo swětla
slunečního nerozlučitelný společník wšudy se za

' ' v ' ' ' '
paprskem line, snpn wsecko pronikal: tak 1 ln—
sku k nuznému se swětlem Ježišowa náboženstwi

_, v. * a . \: . '?na wsecky koncmy se ulqrag1c, \Vebla(101)](ill)011

chatrči prohlížet spuchřelau slámu pod nemoc—
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ným a podáwat mu ljlcy i podstýlat lože wol—
něgšj; Wkrádala se do žalářů podwinowat o—
kowy wězňů; zb'irala zánesčata po ulicích, po
lesích a na břehách řek, přinášegic kterékoline—
domřelé nalezla, matkám křeslanským ku přiká—
genj &kodchowánj; podmaňowaln si pány, aby
chlapy propauštěli na swobodu; půgčowala ne—
0platitelné dobrodiní, aby se prominul odplati—
telný dluh (Fil.'l9.) ; postila se, abylačné nakrmila;
ondala se do mozolů, aby umdleným odpočinutí
dopřála; ano ido přibytkůmorowau ranau naka-—
žených nebála se pro zachowánj bližnjho wchá—
zeti; zbjragjc na wšech mistech štědréwsobotnj
den rozsiwané almužny od těch, kteří hogně ži—
ti chtěli, posjlagjc geiáhnům, ano icelým wnau—
zi postaweným osadám, aby tito, rozděliwše ge,
gak komu za prospěšné uznogi, potřebě žebro—
ty mista nedali.

Gako sw. Pawlowi, ubjragicjmu se mezi ná—
rody, nic tak wraucně poručeno nebylo, „toliko
aby na chudé pamatowal.“ Gal. ?, 10. čehož gel:
pileu byl, mnoho míst zgeho listů by se uwádě—
ti musilo: tak ináměstci swatých Apoštolů w
prwnich třech stoletjch péči o zaopatřenj nu—
zných za podstatui powiunost swého apoštolské
ho úřadu weždy pokládali. Podlé příkladu cir—
kwe Jerusalemské ustanowilo se u každé biskup—
ské stolice sedm jáhnů , kterýž počet ani w sebe
wělšjch městech, dle určeni sněmu Nicegského,
překročen býti nesměl, geuž o kostelní záduši



o zaopatřowáni nuzných. 191

pcčugjce, chudým w přibytcjch bljzko kostelů
schwnlně wystawených, potřebné almužnyz ko
stelnjho gmčnj a z oběti wěřjcjch rozdělowali.

Mohowitost křeslanských kostelu byla giž w
třetjlnstoleti znamenitá; zrostla ale od ro
ku 320 — 330, když Konstantin, křeslanům za
tolikeré mučedlnjkům nepráwě odňaté gměnj ga
koby náhradu číně , kostely křeslanské hogně
nadáwal. Tim gmčnim wládl biskup se swými
jáhny; ale, gnkž z 25. kanonu sněmu Antioch. r.
Billovyswitá, ne o swé wlastnj wůli , nýbrž ga—
ko pouhý rozdawatel lětll, kteří toho gměnjpo—
třebowuli, we wšj bázni Páně. Směll, pakline—
dostatek trpěl, řjdě se prawidlem apoštola: „Ma
gjce, cobychom galli, a čjm bychom se odj
walí, mčgme na tom dan.“ l Tim.VI,8. , wzi—
ti zgmčnj kostelnjho, čeho pro bratry, gimž byl
hostinstwjm zawázán, potřebowal; ale přestan—
piw ty meze, ohracege důchodů kostelních k swé—
mu osobnjmu užitku bez potazu swých kněžj &
jáhnů; nebo zplnomocniw k té zpráwě — ko—
stelnjho gmčni — lOltkO swé příbuzné, swé bra——
try nel) děti; tak že by kostelnj Wěci škodu braly
a chudj potom trpěli, i náboženstwj we zlau
Powěst padlo, budiž on (biskup) igeho saučastnj
ci saudem provinciálnjho sněmu z toho kárán.

Takowá péče o chudé netoliko w městech,
anohrž Wšudy kde se křesřanstwj ugalo iw kragi
panowala. Sw. Justin nám wyprawuge W swé
druhé obraně, že se wšickni wěřici z města iz



192 Pogednáni

krage \vnedčli tagemstwj swatá slawit shromáž—
d'owali, a že po modlitbě každý wěřjcj almužnu
podlé swé horliwosti a mohowítosti biskupowi
přítomnému (neb ginému staršímu) odwáděl, aby
gi chudým, wdowám a giným polřelmým roz—
dělil.“

Maudrým rozwedenjmkřeslanské dobročin—
nosti za prwnjch stoleti wymizela žebrota zápl—
na mezi křeslany; nel) magioe nuznf pod plá—
štěm nábožensth Kristowa schránu bezpečnau,
negsauce nehodnými o swé podíly okrádání, a
tudy potřebu swau W ruce Prozřetelného milo—
srflenstwj weždy gistěnalczagice, neměli příčiny
sami si dobrodinců negistých wyhledáwati. Že
Tomu tak, swědčj (nechtě) sám Julian, úhlawni
Protiwnjk křesíanstwi , an wlístu swém k Arsa—
Cíowi , neywyššjmn biskupu WGalocii w tato slo—

wa piše: „Co pak gest za příčinu , že my oči
swých ktomu neobracjme, čím to bezbožné ná—
boženstwj křeslanské zrostlo, to gest: k dobro
činnosti a štědrosti k lidem přespolnjm (: po
hostinným, k staroni a pečowánj, kteréž oni
na pohřby lidj mriwých wynakládagj, a k
swatosti žiwota, kterauž na sobě, ač pokryté,
okazugj. Zkterýchžto Wěcj uznáwám, že imy
gednu každau oprawdowě wykonáwati máme.“ -
„Špitálů mnoho w každém městě wyxtawěti
day, aby přespolnj a pocestnj lidé dobrodi
nj našeho a štědroxti auč'aftn-i byli, a nege
dno ti, kteřjžbyscwnáboženstwj : námi sro—
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wna'wali, ale i ginj, kteřj by peněz potřeb0_
wali. Třidceti zagisté tisic koreů pšenice po Wši
Galacii, a šedesáte tisic konwj wjna na každýrok
Wydáwati gsem přikázal. Z nichžto poraučim,
aby pátý djl na chudé, kteří kněžím (pohanským)
posluhugi, odložen byl, což pozůstane, to mezi

přespolnj a chudé žebráky pro spomoženi gim
bud' rozděleno. Nebo hanebné gest nám, po
něwadž žádný zŽidů nežebře, a. bezbožnj Gali.
legštj netoliko swé, ale inaše chudé chowa
gj, aby naši wlastnj té pomoci, kteráž gim
od nás cviněna,býti má, zbawení býti měli. Z
té příčiny předkládey pohanům, & uč ge , at na
takowé pomoci amilosrdné skutky penize ze se—
be zbiragi; & ze wsi pohanských zužitků swýeh
prwotiny bohům obětngj, a wšecky ktomu sna—
žně weď, at takowým powinnostem dobročin
nosti a štědrosti zwykagif“ *) —

Může-]iž platněgšiho swědectwiuwedeno bý—
ti, Oprozřetelném opatřowánj nuzných wprwo—
tni cjrkwí! “)

*) Historia tripartita. Kniha Vl.podlě přeloženíKocjna. ltr.
240 — 241.

**) Diwuo, že tento Julian, důwtipnčgšj, než kterýkoli z
nepřátel křesťanských, znage tak náležité cenu awzáctnost kře
sťanské dobročinnosti posuzowati, mohl kdy na tu myšlenku
padnauti , že by na zahuilém stromě geho pohanstwj totéž 0
woce rodilí se mohlo. Kdyt' i křesťanská, dobročinnosti neo
Skaupau wýtecná, od katolické cjrkwe ale odpadlá wyznánj ne
npiragj, že při gegich dobročinných ůstachh gedné hlawnjwě'
ci se gim nedostáwá, totiž: katolických farářů. Encyclopedia
Franqoise.Partie theologiqne, viz. Hopital.

Časopis p. Katol. Duch. IV. 2. 3
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Š. 15. Příčiny, genž žebrotě wcírkwi Opět dwe'ře
otewřely.

Běda oku, které magíc při slunečním swět—

le swého powolání hleděti, na místě toho, swé
práce se strhši, k slunci wšetečně pohlíží, pří
rodu a hlubokost geho wyskaumati dychtíc! A
běda též křestanu, genž moha při swětle swé

wíry bezpečně k dokonalosti kráčeti,taužení po
křesřanskécnosti opomígí ado sknumání taguostí
swé wíry se pauští! Takowý wěk nastal církwi
boží kolem čtwrtého století; bauře nebýwalá se
na ni přiwalila.

Od roku 312 neměli se křesřané pro wy—

znůní swé wíry ani potupy weřegné a PůhOllů,
aniž ztráty žiwoia co lekati. VVždyřse země
po tři sta let dost newinné krwe křesíanské na
pila , a byl čas, aby ruka Páně oblohu dost dlou—
ho nad swými miláčky zamračenau giž gednau
pogasnila. Za to se hrnul také do rozestřené
sítě apoštolské tak zhusta wšeliký rybí plod, že
nepostačowala wytahowána býti, :) kteří na hře
hu seděli, Widauce se míti nádoby netěsné, ne—

wzali si wíce, pro množstwí lowu, časukwybí—
rz'mí; ale zlé '1dobré skládali na pořád do nádob.
Mat. XIII, 47. 48. Idostali se tak do církwe
Kristowy lidé , kteří zpoha'nstwí a židowstwí ni—
čehož krom gme'na nesložiwše,zkřesíanstwí též
ničehož krom gména nepřigali; lidé pokory ne
přátelé, sláwy a bohatstwí žádostiwí , nelítosti—
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wi, rozkoší milownjci, magjcj twářnost pohož_
nosti, ale moc gegi zapjragjcj, gakž o nich giž
sw. Pawel 2Tim. III, 1 — 4. přetlzwjdal; lidé,
kteří zdrawého učenj nesnášegice, a uši swra
blawé magjce , mistry podlé swých žádosti sobě
shronn'tžd'owali ?. Tim. IV, 3. „Počet a bohat—

stwj, prawi p. Villemain, *) křeslanů množili
se za časů snášeliwosti; w pronz'nsledowánj ale
rostla gegich horliwost a láska.“

Bouře, kterau pýchou nadutý Arins w cir—
kwi ztropil, uwedla na křestany Wětšj zaihubu,
než (lwoge prona'nsledowa'nniDioklecianowo.

K welikému pohoršení pohanů i křeslanů
roztrhla se cjrkew na dwě weliké strany, znichž
getlna, potáhši hyzantinský (lwůr mezi swé po
solmjky, a naplniwši náboženstwi prwe čisté a
nepochylmé hladem, omylem a pochybnostmi,
wěrné pastýře úkladem i nás-Him & paslýrstwi
skládala, z osad wypowitlala, a onic giného ne—
smýšlegjc, než swět weškerý zarianowati, byť
při tom i neyspanilegši ozdoba cjrkwe pod ge
gimi zllauhnými 'krolcy rozšlapána byla. Druhá
ale, Ifywši donucena pro uhágeni staré prawdya
podání apoštolského mysl celau isrdce k neuži—
tečným hádkám přilgládati, a tudiž také od pád
če ownilřnj řz'ulcirkwe tolikéž odwraceti; ne—
ho dokonce stihána gsaucana paušljchod swých
swčřenců zdáleně blaudic, nemohla, meče se (lr—

*) Nouveaux Melanges historiques. Paris 1827.
© *
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žíc, pluhem wládnauti. Zniklými tak hádkami,
bauřliwými sněmy akrwawým stíháním wěrných
pastýřů, chladla také láska mezi wěrnými, Wá—
šně & nenáwist obapolná mocnily se Ariánů tak
dobře gako wěrnýa-h, pochybnosti gindy nepo
znalé o gistotě &nebeském půwodu křeslanské—
ho náboženstwí tudíž také o potřebě účinliwé
lásky těsnaly se do myslí; předešlá štědrost &
dobročinnost k chudým se stawěla; gelikož po—
chybnosti prwní následek gest, že nohu W chůzi
stawí, kudyž nuzní opět sami swých si dobro
dinců hledati musili.

Než Arianstwo nebylo spokogeno toliko pra
meny žiwé nuzným zarážeti; nýbrž istudnice,
do nichž dobročinnost minulých století wšecko,
cokoli ze swého gmční pohanským pigawkám u
chwátiti mohla, opatrně byla swáděla, i tytodo—
bročinné poklady k občerstwení nnzného u chrá—
mů křeslanských až potud tak bedliwě hlídané,
bud' wysušiti , buď zasypati nebo rozkopati sna—
žilo se tož rauhawé arcikacírstwí. Gakau ukrut—
ností pronásledowali, —-al gediný příklad za mno—
hé uwedu —- Ariáni, bywšewAlexandrii r.356.
hned po krntém stíhání sw. Athanasia místo ka
tolických í:'|hnů od WůdCPSebestiňna dosazowá—
ni, netoliko chudé a nuzné, ale i dobrodince
Alexandrinské !

Nemohauce totiž ubrániti, aby lid obecný
hágitelům sw. Eutychya do žaláře wsazeným ku
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Swobodě nepomohl, „zemstili se, dí Fleury (Tom.
Ill, patr. 449) nad chudými.“ Gak mile gim wůd—
ce kostely byl swěřil, nesměli se tam chudí &
wdowy, sedáwagíce na místech, která gim du
chowní gich pečliwí byli wykázuli, déle zdržo—
wati; nel) widauce, že gim katolíci hogně udě
lngí, wykopali Wdowy zchrámu,žalugíce nadár
co u Seliestiana. Ten, gsa wyznání Manicheg—
ského :)tedy chudých i almužen nepřítelem,při
gel žalobu gegich ochotně. Istalo se tak pod—
porowání bídných goko zločinem, a tím chow'—
ním upadli Ariáni w takowau oškliwost, že gim
i pohané katů nadáwališ“

K těmto truchliwým různicem w samé církwi,
při nichž pohanstwí netoliko oddychowati, ný—
brž tak směle hlawy nazdwihowati počalo, že
se za Juliána giž iza státní náboženstwí powa—
žowati osmělilo, připogily se geštěkruté zewnitř
ní wálky, kterými se moc, bohatstwí, zeměi
sláwa udatnosti byzantinských císařů, tudížige
gich poddaných den ke dni W meze swí—
raly. Tím & neomezenou rozmořilostí dwořanů,
boháčů, ano i samého wogska, na niž sobě Jan
Zlatoustý tolikéž neříká, množila se chudoba;
tratila se štědrost; předešlé prozřetelné zaopa—
třowání nuzných stalo se nemožností; wečeře z
lásky postupem wčků prořídaly, až i wymizely,
a žebrota opět takowým násilím wcírkew se we
drala, že sám Jan Zlatoustý, nechtě, aby chu—
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doba, při nemožnosti opatrného wšech nuzných
zaoPatřenj, pro twrdé boháčů okazowánj na ne—
hodnost mnohých žebráků , nauzi &hladem hy—
nula , widěl se přinucena, těm Přisným kárate—
lům mrawů nuzného lidu častěgi odpowjdati : že
se almužua udčluge potřebě a ne mrawům; že
rozmařilci dřiw než nuznému lidu lenost wytý—
kagi, na swé práce ohliželi se magi, :: mnoho
gešlě giného, což owšem prawda gest; gelikož
ani nehodnj zláskykřesřnnské wylaučeni negsau,
&kde nuzným toliko žebrota opatření poskytu
ge, tam swědomj radí, spíše desíti nepoznalým
nehodnjkům almužnu poskytnauti, než gediné—
ho zaslaužilého nuzného s prázdnem odhýwati:
ale zdruhé strany také gsau slowa Jana Zlatou—
stého důkazem , že prozřetelné zaopatřowánj nu—
zných za geho Wěku giž tak hluboko kleslo, že
se žebrotě ubrániti wíce nemohlo.

š. 16. Starost církwe Wpozdněgších časicll o prozře
telne' za0palřenj nuzných.

Ačkoli si Ariánowo kacirstwi celý skoro wý—
chod a Weliké části západu podmanílo, zasa—
diwši cjrkwi rány podnes se gitřjci; ač wpády
barbarů do obogiho cjsarstwj wšecken skoro kře—
slanstwim zawedenýřád na rnbobrá'tiwše, nauzi
a chudobu zohecnily; ač wylaupánjm kostelů a
zacpz'mjmWšech gindy k obžiwě nuzného tekau
cích pramenů řád jáhenstwj, nemage z čeho—
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by chudé žiwil, pauze na obsluhy kostelní :) na
l;;izanj se obmezil: proto přec nemohl hlahočin—
ný duch křeslanstwi tak ztenčen azmařen býti,
aby hned po zastaweném Wšeobecnémbořeana
i přestáwkami mezi hořením, ze sutin obecné
blaženosti wšecko nebyl wynášel, čím by se
zobecnčlé bjdě opět meze kladly.

Důkaz toho witljme na poslednim welke'm
muži, gegž nám Afrika zplodila, agenž w třetím
měsíci při obležení swého biskupského sídla Hy
pona w šetlesátém šestém roku swého wčku (4-28)
srdcem nad nehodami swé wlasti sice krwácegj
cim, ale okem pewně na to město boží upnu—
tým, geliož podiwný (lěgopis nám zůstawil,swůg
blahočinný žiwot dokonal. Komu možnopocho—
piti, že týž muž, týmže časem, an rozličným
zborům křeslanslcým (lOpisowal, swé 'zřenj sprá—
ce k celému křesíanskému swětu obracel; i ma

ličlié \vycliowáwol; otrokům gich bjdný stawna—
lehčowal; přespolním špitál stawěl; obyčegchu—
dým oděw rozdáwati zas ohnowil ; ano i nádo
by poswatné prodáwal, aby zagaté wykaupil!
Kdo nežásne nad geho láskau k wlasti ikwěr—
nému stádečku, (lle niž se odhodlal -- k zahan
beni wšech pastýřů, genž wěřici swé wčas ge—
gich neywětšjch potřel) chaulostiwě Opouštěli—
netoliko ohleženj nepřátelské wydržeti , nýbrž i
bogugjcjm zmužilosti a raněným laskawého opa
tření dodáwati!
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NesPatřugeř se sice w nikterém pozdnčgším
wčku podobného obrazu bratrské lásky a pečli—
wého ošetřowáni nuzných, gaký se na dně prwo
tni cjrkwe WJerusalémě, ač mrakem tisiceletých
wln času pokrytý, spanilau gasnosti wyrážj ;ne—
wrátily se také nikdý wic wečeře z lásky do kře—
síanských zborů. čehož owšem walně rozšířená
cirkew ani potřeby neměla, aniž kuwedenj mož—
nosti widěla. Než proto se přec wšj silau sna—
žilo žehrotě ugmu činiti, a prozřetelné opatření
nuzných netřenými geš-lěcestami wymáhati. Ga—
ko sw. Augustin na některé afrikanské mnichy
doiiral, byw sám pracowitých řeholi neyhorli—
wčgšjm podporowatelem, že z krage do Ícrage ( ho—
djce, nikdež se nestawi, &swůgbyt neustále mě—
ni; že wšickni žebragi„ wšickni se dožadugi bud'
na ulehčení swé chudoby, kterau bohatnau, bud'
na odměnu swé cnosii, které nemagice wytwa—
řugj: 13k též prwnj sněm w Tours 17. listop. r.
566 žebrotu přísně zapowjdá, nařizugic, aby se
každé město 0 wyžiwenj swých chudých fta
ralo, tak aby každý kněz w kragi a každý
občan swých hleděl, aby w mějtech pobčhljků
nebylo. Kdokoli by pak kostelního gměnj ne—
práwě užiwal, ten aby za wraha chudých,podlé
znění předešlých sněmownich kanonů byl powa
žowán, a setrwáwage potrogjm napomenutí we
swé neprawosli po přečtení sto osmého žalmu
proti wrahu chudých wyobcowán a w klatbu
uwržen.
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Tak sahala cirkew, ač pořád znepokogo—
waná, žebrotě do žiwého, čehož iposlednjm
wšeobecným sněmem, zrušiwši žehrawé questo
ry *) oswědčila. Akdyžwdwanáctém stoletihey—
na kacjřů na Eerpu se wysypala, gežlo přetwá
řenau pokorau, mrtwenjm těla, zwlášt pak do—
browolnau chudobau sprostý lid šálice, žebrolau
se žiwili, a swé zhaubné bludy mezi wěřicími

po wsjch i po městech široko daleko nasazowa—
li, uwedla cirkew proti těmto karikaturám -—
gakoby prostředky 110me0patické, wědauc, že ga—
ko slza slzau, tak žehrota žehrotau mohla by
zastawena býti — .prawé, samým spasitelem
schwálené obrazy ewangelické chudoby, dowo—
liwši některým nábožným mužům W prawidelné
řehole Wstaupitř, asgednocenau silau, mezi zhi
ránjm almužen , bludy tam těch wywraceti, iwě—
řjci takowých podwodnjků wyslřiháwati. Tak
Wzalyřehole almužnu pro sebe'l pro chudé zhi
ragici swůg počátek, magice gednák bludy wy—
kořeňowati, gednák i \želn'otu stawiti.

Nikdý ale náhoženstwi Kristowo neuznáwa
10 se tolikéž ku přitrži žebroty, nebo kgegimu
gen nadcházeni powoláno býti; an ho nebylo
tagno, že to do oboru králů tohoto swěta wic
náleži: gako spíš k neyúllegši péči o zaopatření
těch nuzných, gegichž bjdy Předegiti nemohlo._

*) Cone. Tríd. Sessio V, cap. II. de Ref.
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Neokážel se nám z cirkewnjch letoPisů ani ge—
dnoho Wčkn, w němžby se duch tento křesían—
ské dobročinnosti nebyl Patrně wygewil, ano
wtěleni swého “ziwé důkazy až do našich dnů
byl nezůstawil. A Wšak ne giž na pauhé za—
hnáni hladu čili ÍOllkOnasycení žaludku obrace

la cjrkew —swůglaskawýzřetel ; nýbrž widaucbi—
du mnohotwárnau býti, i gakže každá twář hi—
dy gšné péče a pomoci u lidského srdce pohle—
dúwá, rozdělila wšecky nešřastné Wpozdněgšjch
časjch na třídy, ustanowuglc ne giž pauhé já
hny k obsluhowáni stolů, ale celé mnišské ře—
hole, kteréhy každému ])jdnému pomoc Wedlé
geho Wlastnj potřeby poskytovaly.

Š. 17. Zásluhy cirkwe o zaopatření malíčkých.

Komu cirkew swé materské náruči w kaž—
dém Wěku neyšiřegi otwirala, to byli a gsau do
dnes maličcí, genž bez rodičů aliez gměni, tudy
i bez poručniků , nebo i při rodičích ale příchu
dých, na duši i na těle byli by zmrzačeli, kdy
by ge náhoženstwj Kristowo na swůgklin nepo—
gawši, duchownim i tělesným Pokrmem co ney—
starostliwěgi bylo nekrmilo.

Newim sice nmoho-—liw tom náboženstwí, a
mnoho—lizas gen přirozená , náboženstwim nic
neucwičená átrpnost zásluhy mě,když se od hro
bu zemřelého otce pozůstalj sirotci, domowa ani
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žiwnosti nemagjcj, mezi osadnjky nic nezpřjzuě
né rozehjragj, :) od nich odčwem i pokrmem
opatření do škol posilagi; když se žákůmchudým
w našich školách wyučowánj křeslanským učite
lem, knihy wládau, oděw swalého \'Václawapě
kným následowánim :) pokrmy ohywateli milo—
srdnými zdarma udělngj ; >ll)když se na tisice nu
zných mladíků rok po roku u křoslanských mi—
strů zdarma na řemesla přigimagi azdarnmzuče—
nj propoušlěgj ; těžko rozhodnauli, kolik záslu—
hy smj sobě nábožensth swogili, & kolik zas
útrpnost neho stálnj záměr le'ldy, když widime
dílky chudých ])ogownjků wýžiwu., oděw i wy—
chowáni w domich zwlášl k lomu zřízených z či—
sta dorma požiwati; wšecky tyto zásluhy — &
giných wíce, gako zálohy na študugjci mládež,
na owěnowáni chudých a počestných djwek; na
\vyučenj řemeslům — samo nálmženstx—viKri—

stowo sohě owšem newlastni: ale bez něho by
gich swčtzagisléhyl nikdýnepoznal, abylo-lihy
také tu kdes něco dobrého zniklo, chuÍ ušlech—

*) Kolik študugjcjch hýwá tak každým rokem gou w giž—
nich Čechách městskými obywateli na gymnasijch obžiweuo;
kolik žáků na l1laanCh školách istřjdawými obědy po domjch
milosrdně opatřeno ! \V českém Krnmlowě hýwá neyméuě třídcet
žáků ljm způsobem každoročně žiweno; před třidcelilelauwal
kam se wPrachalicich, podlé znění tehdegši školní instrukci pro
'lonmj školu, měšťané koběrlům pro žáky ůředuč zawazowali.
Kolik chudých šludeulů se w Českých Buděgowicjch &w PjSlill na
útraty milosrdensth žiwj!
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tilosti a Spanilá cena prawé cnosti sotwa byly
by při tom.

Práwem si wšak swogi mlhoženstwi tu zá—
sluhu, že se Wzemich našeho nábožensth nale
zagi domy, do kterých se zhiragi djlky hned po
Povodu wlastnimi matkami zawržené, gimž se
milostuěgšj matky z lůna cjrkwe wybjragj, a to
geště spodiwným ušetřenjm citu stydliwostipů—
wodců takowýehto djtek; domy k wychowúni
a ohžiweni sirotků křeslanskau láskau hogněnn
daně & pečliwč zprawowané; *) ústawy, wktc—
rých se i hluchoněmými slepým křiwda přiro—
dau učiněná láskou křeslauskau potud nahražu—
ge , pokud se to omezenau silau člowěka státi
může; rodiny šlechetné — ano společnosti uro
zených šlechtiček a šlechticů ——genž se o dítky
w zahálce zrůstagici, pečliwě ugjmagj, mezi uli—
čnim tauláuim ge zhiragice w ohžiwu přigimagi
:) praci přiměřenau Opatřugj, wužitečné čeledjny
& služky ge wzděláwagice; řády či řehole, pau—
ze ktomu zřízené (gako řád kněží pohožných
škol), aby zwláší chudohnau mládež Wneypolřeb—
něgšjeh známostech lidského žiwota &w boha—
hognosti od abecedy skoro wyučowaly. A geli

*) Slnwné :] wčcuě paměti ge zle strany hoden W'laský špi
tál, gen-ž le.stoletj giř. pro 1200 učenců k městským 'r'e
meslům se w Praze založil. Juugmauowa HiStorie literatury. str.
479, kteráž o množsth dohroúnuých ůmawůnašeho wěkuzprá
wu dáwá.
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možno spočítali, kolik chudých djtek w křesian—
ských klášteřjch obžiwu icwičeuj nalezlo? kolilc
gich tam do dnes žiweuo býwá zapauhý zpěw
při službách božích? kolik nuzných študugicich
mladjků W semináři u mladých bohoslowů obži—
wu nalezlo i nulezá? a kolik z nich, rostauce w

bídě, byli by se nauzi strženi strašliwými lau—
pežniky a lirůzau wšech pokogných obywalelů
nel) aspoň ničemuými powaleči stali, kdežto pod
blnhočinným působením klášternjho wzduchu w
swělla, Wokrásu a dobrodince lidského pokolení
(lOSpělll Možno-li, medleqlolnodini prozřetel—
něgi ukládati, gako když se na wychowánj mla—
dého člowčka obrátí, dušii tělu nagednau pro
spiwxi, který bez wychowáujneyméně břemenem
by se byl swělu stal, wychowán wšak a ueoPIa..
tilelným dluhem člowččcnstwu zawázain, přes ce
lý žiwot k oplmě požiwané z mládí dobročinno—
sti dohúněn býti musi?

5. 18. Starost křesianske'honáboženstwi osešlý wěk.

Pohané nebyli k wěku starému necitelní, u
znáwagice , že pro swau zkušenost apráce uctí-„
wosti zasluhuge, o niž se Wěk mladistwj uigakž
ucházeti nesmi. llledáwali radyustarců, abyw
še w hromadě bud' že radosti bud' že státním
potřebám zaswěcené , wstáwali uctiwě ustupu—
gjce, kdykoli starši pozděgi do zboru přigda,m]
sta ksezenj nenalezl. Ale to ge téměř wšecko,
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čím se potřebám wěkn starého howělo. Gaktě
10 lichá wděčnost, která se u Wěkn předkřesřan
ském šedinz'nnwe cti zbělelým prokazowala! A
kterým starcům byla ta nctiwost prokazowána?
anným? Ach, tí do podobných zborů ani chu—
1i ani wolného přístupu neměli! Gen hohalým,
gen kmelům gakož takož 0 Most zaslaužilým, tak
sice, že ibezdětný stařec mista k sezeni nenale—
zal we zborn; gelikož neměl těch, kteří by to
Postanpenj mista powstalému nyni mladjkn ča—
sem swým oplatili. Může-liž býti uctiwosti špi
nawěgši!

Neznaliř pohané potřeby stal—ců,aniž četlin

gegich srdci, že po liché cti giž netauži. Ma—
Pa lidského srdce ——tohoto až potud neynezná—
mčvš'ho d'lu člowčč'ho swěta — ne radčvi se

: l l ] Y „—

geštč se swými hlawnjmi i menšími žádostmi W
každém věku očim náboženstwi Ježišnwa roz
\vinuge. Na té mapě hledagic, nalezlo nábožen—
stwi naše., že člowěk nuzný' wsešlém wčku ne
tolik po gidle a po nápogi skwostném, nebo po
wzáctném oděwn bažj, gako po mjstě pokogném,
kdeby pod bezpečnau střechau unaweným údům
Odpočinutj pdpřáti, zkřehlé ičlo před zimau o—
chrániti, oči pošlé a sesláldý sluch nelaskawým
často pohledům a newdččným domluwámnezda-—
řilých děti odstranili mohl. Slowem, mista si
žádá sešlý kmet, kdelly W swatém PokOgi (toÍ
starců obyčegné Wygádřenj) swých Předešlých
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křehkosti Oplakáwati, na modlitbě trwati, a tak

i tělo prwé pořád těkawé, khrobowému odpo
čiwáni iduši k radostnému překročenj na wěč
nost připrawowati mohl.

Těm žádostem náhoženslwi sotwa porozu—
měwši tak (llauho naléhalo na srdce lidské, až se

domy pauze pro starý wěk obogiho pohlawiwy—
zdwihly, kdeby od hluku swětského wymezeni,
gako na hranicjoh mezi časem a Wěčnostj , ney—
důlkliwěgšimi potřebami Opatření, o to pečowati
mohli, čeho gedině třeba gest. Tak oslazugekře
sianstwj sešlému wěku geho poslední dny, tak,
že mnohý starý bohatec, odewzdaw swé gmčni
slepau důwěrnosli swým podlé swělského tonu
wzdělaným dělem, záwisliwě toho želj, že za nu
zného gmiu býti nemůže; a tolik gim wystawělo
přihylků, že nogen W hlawnich a prostředních
městmh, nýbrž i po wsjchana geduotách —ni»
kdež ale daleko kostela ——wýstawnosti slawné

snápisem neb ihez nápisu: Sešlému wěku ! 0—
bčtowané nalezneš.

š. 19. Náboženstwi se“ ugímá iakc' zagatých.

Kdo zásluhy“ oirkwe o maudré zaopatření
nuzné mládeže a sešlého wěku srdcem nestran—

ným powažuge, musi konečně na tom ustrnauti,
že se giž tudy neywřelegši wděčnost weškerého
člowěčenstwa zasluhuge. I mohloí by se také
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každé gíné nábožensle hrdě k saudu dostawiti,
])ylo-li by gen takowými zásluhami korunowáno;
ale náboženstwj naše, přestáwalo—liby pauze na
té zásluze, musiloby durha swého Weždy po wět—

dokonalosti a ku předu se ženauciho násilně
zapřili. Zapominál duch cjrkwi udělený na ty
wěci, které gsau ze zadu, chwátage k těm, kte—

réž gsau z předu , aby cile uloženého doběhnul.
1711.m, 13. 14.

Křeslanstwí, naučiwši srdce lidské cititl,o—
kázalo mu, že má bída krom chudoby, nahoty &

hladu geš tě mnoho stran, gebo neyútlegšj útr—
pnosti hodných. Gak bolestně gest ztráta swo
body, zageti mezi diwými pronárody, zdálenost
donucená od milé wlasti, laskawých příbuzných

&spoluwěřicichl Gak twrdo ge nohaum :)ruknum,
g'mdy swobodným, snášeli drsnost otrockých o—
kowů! Slziwaliř &wzdychali také gindy nešla—

stni zagati po wyswobozenj &po wlasti ; ale ne—
bylo oka, kteréby na slzy gegivh pohlédlo;uclla,
kteréby se k gegich wzdychánj bylo schýlilo, (lo
kud náboženstwi Kristowo potřebu gegich lid—
skému srdci nepřednesši, wlaslnj řád sw. Tro—

gice nezřjdilo, gehož weškerá péče na wyswo—
hozeni těchto nešíastných wycházela.

Od té doby, kdyby gen cirkew almužny
swé prawice počítati směla , zdažby nám na tisi—
ce nešiastniků, zhrozného olroctwj wykaupe
ných neokázala, genž gegim toliko přičiněním z
pant &bičů Wytrženi, před zapřenjm swé wíry
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opět meze swé Wlasti srágskau úlěchau celowati
mohli! Ničeho krom luštinowých & mljčných
požitků nepožjwali prwotnj Trogičnici, žiwotem,
gměnimiswau swohodau se k Wyknpowz'mjotro—
ků zawazugice. „Aproč-takowa'u tuhost'r'“ (li p.
Chateaubriand. „Proto, aby upiragice sobě u—
kogeni Wlastnjch potřel), ziskali wic pulcladů'pro
barbary; proto, aby Bůh, pakli k ukogenj geho
hněwu oběti třeha, mrtweni a tnhau kagicnost
těchto řeholniků, za swjzel bídy, zkteréž se za—
galj wykupowali, gakohy na směnu sobě ohljbi
ti ráčila“

š. 20. Laskawá péče o ošetřowáni nedužiwých.

Chwatage, pominu zásluhy Ježíšowa nábo
žcnstwi o zaopatření lidi na mysli pomatených;
oústawy ke wzkřjšeni lidj utonulých, pomrzlých
a wůhec nedomřelých; pominu zásluhy geho 0
domy pro wyslaužilé &poraněné bogownilcy u
wa'ulěli, kteréž gakkoli saman wlz'nlau se zřizeny
býti zdagi , přec nadarmo w zemich nekřeslan
ských hledáme; pominu také ústawy, gež kře
slanstwj pro poctiwé &prozřetelné Opatření —
nel) aspoň \vychowánj nuznčgšj šlechty zakláda—
li radilo, a gichž, po hřjchu! tolik zlotau wě—
ku, zwlaši pak W smnlných "'asjch reformaci &
gegimi nasledky se rOZwalelo,že toho netoliko šle
chlictwo, ale celé země (lost holeslně poznáwati

začinagi ; pomjgjm, gak křeslanstwji němautwář
Časopis p. Kalol. Duch. IV. 2. 4
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zwjřat pohlaudilé pocestnjky tam w hustých lesich
Ameriky; tu w sněhu hory sw. Bernarda uměle
hledati naučilo , aby nalezeni od řeholníků oše—
třeni byli, kteří gim kwůli Wtak ostrém wzdu—
chu sobě přebýwati zwolili, w gakém deset let
přečkali, gen pořidku někomu znich přát-to; po—
mjgjm geštč giných ústawů malý počet bjdným
kwůli od křesianského náboženstwj zřízených:
ale toho nelze smlčeti, gakau prozřetelnostj a
láskau se cjrkew katolická člowěka churawéhoa
nedužiwého ugimá!

Na počátku křeslanstwi činila Wim zázraky,
uzdrawugjc nemocné; Wpozdněgšjch časjchaž do
nyněgška, činí láska zázraky, ošetřugic nemo
cné. Co se tu má dřiw wyprawowati, co wic
obdiwowati? Množstwi & nákladná wýstawnost
nemocnic? či hrdinská odhodlanost iáhnů zajá—
henek u loži nedůžiwců posluhngicich? či ko
nečně opatrná láska cirkwe, genž nedůžiwce
na wšecky strany hledati a ošetřowati wycházj?
Čj pero gest sto wšestranné zásluhy cjrkwe w
ošetřowáni nemocných důstognnu Wážnostj wy—

psati? Nikdo toho nedowede. Něco pak o tom
prawj I-Ieliot nemocnici gednu w Paříži popi—
suge těmito slowy: „Nenj toho, kdoby, wida
řeholnice špitálu božího — (sestry milosrdné) —
nemocné přewazowati, omýwati, gim lože pře
stýlnti, ano i Wneyprúdši zimě led na potoku,
genž špitálcm teče, prosekáwati, :) do něho až po
pás wbřjsti, aby tam prádlo gegich plné puchu a
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wýmoku wypjraly, ge nepokládal za poswat
né oběti, genž prudkostj swé lásky, aby bližní-—
mu pomohly, samy w smrt wbjhagj, ano s ni, 11
prostřed tolika smradu a nákažliwosti, welkým
počtem nemocných způsobené, bez přestánjzá—
pasj.“

K těmto slowům dj geště p. Chateaubriand:
„Gakkoli nám lIeliot prawdiwý obraz před oči
stawi, přec z něho geště úplné ponětj o welikosti
každodennjho odewzdánj se těchto řeholnic ne
Wyplýwá. Nepowjdář děgopisec týž ničeho o
radostech žiwota opuštěných, ničehož o ztrátě
mladosti &sličnosti , o rodičích zbawených, 0
manželsth a potomstwú, gehož se odřekly,ániž
o tolika 'giných dušewnjch obětech, apotlačených
neysladšjch citech srdce, ba ani o gegich útrp
nosti , genž ge u prostřed takowých bolesti ane—
duhů sama neobyčegně mučiti musi. — An ty—
to řeholnice swé cnosti mezi zděmi newiděné

wykonáwagj, rozšiřugi rekyně giné tuž lásku, ga—
ko libý zápach po WBSlliCit'h,snažjce se naleze
né w chorobě rolníky W gich bídné chatrči oše—
třowati.“

A co se má říci o zásluhách synů :)dcer Ja—
na Božího, — oAlžbětinkách —těchto zosobně—
lých Samaritánech neyčistšjho milosrdensth -—
genž w zemich rakauského mocnárstwj *) zajá—

*) Roku 1820. bylo w 25ti klásleřjch Milosrdných bratři
genžto w zemjch našich gsau, přes 13000 nemocných léčenoa

Sii/6
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hny aíáhenky k ložím nemocných určeni, každým
rokem na tisíce lazarů churawých bez ohledu na
gazyk, na wěk, na pohlawí a náboženstwí do
swých nemocnic přigímagíce, ge wěrně ošetřu—
gí a pozdrawené opět lidské společnosti na—
wracugí? *)

Co ge možno říci ku pochwale těch řeholi—
níků, genžto se wdolích nowého swěta, kde Wěč—
ná noc panuge, se swými nemocnicemi usazugí,
žiwot si nkracugíce , aby ho nešiastným Indiá—
nům ulehčilinebprodlaužili? Go otěch,kteříse
do samých morowých lázní W Konstantinopoli
hrdinskau láskou k nemocnému odwažugí? Co
o nemocnicích obecních, wlaslními sice řeholní
ky neOpatřených; přec ale wnuknntím &roznč—
cowáním náhoženstwí Ježíšowa wystawěných'a
nadaných? Co o počtu wšeho gména churawých,
gež buď meč, hnď Wlastní Wášeň nebo ruka Pá—
ně na lože nemocné uwrhly, akteří od počátku
křes'tanstwí až do našich dnů gen Kristowým ná—
boženstwím poslaužení, zdrawí neb aspoň uleh—
čení w swých bolestech nalezli? Ne wšecko po—

ošetřeuo. Byl by to krásný počet, kdyby wšickni nemocní,
geuž každorocně na \'nraty křesťanské lásky ohsluhowúui bý
wagj,w gednom poznamenán) k obecné známosti přišli!

*) Ne we mně samém , ale w srdci mnohých duchownjch,
pracugjcjch wkragi na winici Páně, zrosHa z pohledu na tru
chliwé obshihnwánj knčžj kwččnosti se heraucjch, často giž ta
žádost , aby, když domu pro wyslaužilé dnchowenstwo neuj,
aspoň “ Milosrdných bratří možno bylo, nemoc duši rozluču
gjcj překonáwaii! Tu žádost, prý, iuáš slawnýAhbé Dobrow
ský často za swého zdrawj pronášel.
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tnd prawené nesmi se chválili; gelikož se tyto
zásluhy samy swau cenau prodáwagi : ale diwiti
a klaněti ge se možno tomu náboženstwi, které
podobné zázraky dobročinnosti denně wywozu—
ge; obdiwowati se musí to maudré zaopatření
nuzných nemocných, bez něhož by nákažliwé
nemoce swau gizliwinu mezi stotisjce rodin kaž—
doročně rozšiřowaly; příbuzní a spolubydlite—
lé nedúžiwců we Wšech swýcli zábawách a pra
cjch obsluhami, strachem &útrpnosli škodliwau
zástawu trpěli, a přec mu toho poslauženinepo—
skytli, gakéhož rukau wycwičenau W těchto 11
stawich nabýwá!

SzlmChateaubriand , z gehož spisu tuto ně
která data se wyňala, táže se gednak, nalezá—li
se w letopisjch starých cosi tak pohnutliwého,
nad čim by slzy tak čisté asladké zočj kanuly?

š. 21. Náboženstwj KristoWo sytí lačne'.

Nenil w moci ba ani w powolánj křcsřanské
ho nábožensth toto podlunárnj obyde naše W
rág proměnili , weškerau bolest abšdu zastawiti,
:)každau slzu wysušiti; gen bolesti :""jrniti, Po—
čet gegich tenčiti, nauzi co možno nalehčowati
a sauženýc'i těšiti nzir'wá křeslanstwi za swé po—
woláni. Gaký mi eestanzi k tomuto krásnému zá—
měru kráči ; gak wrchowaič swé snaženj , swau
obhlédnau opatrnost odměněna býti widi, ře—
klo se giž přečešle, galakoli slowy nízkými na
tak Wznešené a chat:—nými na tak Wzáctné wěci.
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Zbýwát geště mnoho menšíchiwětších me
tel, kterými lidské pokoleni tu samoděk, tu z

připuštěni božjho na těle i na duši trápeno hý—
wá. Menšjch a duchownjch potřeb náboženstwj
buď pomjgj , gelikož ge k zrůstu člowěka Wmuže
dokonalého za proslaěšné uznáwá, buď zas du—
chownimi gen prostředky léčí.

Nepomjgj wšak, aniž kdy newšímawě po
migelo strašliwé metly, hladu a nahoty. Gen
tenkrát, když se cjrkwi swaté twrdým proti—
wenstwjm tak ztuha ruce spautaly, že nima
sotwa swůg wlastni žiwot uhágiti mohla, zrů—
staly také hlad a nahota chudých W krutost
nesnesitelnau: kdykoli wšak cirkew sama wol—
nčgi oddychowati počala, rozléwala swůg bla—
hočinný dech i hned po hynaucj chudobě.

Aždo wěku Ariowa, gakkoli pod pohanským
žezlem sama až k zemi sehnutá, žiwila cirkew
uswých stolů wšecky ohžiwy potřebné křestany
takowau láskau, že, gak se widělo, sám gegj
úhlawni nepřítel, Julian wydal to swčdectwi, že
mezi Galileyskými žebroty se nezná.

Ariowým kacjrstwím, zniklými na to Wál—
kami a ustawičuým těkánim národů bylo wšecko
oseni cjrkwe W předešlých stoletích k zaopatře
ní nuzných zmařeno. Po mnoha stoletích trhaly
se teprw oblaky, genž blahočinnému paprsku
cjrkwe na nuzné teple swititi zacláněly;sama cir—
kew, hředauc ztjžj těmito zlotnými mraky obec-—
ného mvrácenj, a nemohauc bídu menšiti, nesla
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aspoň, gako druhdy Eneáš z planaucillo domu
otce askřitky, tak W lůnu swém Podlé semene k
osiwáni lmdaucich wěd aužitečných známosti ta—
ké giskry k rozniceuj lásky a obecné dobročin
nosti knuzným.

Sotwa se těkawi národowé stálého ohniště
držeti počali , začala také cjrkew neodolatelnau
wýmluwnostj srdce lidská k nuznému a geho pro—
zřetelnému Opatření šiřiti. Gikwůli přigali krá
lowé až kswému trůnu muže, kteří pauzeopro—
zřetelné rozwádčni gegich dobročinnosti péči ma
gice , z lůna cjrkwe wyšli, gakanž hodnosti též
náš otec chudých — sw. Jan z Nepomuku byl
poctěn.

Až do časů reformačnjch dowedla toho cir
kew katolická swým neustálým snaženim 0 pro—
zřetelné zaopatření nuzných, že se žebrota gen
Wlétech obecnau neúrodau wděginč označených,
nebo gen W zemich krwawými wognami hube—
ných zmťnliala. Nemocni, starci a mládež neynuz
něgši mjwali swau stálau obžiwn , pogištěnau
nazwice stálým důchodem. Kteří ale geště zbý—
Wali , těm bylo wlclášteřich katolické cjrkwe 0
becné Wýžiwiště; tam gako umělci odplatu za
swé mistrowstwi nalezali, tak i lačnj gjdlo, nazi
swůg oděw, nemocnj léky, zimau křehnauci te—
plo a pocestnj posluhu gako W gistém hostinci
hledali.

Nuzní znagice, že wklášteřjch swau potře
Lu bezpečně ukogj , nehledali napřed pomoci na
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zdařbůh s potlačowánim přirozeného studu i s
uwrhowánim se do mnoha giných obtížnosti, po
gednotliwých domich; nýbrž každý chwátal,ga—
ko stjbané kuře pod křídlo klášterů. A tam
opět, když titéž nuznj denně, téhodně neb mě—
síčně si obžiwu wyzdwihowali, zdaž nemusili
podlé swé wčtši neb menší potřeby klášterním
rozdáwačům poznání býti? Apakli byli pozná
ni, zdaž také podlé zaslanžilostinepoděleni? Tot
zkušenost sama každému na ruku dáwá, kdo ze
swé magetnosti po delší čas nuzným částku ně—
kterau uděluge. Bylo-h by pak tomu ginák býwa—
lo, adobrodini klášterní kdyby ne podlépolře—
by & hodnosti, nýbrž dle osoby a slepého po—
bnutj srdce bylo se rozdělowalo (\vy'rminkyse při
prawidle upirati nemohau), nikdy“ by za časů
pěstnjho práva, kdy žádná twrzbezpečnostine—
měla, gedini klášterowé aspoň wic než zboži krá—
lowská bezpečnosti byli nepožiwali.

Tato gediná zásluha byla přičinau, že gsau
držitelowé neprawýeh statků, nemohauce pra—
wým Wlastnjkifnn wíce náhradu činiti, gmčnito
na obžiwu nuzných do klášterůodewzdáwalhne
wědauce gak by lépe pokog swé duši zgednali;
dobročinné krmeni a odiwáni nuzných rukami
klášterniků bylo přičinau , že bohatí wěků' těch,
gegiclmž tělo, geštč nepodwratitelnau wir—auW
nesmrtelnost duše súženo bywši, swé požeradlo
na wšecky časné statky neotwiralo, rozgjmagice
potřebu nšgakého také nákladu na duši, aby bu—
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dano někdy s úřadu složena, W stánek radosti
přigata—byla, rádi čásř swé mohowitosii do klá
šterů na nuzné odkazowali. Ukazowé tito mo—

liau pauze W maudrém opatřowáni nuzných swé
110náležitého wyswělleni naleznauti.

Nežádám wšak, aby mi kdo na slowo \věřil.
Děgopisů neslranných gako Miillerai Schmidta *)
ai se zeptá, kdokoli by polhybowal,gaké gsau
ldášterowé o zaopatření nuzných za dotčených
wii-ků zásluhy sobě ziskali; gak blahočinněi
kněžské bezženstwi ktomu záměru půsole ; gak
nuzni daleko wůkol kláštera na swůg osud nic
nařjkati, aniž gednotliwé domy o malý dárek
probjhati nesměli. „Neznaloi se, dj Cobett,1en—
krát žádné wynucené taxy na chudé ! “

Tomuto krásnému snažení (*jrlcwe učinila
reformaci ——owšem že ne bez připuštěni boží
ho — nálilau přilrž. Hřidelni nčeni reformáto
rů o neplatnosti dobrých skutků zacpalo prame—
ny dobročinnosii ; dlauholeté a neykrwawěgši
wálky, genž na to wypnkly; ukrutnost bogoa
wnjků z obau stran, a lakomá zištnost knižat 0
brálily kwětaucj města W'popel; wyhladily roz
košné dědiny; ničehož méně nešetřjce,gakoklá—
š'terů, wybáněly nebo pobigely w nich řeholni—
ky, gměni gegich sobě přiswogily, zdi na polo

*) Neyskručně'gi wšak, že schwalnč', inkě neydůmzněgi dmý'
ka se ičch zásluh Wiljm Cobelt, angl'lClšý Pralesmutwe SWÝCh
wůbec známých listech.
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rozwalené zanechawše, *) k Wě'c'népaměti, seč
slepost lidská býti může, když se domnjwá, že
se činěnjm zlého slaužj Bohu!

Ichodnl lid netoliko WCechách, gak spiso—
Watel České literatury otom wěku pěkně (proto
že prawdiwě) piše, gako bludné owce po lesich
a pustinách, utjkege před Šwedy, nebo se gim
pošlapati dáwage; ale iw giných zemich, do
nichž metla wogny zašlehla, zapřahal se, nema—
ge potahu, ku pluhu. Nikdý snad chudý lid w
tu nauzi neupadl, a nikdý ho tolik hladem ne—
pomralo, gako wtěch truchliwých časich. Sama
Cechia přes dwa miliony obywatelů po skonče—
né wálce pohřešila; mezi pohřešenýmí bylo mno—
ho wystěhowanců, mnoho mečemwálečným, mno
ho rukau mstiwé uesprawedlnosti pohnbených;
ale i mnoho hladem a zimau pomořených, gichž—
to těla bez pohřbů drawcům za pokrm slaužila.

Spamatowawši se cirkew po těch strásti
plných pohromách ohnowila swé snažení o mnu—
dré zaopatřenj nuzných starau láskau. Než ga
kého prostředku měla se nyni k tomu záměru
chopiti? Duch wěku se řeholnjkům protiwil;
počet klášterů se tenčil, a těch, kteřj zůstali, m0

*) Německá říše ztratila třidcitíletau wálkau, dj Gallem,
přes dwauáct milionů lidu; &Schmidt pjše w VI. swnzku swé
ho digopisu, že byla řjše německá pustá, když se w Munstru
aOsnabruku () pokog geduali pocalo, bez ]idj slpíleuišti podo
husí země, udolj slzami tekancj, wzdycháujm. nešťastných ro
din šumjcj, nemagjc ani střechy ani obžiwy.
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howitost stačowala sotwa k ukogeni klášterních
potřeb. VVečeře zlásky uwáděú? k těm boha-—
tých darů pro truchliwau nauku 0 nezáslužno
sti dobrých skutku kdaufáni nebylo ; tělesnost
a skwostná rozmařilost se wůčihledě zmáhaly; a
nuzných, hledagicich odčw a chléb se každým
dnem ku prahům kostelním wic těsnalo, gakoby
gim gen odtud pomoc wygiti mohla.

Iwzbudilo Wtom úzku náboženstwi Ježíšo—
wo muže některé w cirkwi, genž si i bídu nu—
zných i křiwé, nepohodlné a škodliwé rozdělo
wáni pomoci prostředkem žebroty žiwě k srdci
herauce, na tom zůstali, wšecky nuzné & bídné '
na swých osadách nebo panstchh *) , k gegichž—
to obžiwě ústawy až potud zřízené nestačugi,
společnými dobrowolnýmipřispěwky, nikoli pak
taxami donucenými, tak obžiwowati, gak to—
ho gednolliwá potřeba týchže nuzných , napřed
bedliwč wyskaumaná žádá. Společnosli swéda
li, aby se wědělo , odkud wyrostla,krásné gme—
no: Bratrstwo z lávky křesřanskč; a Wlétech
nyněgšjch, aby se gegi podobnost ku prwolni
cjrkwi poněkud wyrazila: Ústavu pro chudé,

Gménu, ze dwau stran w Čechách nesmr—

telnému, Hrabat z Buquoi náleži ta chwála, že
se gednoty z lásky k bližnjmu. 1 w naši wlasti

*) Zřjzenj chudých ustawů podlé mezi pansle gest mno
hem snadnčgšj, přirozenčgšj, než podlémezj osadnjch.
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dříw než w druhých zemich rakanského mocnár—
stwi uwáděly &rychlegi než ginde šířily. Wálky
francauzskau rewoluci \vypuklé zarazily sice
ln'lgný zrúst těchto krásných ústawů; ale sotwa
se blahý pokog nawrátil, widime ge w pěkněg
ším &pewnčgšjm směru po celé wlasti se šiř-ití.
Užiwé paměti &geště z wětšj části také na žiwě
gsau ti šlechetnj dobrodinci, kteří w smutném
roku 1816, kdy hlad pošlý z obecné po Cechách
neúrody lid při neymenšjm desátili hrozil,
na prwnj prowoláni tehdegšjho neywyššiho purk
hrabiho (giž také r. 1807. o přítrž žebroty sla
\vně zaslaužilého) tak hognau peněžitau pomock
obžiwě nuzných zwlášt rumfordskými poljwkami
snášeli , že hladu wztek po celé tříměsjce na uz
dě držán byl , a geště zbýwagicim pokladem z
obžiweni nuzných Weliký nedostatek národní
založením museum odstraniti se mohl.

\'Všickni tito krásní ústawowé, směřugíci ku
prozřetehlému opatření nuzných, na lásce kře—
stanské urostli, bud' že by také z osob cirkew
nim službám zaswěcených nepostředně byli new
wyšli. ač i bez nich žádný pí'iprawowán, nebo
aspoň pří-stěna žiwen nebyl.

Tato gen křesřanům Wlastni láska & útrp—
ho Wěku, genost k nuznému , nerdi se za naše

likož bohatec pozemčilegšj z lásky k Bohu a k
spasení swé duše nuzného by se wic neugimal,
i W diwadle , při tanečnjch weselostech aw her—
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nách podíly na nuzné zbjrati', i znamenitěgšjch
slawnosti Wgednotliwých rodech, wýročnjch pa—
mátek anoworočnich winšů , gakkoliw poněkud
kalnčgšjch pramenů, do opadlého potoku čistého
milosrdensth swádělí.

Nepřetrhlot sice náboženstwi, ač neustále k
tomu pracuge, žebrotu po celém křesíanském
swčtě, aniž misto nj wšudy geště prozřetelné
opatření nuzných zawedlo; ale kdyt strom hor
čičný také se geště tolik nesestaral , a tak weli
ce nesellel, aby žádného wic owoce ploditi ne
mohl. Nedozráloř také geště wšecko owoce,kte
réž požehnaný strom swatého Ewangelium lid
skému pokolenj nese. Mnoho požehnánj k bla—
ženosti lidské se we swatém Ewangelinm teer
wkwětu, nebo gen W nerozwilém geště pnpeni
nalezzi. Mně aspoň, an widjm netoliko wuašj
co se dobročinnosti tkne — Oprawdu králowské
Praze, a po 'Wšelh hlawnich imenšich městech
křestanského swěta, nýbrž iw kragi nuzné pro
zřctelně žiwiti, gim práci, penize, (]řjwj, oděw
a léky, galc komu třeba, podáwati, nikdo tu na—
dčigi neodegme, že neni wzdálen ten čas —-—leč

by kruté Wálky ho wzdálily—W němž, gako giž
otroctwi w Ewropě křestantslcé se náboženstwjm
zrušilo, tak i žebrota wesměs přetržena bude &
wšickni nnznj, ne sice obohacení, ale přec s potře—
bau zwláštni opatření, žádné příčiny nenaleznau
truchliwau žebrotau nahotě &hladu se brániti.
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22. Prawidla prozřetelnostikřesíanskě Wdobročiněni.

Nenjř toho, genž by nám určitě wygádřiti
mohl, gak ústawowé prwotni cjrkwe, genž ozao—
patřeni nuzných péči wcdli, zřízeni byli; kde
se almužny sběrkami, kde snůškami wlastnimi,
nebo oběma pospolu W gednotu swáděly; není
nám známo, zdaž chudí denně, téhodně, čimčsič—
ně swé podin přigjmali ; zdaž ti podilowé w pe
nězích, w pokrmu &oděwu, či we wšem trém zú—
leželi; zdaž &kdo bránil, aby nehodni k dobro
dincům se newtirali, chudé o almužny neokrá—
dali, a žebrotu tak nezawáděli; zdaž se rozdě—
lowání í přigimúni almužen řádně zapisowalo,
účtowalo ipřehljželo, či důwěrnostkřesianslcých
dobrodinců sgedné a strach předpohanys druhé
strany tomu nedopauštčly.

Ty wšak & gim podobné otázky negsau k
určení prawidel prozřetelnosti při zaopatření nu—
zných tak důležité, aby se pohřešiti nemohly.
Hřídelem wšj prozřetelnosti u zaopatřow'nnj nu
zných byl W prwotni cjrkwi řád jáhenstwi, či
wlastnj W cirkwi úřad, gehož bedliwost zwlášl
nad nuznými zprúwu wedle.

Bez takowého žiwého úřadu bylaby sebe

lepši prawidla , gako tam nabitá ručnice w Ge—
lertowě l.)úgce ležeci podlé dřimngjcjho střelce,
málo nebo nic neprospěla; sžiwým ale úřadem
jáhnů byla by chybná prawidla k napraweni
přišla.
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Témuž řádu náleželo, z ohledu geho smě—

ru k chudým :
a) Pomáhati duchu náboženstwi, aby se bj—

dč &nauzi nadešlo, tudiž slowem žiwým wše—

cky ty krásné cnosti rozsjwati awzděláwati, kte-—
'rý'mi se hognost a mohowitost w zemi rozmáhá.

b) Nuzné poznáwatí, 1 Tes. V,?1.; gich po—
třeby, hodnost inehodnost, blizkosti wzdálenost
(1.Tim. V,8. Gal.VI,10.)rozeznáwati; každému
čeho třeba (Luk.Xl, ll.), W čas Potřeby (Luk.
XII, 4?.\wěrně udělowati. Kdyby pak podezře
lost něgakz't do stranuosti W rozdělowáni almu
žen, nebo žaloby wznikly, ise dát přísně zkau—
šcti, isprawedliwé stížnosti rychle pomoci, gak
toho prwotui církew učinila, ustanoch samé ře—
cké júl-my w cjrkwi nazche z Židů záležegicj;
gelikož nic tak záhulmého dobročinným ústa
wům není, gako podezřelost do gegich zpráwy.

c) Hledě—tiu nuzných wic na potřeby du—
šewni, (Mat. XVI, 96) než na potřeby tělesné;
&tudiž se wic o wychowáni chudé mládeže, (Mat.
XIX, lil-;) než pauze ozaopatřeni tělesných po—
třeb sešlébo wěku ugimati; wic vůbec na to
ltleděti, kde by se dobrodíním stálegi pomohlo,
nebo wic dobrých účelů dosáhlo.

d) Nanzi konečně nalehčowati toliko, a ne
k njhognau pomoci wábíti. *) ŽKor. VIII, 13.

*) Bylo-li kdy toto prawídlo wě'tšj štědrosti přestaupjno,
což se gistč ani s wolj aniž smdan cirk'Weswaténcstaío ,slan
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Gak těmto hlawnim prawidlůln křesřanské
dobročinnosti cjrkew swatá po wšecky Wěky
swého trwánj dostála, wyswitá zpředešlého po—

gednánj. I můžet se giž směle řjci, že ge ne—
SPrawedliwá a weskrz lžiwá ta wý-čilka, že by
cirkew katolická žebrotu podporowala; gel-ikož
celá gegí snažnost k prozřeteluému zaoPatřenj
nuzných wycházj.

Ja'tb-nůmbylo ostatně zůstaweno, gako mau—

drým hospodářům (Mat. XIII, 51%)okolnostikaž—
dé země i každého \věku opatrně šetřiti; z po—
kladu swého staré i nowé wěci ku prospěchu nu
zných wynášeti ; aniž kdy (Mat. IX, 16. 17.) zá
platy sukna nowého k rauchu wetchému přiši—
Wati, nebo nowé wino do nádob starých wlé—
wati. Můi'každá země &wěk každý swé wla

slni potřeby, i swau inzkau pomoc, swůg ob—
libený krog i swá oblibená gména; ba ani k
dobročinnosti se wšudy a wždycky týmiž po
hnúlkumi člowččenstwo přiwzibili nedalo.

ij se stalo, že prwotn'j cirkew weIikan
čásř swé dobročinnosti k hostinstwj pro přes—
Polní obracela , kteráž potřeba za našich wčkú
Pro rozmnožené hostince a poslupowánjm civili—
zaci wic a wic mizj; za to se nyní opatřením

žilo to, owšem dobročinným ůstawůmk nenabylné škodě; ale
dárcům přec kmensj úhoně, než aby skaupostj uauzi gen do
pul se bylo pomohlo. Lépet' gistč když obul s maSIj ránu
přesahá , než když Střed gegj toliko zakrýwage, tam hogj apo
kragjch g'nřiti se ráně dcpanšlj.
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práce nuzným' &pracowitým rukaum neyraděgi
pomáhá. We Wlašjch podnes přítrž žebrotě snad
by wšecken lid zbauřila; W studeněgšjm seweru
gde každá Oprawa rychlegšjm krokem. W pr—
wotnj cjrkwi pOslala bratrská láska swatým (tak
slauli wůbeo křesřané, zwlášř ale nuzn'j) zbjrky
swých almnžen; pozděgi zakládala starost ospa
scnj duše uuzným stálé důchody w klášteřjch;
nyni přitéká nuzným mnoho pomoci nowinami,
hernau, diwodlem, tancem at. 13. Kdokoliwjá—
hnenl gsi nuzných, těch okolnosti swého wěkua
swých kraganů opatrně šetří!

f . 23. Záwěrečne' myšlenky &pobožne' žádosti.

Rozgimage diwy prozřetelnau dobročinnosti
křesřanskéhonábožensth působené,a gen w tom—
to pogednáni netknuté, trnu až swatým úžasem,
nemoha prouíknauti to tagemné šero, gakže ná
božensth W bjdném chléwě zrozené, na POPra
wišli ohawně gakoby zmařené, sprostými, chu
dými rybáři zrozkřičené Čalilege šjřené lidské—
mu pokoleni tnkowau lásku a slitownost do srd
ci wljti, &samo chudé a nemcigjcj gfauc, to
lik myriad nešíastniků blažiti, hogně žiwiti a
bohatě chowati může!

&mocnj, přikladem swym' předcházegice, nuzných

Kdyby králowé slawní

se zákonem otcowským byli ugjmali; kdyby
rezhlášené wěštby, nebo powěstni elewsinšti spol—
kowé neybystřegšjch mudrců takowau proměnu

Časopis p. Katol. Duch. IV. 2. 5

A
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byli způsobili; nebyloby nad čjm žasnuuti, on
by následek swé příčině během přirozenýmpo_
někud odpowidal: ale! když, tážjce se sp.Cha-—
teaubriandem: kde a kdy mudrctwi ctnosti Po
dobné skwělosti, odewzdanosti a stálosti dowe
dlo, nadarmo na odpowěd' čekáme, tut nemůžem
nezwolati: Diwy křesřanské dobročinnosti pz?—
sobj prní božj, a Kriytus, Spasitel wšechněch,
gext zwlášž spasitelem nuzných, přiš'edgim
kázaii ewangelium bljzkého wyswobozenj z
bjd'y!

Tato prozřetelná dobročinnost křesíanské
ho náboženstwi gest tak půwabná a spanilá, že

nikdo odolatinemůže. Spro.rtěho držégipři
wjře gcgj diwowé; mudrce pantá k nábožen—
rtwj geho podiwná srownalost &'rozumem;
cno.rtného swatost mrawů; z/všecky'ale obgj
má a wjže k.s'obéhřmí-ani“th širokau apew..
nau wazbau „fw-énebeské dobročinnosti. Tu

prawdu cítil hluboko odpadlý Julian, gak se we
swém dopisu k Arsáciowi bez obalu wyznáwá;
a tu prawdu zkusí podnes každý hágitel nábo—
ženstwj, kterému gest wykázáno obcowati 5 po
směwači nebo smudrlanty. Gediná otázka,kle
ré náhoženstwi se může tolikerau a tak útlau
dobročinnosti wykázati, gako katolická cjrkew,
přiwádj posměwačná ústa spiš kmlčeni, než hlud
bokomyslni důwodowé, gež poslauchali trpěli
\vosti, :) gimž rozumčti učenosti dost nemagj.
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Nemysliž žádný, že by se Wpřjtomnémpo—
gednánj weškerý obor křesřanské blahočinnosti
zawiral. Gen ta dobročinnost, která skřestan

stwjm na weřegné diwadlo děgolaisu wystaupi—
la, a při které se stopy p_rózřetelnosti zřetelně
nalezagí, a ta toliko z části,gak ch náhodau než
hledaně zasjlateli tohoto pogednáni na mysl nebo
wknihách do očí padla, nalezla zde misto. Pra—
wá, čistá křesíanská dobročinnost má práwě tu
do sebe powahu, že se weřegnosti a swčtla zda

Inge, zardjwagíc se, bywši wdobročiněni dopa
dena, wic často, než se služebník hříchu za spá
chnnau neprawost stydí. Newědit milosrdnj křesřa
né ani mista, ani hodinky, kdygsau nahého Ježi—
še odjwali; kdy lačného sytili; kdy do swých do.
mn pocestného přigali. Protož ge to také Wčc
zhola“ nemožná úplný obraz křestanské dobro—
činnosti Wyraziti. Kdoby ten spatřiti žádal, mu—
sil by weškeré kněžstwo katolické před se po
wolati, gemuž se darowé ku prozřetelnému roz
dělení mezi chudé, pod slibem mlčeliwosti,hne-—
dle gako hřichowé, tagně swěřugi; musilby, chtě
ziwě widěti, odkrýti střechy wšech dobročin
ných domů, kde se nuzni od nemluwňátka wče—
ra nalezeného, aždo kmeta stoletého; nedůžiw
ci od wyschlého kostliwce , až do nabubřeného
wodnatelnjka; neumčlé dítky až do přeučeného
blázna; Opuštčnj sirotci až do opuštěného otce,
wšickni materskau láskau Ježjšowa náboženstwi
hleděgi, gebo prsem kogj, geho pláštěm odjwa—

(' lk
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a hřegí; musil by zhrobů swědky dobročin
nosti křestanské buditi — zhrobů po osmnácté
století po weškeré zemi kopaných; musilby si
otewříti knihu žiwota, kam neyrychlegší Cheru—
bíni každý tagný skutek dobročinnosti křestan—
ské, ano i nápog studené wody žížuícímu po—
daný, i tu spanilau bolest ušlechlilýeh duší, kle—
rau, uemohauce pomáhati, cítí, písmem lítawým
zapisugí. Ztčch toliko pramenů bylo by možno
dobročinnost křestanskau úplně wylíčiti, a toho
přeswčdčeuí dogíti, že neyrozpáleněgší hučw to—
lik zlého lidskému pokolení ani přáli nikdý ne—
mohl, kolik dobrého mu láska křeslanská sku—
tečně" prokázala!

Apřec mezi křeslany , wměstech i po kra—
gíeh tolik se geště bídy nalezá, tolik nuzných
slzí prolíwá, a snad neybídněgší, pomocí práwě
neyhodnčgší nuzáei marně čekagí, kdoby gcgích
práhnaueí gazyk swlažil. Odkud to? Ge snad
přec nauze wíc než dobročinnostl? IW tom něco
prawdy ležeti může; ale dostatečnou příčinauto
není. Prawá toho příčina ta gest, že welikz'nčást
křesřanské dobročinnosli podnes od nehodných
a za nuzné toliko se wydáwagícícll pohlcena bý—
wá; že dobrodinci křestanšlí ducha Ježíšowaná—
boženstwí, tlač'jcjho na prozřetelné opatření
nuzných, geště wesměš nepogawše, i zaslaužilé
nuzué w tu, bohužel! potřebu uwádť-gí, žebro—
tau si obžiwu &oděw Wyhledzlwati. Tím se to
děge, že mnoho přetwářilých &nehodnýeh lidí
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za nnzné se wydáwá, dotčrnými prosbami, wy—
lhanými nehodami neyhogněgši almužny uchwa—
Gage; an zas poctiwý nuzný lže i dotěrnosti se
štjtě, nebo i za žebrotu se stydě, bez pomoci
zůstáwá a mezi dobročinnými bydle, dobročin—
nosti nezná.

Úby přestali giž lidé wláhu lití do rozsed—
lín skalních, když wedlé země práhnauci s uwa—
dlými rostlinami swá usta na swlaženi otwjrá!
Kéž by ústawowé chudí , gimžto duch našeho
wéku tak welice přege, brzo po wšech křesřan—
ských zemich, a netoliko W městech, nýbrž ipo
wcsnicich obecně zawedeni byli! Neniř každý
wčk k zasjwánj a zrůstu každého druhu semena
stzcgnčprospěšný; dost možno, že po dwadcjti
létech ústavu pro chudé budetak těžko zawá
děti, gak nemožno gert pole na podzim za
nedbané wzimě osjwalí.

Kéž by se obecně rozšířilo to přeswědčeni,
že se zawedenim chudých ústawů, Opět ku pr—
wotnj prozřetelné lásce naši swaté cjrkwe blíži——
me; že gen týmiž ústawy možno gest truchliwé
následky žebroty přetrhnauti; slzy poctiwýeh
nuzných— gegich gediné často gměnj —-zasta—
Wíti; nehodné žebráky naprawiti, a že dobro
din slepě, bez rozwahy a neprozřetelně udě
lené netoliko zásluhy žádné mjti. nemůže, ale
i zločinem se často stáwá!

Kéž by Wšicknikřeslané, pamětliwi základ—
ního přikázanj lásky a toho dne , W kterém se
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božský wykupitel ne tolikěž na katechysmus, ga
ko na prokazowánj milosrdných skutků -— a ne—
možno druhému bez prwnjho býti, — gakosaud—
ce swěta wyptáwati bude, štědrost, dobročin—
nost weždy za swau hlawnj powinnost, ba za
neyzřetelněgši znameni swého učednicth k Je

Pokládali, &tak chudým ústawům, magjce
málo málem, magjce mnoho mnohem znik, zrůst
a stálau trwalost dáwali.

Kéž by zwláši welebné duchowenstwo, které
si řád jáhenstwi odswětiti dát nechce, nikdý se
nedomniwalo, že několikerým do roka pobjdnu
tim k dobročinnosti, giž hory doly za chudé
překopalo ! Kéž by spiš — gako mnozi s apo
štolskau horliwostj činí —-pomněli, že gest kně—
ze na Winici Páně pracugiciho swaté powolánj
štědrost z rukau osadnjků ihogně wywádětii
prozřetelně rozwáděti; že gsau nuzni — osobu
Ježišowu předstawugici -— neypředněgši děti cir—
kwe; a že starostliwau péči o prozřetelné zaopa—
třeni nuzných kněz i za žiwa obecnau wážnost
a lásku , i po smrti tu Wdččné připomjnánj na
modlitbách, na wččnosti pak gistě slibeného mi—
losrdným milosrdensth dosáhne!
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3_Wy'kladna.čtenj Jeremiáše Prorokall,31.

»Od Jana Nep. Zimmermanna.

„Zdali pustinau učiněn gsem Israelowi, aneb
zemi pozdní? proč tedy řekl lid můg 1311 ne—
přigdeme wíce k tobě.“

Nařikage sobě we gménu Božím Jeremiáš

Prorok na neprawosti synů Israelských, :) wyiý—
kagegim modloslužebnost žalostně wolá: „Slyš—
te slowo Hospodina : Zdali pustinau učiněn
gsem Israelowi, aneb zemi pozdan proč tedy
řiká lid můg 1:11 nepřigdeme wíce k tobě.“
Welmi zatmělé a nesnadné gest čtení 13'I'1, a
protož překladatelé iwykladatelé, gestliže geden
od druhého neodepsal, se nesrownáwagi. Příči
na té rozdílnosti poněkud gest, že slowo 1311
ze čtyř kořenů řeči hebreyské wywozugj, totiž:
a) z kořene '11'1, extendit Je, declinavit, dis
juncius est, subieait; b)zkořene "PP, descen
dit; () zkořene 7111dmninatus est; &kone—
čně (Z) z kořene 111, obfirmavít se, obstinavit
anima, citro utroque vagatus ext.

a) Kořene 'z'm se držel překladatel Chal—
deyský proměniw 1311 w Nfůbšmm, migra—
vimuf. Podobně četl sw. Jaroljm a přeložil „rev
cressimus,odešli gsmef“ Ncginák překladatel A
rabský nWyložil: „nequaqumn subjicíemus nos,
nepoddáme se.“ Tak také četl slowutny rahbin
Salomaun Iarchi, a wyložil: „jE-b UB'IDJ, oddě—
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leni gsme od tebe.“ Dle toho čtení řídili se wy—
dawatelé Bibli Českých , totiž: neystaršj Pražské
(1188) až do wydánj Samuele Adama z VVelesla

wina, (1613) a kladau wesměš: „odešlil gsme,ne—
přigdem wíce k tobě.“ Rowně přeložil (1753)
llouliigant: abibamus. Náš pak český Písma
wykladač, pan Tomáš Draský (1821) přeložil:
„odegděme.“

b) Kořene 'N“ držel se překladatel Syrský,
a wyložil descendimus, odstaupili gsme. Tak
četl ralibjn Menachem, doložiw: 13'1'1“173: mnm
2719 TJ'I'l, ÍO gest: )J'I'l wykládá Menachem ga—
kOLYbylo 131'P. „klesli gsme.“ Podobně wy
kládagi někteří nynčgšj rabbinowéň“ \'Vedlé to—
ho členi řídilise překladatelé Bibli Českých,to—
tiž: Swatowáclawské, (1712) arcibiskupské Fer—
dinanda z Bilenberku (1715) a Antonina Petra,
(1721) též normálské (1780) a Faustin Procházka,
a kladau wesměs: „odstaupili gsme, nepřigde
nie wíce ktoběf“

c) Kořene „'n—]drželi se překladatelé Řečtía
položili Oi;zugoavťžqao'yeůa,nepodrobjme se, nebo

li, non serviemusf“ Tak wyložil ralulijnDawid
Kimchy, drže se OzezlšeProroka 11, 12. 51%D;)

"PHW H'HHW, & srownz'lwage to čtení SOným W
1. Kn.Mogž. XXXII, 28. DWLDNDNW393. Neginak

přeložil w literatuře \výcliodni oswicený Walton
w polyglotlě Londýnské, z kteréž toto člení do
wšech ostatních se dostalo. VVedlétoho přelo—
ženj řídili se u wydzinj Bibli Ceských:BratřiMo
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rawšti , též wydawatel Bibli lIalské, Berlínské &
Prešpnrské , a kladau winbec: „panugeme, ne—
přigdeme wíce k tobě.“ Toho přeloženi drželi
se někteřj Němci,u. [LI-Iezel, &klade: „Wir sind
l'Ierrn.“

d) Kořene 'n'l drží se dilem rabbjn Šalo—
maun Jarchi, též uowěgši wykladatelé Němečtí,
gako: Michaelis, Dereser, Gessenius, &kladau:
„wir gehen, so weit wirk'ónnen,——Wirschwei
fen ohne Gott umher.“ Wykladatel některých
zaimělegšjch čtení de Dieu, drže se kořene "n'l
muj, že slowo toto we třetj fonnč, genž hiphil
slowe, znamená chtjti, & wykládá: „Voluimus,
non veniemus ad te.“ Ginj pak magi za to, že
slowo toto we formě hophal znamená „kwjleti“
:: kladou: „planximus, non veniemu: ad te
amplius.“

Množily se nesnáze uwykládánj a překládá
nj toho zatmčlého čtení i tím, že toliko dwakrát
w prwnj formě, neboli WKal ijsmč swatémse
nachází. Než znamenali sluší, že pauhý smysl
toliko w řeči sprostého lidu zachowán gest, aaž
podnes W gazyku Arabském trwá. Protož Wší
ckni,kteřj ge z kořene 'r'm wywozugi, řidíwše se
dle gramatikálni formy, nepozorowali, že Jeremi—
:lš swé proroctwi psáti dal, když hebreyská řeč
ušlechtilosti zbawená zapadala, o čemž sw. Jaro—
ljm Wpředmluwě piše: „Jere7niaspr0pheta, cuz'.
hic prologus scribitur, ser'mone quidem apud
Uebraeus I.taía, Osee et quibusdam aliis pro
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phetis videtur esre rustítior . . . simplicitas
eloquii a Zocoei, in quo natus ext, accidit.“
Následowně mnoho slow zřeči sprostého lidu do
swého prorootwi wtělil. Překladatelé a wykla
datelé ušlechtilosti pilni bywše na řečsprostého
lidu nedbali. Kteří pak z kořene "nt to členi
wywozugj, pozapomněli na to, žeby misto 13'1'1
muselo státi UTP. Než oni tim se zastjragj, že
pismě " se při Opisowánj ztratilo, čemuž ery
dáti nelze, když totiž Wůbec wědomo gest, kte—
raké Opisowatelé šetrnosti pilní byli. Ti pak,
kteří ge zkořene TIT) wywozugj, w omylu pa—
trně wězi, když totiž: „panugeme“ ani spřede—
šlým ani snásledugicim weršem w rozum uwesti
nelze. Neb Bůh skrze Jeremiáše Proroka synům
Israelským wytýká, že příčiny neměli sobě ztě—
žowati, když totiž gim Bůh nebyl ani pustinau
ani zemi neytmawěgšj , a protož také „panuge—
me“ přeloženo býti nemůže. Ani pak čtení O
zeáše Proroka XI, 12. kteréhož se někteřj do—
woláwagi, čtení Proroka Jeremiáše rowné se wi—
di. Tedy k aumysln Jeremiáše Proroka zdá se
býti neypřjhodněgšj, kořene '11')se držeti, kdež
to smysl geho :,„zatwrdili gsme se“ neprawosti,
která synům Israelským dosti wšednj býwala.

Ani pak čtení „mlpo V'm, zem pozdní“ Wga—
zyku našem dobře wyloženo gest ; neb HJ,—DNCslo—

ženo z 55533 a mw gest hebreyský .ruperlatzív,
následowně „mrákota neytemněgšjf“ Naráži tim
na zatměnj země Egyptské za času Mogžjšowa,
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a dáwa synům Israelským wýstrahu, aby se spol—
ku národuEgyptského hleděli. Gestliže se tedy
geště gednoho wydáni BibliČeské dočkáme, wy—
dawatel, budiž kdo budiž, to čtení zatmělé tak
to wyswčtliti a oprawiti může: „Zdali pustinau
učiněn gsem Israelowi, neboli zemi mrákoty
neytemněgšj? proč tedy prawi lid můg: zatwr—
dili gsme se, nepůgdem wíce ktobě.“

4. O přednášenj katechetickém.

Pogednůni z oboru wychowatelske'ho.
Od Jana Jawornického.

(Pokračowánj.)

HI. Katecheta snaží se, by přednášeli) swe' rozmanité,
žiwé &sličné učinil.

Ukázali gsmedůwodně, že umění katechetické ani
w nepřetržené, samomluwě ani Wustawičném do
tazowáni nezáležj ; alebrž Kalecheta mistrně přiro—
dywstřjdánj přednášení swého následowati musí,
by wyučowánj geho rozmanité , žiwé a sličné bylo.
Tylo wlastnosti katechetickému \vyučowánj tak
podstatně přináležegi, gako obůrky na palaucich a
porůznu wysazenj stromowé , tiší i hrčjci potůč—
kowé , skály, geskyně , wodopády, místa sšjrý—
mi wyhlidkami, Opět temná :) krozgjmúni wábi—



236 Pogednáni

ci, bludné stezičky a duté mosty přes hlaan
potok, Wlastnosti anglické zahrady gewj.

K takowé zahradě podobá se wyučowúnj
katechetické, gemuž učitel rozmanitorti, žiwo
sti a sličnosti dodati muší :

I. Přjběhy a powjdkami. Aby pak wše
cko, co se powidá a wyprawuge, w katechísacj,
gegižto hlawn'j předmět nábožensth gest, přigato
nebylo, odpowidáme přede Wším na následugi—
cj otázky: Gaké wlastnosti musegi přiběhowé a
powjdky míti? Kterak magi se wyprawowati?
Kterak magi se na žiwot žáků obrátiti? K čemu
můžeme gich w katechisaci potřebowati?

(1)Příběh, gegž Kalecheta wyprawowati chce,
musi následugjcj wlastnosti milí. 1. Musi býti
prawd—iwý,neb alespoň prawdč podobný, kterýž
se skutečně tak udal, aneb s těmi okoličnostmi

snadné udati se mohl. Rjdcj gsau prawdiwj při—
běhowé, kteříž se k katechisaci hodi; aneb 110—
hodi se tam , kdebychom ge. rádi uwedli; doslit
tedy , pokudž příběh prawdě podobný, a tak Se
wyprawuge, gakoby se byl skutečně přihodil.
Katecheta počíná: Geden pilný žác“ek,—nábo
žná djwecvka — chudé djté šlo gednoha dne—
myslilo— činilo — a t. d. Wětšj prawdě po—
dobnosti dodá přiběhu , když osobu, o niž wy
prawowati chce, gménem gmenuge. Marián
ka byla wždy čistotná — Karljáak, chudé pa—
chole —- Tomáš wyslaužilý wogák s dřewěnau



o přednášení katechetickc'm. 237

nohau, a t. d. Uwyprawowání pokračuge ne—
dopowí, zdali příběh prawdiwý gest, neb ne.

?. Musí příběh příměřen býti. Hodí—li se

příběh k wěci, o které gednáme, dá se neylíp po—
sauditi zpříčiny, pro kterau geg wyprawowatí,
a z aučelu, gegž dosíci chceme. —- Mnoho dra
llého času ugímá se wyučowání wyprawowáním
příběhu pauze zkratochwíle, aneb k líbosti ge
dnomu neb druhému žáku, čímž se toliko čas
mrtwí , a žádného aučelu nedosahuge. Kolikrá—
te žákům, kteříž příběhy přesyceni gsau, při—
kazowati se musí, aby pozorní byli. Časem wy—
prawuge se dosti směšně gen proto, aby se do—
čkali , až by padla. -

Příběh budiž wzat ze společného žiwota,
k němuž také děti náležegí, a obsahu;)r W sobě
smýšlení ačinění gegich. O skutcích dospělého
lidu mluwiti, gíchžto hnutí , pocitů a powolání
děti neznagí, byloby téměř tolik, co cizími ga—
zyky mluwili, čímž se k aučelu nesměřuge, a
aučinku nedosahuge.

b) Kterak má Katecheta wyprawowati? Mno
ho _- snad wšecko na tom záleží. Newypra—
Wuge-li příběhu náležitě, působí dlauhau chwíli,
zíwání a zdřímání, a newywodí aučinku, kte—
réhož pohledáwá. Katecheta wyprawuge příběh
dobře, když 1) zbytečných okoličnostínepřimě—

šuge. Gemu přede Wším na tom záleží, aby krát—
kosti šetřil, a wáhawé laudawosti se uwarowal.

'Šy'Ílchh0111ztráty času neuwážili, mállaudawosl
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něco nepřislušného do sebe, čímž se proti ná
ležilému wyučowánj prowiňuge; neb žácino—
zornosti umdléwagi, a hlawni aučinek, gegž při—

. běh přiwoditi má, gako slabá mázdra připadá.
Přjběh wyprawuge se dobře, když

2) se wzhledemk aučelu přednáší. VVzllle—
demk aučelu přednášj se přjbčh, když toliko ony
okoličnosti wsobě zawirá, gichž newyhnutedl-—
ně třeba, aby hlawni aučinek přiwodily; potom,
když se okoličnosti wnáležitém pořádku wypra—
wugi , a z gedné strany se rozcházegjcj co pa
prskowé w kole W gednom středu se scházegi.
Mimo Opatrnost, okoličnosti wymčšttge,mu
si Katecheta tu způsobnost Initi, by ge Wdobrý
pořádek přiwedl, na hlawnj strany přjbčhu co
malíř přiměřené swětlo a stín kladl, a žákům před
oči stawčl. -- Nad to pohledáwagice dobrého
wyprawowánj příběhu žádáme,

3) aby ljbezně a sličně wyprawowáu byl.
Přiběhům sluší dobře gistá ozdoba, ozdoba ale
přirozená, teskliwě nebledaná anepřehnaná; neb
gako wšudy, itu co mnoho škodí. Katecheta
můžewšeho uwyučowánj použiti, libezno—
sti a půwabnosti dodati může; a mát tomu roz—
uměti , čjmžby pozornosti děti u přednášenj
zwýšil; & čim blíž k rozwinuti příběhu co k 0
tewřenj zámku přichází , tim wic“ pozornost ge—
gich napjnati má. Aby mladý Katecheta rozn'j—
cen horliwostj awůlj dobrau nadán gako ode
wšech opuštěn bludištěm nešel, poradíme mu ci
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zí zběhlosti, gíž dobří Katecheté w tom ohledu
wýborně wynaložili.

a) Předstawugí zkušení Katecheté osoby w
příběhu gednagící &činící tak, že děti gako sku-—

tečný příběh na očích magí. Tak 11př. Příběh
obětowáníIsáka. „Abrahamwnoci thaw, ose
dlnl osla swého, wzaw ssebau dwa služebnij
a Isáka syna swého , nasekal dříwí k oběti zá—
palné,a odcházel k místu, o němž powěděl ge
mu Hospodin. Když pak třetího dne pozdwihl
očí, uzřel to místo zdaleka, wzal dřjwj k zá—
Palné oběti, &wložil ge na Isáka syna swého;
sám pak nesl w rukau oheň a meč.“ Častěgi
dagí gednagíoím osobám mluwiti. „Poč'keytež
(uto s oslem, řekl Abraham k služebníkům, gá
a pac-hole až tamto pos'pjšjce, potom když po
ctu Bohu wykoncžme, nat/vrátíme !& k oválu.“
_- „A když ti dwa šli spolu, řekl Isák otci swé
mu: Otče mág! OdpowědčlAbraham: C0 chces
svnu můg? Rekl Isúk: Ey' oheň, a dřjwj, kde
ale gest obét zápalná ?“ ——-—I laké Kristus Pán

dal mluwiti marnotratnému synu: Wstanu a
png—du,a t. d. newyprawuge oněm toliko, že si
umíníl, nawrátiti se k otci.

I)) I to přispíwá k žiwosti přednášení, když
mezi wyprawowáním z nenáhla dětí se otážeme,
čímž se pozornost gegich zostří, že na místě či
nící osoby býti se domníwagí. Upř. Cobysbyl
w tu chwjli činil? —- Coby: byl 14)tu dobu
130501? ——Týchž aučinků se docílí, když se
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c) w příhodné okoličnosti některé místo z
písma sw. neb powědomé příslowí uwodí. Gako:
Ani wrabec nepadne na zem bez Wůle Otce ne—
beského; cti Boha usty, wšak ho nepoctíš; ko—
máry cedí, a welblaudy požíragí ; kdo hledá,na—
lezne; otec nedáwá prosícímu synu za rybu ha—
da; wlk w rauše owčím chodí; z malého zrna
býwá welký strom; žádný nemůže dwěma pá—
nům slaužiti; kdo komu gámu koPá, sám doní
upadá; gablko nerádo daleko od štěpu padá ; gak
ge kdo miláčkem, tak býti může mrzáčkem; čím
hrnýček nawře, tím zapáchá, dokud ho kausek ;
hoden dělník záplaty; kdo chce s wlky býti, mu—
sí snimi wýti; kdo mnoho mluwí, neb lže, neb
se chlubí, a t. d.

Žádáme, aby toho, co gsmě o cwičení u wy—

Prawowání uwedli, žádný za maličkost nepowa
žowal. Ty maličkosti magí welikau moc, dáwa
gí wyprawowání ducha a žiwot, kladau na po—
wědomé příběhy písma sw. čerstwé barwy a ob
nowugí ge; nowé pak wčci dětem wžcly ch
se ljbj než staré, ..

II. Gestli giž na tom dosti, když Katecheta
příběh dobře wyprawowati umí? Není, musí
geštč wtom umění mistrowstwí dokázati, že ho
na žiwot žáků obrátili, a gim gako přiwlastnili
umí. To obrácení neb Přiwlastnění katechetické
ho wyučowání záleží w tom, abychom ge so“
kratickau rozmluwau prošli , čímž se w pamět
žáků hlaub wliskne, &W něm obsažená naučení
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k následowání na srdce gim se položí. Toho do—
cílíme způsobem následugícím :

a) Šetřme, zdali žáci w příběhu složená na—

učení sami wynalczli, čehož se takto dozwíme:
Wyzwídeyme na nich , co se giln w příběhu ob—
zwláštně zalíbilo, aneb nad čím neywětší oškli—
wost magí; aneb tnžme se upřímo: Čemu mů—
žeme se z toho přjběhu naučiti? —-Gakě nad
učenj tys „toběwzal? U př. příběh o Chamowi
:) bratřích geho.

b) Potom učiňme zřetedlné, proč azdali 0
soby w příběhu uwedené práwě neb nepráwě ge
dnaly? Zdali skutek prawý neb neprawý, do—
brý nebo zlý, tohot žáci wždy posaudí, anebu
dc potřebí, abychom gim usudkem swým W cestu
wkročili ; neb pociiugí toho giž, co slušně, a nesluš
né,způsobné anezpůsobné, čehož denně na skut—
cích lidských shledáwagí. -— Tedyiby snad po
třebněgší bylo, abychom zřetel gegich na příčiny
:) pohnútky dobrých neb zlých myšlení askutků
gednagících osob obrátili? I toho ohledu bylo—
by dobré, aby učitel hlawní okoličnosti s nimi
Opakowal, a posuzowal, mnoho-li ta neb ona k
prawosti neb neprawosti skutku přispěla; aby
skutek w příčině &aučinku z ohledu mrawnosti
& nemrawnosti po částkách wyswětlil, atudy ge
sch0pny učinil , by celý příběh posauditi uměli.
U př. příběh o marnotratném synu. Pozděgi bu—
deme příležitost míti , příklad uwesti stěmiwý
mínkami.

Časopis p. Katol. Duch. IV. ?. 6
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I to mnoho pz'ospěge , abychom sličnost a

sponilost dobrých aohawných myšlení a skutků
tak před oči položili, coby gich minauti nemo—
hlo. Sestawme totiž osoby rozličných powah,
:: skutky gegich srownáweyme. U př. Několik
sedlských synků nawracelo se z připřeže na práz—
dných wozich domů. \'Vesele howořice přige—
li kpotoku, Wgehožto bahně wozka s skelným
nákladem uwjzuul. „Hy,prawil Martin, ten se
dj w teplé lázni.“ — „Pogd'mě,řekl Was těch, wy
přáhněme, a wytáhněme ho.“ —- Ico ge mim do
něho, odwece Martin,kdo wi co ge zač, třeba
hniwinjk; máme čas, abychom krmili.“ — I
wozka prosil pro lásku křeslanskau, giž geden
druhému w potřebách prokazowati máme. _Ale
fklartin řekl mu posměšně : Fošečkey wlázni, až
nakrmjme, Přigedeme li ku pomoci. „Nechey
žertu , odmluwil mu VVogtčch, bud' kdo bud', al
krmíme o hodinu pozděgi, co z toho , láska
křeslanská předchází.“ ——Pak se tažme žáků, gnk
se gim geden i druhý libil, gaké smeyšlcnj dá
wali na gewo, čeho hanj & zamjtagj, který zaslu—
huge chwály?

c) Měl-li skutek dobré neb zlé následky, ina
10 se ukázati může; neb ačkoli dobré bez ohle
du dobrých následků , kteřížby následowatimo—
hli, konati máme; ačkoli při konání dobrého skut—
ku na následky ohljžeii se nesmjme, nýbrž dobré
pauze proto, že dobré, prawé apowinnost gest,
činili máme: předc časem na následky pohléd—
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nauti smíme, kteréž magi dobří azli skutkowé.
.. Není třeba obáwati se, žeby mrawnost 3 či—
stota základů a pohnútek k mrawným skutkům
ugmu neb zkázu wzala, když se při následcích
gen ()to gedná, aby se srdce k mrawnému
Chou-'ánj nachýlílo.

d) KOnečněhleďme obrátiti příběh na staw
děti a gegich budauci okoličnosti, kdež gim na
učení W příběhu obsažené Whod přigiti může.
Uwoďme totiž takowé udalosti, kdeby gim ku—
žilku s]aužilo, aby se na ten neb onen přjběh
rozpomenuly; neb se gich tažme: Coby gsi pa
ó'al, kdyby tobě tak bylo? Kdybys gednala
dobře ——kdy zle? a t. d. Tolik o cwičenj ze
strany příkladů. Zwláštních prawidel nedá se
sesnowati. Cwik a zkušenj tu gako ginde ney—
lepši wůdce.

e) Kdy akčemu příběhů apowjdek potře—
bowati se dá, gest posledni otázka, na kterau
oclpowěditi máme. Neni potřebí, bychom se tu
to pozdrželi, gešto gsme o tom zminku giž uči—
nili, abudaucně po každé oznámime, kdeby se
příběh neb powidka sprospěchem položiti měly.
Že způsobné gsau, aby učení náboženstwi při—
genmé učinily; že gsau zkušený prostředek k
pogištěni pozornosti, powěděli gsme. Někteří
Katecheté uwodi příběhy k wyloženj &wypodo
bněni wšeobecuých otázek, (u př. co .gest swá
tostP) gini k ponaprawenj usudků o mrawnOsli
skutku, a ke cwičenj moci usudné wůbec. Neyoby—

:: ve'
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čegněgi a neypřiměřeněgi užiwáme gich tehdáž,
když s naučenim hlaub do srdce wstaupiti, a k
následowáni gistému nachýliti chceme, před wy—
učowánim gich uwádčgice, nel) (lo katechetického
wyučowáni Wpljtagjce, neb wyučowánj gimi za
wjragice.

5, O založenj biskupsth Pražského apo
slaupnosti biskupů, s pamě-mými udalostmi wy

swětlugicimi erkwe české.

Od Kašp. W'eíningera faráře Kladenskc'ho.

Historikowé wlasteušti mim založeni biskup
stwi Pražského tak krátce a powrchně wypisugí,
že se zdá, gakoby ge Mlada, dcera Boleslawa I.
\Wéwody českého, tak snadné na Papeži Janowi
XIII. byla wyprosila; a magice list téhož Pape
že giž za potwrzugjcj bullu k založení toho bi—
skupsth a kláštera geptišek u sw. Giři, (lomoy
šlegj se, že založeni biskupstij nemělo wíce o
patrnosti potřebí, aniž che obtížnosti stálo, než-—
li nčgaké řehole. Powažugice bedliwě nadřeče
ný list Papežský w rozličných rukopisech se na
cházegici bez podotknuti roku a dne gebo wy
hotowenj, gakož i gebo nepodobnost k bulljm
papežským, Wgichžto sbírkách se pohřešuge, gen
gako pauze osobni list na Boleslawa zaslaný
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sprostým záwčrkem: Vale —se skončugicj (lržán
býti zasluhuge *), kterýmžto Boleslawowu žá—
clost Přeclnešenau skrze Mlada wyslyšeti wol—
ným se býti prohlašuge, ažby ta důležitost se
rozhodla tlle zákonu aprawitlel cjrkewnjch 5 při-—
wolenjm biskupa Íiezenského, gemuž tluchownj
wláda nad prawowčřjcimi Čechy náležela.

Náš učený skaumatel starobylých přiběhůa
udalosti wlastenských Gelas Dolmar **) sautlj
ze slochka relativa, genž tlle prawidel řečina
předcházegiei filia se \vztahuge, že list papež—

*) Joanncs servus servorum Dei Boleslao catholica fidei alu
mno apostolicam benediclionem.

Justum est, beuevolas antes justis accommodare petitionibus,
quia Deus est justitia, et qui diligum Deum, justificalmntur,
el omnia diligentibus Dei justitiam COOpernutur in bonum.
Filia nostra, ma relatz'va, nomine Mlada , qua? et Maria, inter
cxteras hand abnegandas petitiones cordi nosu-o dulces intulit
ex parte tui preces, scilicet, ut nostro assensu in tuo princi—
patu ad laudem et gloriam Dei Ecclesia: liceret fieri episco
patum. Quod nos ulique lano animo suscipientes, Deo grntes
rctulimus, qui suam Ecclesiam semper et ubique dilatat et ma
gnifícat in omnibus nationilms. Undoapostolica autoritate et sanc
ti Pctri principis Apostolorum potesmte, cujus licet indigni,
tamen sumus vicarii, annuimus et collaudamus alque cnnoniza
mus. quo ad Ecclesinm ss. Viti et Wenceslai Martyrum fiat
series episcopalis, ad Ecclesiam vero S. Georgii Mart. sub re
gula S. Benedicti et obedientia filia: nosme abbalissaš Mariae
constilualur congrcgatio sauctimonialium.

Verumtnmen non secundum ritus et sectmn Bulgaricx gen
tis vel RussiczeautSluvonicae lingur: , sed, magis sequcns in
stitutu et decreta apostolica unum potiorem totius Ecclesiae ad
placílum eligas in hoc opus clericum, latinis apprime literis
eruditum , qui \'erbi vomerenovalin cordis gentilium scindere,
et triticum bona: operationis serere, atque manipulos frugum
nosu-:e íidei Christo reporlare sufl'iciat. Vale.

**) Gelas. Dobner Anual. Tom. IV. fol. 170.
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ský nebyl zaslán Boleslawowi II. přigmim po—
božnému, nýbrž geho otci , bratrowrahu sw. Wá—
clawa, který kagicnoslj swau nad spáchanau wraž—
dau netoliko scjsařem, ale i s Papežem se smj—
řiw o založení biskupslwi , gak se wšickni hi—
storikowé W tom srownáwagj,rokowal. Nestran—

ně wěc tu powažugjcjm nelze důmyslu Do
bnerowu odpirati, a nigakž k oněm se připogi—
ti, genž z nenáwisti pro spáchanau wraždu nad
bratrem nemohauce ani dokázanau kagicnostj
Boleslawowau, ani geho patrnýmizásluhami pro
cjrkew Českau ukogeni býti, raděgi w některých
opisech téhož psani slowjčko .roror, kčemu rela—
tiva nepřináleži, připsali. \

Wšak ani za časů panowáni Boleslawa I.
který dle Hágka sedmého řjgna r. 967. zemřel,
ani, gak tentýž kronikář klade, hned toho roku
po nastaupeném panowáni Boleslawa II. na pau
hau žádost geho sestry Mlady biskupstwi praž—
ské založeno nebylo; ačkoliw toho roku , a sice
20. Dubna W Rawenč u přitomnosti Papeže Jana
XIII. a Cisaře o ustanoweni arcibiskupstwj w
Děwině (Magdeburg) a založení giných biskup—
stwi w zemich slowanských, sněmowáno bylo.
(Sancítum in confinibu: Slavorum epíscopa—
tus exre erigendos, ne neoconversae gente:
ad vomítum redemz.t.) Mezi těmi nepochybně
o pražské biskupstwi se gednalo, a tudy't onen
list Papeže Jana na Boleslawa pošel. Byltč ale
od dáwna ten w erkwi naši pořádek a ta Opatr
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nost, že gen z wůle a usnešeni biskupa , osady
biskupské se 'dčliti a wíce biskupstwj se zaklá—
dati mohlo. (Plcbes, quae dioecesibus ab epi
scopis ret'inentur, quae nunquam episcoposha
buerunt, nonnisi cum voluntate cjus episco
pí, aqua tenentur, propríos accipiant rectores
vel CpiJ'COPOI.) (Cone. Afric. Can. 20) Pročež

pro nepřítomnost arcibiskupaHalberstadského, w
gehožto biskupsth Magdeburg byl, a pro odpor
geho skrze ustanowenj tamněgáiho uowého mw
cnbiskupstwj, ničehož w Raweně uzawřeno neby
10, a až po roce nowým snčmowujm usnesením
Magdeburg sídlem arcibiskupským mocně byl u
činěn. Ta sama překážka z ohledu bískupstwj
Pražského skrze odporowáni Michalabiskupa Íie
zemského a lnetroPolity arcibiskupa Lorchského
(Lauricum) wkročila W cestu , až sw. VVolfganD
roku 972. na den narozeni Páně na biskupskau
stolici Rezenskau dosedl, &cjsař Otto toho ča
s 1 nawrátiw se z W'lach na snažnau žádost Bo —

]eslava II. a přímluwu Gindřicha, wéwodyBa—
worského, toho na sw. biskupu wymol—d,že pro
pustil Čechy a Morawany z práwon'nocnosti bi—
skupské, &WPraze nowé biskupsth založeno a
ustanoweno býti mohlo, přičemž gomu stařza
náhradu ziracených přjgmů ruč.-il. Udadost tu

to nám sauwčký spisowatel a společník sw.
\Volí'ganga zřegmě takto wypisuge: Íní'er inn
tae pietatir studia videtur pandendum, vuidÍ

etiam famulus Dei egerit super gl'r'LÍLCBoemo—
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rum. Haec namque gens noviter per christi.
anam imbuta fidem , sacrilega idola, licet
tcpide, abjecit: sed quomodo catholicam ea:
equeretur Rel'igionem, quando caruit pasture,
prorsus ignoravit. At medius Otto Caesar
divinae cultor praecipuus Religionis a gloria.
so duce Henrico caeterisque fidelibus est inter
pcllatus, ut, quod ad íipsam gentem inchaa
tum esset, pro Domini amoreregali potesta
tc perageret. Talibus igitur petitionibus Cae
sar libenter assensum praebuit. Sedquod Boe
mia provincia sub Ratisbonensis Ecclesiae
parochia exstitit, peragi non putuit, nisi ip—
sius aniístitis praesidio. Unde rex legatione
missa ad episcopumpetiit, ut acceptis propa.
rochia praesidiis in Boemia sibi liceret epi
scoymtum ejfficere. Tuna vir Deinimiumlae—
tatus in his quae dicta .runt, sibi primates
.ruos convocavit exquirens ab eis consilium,
quomodo caesari conveniens redderet respon
sum. Illis autem ne petitioni tali consenti
ret, unanimiter consiliantibus dixit: Pretio
sam igitur margaritham sub praedictae la
tentem provinciae terra conspicimus, quam
ni venditarum comparatione rerum non ac
quirimus. Ideoquc audite quae dicozEcceego
me meaque omnia libenter impendo, ut ibi do
mus Domini per corroboratam st. ecclesiam
stabiliatur. Haec ergo memorans consensu
rum .re Caesar—ircmandavit. Cumque tempus
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concambiivenisret, tanta favit alacritate, ut
ipse privilegium componeret.

Nedošla Wšak časů našich ani Wědomost o

Podáwané náhradě biskupu Řezenskému císařem,
aniž zápis sw. WVolfgangaztwrzugici toto upau—
štěnj práwomocnosti swé po zemich č'eskéamo—
rawské. Nepochybně tento pamětihodný ruko
pis roku 1091. když hlawnj chrám sw. Wita W
Praze sokolnjmi stawenimi shořel, mezi giný
mi znamenitými spisy plamenem byl ztráwen.
Gen toliko ze starobylých nás došlých památek
zde w známost uwedených se dozwidáme,
snažnoslj a wolným napomáhánjm prwotni zalo
ženi biskupského sídla k zwelebenj křesíanské
erkwe W Čechách se dalo, gakýchžto biskup
Gebhard r. 1086. ze gména uwádj Wspisu swém
k císaři Gindřichu III. kterým na zrušení bi—
skupstwj Olomuckého doráží, a Morawu do swé
wlády duchownj uwésti usiluge. Prawj totiž:
že hned při založení biskupsth Pražského spo
twrzenjm Otty cjsaře a Beneše Vl. papeže Ce
chům a Morawanům gcden gen biskup dán byl,
totiž: Pražský. *)

Sám ale Boleslaw I. starage se o založeni
biskupstwj a wěda, že k tomu náklonnosti Pa
pežowy neyweyš gest potřeb-j, které ale pro spá
chanau onu wraždu sám dosjci sobě nedůwěřo

*) Cosmas in chron. ad 8. 1.086.
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wal , nadčgi swau gediné Wdceři swé Mladé sklá
dal, kteráto w klášteře Rezenském bywši wycho
wána, po 3 léta w řeholi zkaušená od Papeže
Jana XIII. k založení podobné řehole sw. Bene
dikta w Praze berlau abatyše obdařena byla , že
ona to na Papeži wyprosí , by se kgeho žádo
sti naklonil.

Že istarší dcera Dubrawka prowdaná za
knížete Polského Mečislawa zásluhami swými—
gegím't působením imanžel iwětší díl národa
polského byl získán wíře Kristowě — gaku Pa—
peže, tak i u císaře mocně k tomu napomáhala,
nelze pochybowati. Nebol wíme , že sama hle
díc rozšiřovvati křeslanstwí, ozaklúdání biskup
stwí w Polště se starala ažádala. Tudy ina sně—
mě Rawenském oto se rokowalo, aby Slowan
ským národům zwláštní biskupowé dáni byli.
Poněwadž ale odporowáním Michala biskupa lie-—
ženského až do času náměstka geho sw. Wolf
ganga se založením biskupstwí se prodléwalo, te
prw r. 973. došli gsau Čechowé swé žádosti, a
sice za panowání Papeže Beneše VI. který 28.
prosince r. 972. na trůn papežský byl dosedl.

Dosáhna tedy potwrzení papežského neme
škal nábožný a owyplenční pohanstwa a rozšíře
ní spasitedlné wíry horliwě pečliwý wéwoda Bo—
lcslaw II. 0 to se snažiti, aby dosedl na nowě
založenau &dostatečným nadáním zaopatřenau sto 
licí liiskupskau muž horliwý a spolu duchem 0
patrný, "mužlly pod praporcem kříže Kristowa
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proti bludům a powěrám pohanským udatně bo
gowal a podporowán witězoslawným knížetem
wše plenil, coby na odpor stálo, by naši praot
cowé prawému, gedinému Bohu W duchu a praw—
dě se klaněli. Iwywolen byl usnešenjm ducho—
Wenstwa a křesianských Wladyk českých

I. Ditmar neboliDětmar.

Bylř on rodem z Děwjna , a dle Hágkaz ře—
hole sw. Benedikta, dle Balbína z kláštera sw.
Petra a Mauricia, od staře Otty založeného.
Nesrownáwá se Wšaktoto udáni szaloženjm tam
njho arcibiskupstwj, pro které řeholnicí giž r.
968. chrám i klášter sw. Jana postaupiti, & na
wrch w předměstj se odstěhowati musili. *) Zda—
li tedy Benediktinským řeholníkem, aneb geden
z kanownjků kathedralniho kostela sw. Maurioia
byl, nedá se rozhodnauti.

Vl'elmi galowá gest Hágkowa zpráwa owo—
lenj Dětmara na biskupstwj, který piše, že Dětmar
co pautnjk khrobu sw. VVáz-lawapřiputowaw ge
diné pro známost řeči slowanské se knižeti Bo—
leslawowi, weškerému duchowenstwu ilidu tak
zalíbil, že geg gednohlasně za biskupa swého
zwolili. Neniř wíře podobna, žeby příchozí ci—
zinec tak nakrátce lásku a důwěrnost wéwody

*) Dubraw. prawj w swé historii české: apud sodales M83“
deburgenses ínitiatus.
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a lidstwa byl sobě získal. Wíře podobněgší gest,
že týž Dětmar co býwalý dworní kaplan Bole
slawowi znám byl , a wlastnostmi takowými se
stkwěl, nimiž sobě gak lásku a milost knížete
českého a geho nábožné manželky I—Iemmy,tak
i wážnost a důwěrnost u weškerého duchowen—

stwa a lidu giž dříwe byl dobyl.
Dětmar , zaopatřen listy od knížete Bole—

slawa zaslán byl k císaři stau žádostí, aby zwo
lení geho podáním berly a prstenu biskupského
stwrditi ráčil. Na to byl odeslán k arcibisku—
pu Robertowi do Mohuče, gakožto metropo—
litu swému k přigetí swěcení na biskupstwí.
Od té doby zůstáwali biskupowé pražští pod
zpráwau Mohučského arcibiskupa co swého me
tropolity, až do času Arnošta, prwního arcibi
skupa Pražského. Radostný byl příchod nowě
poswčceného biskupa do Prahy, gemuž lids du
chowenstwem pln taužebnosti wstřío wyšel, a
přigaw geg s plesáním, doprowázel do chrámu
sw. Wíta, požehnání geho za požehnání boží wši
ckni magíce.

Kosmas 0 zprawowání auřadu biskupského
Dětmarem takto píše: Dětmar neunawenau hor—
liwostí progel celau swau biskupskau osadu káže
a křtě na tisíce pohanů, gichž ku Kristu obrátil!
Kdekoliw celá obec byla na wíru Kristowu obrá—
cena, u prostřed gí kříž postawiti; kde ale smí
šeni byli křeslané s pohany geště, tu domy 0
něch křížem znamenati rozkázal.
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Swčtilřmnoho kostelů, kterýmž i kněze před—
stawil; wšak které to kostely byly, Kosmas ne
podotknul.

Na wyžiwenau duehownjch pastýřů uwrhl
desátau wždy hromadu (acervum) wšeho sklize—
ného obilj wynášegjcj 50 snoPů na každý statek
křesíanských osadníků.

Při Wšj swé horliwosti a snažnosti w rozši—
řcnj apoštolské cjrkwe byl wždy tak teskliwé
mysli, gakoby swé powinnosti byl neučinil za—
dost. Dewět let konaw swůg apoštolský auřad,
byl uwržen na smrtedlné lůžko; tu se obáwal co
zlosyn saudu božího, bolestně wzdychage, aso
bě wýčitky děiage pro zanedbánj powinnosti pa—
stýrských. *) Nediwme se Wšak tomu ustrašeni
horliwého anábožně umiragiciho biskupa; neboř
gest to až posud wšem nábožným a pro auřad
duchownj horijcjm mužům něco obyčegného, že
teskliwi býwagj, sami sobě wýčitky činjwagj,
widauce , že při wšem swém swai'ém snažen'j žá—
daného aučinku nenalezagi , gakoby snad něčeho
opominuli9 čjmby hogněgšiho owoce Praci swých
byli nabyli. Ta strašná teskliwost umiragicjho
biskupa na všechny okolostogjci, neyche ale na
prwnjho geho nástupnjka WVogtěcha dorážela.

II. \Vogtěch.
Syn mocného wládyky Slawnjka a matky

Střezislawy ; nepochybně prawnuk gcdnoho z

*) Manusc. Necrolog. Bibliolh.Vindob. apud Mubil. p. 158.
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oněch prwotnich 14. knížat a Wlatlyk Českých,
gešto roku 845. dle letopisů Frankfurtských na
den zgeweni Páně W Řezně pokřtěni byli. *)

Dle swědectwi Kosmasowa sáhalo panstwi
Slawnikowo od sidelni geho twrze Libice w byd—
žowském kragi, nyní na panslwi Poděbradském,
až křece Běle a kpusté nyni skalnaté twrz-i Ose—
ku nad břehem Mže (nyni Berauulcy); k poledni—
mu k straně Rakauských hranic pánem byl nad
městy Daudleby, Cheynowem a Netolicemi; k
wýchodu mu náležela Litomyšle až kMorawským
liranicem, k seweru pak zámek Glacko podlé
břehu Nyzy až po samé Slezko.

VVogtěch, Wněmžto krásné powahy a ctnosti
se rozvnger z mládí giž, poslán byl od otce
swého (loDěwinana umění. Tauměgšjar
cibiskup, gehož gméno bylo Adalbert, což (lle
staré němčiny ltrozenosti hoden znamená, wi
da, gak Wogtěch negen umělostj, ale i ctno—
sti a zbožnosti giné předčil, nad miru sobů ho
oblíbil. I uděliw mu sw. liiřniowánj gménem
swým geg poctil, ano i na podjáhenstwj poswě
til. Čechowé wšak geg wždy gen VVogtěchem
naziwali, gak ipodnes se gnienuge; nebol ne
milowali gména němčinau zapáchagjcj.

*) Kýžby nám. tento Fraukfurlský letopis gména těchto prw
njch knížat křesťanskýchwČechách byl zaznamenal, bychom
che swčtla nabýti mohli o prwnjch pocátchh wjry křesťanské
w Čechách.
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Wogtěch guk rodem tak nabytau učenosti &
ostatnimi wlastnostmi ziskaw sobě lásku ducho—
wenstwa a Wladyk Českých, gakož i milost ná—
božného \véwody Boleslawa, po smrti Dětmara
wolen byl na sněmu drženém w chrámě sw. Kij
mentana Lewém Hradci, a poslán k cisaři Ottowi,
bydlicimu tehdáž we \'Verm Byli pak tehdáž
n cjsarského dwora arcibiskup Mohučský VVili—
gisius, i Děwjnský; pročež náš VVogtěchihned
we VVerončna biskupsth poswěren byl, r. 983.

Nawrátiw se z VVerony do Prahy slawně od

wčřjcjch Pražanů wjtán byl, gimžto požehnání
biskupské udělil, zawázaw se Bohu, wěrně pe—
čowati o dobré cirkwe české , gegjžto osada ne—

genom nynF-gšjČechii obsahowala, ale iMora—
wu, &síce za hranice Polské i Uherské.

I stalo se, že když swau osadu za pomezjm
Uherským nawštiwil , požádán byl od Gezy krá—
le Uherského pokřtiti syna a dědice bndaucjho
sw. Štěpána, čim nemálo k přigeti náboženstwi
Kristowa u Weskerého národu přispěl.

Měltě stále po boku swého wychowatele a
učitele pijgmjm Rádlo , gegžto Pápa & ginák
Táta nazjwali , protože VVogiěch geg co otce ctil
a rady geho přigímal. Ten a probošt VViliko
byli “Togtěchowi stále wěrnj towaryši, s nimiž
se we wšech důležitostech swého auřadu paslýr—
ského radiwal.

] neopominul VVoglěch sw. gsa spolu pod—

porowán nábožným wéwodau Boleslawem horli—



256 Pogednánj

wým napominánim & důwodnými wýhrůžkami
pleniti pohanské zwyky a obyčege gsaucj na od
por wíře křesřanské; neschwalowal ale přepialau
horliwost Boleslawown, kterýžto i tuhých pro
středků duchu křesřanstwarowně odporugicich k

auplnému wypleněnj pohanstwa užiwal. Neywi—
ce ale biskup ten na sněmu VVyšehradském že—

hral na pokautná manželstwa, trhy w hleděli &
zaswěcených dnech, zawrženj poswátnjch hřbito
wů, pohřby wles'lch, aneyche prodeg křesían
ských otroků židům.

Mezi wladykami na Wětšim djle starý kwas
pohanstwa nebyl wyčištěn, a že příwolili na sně—
mu Wyšehradském k žádosti biskupowě, stalo
se méně z lásky a wážnosti k wíře křesřanské;
alebrž toliko ze strachu před knížetem Bolesla
wem, gegž dobře znali, gako welkého křesianské
ho horlitele. Dal se toho patrný důwod, když
Boleslaw přepustíw žezlo swé wlúdy wladykúm
swým, uchopil se meče &we wzdálených kregi
nách wálčil; tu'i'hned se wše horliwému bisku—

pu na wzdor činilo; nedbalo se ani na kázeň, a
ni žehránj, na rozpustilost mrawů, a wlažnosti w
náboženstwi přibýwalo.

Posléz wida biskup, že žádným způsobem
twrdošignému gich odporowáni odolati nemůže,
dle r0zkazu Ježjšowa Opustil, ač nerad, milan
wlast swau, ístádo sobě swěřené, ač nechtěgjci

slyšeti hlasu swého pastýře. Iodebraw se swěr
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nými towaryši swými proboštem Wilikem aTá—
tau Rádlem do Říma, wolil sobě s powolenim Pa
peže řeholi sw. Benedikta W klášteře sw. Aleše,
kdež za 5 let Pobyl. Znali on tuto řeholi giž w
Dčwině za mladých let swýcli, mnohého nepo
chybně w nj nabyw umění. Radowali se owšem

bezbožni z odchodu pijsného biskupa; ale tim
wčiši zármutek cítili osiřelj prawi křeslané; 0
bogi wšak zakusili, že odchodem sw. biskupa
swého žehnagiciho Wlasli swé zmizelo ipože
lmz'mjboží; .nebol gedna strast druhau stjhala.
Nepřátelské útoky wše plenjcj, powodně, bauře,
krupobití, snih do polowice kwětna ležjcj aod
tnd pošlé wyhyuutj wšj setby, suchota, pak ze—
mě wypráhlá hlad &mor působila, tak že celé—
mu národu záhubau se hrozilo. Tui se gim
neyche počalo stýskati po miláčku božím \Vog—
'lěchu, který gen službu boží a čest wyhledáwal,
a gen na hříšniky přísně byl dotiral. I roznjtila
se srdce wšechněch wrauci tauhau po nawráce—
ni se milého swého biskupa.

Boleslaw sám arcibiskupa Mohučskěho zwlá
štnim wyslanstwim dožádal, by onawrácenj bi—
skupa VVogtč—chau Papeže pečowal. Týž arci

biskup, který někdy VVoglčchana biskupstwi
byl poswětil, ohlásil pak sněm, na kterýž kněž—
stwo české wyzwal k wyšetřenj prw této důle
žitosti, a posly české zaopatřené průwodnimili—
sty kpapeži do Říma wyprawil, mezi nimiž byl

Časopis p. Katol. Duc-h. IV. 2. 7
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také Křišlan Strachkwas, mnich z kláštera sw.
Emerama wŘezně, bratr BoleslawaaPapaRádlo,
gehožto přimluwa nad onu Papeže Beneše VII.

mocnčgšj byla, že VVogtět—holjljbenau řeholi
opustiw za ten wýmjnkau se do Cech nawrátil,
hyzaloženj podohnéřehole blíž Prahy powoleno
bylo. Pročež wzaw dwanácte řeholniků řádu sw.
Benedikta, s nimi do swé wlasti se wracowal,kle—

řjžto mnichowé do wystawěni kláštera prozatim
w Kostelci W kragi Plzenském se zdržowali. Dle
l-Iágka na hoře hl'jž Pomuka, na místě, kde pozděgi
klášter panny Marie powstal, odpočiwal; awychá—
zege z pauště ode čtyrech stran Čechii žehnal, a tim
požehnání od Boha wyprosil, že po dráhném suchu
aurodným deštěm země okřála, hora ta wyprahlá
zelenati se počala, odkudž ažposud Zelenau Horau
sluge. Přišed do Prahy od prawowčřjcjch iod sa
mého Boleslawa srdečně přiwilán, a do chrámu sw.
\'Vjta doprowázen swau nowau píseň: „Hospo—
dine pomilug ny“ ke zpjwánj lidu předložil.

Neypředněgšj péče našeho biskupa byla o
založení kláštera u Prahy, \vněgžhy co neydři
we swé Benediktiny uwésti aw mílém gich spo
lečenstwi žádauci utěchy dogjti mohl. Na žádost
biskupovquoleslaw powolným se ukázal, tak že
uradiw se omjsto, hned klášter w Břewnowě ke
cti sw. Benedikta stawěti rozkázal, nyni u sw.
Markéty nazwan'f; kterýž roku 993. W'ogtěch u
přitomnosti Boleslawowy slawnč poswětiw k hog
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nému geho nadání knížete piiwedl, i také sám
swých otcowských dědin částku přidal.

Šlastné založeni tohoto kláštera radosti na—
plnilo našeho milého biskupa tjnrche, že swé—
ho wěrného přítele, prwnjho tu opata, Rádla,
gménem řeholním Athanafia, na blízku měl a s
nim se častěgi těšiti mohl. Auřad biskupský ale
Wogtěchu gen trpké hrozny podáwal. Nehot
gak Kosmas dokládá, přestal knjže Boleslaw sa—
mostatným býti, :) podaw žezlo w ruce wladyk
zemských, sám na swau osobni bezpečnost mysli—

ti musil, čímž se stalo , že we mnohém showi
wal, co gindy přísně káráwal.

Tim nepřáteléWogtěchowi swobodnčgi pro
ti němu sobě počínali, kázni duchownj pohrda—
gjce. Stalo se, že pani gedna zmocného tehdáž
rodu VVršowců, genž i knjžatům hrozný býwal,
W cizoložstwu gsauc postižena sduchownj oso-—
ban, by msty za tu spáchanau neprawost ušla,
uwrhla se k nohaum biskupowým a za obháge—
nj žiwota prosila , wčdauc, žeby ginák dle teh
degši přísnosti pokuty meče neušla. Autrpný
biskup chtčge bezpečnau gi učiniti, do kláštera
sw. Giřj gi ukryl. Dozwěděwše se Vlr'šowštj,
gichž wůdce byl Kochan, že pani ta u biskupa
antočiště nalezla, zůřiwě naň doráželi, by gim
cizoložnicí Wydal; on Wšak neohroženou zmuži—
losti obnaženými prsy na místě prorady sám se
W obět gegich wzteklé pomstě podáwal. Pře
moženi tau neohroženostj žádného sice autoku na

4m



200 PogednáuÍ

osobu Wogtěchowu sobě nedoWolili ; leč magi
ce giž ode dáwna Slawnikůw rod w nenáwisti,ne—
powolnost gebo u wydánj té ochráněné paní na
celém rodu tom pomstiti wyhrožowali. Dopi—
diwše se přede skreyše té pani alstiwě a s wý—
hrůžkami stráže kláštera se zmocniwše Wpád u—
činili; načež ona manželowýmmečem slatabyla.
I rozhorlil se biskup Vl'ogtěch a klatbu na W '
šowské Wchrámě Páně prohlásil. Ti pak napro—
ti tomu biskupu pomstau a wyhlazenjm celého
rodu weřegně hrozili, a W tom se pronesli. Bi;
skup negsa žiwota swého bezpečen OpětzPrahy
tagně odešel do Říma, poručiw bratry swé ochra—
ně Boleslawowě. Že arcibiskup Mohučský o
pětné to opuštění biskupské osady těžce nesl,
widěti ztoho, že negen sám VVogtěchowidomlau
wal, ale i u Papeže o to gednal, by se nawrá—
til. Nezdá se též, žeby Boleslaw tak taužebnč,
gako prw o nawrácenj VVogtěchowobyl stál ; ne
bot tázal se arcibiskupa Mohučského, zdaž gi—
ného za biskupa w Praze woliti magi na mjsto
Wogtěcha.

VVogtčchwždy gsa poslušen náměstka Kri
stowa , ač těžce s řeholnjmi bratry, s nimiž tak
blaze žil , se rozžehnal, nemeškal se opětna ce—
stu dáti; wšak nešel přímo do Čech, nýbrž do
Polska. Byli pak udwora knížete Polského Bo—
leslawa Chrabrého neystaršj bratr, gménemSobě
bor, kterýž mu o zawražděni ostatnich čtyrech bra
tři WLibici, azřjcenj městaisidelnj twrz-ezpráwu
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dal. I hned na to poslal do Prahy posly, bywy—
zwěděl, gakby o gebo nawrácení stáli. Když
ale žádné potěšitedlné odpowědi neobdržel, a se
dozwěděl, co i smiláčky geho Břewnowskými
1"eholníky se dělo, že totiž i oni pronásledowá
ním klášter opustili a prchnauti musili; přede
wzal sobě pewně na Wždy Wlasti swé wýhost dá—
ti. Nehot ze Wšeho toho pozna'ti musil, že ně—
gaká znamenitá změna we wládě Ceské se dále.

Nemeylil se; nebo mezi tím časem starý Wéwoda
Boleslaw dlauho dnau trápený na ložei ležel, &
tudy žezlo swého panowání synu swému ode-—
Wzdal; a proto \Vršowci snadno bezbožný au
mysl swftg w skutek uwesti mohli, a i srdce sta
rého Wéwody proti Slawníkowu rodu hořkostí
nakwasiti, zwlaště pak Soběbora za zrádce wy—
hlašugíce proto, že se kstranč císaře,Otty a Bo
leslawa, knížete polského náchylným zdál býti,
s nimiž náš Boleslaw tehdáž W nepřátelském tr—
wal položení. *)

Wogtěch prw nežli r0zkazem Papežowým
z Říma byl cestu nastaupil předzwídage W du—
chu, že swau milan wlast wíce nespatří, zawá—
zal se Papeži, že, kdyby geg swogi nepřigali,
hřiwnu sobě swěřenau zakopati nechce; nýbrž
že z po'winnosti poswěcením na biskupstwí na se
Wzaté, co nástupník apoštolský národu, k ně
muž geště ewangelium nedošlo, kázati míní, ne—

*) Dobner annal. part. lV. pag. 406.
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gsa na rozpacích ižiwot pro Krista nasaditi; če—
muž Papež příwolil i předsewzetí gebo schwálil.
Tomu slibu wěren gsa odebral se s bratrem swým
Radimem (ginák Gaudenciem) nápotomním arci—
biskupem Gněznenským, &Benediktem z Polska do
Prus k Slowanům geště pohanským, gemužto pro
bezpečnost Boleslaw deset oděnců přidal. W
Gdansku šlastnč rozestřel co duchowní lowec
sítě swé, mnohých duší Kristu získuge. Odtud
strážné swé domů poslal, &gen pod ochranau
kříže Kristowa se hlauběg do země Pruské me—
zi zaryté modlosluželmíky ubíral. Ti wšak ni
kterak swých hůž &. za newíditedlného Boha,
kterého gim kázal, dáti nechlíce, muže božího
co odpůrce swých modl krutau smrtí zawraždili.
Geho sw.tělo Boleslaw, kníže Polské, od muči—
telů wyknupiw w chrámě Gnčznenském zacho
wal, &nákladným oltářem ozdobil.

Newí se glstotně gen o d\vau kostelích, gichžhy
byl \“Vogtěchswatý mimo klášter Břewnowský
poswčtil W Čechách, totiž: w Šárce &Prosíkuř)

*) Co se o Slrachkwasu, ginák Křišt'anowi , mnicha sw.
Emeráma, & synu Boleslawa I, w kronikách ije , že na místě
sw. Wogte'clm zwoleu, akterak při poswčcenj swém w Mohu
či žiwot swůg skončil , co powjdka pauhá nezaslulmge zde bý—
\i uwedcuo.
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6, Sedmero swátostj cjrkwe sw. katolické,
wyswětlených w sedmeru postních kázaní.

Od Wáclawa Wile'ma W'áclawíčka.

O swátosti manželstwí.

Tagemstwj toto welíké gest, ale gá prawjm, w Kristu a w er

kwi. Efez. V, 32.

VVezmauce Písmo sw. w ruce čteme hned w
prwních listech knihy Genesis, kde Mogžíš swé—
towěké příběhy pokolení lidského wyprawuge;
kterak Bůh Wěčným swým uložením stwořilswět
zničeho, astwořil prwního člowěka, arciotce na—
šeho ze země, na znamení geho půwodu, ducha
ale dal gemu nesmrtelného, — Wýlew swého Bož—
stwí! — a stwořil matku našeho pokolení, Ewu,
z Adamowa těla,kostz geho kosti, na důkaz, že
muž a žena w půwodním swém příbuzenstwíge—
dno tělo gsau, &wnerozwížitelném swazku spo
lu trwati magí až do smrti. Hospodin prawil :
„Není dobře člowčku býti samému.“ 1 Mogž. II,
18. Radost, o kterou se zděliti nemůžeme, tratí
pro nás swau wnadn; bolest pak, dělí—ligi snami
milugící která bytnost, gest mnohem snesitelněg

nebl gi cítíme gen Polowičně. A Wšak kde
může saucit, sauradost, saužalost wraucněgšíbý—
ti, gako mezi dwěma osobama, kteréžto gen ge—
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dno tělo gsau? —- A požehnal gim Bůh a řekl:
„Rostež a množte se anaplňte zemi.“ l. Mogž. I.
28. Spogeni muže se ženau k obapolné pomo—
ci W manželstwi , a k rozmnoženj pokolenj líd—
ského, gest ustanowení a zřizeni welemaudrého
Boha. A gest to zagisté zásluha weliká, děti
zploditi, a ge kgegich wlastni blaženosti akštč—
stj swěta wychowatí; — gesti to pomyšlení pro
rodiče oblažitelné,že geště po swé smrti w dětech
swých žiwi a skrze ně, i skrze \vnuky swé ney
pozdněgši k dobrému lidstwa působiti budau. Z
toho wšak ale samo sebau následuge, že tu ne tak
na tělesném wezdegšjch rozumných tworůzplo
zowánj, gako na mrawném gich Wychowánj a
Wzděláwánj wčc hlawni záleží.

Z té také příčiny dal gest Bůh giž skrze
Mogžjše takowé zákony a předpisy, aby pořá
dným manželstwjm iobecenstwo získalo, ičisto
ta náboženstwi u gebo wywoleného lidu zacho
wánal)yla.Zapowěděli totiž manželstwo skrewni—
n1ip2'-:ilelya Wšcliké wesměs cizoložstwo. 3. Mogž.
XVIII, 6 =—20. přikázaw w desatera: „Nepo
žádáš manželky llližnjllo samého.“ ?. kn. XX, 17.
I zakázali gim také sňátku sGhananeyskými pro
uwarowánj swodu: „Ani se spříznjš s nimi man—
želstwjm. Dcery swé nedáš synu někoho z nich,
ani dcery gebo wezmeš synu swémn; . . . nebo
SWB(IIBI)_Vsyna twého, aby nenasledowal mne.“

5. kn. VII, 3. 4. Sicet poshowěl Mogžiš newá
zané hrubosti národu swého, dopustiw propuštěni
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manželky; (5. kn. XXIV,1 — 14.) ale skrze Syna
swého uwedl Bůh manželské spogenj k geho
předešlé &Půwodnj dokonalosti.

Ježíš Kristus nechce nic wěděti o lístku za
puzení, nic o mnohožensth . „Což gste nečet
li“ -— řekl k Faríséům: „že ten, kterýž stwořil
člowěka spočútku, muže aženu stwořil ge ?“to—
tiž stwořiw člowěka, hned spočálku geg dwo
gjho pohlawj učinil , a řekl : Protož opusti
člowčk otce imetku , a přidržj se manželky
swé i budau dwa w tělo gedno. Atak giž ne—
gsau dwa, ale gedno tělo. A protož což Bůh
spogil, člowěk nerozluču'g. —--Mogžjš toliko pro
twrdost srdce wašeho dopustil Wám propauštěti
manželky waše: ale spočátku swěta nebylo tak.“
Mat. XIX, 4- — 8.

O gak welemandré, Weledolné a spasitel—
né gest toto zřízeni Boží ! Kdyby rozlaučenj man
želů pro newěrnost gednoho nel) druhého, pro
zlé gednoho s druhým nakládání, pro wychlad
lan lásku nel) podobné příčiny dopuštěno bylo:
z tohoby rozpustilost mrawů, prostopášnost,rů—
znice a swáry pocházely imezi těmi manžely,
gešto nyní ctně, poklidně a štastně wespolek ži—
wi gsau. A medle, kterakby se dělo s kázni a
\vychowánjm djtek? — VVědauce pak také kře
slané, že nemohau manželé leč skrze smrt rozdě—

leni býti , newstupugi lehkowážně wmanželstwi;
nýbrž každýdřjwe powažuge, byl-lihy ten, skte
rýmž na celé žiwobyti má swázán býti, spogeni
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toho hoden, a bude—limocis njm až do smrti spo—

kogeně žjti. Gsauce wšak spogeni, tim samým
snážněgi oto pečugi, by společná láska gegich
w chladnost alhostegnost se neobrátila, ageden
k štěstj a radosti druhého žiw byl.

Než na tom neměl geště dosti Syn Boží, že
manželsth do předešlého pořádku geho uwedl;
nýbrž on wyzdwihl staw manželský za swátost.

Dnes tedy W neděli šestau postnj —- káza—
ni: o .rwátoxti swatého manželrtwj, kdežto
wyskaumáme :

1. Zdaliž swazek manželský W cirkwi Kri—
stowě skutečná gest swátost? a

2. Čehož těm šetřiti a činiti náleži, genž do
toho swátostného stawu Wstupugí.

] řeknu hned předběžně: Když dwa milu
gjci před oltářem neywyššjho Boha klečí, když
tu slib wěčné wěrnosti a lásky činí, aslowo za—
snanbeni, slowo nerozwodného spogeni zust ná—
městka Božjho kněze zawznj , a sgeho požehná
njmamodlitbau zwláštnj milost Božj gim se udě—
luge: tot—li snad pauze lidské, mčšlanské gedná
nj? ——tato—li slawnost, tento—li slib před Bohem,

tato přísaha wěrnosti až do smrti , toto pože
hnání kněžské & udělowáni zwláštni milosti Bo—

to—lipanhý toliko obřad? — O nikoli! w pra—
Wé cirkwi Kristowě gest manželsth Wlastnj a
prawá swátost; — swatá ale také budiž při
prawa W staw ten swátostni wstupugjcjch!
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I.

Staw manželský není toliko obecní smlau—
wa, nýbrž gest také swátost, swátost od Ježíše
Krista ustanowená, aby skrze ni přirozená láska
manželů, poswěcena , nerozdwogitelný swazek
gegich upewnčn a gim zwláštní milost Boží k
náležitému plnění důležitých powinnosl'í nowé—
ho gegich stawu, které druhdy welmi obtížné
gsau, udělena byla.

VVždyl se postaral laskawý Spasitel o vše—
liké potřeby Církwe swé a audů gegieh: aneb gest
li která duchowní potřeba, nad kterauby se byl
zapomenul, nepřispčw gíswau \vyšší pomocí? —
Gižř wšak nepotřebugí—li manželé milosti Boží?
Nezačínngí—liswé wlastní hospodárstwí , gešto
mnoho práce stogí a swelikými nesnázemi spo
geno gest? Nemusí—lidítky, které zplodili, žiwi—
ti a ge wychowáwati swšemožnau pilností, 3 tr
pťeliwostí i odříkáním sc wlastní swé poho dlno—
sti? Negsau—lizawázáni, spolu žíti až do smr
ti, a wšecka i ta neytrpčí utrpení společně dě—
liti a snášeti? Nemagí—liwěrnost manželskau ne
porušenau zachowati? Žid. XIII, 4. těla swá za
chrám Ducha sw. powažowati, 1 Kor. IV, 19.
geden druhého ctíti , aspolečně na swém spase—
ní pracowati? — Zkrátka: nepotřebugí—liman
želé zwlúštní milosti, zwláštního požehnání Bo—
žího? ASpasiteI by gich snad byl zanedbal,ne-—
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ustanowiw spasitelného prostředku, skrze který
potřebné milosti Boží dosahung — Manželstwj
gest tak důležito pro swét, že skrze ně pokole—
nj lidské množeno a zachowáno býwá, awšecky
swazky společenské, měšřanské i cjrkewni skrze
ně stogj; cokoli Bůh k ohlaženj a spasenj pokole—
nj lidského ustanowil auložil, tot on skrze man
želstwi a zmanželstwí wywádj. Na tomto tedy
stawu wisi takořka trwánj ablahost swé-ta: —- a
stav tento weledůstogný nemělby pod zwláštnj
ochranau Boží státi a geho Wýšši nadpřirozené
pomoci hoden a aučasten býti?

Odstupiž ! Staw manželský gest swátost,
skrze kterau manželům zwláštnj milost Boží se
uděluge.. Nečteme sice, kdy Ježíš Kristus staw
manželský za swátost wyzdwihl; čtemet ale, že
byl sám na swatbě w Kani Galileyské, a gi pr
wnjm zázrakem, kterýž učinil, oslawil. Jan II.
Nepochybně poučil Ježiš o tom učedlniky swé,
když po swém z mrtwých wstánj časté—gis nimi
obcowal a rozmlauwal s nimi 0 králowstwj Bo—
žjm. Skut. ap.l, 3. Nebo apoštol sw. Pawel učí
Weyslowně, že manželsth obraz spogenj Krista
sgeho cirkwi gest, a odwozuge odtud powinno—
sti manželů k sobě wespolek. Píše totiž kEfez
ským: „Ženy mužům swým poddányhud'te,gako
Pánu; nebo muž gest hlawa ženy, gako i Kriv
stus gest hlawa cjrkwe. . . Gako tedy cjrkew
poddána gest Kristu, tak iženy mužům swým
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poddány buďte we wšem. \'Vy pak muži mi—
lugte manželky swé, gakož i Kristus milowal
erkew, tak welice a srdečně, že wydal sebe
samého za ni na smrt, aby gi poswětil, oči..
stiw gi obmyijm wody skrze slowo žiwo—

ta, aby učinil sobě slawnau cirkew, nemagici
Poskwrny, ani wrásky , neb cokoli takowé—
ho, ale aby byla swatá a bez auhony. Takř
i muži magi milowati manželky swé, gako swá
wlastnj těla (gegichž gsau manželé hlawy). Kdo
miluge manželku swau, sebeř samého miluge.
Žádný zagisté nikdý těla swého neměl W nená—
wistí , ale krmí a chowá ge , gako Kristus Cir
kew; neboí gsme audowé těla geho z masa ge—
ho azkosti geho - (gsmegedno tělosKristem.)
Protož Opustj člowěk otce i matku swau, a při
(lržj se manželky swé, a budau (lwa w gednom
těle. Tagemstwj toto weliké gest, ale gá
prawjm w Kristu a w erkwí,“ čili podlé
půwodnjho textu __ z ohledu na Kristan na
erkew. V, 22 — 32. Patrně gedná zde apo
štol o powinnostech manželských, ku kterýmž
zwláštně wěřjcj zawázáni gsau; těmto, gešto Kri—
sta znagj, audowé geho cjrkwe a geho ducho
anho těla gsau, předstawugeř, a sice: — mu—
žům lásku Kristowu k geho cjrkwi, - ženám
pak podrobenost a poslušnost cjrkwe ku Kristu
za wzor a příklad; a ačkoli giž důkaz swůg spo
lu také z přirozeného prawa rozumu, a ze slow
A(lamowých objrá, řka: „Kdož miluge manžel—
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ku swau, sebeř samého miluge; — protož cpu
stj člowěk otce imatku swau, :) přidržj se man—
želky“ etc.: předc se wždy zase ku přjkladuKri—
stowu obrací , a činj konečně záwěrek: „toto,“
totiž manželské spogenj , o němž posud mluwil,
„gest zveliké tagemrtwj w Kristu a geho cjr
kwi,“ t. g. ono manželstwi wyznamenáwá spo
geni Božského Spasitele sgeho cirkwj. Tot gest
gediné prawý smysl slow Pawlowých, gakž ge
také swatj cjrkewnj olcowé gednohlasnč wyklá—
dagj. *) — Manželstwi gest tedy, dle učení sw.
Pawla, obraz spogenj Kristas geho cjrkwj. Kri
stus ale spogil se s erkwj swau netoliko skrze
swé wtěleni, čjmže se bratrem našim stal, ný
brž a obzwláštč skrze milost a lásku swau, njžto
gi poswčtil a obmytim wody skrze slowo , totiž
na křtu swatém očistil. Ef. V, 26. Pinsobj—licir
kwi geho s ni se spogeni poswěcugici milost Bo

tedymusj také stawu manželskému, má—lido
konalým obrazem spogeni gehostrkwj býti, ge—
ho božské milosti se dostati, t. g. manželům musi
nadpřirozené pomoc shůry udělenabýti, abypři
rozená gegich láska očištěna a poswčcena byla,:i oni

důležité powinnosti stawn swého Wčrněplnili a na
swém a swých djtek spasení bezpečné pracowali.

Protož byl pak také staw manželský\ijr
kwi wždycky za swátost pokládán, gakž aust

*) S. Gregor Naz. Orat. XXXI. S. Chrys. hom. XXVIII.
in C. V. ad Eph. c. 12. S. Hieron. in c. V. ejusd. ep. et ver. 32.
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njho učenj apoštolského patrno gest. „Ne—
stačjmewyprawowati,“ piše starý Tertullian, -
„blaženost manželstwi, kteréžto cjrkew spogu—
ge, obě-tj potwrzuge, požehnáním zpečeluge, &
andělé ge prohlašugi, a Otec nebeský za platné
uznáwá ; “ ad uxor. L.II, c. 9. adokládá, že „A—

poštol o stawu manželském mluwě, gakožto o swá—
tosti o něm mluwj.“ L. V. adv. Marc. c. 18. **)
Sw.Jan Zlatoustýkázal lidu: „Neslyšjšvli, co Pa—
wel prawi: manželstwi gest swátost a obraz lú
sky Kristowy, kterauž cjrkwi swé dokázali“
llom. LVIII. in Gen. Sw. Augustin, kdekoli O
manželsth mluwi,wždy ge swátostj nazjwá, gme
nowitě, swátostjswadebnj, swátostj sňatku, swá—
tostj nerozdwogitelného spogenj. Tak tolikéž
přirownáwá manželstwi k křtu, a swátosti !řjze—
ni kněžského. L. I. (le nupt. et concup. c.
17. de bono coujugum c. 24. etc. Témuž učj
také onino sw. Otcowé, genž napsali, že Spa——
sitel swathu W Káni Galilegské proto swau
přitomnosti a prwnjm zázrakem pouctiti chtěl,
hy manželstwo poswělil, a gemu swé Božské mi—
losti udělil. Epist. synod. V. Cyrilli ad Nestor. etc.

Sw. erkew katolickánemůžetedy lečkswa
tým swátostem připočisti sw. manželstwi. Conc.
Tritl. Sess. XXIV, c. 1. I což wíce? — chce—
teli gdete a Opteyte se Řeků, a giných křesianů
na wýchodě, cjrkwé iakobitské, koptické aar

*) Cír. de Monogam. c. 5. de prxscript. c. 40.
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menské, a celého Ruska na západě: a uslyšíte
gednčmi usty, že manželstwí swátost, Wlastnía
Prawá od Ježíše Krista ustanowená swátost gest.
— Ale medle, kterak magí prawowěrní křesla—
né tuto swátost přigímati?

II.

Swátost a důležitost stawu manželského žá

dá zralého rozwážení, netoliko z ohledu wolení
tohož stawu, ale i a obzwláště z ohledu osoby
wywolenu býti magící. Gesti předewším potřebí,
aby se tu wždy začalo s Bohem : „Pane ! nauč mne
znáti Wůli twau — Pane! co mám činiti?“ —

Krásné adílom núsledowání hodné gest gednání
domácího zpráwce Abrahámowa, kteréhož onpo
slal do země a příbuzenstwí swého hledati manžel
ky synu Izakowi. I započali poručení swé s wrau
cí modlitbau k Bohu: „Hospodine Bože pána
mého Abraháma! Potkey se, prosím, semnau
dnes. Učiň milosrdenstwí s pánem mým Abra—
hámem.“ 1. Mogž.XXIV, 11. ——„Pane, co chceš,
abych učinil?“ Skut. ap.IX, 6. toto budiž těch,
kdož 'Wmanželstwí wcházegí, každodenní mod
lící otázka. Acož _gim na to swědomí gakožto
hlas Boží odpowí , a rodiče a giní nábožní,zl<u
šení lidé, prázdni Předsudků a náružiwostí gim
poradí; to necht učiní. Radí-li se ale gediné s
tělem a krwí, se smyslností, lakomostí, cti žádo
stí a pýchau: tedyi Proti bodci se zpečugí. Giž
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starý geden pohan prawj o takowém wolenj, že
„nikoli statkowé, brž powahy srdce sauzwuku—
gi, a na ně se hleděti má, anol neylepši obwč—
něnj panny kázeň apočestnost hýwá.“ (Terenti
us in íratrihus V, S.) Čímž tedy Opatrněgšj a
prozřetelněgšj má křeslan Při takowém woleni
býti, znage wyššjch ohledu Božjch Při swatém
zřjzeni manželském!

Apročež, nehlediž ženichu, aniž ty newěsto!
gediné na hezkau twář, hezkou postnwu, alebrž
wíce na sličnau duši. Co maudrý Syrach mlá—
tlencům prawi: „Pro krásu ženskou mnozi zhy—
nuli; nebo gako oheň rozněcuge se žádost;“
IX, 9. tot též Wýstražně řečeno Wám, panny,
genž ruku swau zadali hodláte. l-lled'te obzwlášlě
napowaliy rozumu a srdce ; nebo gnkož Pomigegici
gest krása tělesná, tak trwanliwá gesti šleclie'tnost
a urozenost duše, zakládagic stálé a pewné štěstí
Wmanželstwi. Nalezá—litedy ženich, newěsta, že
wywolená osoba potřebné Wlaslnosti rozumu a
srdce ma'; že gest bohaliogná, k rodičům uctiwá,
pracowitá, k chudým autrpná, snášeliwá a ustup
ná, acjtj-li se těmito wlastnostmi k ní nákloněna:
int gi směle abezrozpaku ruku k swatému sňat
ku podati může, neb tu plyne náklonnostzčisté—
ho, nekalného pramene. Bez těchto ale šlechet
ných powah, buďtež wlastnosti tělesné sebe luz—
něgšj , cln'aniž se kdo woliti. A Wšak šetř a
skamney, koho wolili chceš, nikoli při plesu, na
tančirně , W(liwadle a giných weřegných mistech

ČaSOpis 1). Katol. Duch. IV. '2. 8
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rozkoše awyraženj, kde zřídka dobré manželstwo
uzawjráno býwá ; nýbrž pozorug smeyšleni a ge—
dnánj newěstino, ženichowo saukromj, w tiché
domácnosti, a neličenau gegi — gebo -— po
božnost na wraucjch modlitbách Wkostele, i krom
kostela -—doma.

Křestanél neobjreyte se také w manželsth
toliko pro penize; nebo „mnozi“ „- gakž Opět
Syrach wece -- „Přišli ku pádu pro zlato a stkwě—
losti geho zaslepeni gsauce zahynuli.“ XXXLG.
'l'o budiž zwláště pro mladé muže wýstrahau,
kteřj swého štěstí Wbohatém ženčnj hledagj. Ne—
shledagi-li na osobě , o kterou se ucházegi, nic
giného leč penize, snad i dokonce cpowržliwé
powahy a nesnesitelné \vášně, swémyslnost, pá—
nowitost, swárliwost; tut mandře učiní, od swé—
ho předsewzeti odstupugice. VVždylgest „muž hla
Wa ženy, a žena má muži poddána býti.“ Ef.V,
93. 24. Ale medle, kterakby gednau mohl že
nich podlé zřjzenj Božího hlawau manželky a
swé rodiny býti, učinila—ligeg swéhlawá, pá
nowitá, marniwá a wadiwá žena bohatým man
želem? Od takowých spolků manželských nelze
giného se nadjti, než přewráceného pořádku w
domáci zpráwě , směšných příběhů a špatného
pěstowáni a wychowáni djtek; — kagici slzy,
gež pláče manžel, býwagi častokráte gediné au
roky, kterých krátkozraký ženich od bohatého
wěna očekáwal. Aprotož necht si to každýže
nich hluboce w srdce wštjpj a nezapomene nikd ý,
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že manželstwjm získané gměni tehdáž gen šta—
slna činí , když bohatá newěsta spolu šlechetné

mysli gest; --—a že to wesměs pro wnitřni ge..
ho poklid a spokogenost daleko prospěšněgšj
gest, wywol'j—li raděgichudau, wšak ctnostnau &

pracowitau dčwu za manželku, nežli aby Pám)
witá newčsta bohatým geg učinila mužem.

Krása abohatstwi gsan wěci toliko postran—
nj w manželstwj; hlawni wěc gestit ctnost abo
lmbognost, zdrawý, přirozený rozum, pilnosta
přjličnáschopnost. Po boku nešlechetnéhoman
želn, nešlechetné manželky nelze štastnu býti;
od gegich newčrnosti, od gegich marnotratnosti
gest se wšeho zlého co báti; od nich nemůže—

me také dobrých děti očekáwati; nebo gaký
strom, takowé gest owoce! Zlý přiklad porušu—
ge něžné srdce djtěcj giž wneyranněgši mladosti.
Ctnost gest gakožLwšudy tak i Wmanželstwi ge—
diné štěstí. Žádostno ale také, aby k ctnosti
přitowařišilo se zdrawj, nebo osoba nezdrawá
nemůže zdrawé děti zploditi aneb poroditi; 0
soba nezdrawá nemůže wěci domácich náležitě
řiditi, a osoba nezdrawá rozplemeňuge začasto
nemoce w dětech i wnucich. Také nerazum
nemůže domu zprawowati; tn wšecko W niweč
přicházi. „Muž mandrý gest silný,“ prewj král
Šelomaun, t. g. on swau Opatrnosti &rozšefno—
sti mnoho prowede, — „a žena rozumná wzdě—
l:,lwá dům.“ Přísl. XIV,1. XIV, 5. A zagisté!

v“ n ., \. . \. „
nebo neucl—htomu zkusenost, zemnozl, genz ma—

5 i?
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10 měli, mnoho ziskali, a mnozí, genž welil—zé

gměnj dohromady snesli, w chudobu upadli. A
což medle bylo toho přičinau? Těmto nedostáwa
lo Se rozumu, pilnosti & potřebné schopnosti;
onino pak byli manželé rozumní , pilní , — by
li ctnostnj &bohabogu'j.

0 ano, slyšte to geště gednau, ženichowéa
newěsty! Neyswětěgšj základ wšeliké blaženosti
manželské, ——to neydůležitěgši, bez čehož kaž—
dé manželsth neštastné býti musi, —- gest bo—
habognost, nábožnost. Muž bez náboženstwj,
gemuž Bůh neni milý &wěčnost pauliá smyšlénka,
gest zlosyn, podwodnjk, oizoložnjk; schopen že
na i děti zradili, gc opustili i do bídy wylinati.
A žena bez náboženstwj, bez autlého zbožného
smyslu, gest potwora — a giž u swatebnjho oltá—
ře podezřelé wěrnosti. Bjdnice, w gegiž srdci
žádný Bůh neobýwá, nemůže milowati manžela,
nýbrž toliko swau tělesnau ljbost; ona zhořču—
ge každau radost a rozgitřuge bolest kažtlau.
Nemilugi-li manželé Boha :) Ježíše Krista; neo
stýchagi-li se budauejho trestu nawěčnosti: ach!
což ge může Wázati? co postrašiti &na uzdě u—
držeti? — ], žet se opowážili přikročiti k oltáři
posmíwagice se Bohu w geho swátostill

Než diky Bohu! to't se nic netýče wás, bo—
liomyslnj poslauchači: pročež chtěge toliko kře
sřanským swobodným lidem na ruku dáti, kte
rak k swátosti manželstwj hodně se připrawo—
wati magi, dokládám gich napomjnage: by se
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dřjwe swého spogeni wystřjhali wšeliké nedo—
Wolené powolnosti. Nebo gakož dlužno gest
ku přigeti každé swátosti, kterau Ježiš Kristus
ustanowil, čistým srdcem a Prawau pobožnosti
se hotowiti; rowněž tak powinno ženichům a
newčstám, k swatému manželstwi wčrně zacho
wanau newinnosti se připrawowati, by milosti
Boží dosáhli, kteréžto gim potřebj k nešenjob

toho důležitého stawu, ak wěruému spo—
lusetrwáni až do smrti. Warugte se tedy swa—
tau stydliwostj wšeho toho, což toliko W man
želstwj gest dowoleno. Schůzky waše neděgte
se saukromi bez swědků , nýbrž Weřegně u
přitomnosti rodičů neb giných lidj šlechetných;
hližšj waše známost wztahug se toliko na pozná—
nj wašich obapolných powah a neypředněgšich
wlastnosti a ctnosti, na nichž štěsti Wisjwmanžel
stwi. VVždyt také učí mnohonásobně zkušenost,
že nedowolené obcowáni Wstawu pauickém w po
tomnjm manželstwi zoškliwenj a omrzelost spln-zu—
ge, a odtud newčrnost, zlé domnění, podezření,
žehmwost nazche pochází.

„Slyš mne,“ řekl angel Rafael mladému To
hiáši, — „a gát tobě powim,kteřjgsau ti,nad ni—
miž zlý duch má moc. Ti zagisté , kteří w man
želstwo tak wcházegj, že Boha od sebe, i od
swé mysli odlučugi, a chlipnosti howěgi , gako
kůň 'a mezek, w nichž není rozumu. Ty pak
když pogmeš manželku, nic giného nebudeš pů—
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sobiti, gediné Bohu se modliti,“ a t. d. VI, 16 — 18.
——Křeslanský ženichu, newěsto! také ty začni
s Bohem askončiž sBohem. Wszwey ho, modlí
se kněmu o milost geho ; prwé ale smiř se snim
upřímnau lítosti nad poblauzenjm předešlého ži—
wota Wkagjcj zpowčdi, a obnow W sobě chrám
Ducha sw., aby tento hostnebeský, genž Wswá—
tostech aučinkuge, Wsrdci twém stánek ozdobe—
ný nalezl. Takto pak připrawen, a swátosli
oltářní posilnťrn, přistup k oltáři, aby hognost
Boží milosti a geho milosrdensth nad tebau wy—
lita byla. Rozgjmey pozorliwě obřad swatý,kte
rý w oné wěčnoslawné hodině na tobě wykonán
bude. VVypud' wšecku lehkomyslnost ze swé
duše; koř se swatau uctiwostj před Ježíšem, u
st.-mowitelem této swátosti, a rozněi ohněm plá
polagjcj pobožnosti rozčilené srdce swé. Dů—
ležito budiž tobě wšecko —- od swatebnjho
Wčnce, gjmžto hlawu twau ozdobí, až do po—
sledni modlitby, kteran žehnagici kněz za te—
be wykoná. Kleč pokorně na stupnjch oltář-o
wých, welebě Boha, že tě k swatému neroz—

dwognému spogeni poswčtiti & posiliti ráčil.
S dobrými a nowými úmysly a předsewzetimi
nawraí se z kostela domů, abys počestně skon
čil den swůg čestný; —-a od tohož pak giž 0
kamženi budiž to twé snaženstwi, abys wšeli—
kých před Bohem zasljbeuých powínnosti a zá
wazků manželských wěrnč a swědomitč ostříhal
a plnil.
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I přítomni křesťané, swědkowé twého sluw
ného spogenj modlitbu swau s ouau oddáwagj—
cjho tě kněze sgednotj, pamětliwi slow apošto—
1:1Jakuba: „Modlete se za sebe wespolek;mn0
boř zagisté může horliwá modlitba sprawedli—
wého. V, 16.“

Nužel požehney óPane, s hůry co kněz we
_gménutwém spogil na zemi, žehney sám man—
Zelku &Wštěp gi smeyšlenjlúsky a pokoge. Chra—
niž gegi wěrnosti, opatrug gegi wíry, aostřjhey
gegi čistoty, aby neklesla na cestě, ktemu gsi gi
wykázal. Dey ai gest laskawá gako Rachel, mnu—
drá gako Rebekka, a upřjnmá &ochotná gako
Sára —- kráčegjc po boku šlechetného manžela.
Apožehnáš-li gi plodem žiwota, dey gi šřastné
ho okusiti materstwj, aby prospíwali, které zplo
dila, maudrosti gako Wěkem a milosti u tebe i u
lidí. Luk. II, 52. Žehney také manžela , aby
Wůren powinnostem swým swatým, neuchýlilse
zcesty prawé. Zapal geg čistau, nepomigegici
láskau , a uctiwostj šetrnou kslabšj, a wšnk wěr—
ué družce osudů gebo; oř miluge čistotu man—
želskau azachowáwá wěrnost ueposkwrněnau ;a'i
oba — manžel a manželka snášegi křehkosti a
wady swé, a obapolně se wzděláwagice powzbu
zugi sebe k dobrému, a pomáhagi sobě w domácich
swých důležitostech a starostech. Přede Wšímpak
& obzwláště sil a podporušr ge w neyswělěgšjm
djle dobrého wychowáni dítek, které gsi glm dal
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a gichž zase gednau zrukau gegic'h požádňšmby
ge wedli k synowské bázni Boží, — kprawému
milowán'j tebe a bližního skrze Ježíše Krista Sy—
na twého Pána našeho. Amen.

7. Slowo o nyněgšj cjrkewnj hudbě.
Od J. K.

Cim bedliwěgi sobě wznešenost, swatost a po—
hnu-telnosl oběti mše swaté rozgjmám, nad kte
roužto wšeobecná cirkew nic nemá swětěgšiho,
čim sřdečněgi o b0žjch hodech neb giných slow-
nostech cirkewnich !( této božské oběti ducha

swého připrawugi — tím wíce z neywrancněgši
pobožnosti má mysl býwá \vytrženn, když gsa
takowé mši swaté přítomen nikoli cjrkewnj, ale
diwadelni hudbu slyšeti musim, gak swým hlu
kem a třeskem a gako wýskánjm dům Boží na
plňuge. Bože, odpusř gim, wzdycháwám, neb
newčdj co činí, 3 má pobožnost roztržena; na
místě gegim kormautliwá bolest nad tim, gak
hudba, kter'áby se co welebnost Boží opěwagi—
ej angel k plápolu nábožnosti připogiti a společ
ně s ni na swatých křídlech k nebi se wznáše
ti měla --- gak taBohem daná hudba gako di—
wadelni přelud, ano gako onen pokušitel w tu
neyswělčgši dobu před naši duši se stawíj a mar
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nost swěta co sláwn geho nám okaznge, bychom
prý se před nj uklonili.

Abych w této wážné wěci, co možná ney—
slušněgšj přirownánj učinil —- gnkhy to asi sly
šeno a přigato bylo, kdyžby Wgedné známé oh
ljbené opeře Veslálka při poswútném ohničku
sobě zpjwala: „Bože před iwau welebn.ostj,“
třebas i spodloženými slowy, gakby to aučínko
walo? Ksmjchu,k zlosti, k wthjzdánj. Obrat
me to na opak, atažme se, geli možná, aby to
w chrámě Božím bylo na swém místě, aby tim
sobě ziskali pochwalu, když při oběti ne'ywzne
šeněgši, ano při neylulawněgšjch a neypohnu—
telněgšich té oběti částkách na kůru přednášegi
(oči 5 podloženým slowem) erotické duety, ter—
čety, quartety, symfonie, sonáty, &t. d.; ga—
kowéžby se Wdiwadle nebo w hudebni akademii
třebas hezky Poslouchaly, ale w křes'tanském ko—

stole gsau tak na swém mjstě , co Klopštokowa
nebo ledagaká Oda od kněze zpiwanů misto prz'nwě
angolské prefacj. A timto gešitným dosazowá—
njm gradualů, offertorij at. d. geště kolikráte do—
bře skládaná, duchem nábožným zněgjcj mše se
hyzdí a kazi. Některým heyskům owšem to
whod. Překrásné, r0ztomilé služby Boží! Mno
hý giž při začátku se na graduale. Zatim
aby dlauhau ch'wjlj se mu nesteyskalo , při epi—
štole rozgimá sobě , ne snad gak swati apošto
lowé nebo proroci pobožnost, lásku k Bohu a
kbližnimu, dobrotu Boží dogemněhlásagi . . .
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ale rozgimásEkartshausenem: gak Bůh člowěka
na tento .rwčt gako na krásné diwadlo posta
wil. A když se ten panáček nebo ta panička na to
krásné diwadlo djwá -——zazní pod gménem gra—
duale Uvertura , 0 božjm hodě nebo o .fwátku
pana, měší-anosty; o menších slawnostech gen
symfonie nebo koncert bud' na hausle nebo na
Hetnu. Atext? ten gest we mšále po epištole,
Wětšjm dilem wyňat ze zpěwů wraucně k Bohu
Pčgjciho Dawida krále , ale ten má tacet. Když
pakty hausle fugy swé do unaweni prohnaly a
wšecky tony až do poslední aplikatu'ry wychrli—
ly, a když Hetna wýmluwná swým produciro—
wánjm pobožnost hudců a poslauchagjcjchwzdě
lanců Pánu Bohu přednesla , čte se ewangelium.
Toto dlauho netrwá, atu se dole chwilinku po—
stogj, a na hoře se chystá credo. Na to při
gde pěkné nowé oHertorium. Prostý nábožuý tak
gako w prawdě wzdělaný křesřan arci sobě—těch
trilů a pasáži a pičikátů adrmolů newšimá, apři
tomto swatém konání W modlitbě pohřjžen, celé
swé srdce, wšecky swé strasti a slasti Bohu po
ranči, a duší swau, co důstognau gemu libau
obě-ř připrawuge. VVšak zwláštni poslauchačů
částka, wic na kůr než na oltářhledi, nic nesly
ší, než gak práwě gakási slečenka při tom nowém
offertorium se slyšeti dáwá Wpěkné wlaxké arii.
Takowýto zpěw práwč pochwaluge S. Jaroljm we
wýkladu na text sw. Pawla: „Šetřtež toho wšia
ckni, kteří rádi W chrámu,Páně neb doma zpi—
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wáte, co swatý' Pawel ke Kolosenským Wk.III.
prawj: milosti zpjwagjce w .rrdcjchswých
Bohu že totižto negen hlasem ale srdcem _—
Bohu, — zpiwati máme; že ne hrdelnjm trilů
děláním , na způsob diwadelnjch fraškářůw a
hercůw, ani dle obyčege aulisné ochechule &roz—
košnice se rty rozpustile potwořenými, ale wá
žnč, w swaté počertnoxti, w bázni Božj a po
rozumě'njm toho , co zpjwáno bý—wá,Pánu
prozpěwowatí máte. —- Tak al zpíwá každý
wěrný sluha Kristůw, aby ne tak W lihem hlasu
písně, ale i w smyslu slow, které zpiwá, sobě
zalíbil. -- Atenlhude před Bohem neylepši zpě
wák, který s spoluzněnim lihohlasné melodie a
písničky, i skutky ctněho a šlechetného ži
wota w Bohu milan harmonii bude zapada
ií.“ — Nyni zpiwá kněz prefaci. O těch se wy—
gádřil někdo, že prý gen od mnichů gsau we
zpěw uwedeny, ažeby nowěgši skladatelowé da
leko lepši zpěwy we mšál uwedli. Gá an1, že—
by náš slowutný Tomášek ginák na to odpowě
děl , nežby to který z těch mudrugicich panáč—
ků očekáwal. — K pozdwihowánj, k tomu ney
welehněgšjmu a neytkliwěgšjmu tagemstwi kře—
slanstwa,hráno Piano na warlmny:Solóet inonb,
bugebft fo Gale.! -- Lze—lipak sobě předsta—
Witi wětšj, hřišněgši neslušnost a nesmyslnost!
——() by raděgi Wšude w našich kostelích tento
někde panugjcj obyčeg se zachowáwal, aby při
pozdwihowánj docela wšecka hudba umlkla; tot
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ueywýborněgi toto hluboké, nepochopitelné, ne—
wyslowitelné, azohledu památky kříže truchlí
wé tagemstwi wygádřuge; a tim nápadně-gi až
k užasuutj, čim ostatně hudba gest slawnčgšj a
hlučuěgšj.

Po skončené swátečnj mši uděluge se pože—
hnání swelebuau swátostj, !( čemuž ten pěkný
starodáwui , od každého znatele obdiwenýrzpčw
Pange lingua (který wmnohých kostelíchlépe po
česku) se zpiwá. Než, to nepostačuge, kslawné
mši prý také býti musi slawné Pange lingua,
slawný scelau hudbau prowedený wogenskýpo—
stup —-nebo gak seřikáwalo ——marš.-- Giž se
wěru co báti, aby turecký buben do kůru ne—
wewlékli, stau polowic tureckau úctau Boží by
se to dobře shodlo. Podiwte se! na některých
místech prý se to skutečně stalo, kde onu e\van
gelickau bauři na moři při oífertorium nebo mi
sto graduale předstawowali, kterou Pán Ježiš
utišil. Lidé se počali wkostele děsiti, i zdomů
bližších wybjhagjce ustrašeuí se tázali, gakýby
to hřmot byl? Kdyby se to bylo dělo W Je
rusalémě, nepochybugem, žeby Pán Ježiš, gako
ty stol)r prodawačů & penězoměnců i nálohy čili
pulpity takowých muzikantů byl zpřewracel, &
gich swětáoké hausličky potlaukl.

Konečně, finis coronat OPUS,zde po česku:
kdo špatně začal, nedobřeskončj -- po intrá
dech poslednich děláwagi se Wkostele božíhodui
aufcuky, id est, mysliWecké přetrhowaué po
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stopy na samé trauby. Proč,z gaké pobožnosti
to se dělá, tomu nerozumjm. Pán Biahzkoste—
la negde gako wogsko, a kněz není žádný ko—

mandugici mysliwec. ——-Miljwelebn'j bratřjlkte—
ři to čtete, a zagisté se mnau proti té nemotoře
horljte, co se wám zdá, že geště té wěci chybu
ge, aby byla dokonalá? Snad aby se w koste—
le od heysků těm pánům na kůru hlučná Pochwa—
la zhůru tleskala? Ba, aby se gežkowan palici
zkůru wyhnali, a gegich krásní milownjcizko—
stela , a dřjwe aby se tamti na kůratito do chrá—
mu božillo nepauštěli, až by byli w tom doko—
nale gakožto křesíané wycwičeni, co gest dům
Páně, co hod Božj, co služby Božj, co pobožnost
nebo modlitba, co mše swatá, co každá částka

léto oběti. Odpuslte tomuto wygádřenj; kdo pak
se může iužšjho slowa zdržetí, an giž tolikeré,
i weřegně dáwané poučenianapomenuti tak má—
lo dotud geště prospjwá.

Ano, gedenwtipně chtěl prohodili: „VVždyř
pak prorok a král Dawid před archou Páněhra
ge poskakowal, atak swau ucliwost na gewo dá—
walf“ Nu, tedy wyklid'te lidé stolice z kostelů,
ai-můžete při té nowé hudbě poskakowati, a tak
Pána Boha cijti! —- Což ale na to wtipné pro-—
hozeni odpowime? Neyprwé, že tok tomu aumy
slu nenáleží , o kterém tuto mluweno, a za dru
hé, že třebas to stačilo a platilo za oných časů,
když se galowice— a kozlowé _- na oltář
kladli za Oběř; od nás učenců. Jcžjšowých, giž
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se požaduge uctění Boha w duchu 3 w prawde',
obč't čistého srdce. Za třetí , stwatý Dawid,
muž podlé božjho srdce, gak geg písmo swaté
nazíwá, dostatečně swými božskými zpěwy do—
kázal uctění swého Boha a ukázal, gak ta ney—
swětčgší Bytnost má býti ctčna, že nikoli w roz
košnosti, nikoli na pohled nebo na foch, gako
říkagí , nikoli tedy srdcem po zábawě bažjcjm,
— Ach časowé, naši časowé! gaké to w každé
wčci plody wywádíte, W každé wěci k nábožen—
stwí náležegíeí, na Pobožnost se Wztahugící ! -—
I ta nyněgší církewní hudba, i oblíbení w ní,
gsau znamení a důkaz té přenáramné oswíce
nosti našeho století , kde mnozí we Wšech wě—
(lách mudrugí, we Wšech uměních wynikagí, ge—
nom w náboženstwí , W tom neypotřebnčgším a
neydůležitěgším umění , až hanba nedoukowé zů
stáwagí. Přegasná oswícenosti shnilého dřewa,
o čemž iprostá babička gest přeswědčena, že
sobě u iakého swěila ani palec neohřege, a oni
chtí 1ím swítiti gako pochodní, chtí tím zahříii,
blahým ohněm roznítili srdce?! — Nebyloby
možná tomu Wěřiti, že ta wytraubená XIX. wě
ku oswěta , chrámy Boží bude nawštěwowati pro
swé zabawení, kdoby wěřil tomu, kdyby nám
to wšude přítomná zkušenost nedokazowala. „E
ben komm ich aus der Kirche ——(po německu, což
také k té oswícenosli náleží.) Das war Ihnen ei
ne herrliche, eine góltliche Musik. Das Schlin
ste aus der Prmcíosa! Das ist wirklich ein himm



o nyněgši cjrkewni hudbě. 287

liselier Gcnuss. Man weiss nicht, soll man sich

der Andacht, oder deni Zauber der Musik hinge—
ben. Es ist waln-haftig niclils sclióner als eine

Militarmesse. To gsau ty krásné aučinky tóny
něgšj hudby. O těchto mšech wogenských by se
mohlo tuto přidati geštč giné slowo, ty gsau te—
prw wyšnořené, ale dost na tom. —

'Wždyř mi to ani smysli negde. Před bo

žím oltářem, kde rozkošnost má se utláčeti a
mrtwiti, či kde ginde gestli ne W swatyni? —
kde se má obětowati wůli a swatosti Neywyššj—
ho -- tam se ona wynášj , tam se obžiwuge a
rozněcnge, tam nastogte sama swatost rozkoší
má býti podrobena! Anebo to neni rozkošnost
když se tu wyliledúwá gen sladkého nápčwu,gen
geniného lechtáni uši? když hudcowé liragj pro
swau pochwalu marnau , a nnwzj poslauchagi
pro swau zábaqu Tot se neslaužj duchu, ale
tělu , ne Bohu, ale ďáblu. To gest kwilek z
gebo zahrádky; písnička z geho Kancionálu!

Welelmý Haydene ! Tys viděl a citilw srd—
ci, co ta swatá oběí' křesianská W sobě obsahu—

ge. Tys klekáwal, tys na kolenau ponjžen mo—
dljwal se dřiwe, a pak Wtom náhožném rozhor
lení twá ruka, dřiwe kBohu sepiatá, hlasy twé
náhožné duše na papir znamenala. Co z pobož
něho wyplynulo srdce, toi“ Opět srdce k pobož
nosti rozněcuge, coznebepocházi, to knebiwa—
no, to k nebi wznášj. ——Kolik skladatelů, ko—
lik hudehnjků kostelních tebe následuge? Kolik
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těch hndců &zpěwáků s takowaupříprawan wy
chází k službě Boží na kůr? ——Gste-li prawí,
křeslanským duchem, láskau k Bohu a k bližní—
mu nadaní služebníci chrámu Páně -- nemá-liž
waše mysl, tak gako každého weň přicházegící
ho býti pohnnta , an zwony tak wážnými souhla—
sy k službám Božím wás napomínagí? Zdažne—
wolagí ty zwony mocně .: z-uýswti, k wašemu
srdci, že od té doby giž má pozdwiženo býti k
Otci, genž gest na nebesjch? — Guk gen mo
žná něco takowéhossebau přinášeti, cos tako
wého chtíti přednášeti, co wšem we chrámu se
nalezagícím předmětům'a pohnútkám odporugo?
Nebo tobě není citu? Ogestli milencowi gcmné
hudby citliwého srdce se nedostáwá, u kohož ge
tedy pohledáwati máme? — Gábych io sobě zu
hřích, za těžký hřích bych to Pokládal, genom
gednu dnšičku, neřkn-li celé shromáždění z těch
neyswětčgších a neyblaženěgších na swčtě zamy
šlení wytrhowati, ano i kněze obělugícího po—
horšowati -—-a to k Wůli několika swčlákůnll .

Podobnými slowy, \V . P. bratří ! upřímě na—
pOmíneyle waše hudce &zpěwáky, pornd'te,po—
učte, zapowězte. Wám dáno bdíti nnde Wším,
co k náboženstwí a kgeho přispění náleží. Giž
tedy swědomí a powolz'mí samo welí.

Gel mi dobře powědomo, gak šlechetnímu—
žowé z umělců iducl'lowenstwa k odstranění tako
Wéto zle spořádaně hudby a k dosažení whodnčg—

přispěti se wynasnažngí skrze zwláštní ktomu
ustanowenau společnost. Gsau mi známé giždo
sawádní gegich wywedení. Bůh gim žehney a
odmčňng, & Bůh deyž , aby negen w Praze, ný—
brž 1 W kragích bylo ančinkowáno.
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II. OZNAMOWATEL.

&)Literatura.

1- Thematische Predigtentwůrfe ůber alle sonn- und
fcslmgigen Episteln und Evangelíen des gesammten ka
tlmliscben Kircheníahrs , bearbeitet von B. Oppelt,
Chorherrn und Prediger im k. Príimonslratenser-Stífte
Slmhow, und mit einer Vnrrede begleitet von Dr.Maxi
milían Millauer, k. k. óífenllichen Professor der Pasto
ral an der Prager Hochschule SCC. Erster Band. Praghei

Johann Spurný Buchdrucker und Schriftgiesser. 1830.
8. S. VIII. 313.

Dokonalé kázaui gestíÍ dílo neobyčegně Plodne', dů
myslné hlawy. Tau přičínau w přemnožstwi homile
tických praci máloř gest powedcných , &iakowých, by
gich kazatelowe' s prospěchem užiwati mohli. Což pak
se při každém kázani zdá býti neytěžši, gestiř určeni
přiležite'ho předmětu , &takowe' rozdělení a spořádání
wšcch Wěci, by gich kazatel snadno w mysl swau Wpra
“íl , a poslauchateíe důkladně přeswědčil, že 10, což
gim předkládá, w skutku gest prawda. Dobrý rozwrh
kůzani gest podstata a gádro. Gako se obraz wtipně

Časopis p. Kalol. Duch. IV. '2. 0
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nastiněný lelice barwami maluge, adům. gehož wýše,
dlauhost , širokost a každý kautck , každá schránka do
konale geau na papíře wyljčeny, iodlecgake'bos zedni
ka lehce se etawj : tak se podle důmyslně přistrogeneho
rozwrhu i snadnoiužitečně káže.

Každý kazatel má swůg wlastnj způsob, a rád ně
co zwlaslnibo nábytku hlawy swe' posluchačům před—
kládá. Podáwagidiř se mu tedy giž hotowá acele wy—

pracowaná kázani: činí se přirozeným darům gebo gako
násilí, & gako okowyr se duch geho swirá, tak že se,
byl; Bebe byl žiwěgšj a plodněgší, wolně a swobodně
pohybowati nemůže. Paklil: se mu toliko rozwrhowó
kázani poskylugi : tedy netoliko Weškeren obsah duchowni
řeči lehýčcc paměti chápal, & hlawni částky gegj pořá—
dně w mysli ustawuge , nýbrž i ze swčho tak mnoho
může přičinili, že se pak kázanj geho ne cizi, nýbrž
wlastni gebo zdá býti prací. Protož dobří kazatelowe',
an? gím cizi pomoci druhdy gest užíti, neyraděgi podle'
rozwrhu hlásagi.

Nemůž tedy než Welmi chwálen býti učený, zku
šený a wůbec zalibený [nažský pan kazatel Oppelt, že
duchowenstwu wydánim homíletíckých rozwrhů chtěl
poslaužili, i poslaužil skutečně. Podáwář pak na každé
epištolnj čtení geden, na každau ewangelickau částku
ale (lwa rozwrhy , a sice tak, že oko čtauciho W oka..
ražení weškeren obsah gebo přehlídnanli může. Gedno

každé kázani gebo má nene—podobnýúwod , přislup neb
počátek, pak dwa díly, a potom záwěrek, Wktere'mž
ne.učení , We dwau dílech předložené, na mrawy aži
wo! wztahnge. Kde se něco z pisma SWate'ho za dů—

Wod dalo příwe'sti, tu neciluge toliko biblí pOZname
náním kapitol a weršů, nýbrž wělšim dilem celý a 110
towý text biblický podáwá. Zde onde také Přihodná
mista ze swatých Otců pří'wozuge.
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A wšak čelní wěc při kámní netoliko zcela wypra—
cowane'm,' nýbrž i rozwržene'm gest bez odporu rozdě
lení obratného předmětu , a pak důkladnost, čili moc a
síla důwodů , gak z rozumu, tak ze slowa Božího we—
dených. Gakýchby pan autor náš rozdělení & důwodů
užíwal , každý sám posaudili může z následugících pří.
kladů.

Příkladowe' rozdělení.
Třetj neděle adwentnj. Thema : Neyšlechetněgší

radosti gsau radosti dobrého swědomí. Rozdělení : Gsau
neyčislší; gsau neytrwanliwěgší.

Neděle po narozenj Pa'ně'. Thema: Smrt Ježíšo
Wa nás lidi Spasitedlně proměnila. Rozdělení: Učini
la't z otroků dítky Boží; učinilař z wydědilých dědice
Boží.

Den obřezánj Pa'nč. Thema: Gak časukřesíansky

užíwáme ? Rozdělení: Když ho neužíwáme kskutkům
hříšným; když ho užíwňme k skutkům ctným.

Druhá neděle po třech kru'ljclz. Thema: Gme'no
Ježíš dostogně slawíme náležitým chowáním. Rozdě—
lení: Chowáním Wnílřním; chowáníní zewnitřním.

Druha' neděle 10postě. Thema : Swatost, ku. kte—
re'ž od Boha povvoláni gsme, záleží w čistotě žiwota.
Rozdělení: Žíwota Wnílřuílio; žiwota zewnitřního.

Prwnj neděle _powelíkonocí. Thema: Moc křeslem
ske' wíry pomáhá člowěku k wílězstwí nad swětem.
Rozdělení: Nadswětem newiditedlným wnitř; nad swč
tem widítedlným zeWnítř.

Šesta' neděle po welilconocí. Thema: Zgakých pří
čin nám Bůh budoucnost zakrýwá? Rozdělení : Budau
cnosl zde na zemi; budaucnost na onom swětě.

IIocl swatodušnj. Thema: Co gest Duch swatýpo
dle' zgeweue'ho učení? Rozdělení: Gest sice osoba od

Otce &Syna rozdílná; gest ale předce osoba božská.Ú.
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Přikladowe' důwodů.

Den početj P. DIaríe. Sada: BlahoslaWenit gsau,
kdož Ježíše w srdcí swe'm nosi. Důwody : Nepotřebu—
gi se báli těžkosti tohoto žiwota, &sice: a) Noci žiwo
ta, — Ježiš gest swětlo gegich ; b) Bage žiwota, -—Je

žiš ge silj podlé příkladu apoštola Pawla; c) Trápení
žiwota, — Ježiš gest útěchau gegich podlé Přikladu
apoštola Pawla.

Den narozeni Páně. Sada: Na den narození Páně
má srdce každého křesřana plno býti radosti. Důwody:
a) Den tento gest den narození Ježíše Krista, Pána na..
šehoa Dobří poddaní swelíkým plesánim slawi den na
rozeni šlechetne'ho mocnářo swe'ho. Dnesí: ale se naro
dil Pán nebo azemě. b) Tento den gestií den znowu
narozeni lidstwa. Před narozením lšristowým bylilídó
zbaweni milosti Boží, mrtwi dle wnitřniho žíwota;
když ale on byl přišel na zem, skrze něg se k nowómu
awěčue'mu žiwotu zrodili. c) Neyšlechetněgši tworowe'
se na tento den blahoslawenc' radostí oddali, asice gak
andělé take'ž i lidé.

Den očišřowánj P. .Marz'e. Sada: Obět mše swa—
te' gest neywznešeněgši obět. Důwody: a) Židé oběto
wali krew & maso zwířat, mešní obět ale záleží z tě
la a krwe Ježíše Krista, Syna Božího. b) Židé oběto
Wali Pánu skrze ruce kněžské. Pří mši swate' se ale

Ježiš sám nebeskému otci obětuge, gakož to gednau na
kříži učinil.

Pátá neděle po třech kra'ljch. Domácí pobožnost
(háusliche Andacht) gest welmi prospěšna. Důwody:
1. Rozmnožuge wnitřnj nábožnost naši (innere Fróm
mígkcit) Neb: a) Zaměstknáwá mysl naši myšlením na
Boha & rozgimánim wznešených skutků geho. 11)Na

plňuge duši naši pobožnými_\city &úmysly gak k Bohu
tak i k blížnjmu. 2. ProsPÍWá zeWnitřni pobožnostíe
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Neb: a) Wzbuzuge w nás swatnu lásku ke wšemu, což
se Boha & sPaseni našeho dotýče, &tim samým násta—
ke' k nawštěwowáni weřegných služeb Božích wzbuzu
ge. b) \rVčroe' ostříhání přikázaui Božích nám suadněg

čin; skrze pobožná myšlení a skrze ušlechtilé úmy
sly, kterýmiž mysl & srdce naše naplňuge.

Nedele čtwrta' po weh7conocz'. Sada: Přilíšnau ža
losti nad smrti milého nesprawedliwě se ehowáme k li..
dem. Důwody: a) Nepřegemeř dušiumřele'ho SWObO—
dy &blaha , tělu pak geho pokoge w hrobě. l)) Ze
mdlugeme moci duše swé, azdrawi těla hubime. c) Gí
ným ugimáme potřebné a powinně lísky, anebo gim
Winu ztráty swe' připisugeme.

Kladu zde i také geden příklad celého rozwrhu, &
sice na neděli druhau po třech králjch.

Text. Za onoho času bylo swatha wKáni Galileg—
ské, na kteréž byla imatka Ježišowa. Jan. 2, 1.

Uwod.
Uwšech národů země se sňatkovve' manželšti &gi

stými weselostmi slawi. Tyto k slaweni zawřene'ho
manželstwi strogene' weselosti slugi swatba. Takážto
swatba strogena byla dle zpráwy dnešního swatóho e
waugelium i w Káně Galilegské, na kteréž byla imat
ka Ježišowa.

() křesíanske'm manželstwi.

Gak křesřanské manželstwi předčí manželský staw
giných národů?

Křes't'ánske'manželstwi gest wznešené. Nebo:
A. Swalc' gest w awém půwodu',
B. Nerozlučné wswe'm trwáni.

P r Wni dj ].

A. Manželstwi křestanské gest wznešené ; neb swe
te' gest w swe'm půwodu.
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1. Ustanoweno gest od Boha , od neyswčtčgšího.
a) Od Boha Otce, genž Adamowi stwořil. Ewu'

Genes. 1. 28.

12)Od Boha Syna, kterýž učením swým nawrátil
manželstwi předešlau gebo důstognost & w swátost ge
wywýšil.

2. Poswěcugeswé audy,poněwadž gakožto swátost
a) Rozmnožuge Poswěcugicj milost,
b) Obzwláštni milosti propůgčuge, aby manželé

obapolne' powinnosti swé až do smrti wěrně plnili.
Co?:ale gest swato, to nebuď rušeno, & protož

manželstwj křestanske' nerozlučně trwá.

Druhý díl.

B. Křestanské manželstwi gest wznešeně. Neb:
nerozlučné gest w swém trwáni.

To žádá:
i. Geha konec.

.a) Obapolne' sobě pomáháuj manželů.
b) Dobré wedeni ditek.

2. Učení náboženstwi křes't'anske'ho.
u) Učení Ježišowo, Luk. 16, 18. Mat. 19, 6.
&) Učení apoštolů, I. Kor. 7, 10. 11.
o) Učení otců: „W' cirkvvi Kristowě nemagi man

želc', pokud gsau žiwi, od sebe rozwedeui býti at. &.
SW. Augustín.

d') Ustanowenj sněmů cirkewnich. Sněm Trid. 24.
f5ess.k. 1.

Gak WZnešené gest podlc' učení toho křestanské

manželstwi! Práwě ge sv.v.ApoštolPaWel wlistu swc'm
k Efezským kap. 5. připodobňuge k swatému, nerozluč
ue'mu spogeni Ježíše Krista s církwí swau , & nazjwá
ge Welikým tagemstwim W Kristu.
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Gestliže giž křestanske' manželstwi gest swate', nc
rozlučne' spogeni: tedy si ho Wšickni manželé křestan
štj wažte, to gest:

A. Budiž wám swato:

a) Skrze poctiwost. Žid. 13, 14.
b) Skrze wěrne' plnění Powinnosti powolánj waše—

ho -—- a

B. Nerozlučnč bud' od wás držáno:

a) Pečliwým se warowz'mjm wšech rozbrogů;
b) Powolnosti. PowinenJigsi, snášeti a naprawo

wati nedostatky giných, nad to wýše nedostatky swé
wlaslni manželky. Sw. Ambrož.

Učinite-li to, tedy "Pán požehná manželstwj waše,
a budete pokognč ablaze až do smrti spolu žiwi. Amen.

\Vyšel't wšak giž také swazek druhý těchto thema
tic-kých rozvvrhů stegne' naskrz ceny, & stegného tedy
schwálenj hoden, gako zde dotčený swazek prwvj.

2. Příležitostná kázani , kteráž při Wšeligakých slaw
nostech na rozličných mistech přednesl František Kaut
ský , nyni farář l-Iostiwarský. \V Praze. Tiskem &ná

kladem Jana Host. Pospíšila. 1831. 8. str. 356.

Pčtmecitma to kázani bez předmluwy. Pět kózani
na slawnost na nebe wzeti panny Marie; tři na den na
rozeni blahoslaWené panny Marie; gedno na neděli.
XXV. po sw. Duchu; gedno na neděli XIII. Po sw.
Duchu; dwě při druhé čili obnowené primicii; gedno
opět na neděli XIlI. po sw. Duchu při prwotinách;
dwč na den neyswčtěgši Trogice; gedno na den sw.
G—indřicbacísaře; gedno na den sw. "Wáclawa Patrona
českého; gedno na den sw. Martina biskupa; gedno na
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(len sw. apoštolů Filipa a Jakuba; 'geclno na den sw.
Bartoloměge apoštola a mučedlnika; geclno na clen wy.
ztlwiženi sw. kříže; (lwě při udělowáni swátnsli sw.
biřmowáui; gedno na den wšech wěrných dušiček; &
konečně gedno na den sw. Gotharda biskupa.

Tato tedy“ kázani oznamugíce činjme to tam a tako
wau žádosti, aby ctihodný a ginák zagiste' horliwý p.
kazatel, dočkali-libychom se, gakž sice nenepodobno,
druhého těchto (luchownicll řečí wydáni, netoliko be
dliwěgi dogmatiky šetřil, ale i kazatelského uměn'; ne
boli homiletiky' pilnčgšibyl, a tudy duchowenstwo naše
ušlechtilegši praci potěšil.

3. Katechetische Vorlesungcn fiber des 11. Augustinus
Buch von der Uuterweisung der Unwisseudeu in der Religion,

welche Seine fiirstliche Guaden , (ler Hochwůrdigstc, Hochgc.

borne Herr Augustin Gruber, Erzbischof vou Salzburg . des

iislerreichischen Kaiserrcíclies Fiirst, des h._apostoliscl1eu Stuh

les zu Rom geborncr chat, Primus von Deutschland , S. kk.

apostoliSchen Majest'aitwirklicher geheimer Rath , der Theolo.

gie Doktor, -— im Priestersemiuar zu Salzburg in den Winter

Semestern der Jahre 1828 und 1829. gehalteu haben. Mit

l'lochihrer Erlaulmiss lmrausgegeben. Salzburg; 1830. Verlag der

Mayrsclien Buclilmnfllung 8. S. XVIII. 312.

Biskupowó Wcirkwi katolické gsau učitelowe' Wšecll
giných důstogněgší. Protož gestwelcutěšeno, anwskut
ku wyučugi, a což hlasem žiwýin toliko částce stáda
swc'lm přednesti mohli, to skrze tisk w obecnau zná—

most se uwozuge. Gižl: pak W počtu učených a wzdě
laných prelátů katolických . genž iwyučowánim se obi
mgi, nad giué se znamenitě wznáši Salcburský Arci
biskup neydůstogněgši Pan Augustin Gruber. Giž roku
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1825. W klerikálnim scmináríum swěm wykládati začal
pastýrskě prawidlo swatého Řehoře \Velike'ho , a doko
naw práci tuto, w zimním půlletj 1828 a 1829. kate
chetickým prawidlům v_vyučowal. Tomuto't wyučowáni
položil za základ knihu swatóho Augustina: De caten
chizandis rudibus. Četl pak neydřiwe text: gak w pů
wodni řeči latinské, tak i w čistau němčinu přewede
ný, potom ale k tomu přiležitá wyswětlowáni připo
gil. Toto wýborně powedene' přeložení dotčené knihy
sw. Augustina, gakož i připogená ke každé kapitole
wyswčtlowáni w knize wýš oznámené se nacházegí.

Předmětem oněch wyswětlowánj gest důležité u
mění katechetické, a protož kniha sama na čele má ná
pis : „Katechetische Vorlesungen,“ Wedle'přislowí : De
nomiuatio fit & potiori. Nikdo ale nemni, želby se w
knize te' Weškero umění katechetické pořádně, zewru—
bně a uměleckau methodau předstiralo. Ktomuř wy
soce učený'Pan skladatel nikoli nesměřowal. Bral to
liko podlé běhu kapitol knihy sw. Augustina pochop k
rozgimáni giž té giž oue' wěci, zwláštně pak přitom se
zdržowal, což se katechetiky dotýče.

Což katechetům ohzwláštuč porauči , na toÍ i ča
slěgi mluweni swe' Wede. Gestil to pak dwogi wěc.
Prwnč chce tomu, aby se Wše, což katecheta dětem
přednáší , wztahowalo na Boha, a na Boží slowo aswě
dcctwi se stawělo. Celní zaklad wšcho , což mládež
má wěřití, budiž tento: „To prawíBůh; to weliBůh;
to Bůh prawdau býti osvědčil.“ Druhá wěc , opětně
od něho přiwedená, dotýká wadu těch katechetů, kte
řižděti kpřilíšnémn mndrowáni a rozumowáni wedau,
&cokoli přednášegi, to wše zdětske'ho gich rozumu se
Snaží wywinauti. Naváži se tím na nesmyslnau sokra
tiku těch, genž učedlniky se býti stawíce, prawdu te
prw gako hledagi, a to , což krátce & sprostě wyřknau
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ti mohau, množstwim galowých, drahý čas mai—jejch
otázek dětem gako do ust podáwagi.

]IlaWni obsah Wšech katechetických čtení swých
slawený Pau autor sám na konci knihy swé opáčí :: w
tato potahuge slowa: „Museli gsem mluwiti proti tomu,
že katechetické wyučowání powažugeme gako každé
gine' školní učení, gedno na pouhé Wěděni při tom hle
díme, & o náboženstwi mluwjme ueginák, než ončga
kém swětske'm uměui. — Musel gsem protiltomu mlu

witi , že? rádi náboženstwi Přednášime tak, gakoby by
lo owoce lidského rozumu &zpytowáni, geštobychom
wše na wážnost Boží stawčti , a weškere' poznání spa
sitedluých prawd za dar Boží pokládati měli. ——Musel
gsem proti tomu mluwiti, že negen theoretícká učení
náboženstwi z rozumu swe'ho Wywozugeme, nýbrži
mrawná učení zte'ž studnice wážime, akostříhání gícb
gedine' zemskými podněty &soběckýmí pohnútkami we
deme. — Musel gsem proli tomu m]uwítí, žei nábo
ženstwj často gako Wěc cizí , na kteréž mnoho newísi,

toliko wrozum 'děti wnášíme, anihychom bedlili měli,
aby se gakožto dar Boži , kterýmž se člowěk naprosto
wzdčláwá, hlawuě &předně w srdce gegich wštčpowa—
lo. -— Musel gsem proti tomu mluwiLi, žett-málo kdy
srdce katecbumenů k milowánj Boha &bližního zapalu
geme , &wzbuzugice k _lásce Boží, že o Bohu mluwi
me gako o slabém otci , o otci, kterýž nemíluge swate',
& toho, kdož wůle geho neoslřihá, podlé sprawedlno
sli netresce. — Musel asem proti tomu mluwili, že ča—
stokráte, k pochoPitedlnosti &smyslu ditek se skloňu
gice, takowých wýkladů :: wygádřeni užiwáme, kte
rýmiž se swale' učení cjrkwe nepráwě wyznamenáwá.——
Musel gsem proti tomu mluwítí, že w katecheticke'm
wyučowáui neklademe široce katechumenům před očí
wšecky příležitosti, W kterýchžby na Boha mysliti, na
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swé s ním spogení pomníti, & podle toho pak úmy—
sly a skutky swe' řídili měli. -- Musel gseln Proti tomu
mluwítí , že katechumenů swých newedeme k dokonalé
známosti ducha čírkewních ceremonii &obřadů při služ—

bách Božích, kterýžto gich duch, práwě-lit gest myslí
pochopen, welmi žiwě k Bohu Wede. — Musel gsem
proti tomu mluwiti, že katechetické wyučowání naše
casto gest kuse', že nehledíme na to , by weškeren člo
wčk byl wzdělán, & k Bohu a ku wěčným wěcem se
nesl, &že gednák žádného o to nemáme dbáuí, by zge
wení Boží wcelosti swe' bylo chápáno.“ (Od' strany 310.
-—312)

Pro plněgší ukázaní ceny, kterauž magí do sebe
katechetické člení knížete Pána arcibiskupa Grubra,kla
du zde některá místa, kteráž se mně čtaucímu zdála
býti obzwláštně podobná.

„Dobre'mu učítelowi se wyučowání gebo často zdá
býti chladné a neplodné, gešto posluchače s potěšením
zagímá. St. 17.

Nebud'mež malomyslni , zdá-li se nám, že wyuč'o-J
wání naše gest zbytečno & beze Wšeho užitku; přiná—
šegme kwynčowání wždy dobrau &Weselau mysl, ato
tím wíce , poněwadž mrzutost wyučowání slabo &etu
deno, & tudy winau naší neprospěšno činí. St. 19.

Polřebít gest. by katecheta náboženstwí, kteréž usly
zwěstuge, itake' woblíčegi swc'm, whlasu , erwnitř
ním Způsobu & We wšem gednání swe'm dáwal na ge
wo. Mluwí-li o'náboženstwí takowým hlasem , ga
kýmž se wěci přednášegí, na kterýchž není mnoho zá—

lcženo; gestli při tom zewoitřnost geho —-—mraw
chladného učitele školního; gedná-li tomu, což učil, w
žiwobytnosti ewe' na odpor: tedy zustního wyučowání
swe'ho , byt sebe wtipněgší a způsobněgší bylo, žádné
ho účinku neočekáwey. St. 20.
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\Velice't chybugj, kdož při katechetickěm wyučo
wáni přirozené náboženstwi od zgewene'ho odtrhugi, &
přirozené předkládagi dřiwe, marně předstiragice, že
se č'lowěk dřiwe rozumným člowěkem, & pak teprw
křes'tauem učiniti má. St. 33.

Katechelowe' často theologíi , to gest umělecké neb

učené předloženj zgeWených prawd, za samo zgewenj
Božj pokládagi, gedno sdruhým misice. St. 80.

Magj't se sice weškerá učení nábožensth itake' dů
WOdy potwrdili , ale důwodowé a důkazowe' tito ležte
na blízku , &nebud'tež teprw hlubokým Zpytowánjm
zdaleka přitahowáni. St. 81.

Pečugme oto, by náš Způsob mluweni, gak nále
ži, byl wzdělaný. Nemát se sice kněz sháněli po no
wých, krásně zněgicjch wygádřeních: předce ale čistě
prostokrásuě mluwili má, aby lidé s špalnau anechut
nau řeči i také samc' prade sobě nezoškliwili. Sl. 114.
[ Neopowažugle se, giných wyučowal'i, pokud gste
se sami newyučili &neposwělilí. Srdce waše musjwe
skrz protknuto býti přewzácným zgewenim Božím, &
woškeren smysl &žiwot wáš musj't Be cele s božským
učením srownáwati; pak teprw swatá láska wás po
žcne, by gste sradostj & s potěšenjm katechumenúwy
učowali. St. 125.

W'eseleř zagisté & chutně wyučugo katecheta, když
se na katechísaci dobře připrawil, wšecko náležitě w
mysli rozebral & spořádal, awšecko gasně &swětle usta
nowil, coby katechumenům předkládal. Sl. 127.

Budiž katecheta pln wíry, naděge &lásky; budiž
zanjcen čistau láskau k sauwykaupencům swým. Pak
se zagisté bez nechuti &mrzutosti schýli i k neyslab
šjm & neyumělegšjm kalechumenům. St. 130.

Což se dětem w časownjch a přidawnich slowich
předkládá, to snáze pochopugi, než to, což se skrze
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statná neb hlawní slowa wyznamenáwá. Tak tolí
kéž dětí snáze wyrozumíwagí slowům, kteráž cos ze..
Wnitřního, nežli těm, kteráž wnitřní případnosli du
cha a myslí wyznačugí. St. 132.

Děti zdlauha myslí. Tau příčinau k nim nebud'
mluWeno W dlauhých průpowědích neb dokonce w
dlouhých periodách. Užíweyme skrowných, krátkých
průpowědí, aby geden pomysl po druhém wmysl dě
tí přicházel. St. 133.

Katechcta, horliwě wykonaw, což byl powinen,
pokogným srdcem Bohu zůstawugc , pokud &kdyby rá
čil propůgčiti wyualožene' práci spasitedlne'ho owoce.
St. 141.

Owšemt se wyučowáním i sami učíme, ale gedine'
tehdáž , když s]áskau wyučugeme. Kdo't wyučuge su
cho &studeno, & gedine' proto, že musí wyučowati,
tent owšem ni giných newyučuge, ni sám se neučí. Ka
techumeni gebo ineysprostčgší wěci nechápagí, & onř
sám při tom, což mluwí , nic pěkného & plodonosucho
newidí. St. 147.

Máme, pokud gen možná, wyuč'owání dítek skra
cowati, &tudy omdlení a unawení ducha gegích wychá—
zeti wstříc. St. 159.

Čím hlasitěgi katecheta rozpráwí , tím spíše kate
chumeni gsau nepozorni &nepokogni. Mluwiž tedy to
liko tak hlasně, aby ode wšech byl slyšán, a katechu
men gako připuzen byl, spozorem poslauchati. St. 161.

Nic tak welice pozornosti dítek newzbuzuge , gako
historický Způsob předkiádšní. Gestli se každá vvčc,
kterouž učiti chceme, w něgaký pochopitedlný' příběh
biblický zawinuge, w příběh, z kteréhož učení wíry
nenuceně Plyne , anebo skrze něgž .se mrawne' něgaké
naučení gako wylupuge aočitým činí: tedy se řídko stal
ne, by děti byly“nepozorny. St. 162.
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Ustawičné se doptáwání na známě alhostegne'wěci
nechutuau činí kalechisaci. Katechumen toliko to schu..
ti poslauchá, což mu gešlě známo není. \Velice't blau.
di, kdož w tom gest domnění, žeby hlawni něgakau
prawdu nesměl dřiwe wypowědilí, pokud wšech pomy.
slů, skrze něž se poslaupně kznámosti gegi Přicházj,čá„
slečně nerozebral & newyswěllil. St. 204.“

Konečně nebudiž mlčenjm pominulo, že celá ta'—
měř druhá polowice nadepsane' knihy negedná vvlastně
o katechelíce , a sice proto, poněwadži swatý Augustín
od osmnácté kapitoly spisu swe'ho de catechizandis rudi—
bus až do konce nerozpráwi otom, gakby se katechízo
wali mělo, nýbrž o stwořeni swčta, o babylonském za
geli lidu israelske'bo , o sesláni Ducha swatého & 0 po
dobných wěcech rokuge. N'cme'ně izde při wyswět
lowáni každé částky negedno prospěšné, důmyslné na
učenj katechetům se poskytuge. V. Z.

b) Smjšeniny.

erkewnj zpráwy.

Dekretem wysoke'ho dworního kance
láře od 15. Unora 1). r. bylo skrze slaWne' Gubernium
důstogným Ordinariálům dne 14. Března počtem 10,402
oznámeno, že biskupstwi Hořická(Gorz) na pobřezi, ney
wyššim rozhodnutím od 14. Unora 1). r. potwrzenau pa
pežskou bulj od 3. Srpna m. r. wydaoau powýšeno gest
na arcibiskupstwi amelropolii diocesjLublaňské, Tržišt'
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ské , Kapodis-trické, Parenezske' , Poláske' aVeliské. (Pa
renzo, Polace Veglia).

Z W'ídn & 18. Ledna. Geho Gasnoat náš neymi
lostiwěgší mocnář ráčil Redemtoristkám \Vídenekým
udělili milostiwé powolení, by gegich řád akláštor pod
řeholní zákon uweden a ustanowen byl; ze strany pak
zákona aumrtníbo gest ustanoweno, by od něho Wy
proštěny byly, kteréž wyproštění negen na tentýž ústaw
a na darowání mezi žiwými & smrtí sešlými se obme
znge, nýbrž i také na osoby a při nich i na dědictwí
ab intestato se wztalmge. Získání ale statků nemowi
tých gest tím způsobem ohroženo, že dle obocnc' normy
mnrtníbo zákona toliko & neywyšším powolením zem
ske' wlády místo míti může.

Z Pr aby 17. Dubna. -- Dnešníbo .dne byl Geho
Knížecí Milost, \Vysoce urozený aNeydůstoguěgšíPán,
pan Aloys Josef Krakowský, hrabě zKolowrat (tit.pl.)
sakožto kníže-arcibiskup Pražský do hla'Wníbo chrámu
Páně na Hradě Pražském slawně uweden. Před kaplí
sw. \Vogtěcha od \Vysoce Důstogne' &wždyWrěrne' Ka—
pitoly a znamenitého počtu duchowenstwa uwítán , do
ní a pak do kaple sw. \Václawa se odebral, kdežto po
modliw se , w raucha pontifikální oblečen (toliko bezim
fule & berly) , Wslawne'm průwodu při zpěwu chorál
ním: „Ecce Sacerdos Magnus“ k welike'mu oltáři příwe
den byl. Po dozpíwání weršíků apředepsané modlitbyr
Wysoce Důstogným panem proboštem Františkem Caroli,
četl \V. D. pán assistugící kanowník ÍVchaw ÍVz'Iém
Wu'clawjček c. k. dekret a bully papežské; po čemž no
wý Kníže-arcibiskup do rukau Páně proboštowých oby
čegnau přísahu složil, &pak od \V. D. p. probošta ar.
cibiskupským pallium ozdoben, simt'ulí &berlau natrůn
metropolitský se usadil. K Geho cti &chwále měl po—
tom \V. D. p. Probošt latinskau řeč, a po ní chwálo
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zpěw sw. Ambrože intonowal. Mezi hlučnau &slaw
nau hudbau skládalo weškere' přilomne' duchowenstwo
swe'mu wrchnimu pastýři úctu polibenim prawe' Geho

ruky; po čemž opět \V. D. I). Probošt obyčegnau kol
lektu se pomodlil , a pak nowý p. arcibiskup k oltáři
se nawrátiw, & modlitbu oswatých palronech českých
wykonaw, služby boží slawil & poslc'z papežské pože
hnání shromážděněmu lidu udělil. -— Tuto slawnost
Geho Excellenci Neywyšši pan Pul-krabi s celým wyaoce
slawným Gubernium, gakož i Gegich Excellenci pání
Przesidentowé druhých instanci s radami swými zwele
bílí ráčili. ——ř —

Počet řeholníků wAnglii.

Z Angličan. Dle emancipačnihozákona museli
wšickni řeholníci swá gme'na auřadům hrabstwi podali.
Sumowni wýkaz předložen byl Parlamentu, & gestmi
sledugici: roku 1830 nacházelo se wAnglicku 194mm
chů, totiž: 119 Jesuitů, z nichž 55 w gegich kollegi
wStony Hin—ste,322. wlIodder House w hrabstwi Lan
knsterske'm obýwagí; 52 Benediktinů, gichž hlawní si
dlo w Downsidském kollegium nedaleko Ballu: : 7 Do
minikánů, 5 Františkánů, 1 Karmelitán, 1 Cisterciáka
9 bratři křesianských škol. Ztěchto 119 Jesuitů gsau
dwa 17let, pětiS, sedm 19, osm 20 let, třidcet osmme
zi 20 a 30 & třidcet čtyři mezi 30 & 401et staří.,

Irsko počítá 58 Jesuitů , 47 Dominikánů, 38 Augu
stiniánů, 42 Františkánů, 72 Karmelitánů, 2 Kapucíny,
16 bratři sw. Palricia & 46 brali-i křesřanských škol.
Pětina irských Jesuitů nedosáhla geště ani osmnáctého
roku ; tři z nich byli pacholata w patnáctém roce. "We
Wnlisu gest gen gediný řeholník; w Skotsku žádný.

Z Paříže dne 2. Února. Ona powčstná pře zstra.
ny katolického časopisu Avenir (BudaUcnost) nazwane'
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ha byla předewčirem k pogcdnání předaewzata irozho
dnnta. Okolo 9 hodiny ráno byla saudnice skoro k za
mačkáni naplněna, i ty stupně kde saudcowe' seděli &

za nimi, gakož i místa, obžalowaným agich zástupcům
(advokátům) ustanowená, byla od posluchačů osazena.
K hodině gedenácté přibrali se konečně saudcowe'.

Když s welikau těžkosti pořádek učiněn, počalo se
pogednáni & přečtením oněch článků z Aveníru, které
k zabawen'i ak rozepři příležitost zadaly. Na to pře
gal slowo státní zástupce Bei—ville a snažil se tuto

žalobu důwody potwrditi. Abbe' de la Mennais (wy—
dawatel onoho časopisu) byl nařčen , gakoby' lid k
ucna'iwisti & zášti proti zemské Wládě byl swodil;
Abbe' Lacordaire ale byl winěn, že k neposlušenstwi
zákonům popauzel. Waille pak žalowánzobogiho pro
winčni, poněwadž čisla onoho časopisu, kteráž tyto zá
wadne' článkyrobsahugi, podepsal. Po něm wystaupil
řečnik Janvier (z Angru) zástupce pana La Mennais ;P.
Lacordaire wedl obranu swau sám. Obranyr tyto způ
sobilypřenůranmý aučinek wobecenstwu, wýraz úžasu
&enthusiasmu překřičel několikráte řečníky. Žiwá, o
lmiwá wýmluwnost, &kterauž p. Janvier učení pana
de la Mennais wykládal wzbudila mezi četně shromáž
děnými právmiky to neywětši obdiweni; zwláště mlá
dež Francauzská slyšela zgeweni neznámého Bohasney
žiwěgším wýgewem radosti ; práwnjci zapomněli, kterak
muž, gimž město Angers Wším práwem honositi se
může , na gegich bogišti palmu neobyčegne', nowe' wý
mluwnos-ti gim wytrhl ; oni zapomněli, že kněz katoli-
cký gim ukázal, gaké witězne' moci slowu řečnika pe
Wne' přeswědčeni dodáwá, kterak obraznost a učenost
historická nowým, neočekáwaným způsobem ty neywáž
něgši otázky gest s to rozhodnauti. Před těmito moc
nými aučinky ustaupila wšeliká žehrawost, a pan Jan

Časmis ). Katol. Duch. IV. 2. 10l l
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v_ie:i pan Lacordaire byli , ačkoli celé odpoledni až do
hluboká noci řečnili , & roelanci pozornosti poslouchání
ashlahopřánim takořka zasypáni. Tí tři obžalowanci
byli od Jury za newinué uznání & následownč od při—
scdnjho saudu za swobodne' wyldášeni. Obecenstwo,kte
rčž geštč o půl noci hogně shromážděno bylo, gewilo ra
dost swau nad š'taslny'm skončením této rozepře s ná

ramným plesánim &rukama tleskánjm. —- Tento gest
konec onoho procesem-, kterýž w letopisech cirkewnich
znamenité misto zasluhuge, &pro Katoljky francauzske'
gistě hez důležitých následků nezůstane.

Srozepři tanto není toliko swoboda cjrlcwefran
cauzské rozhodnuta , nýbrž i také k smíření mnohých z
newědomosti zhlaudilých křesťanů s cjrkwj obecnau zá
klad položen.

Treslnj policegni tribunál města Lille wydal 'toroz
bodnutí, že nadáwáni „Jesuitů“ slowni bezpráwi gest
(verbalís íniuriaJ Dle téhož nálezu byly dwě osoby,
které gis-tého nolára timto názwem pogmenowaly, k 16
a 25 franků pokutě odsouzeny.

Ze SWedska. Gin-o onoho s]awne'ho dne, w
němž před lisici letyr w králowstwi ŠWedske'm křesÍan
stwi uwedeno , 28. Listopadu m. r. ohlášeno bylo hla—
wnjmu městu 200 ranami zkusů. Geho Gasnostlírál
nemohl pro malau nedůžiwost této s]awnosli w prwni
neděli adwentni býti přítomen ; wšak králowá , králo
Wec a krůlowny byli w hlawnjm chrámu. Zwláště sla
vvně konala se tato cirkewni památka w hlawnim chrámě
Upsalskén1,gakož i z gíných míst wehni zagimawe' Popi
sy této slawnosti se čten; žádný wšak není tak srdce
gjmagici, gakoz Střižniho oslrůwka (Scheeren-Insel)Biór
ko nazwanc'ho , genž k zádušjAdels'ó (u Upsaly) Patří.
Neb zde k tomuto ostrůwku připlaul sw. Ansgar, apo
štol zemi půlnočnjch před 1000 lety, by swěllo Wir?
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Kristowy zde rozžal. Osada tamněgší z celého okolí
shromáždila se tam W průwoclu mnohých slowatných
osob &křeslauů a slawila zde služby Boží , ač tu sice

žádný kostel giž nestogí ; .wšak tito slavvitele' wstaupili
nicméněna půdu poswální; neb, gak gistý šwedskýlist
se pronáší, „geli kde země swatá, tedy zagisté tam,
kde prwní giskra wíry křesiauske' rozžehnutá mrákoty
;;rwawé oběti lidské přinášegícího pohanstwa zapu
díla.“ Po dokonaných službách Božích učiněna byla
neneznamenitá zbírka na založení památního kamene
na ostrowč' Bíórkó. Žel! že tato sekulární slawnost
spolu spogena byla Po celém Šwedsku spamátkau ode
wzdání augsburské konfessí. —

NVKielu wyšel na swětlo : „Náwrh kžádostí na ně
meckáknížata“o powolení, aby wolno bylo wšech zcwnz'tř
njc/z náboženských forem se odříci.

Z P aříže dne 24.Unora. Generálůw Lieutenant
Gazandal zpráwu biskupu Marseillskc'mu, že se naříze
ním wlády zemská powoluge, by Kapucíni budaucně w
oděwu řeholním weřegně rhodíti mohli. (Gaz. d. Midi.)

\!Včera wneclěli byly opět we wšech kostelích Pa
řížských služby Boží gako obyčeguě slaweny. Au
ředníci (Maires) (loslali příkaz w kostelích swe'ho okr
šku slawue' mši sw. přítomni býti. Praefekt byl Wchrá—
mě Notre-Dame, a po službách Božích ohledal sám oso
bně ty škody, které zewnitřek téhož chrámu a sakri
stie w Posledních dnech trpěly. (Messager)

Znamenitó král. pruské nařízení.
Králowský Zemský rada Nyskc'ho krage (Neísser

Kreis) pan Josef.Memheugrozeslal dne 8. Listop. 1830 na
sledugící cirkulář: Důznamem wysoke'mu ministerium
wnitřuích důležitostí a policii z Krakowa zaslaným na
byli gsme le' wědomosti, že se do tohoto města mnozí
přewlečení Jesuite'U) wluzugí, kteří zwláště w ny

O.
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něgšim čase welmi nehezPečni býli mohau; protož
se wšem mistným nuřadům nařizuge se wšj bedliWostj
na to milí pozor, by žádnému Jesuitowi we zdegšjm
kragi ee zdržowati nedopauštěli, a gednoho každého po.
cestne'ho Přicházegiciho z Krakowa, genžby passem od
polícegni direkci opatřen byl, kterýby dle předpisu od
zdegši Residentury nebyl Potwrzen, a tento pocestný se
giuák co nepodezřelý wyka'tzati nemohl, bez prodlení
nazpět za hranice zaslali, a pakliby pomeznj mista giž
byl přešel, geg kdálšimu wyšetřeni ke mně odewzdali.

Z \Vla ch. Geden z neyznáměgšich lékařů wla
ských Dr. Minzi, rodilý žid , přigal 1. Února w Římě
sw. křest. K obrácení geho přispěl Welmi zaslaužiljr &
důmyslný Pan Drach, který, gak známo, dřiwe sám.
rabínem byl.

Z půlno ční Am er iky. Klášter Saleeiánekw
Georg-Towně (u W'ashingtona) pod zpráwau p.“diee
lera neobyčegně se zwelebuge. Byltě roku 1816. od pe.
peže Pia VII. potwrzen, po smrti pak tehdegšjho arci.
biskupa Baltimorske'ho giž téměř na mizinu Přicházel.
P. Cloriviere, ředitel kollege Jesuitské W Georg-TOWně
ugaw se geho wněkolika le'tech ktakowe'mu kwětu ho
přiwedl , že gegich školu pro děwčala negen děti rodů
katolických, nýbrž i dcerky rodičů protestanskýchhog
ně nawštěwugí. W témž klášteře žige také nyni
Ex-cjsařowna z Mexika, wdowa Iturbíde'owa, Donna
Maria Huarte s třemi dcerami swý'mi; čtwrta't umřela
dne 2. Řigna wkwetaucim wěku 16 let, an se žádost
gegi řeholní raucho přigmauti , na smrtelné posteli wy—
plnila.

Z Íii ma dne 1. Března. Geho Swatost Papežská
Řehoř XVI. ráčil wčera pran tagnau koosistoř držeti,
kde před tim w sezeni weřegne'm Geho Swatoat kardi
nálům Inguanzowi y Ribera, arcibiskupu Toletanskc'mu,
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Cienfuegowiy Jovellanos, arcibiskupu Sewlllskčmu, &de
Rohan-Khabotowi, arcibiskupu Basanconskčmu čerWe
ný klobauk gest podala , &Advokát konsistorni pan Al.
herghini giž po třetí kanonisačni při z strany“ blahoře
čení ctihodného služebníka Božího P. Paula de la Croix,
zakladatele towarystwa Passioniatů byl zastáwal. ——\V
tegnc'konsistoři předloženibyli: Za arcibiskupa Rhodu—
ského in part. P. František Xav. Carvana, arciděkan
men-Opolitske'hochrámu w Maltě. Za arcibiskupa Praž
ského, dosawádni biskup Králowe' . Hradecký, pan Aloys
Josefhrabě KolowratKr-akowský. Za arcibiskupa Gněz
dnčnskěho a Poznaňske'ho, pan Martin Duuin , pro.
hošt metropolitske'ho chrámu Poznaňske'ho; za bisku
pa w Bosně & Sirmii dosawádnj biskup stolice Krá
lowského Belehradu pan Pawel Matěg Šulčič ; za
biskupa Kaceresske'ho na ostrochh Filippských p. Jan
Antonín de Lillo, dotud biskup Amatsliý in part.; za
biskupa Valladolidske'ho p. Jos. Antonín Ribadeneyra,
Auditor Boty římské; za biskupa Parmenske'ho, p.
Vital Loschi, vikář kapituly w Parmě; za biskupa W
Pergamu, p. llIorlachi, kněz z diOcesi Pergamske'; za
biskupa wVentimilii, p. Jan Bapt. de Albertis professor
gazykůorientálních na universitě Genewské.

Z Baworska. Králowske' řízeni Isarského _kra
ge obdrželo ode dne 29. Listop. m. r. rozkaz, bywusroz
umění se s arcibiskupským ordinariátem 2 strany zalo—
žení Lyceum we Freisingu a potřebného na to nakladu
swé mínění na gewo dalo. Následkem téhož neywyššiho
dopisu uwolil se pan arcibiskup IlIuichowo—Freisinský k
tomuto založeni na dotaci 25,000 zl. přidati.

Z Diócesi Limburské dne 1.9.Uuora.Onen
nádherný katolický chrám, genž we \Viesbadně, bla
wnim městě we'wodských nasawských kragin, k do
konáni giž se blížil, loži w řiceuinách; dne 11. U—
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nora po odchodu dělníků so sesul. Udalost tato mno
lic' hluboce zarmautila; některé rmautí ztráta welike'
summy peněz, které tato katolická osada po mnoholc
tc'm sbírání swelikau těžkoští gest uskládala, gešto ny—
ní w prachu leží , giní spatřugí w Pádu téhož Btawení
truchlivvýr obraz pádu téte'ž církwe W oněch kWetaucích
kragích, kdež tolikeré požehnané památkyr gest pozů.
stawila. \rVšak necht slaupowe' mramorowí, kteříž dům
Boží krásiti měli, wrozwalínách leží, gen kdyby slau—
powe' žiwí k podpírání wěčněho stawení Kristowa po—
wně stáli. Těžší naplňuge nás zármutek, an nadarmo
se po těchto ohlédáme, než že weleslawené dary wý
wodske' welikomyslnosti rozdrcen)r gsau.

!? 0 'W ý š e n í.

Dosawádní swětící biskup &probošt olomucke' me
tropolitske' kapituly, Pan Ferdinand Jlfaria hrabě Chotek
zC/zotkowa aÍVognjna gest od Geho c. k. Gasnosti za bi

skupa Tarnowske'ho pogmenowán. Též ráčila Geho cís.
král. Milost polnímu konsistornímu řediteli Bz'llígowí
wzhledem znamenitých zásluh, kterýchž po mnohá le'ta
gak W duchowní zpráwě wogenske' , tak i we wyšších
hodnostech militárního duchowenstwa sobě dobyl , za
apoštolského polního vikáře wogska milostiwě usta—
nOWíti.

U m r t
ZBlučina. Dne 24. kwětna otřetí čtWrti na sedmau

hodinu wečerní ztratili gsme našeho \Vysoce Důstognčho
Pana biskupa TVa'clmuaUrbana .Ry'tjře Stuf/era. Nesčísl
ných zásluh o swé biskupslwí (Apoo. 14, 13.) wzal &nesl s
sebau před trůn Neywyššího biskupa k saudu odplaty
wěčne'; apamátku We swe' di'ocezí zůstawil, která (Ecel.
45, 1.) w požehnání u wšech nás zůstáwá. VV. I'.
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Wáclaw Leopold, Kníže—Arcibiskup Pražský &c.
(Dokončcan

Něž iostatni záležitosti paslýrske'ho auřadu swé
ho zastáwal W'áclaw Leopold se slegnau wěrnosti &ewě
domilosti. Gsa wšem konsistornim wygednáwůnim při
tomen, měl ustawičuý přehled wšechněch Prací, wypra
cowal sám wše neydůležitěgši , & gewil wůbec nema
]au horliwost o swůg auřad, kteráž mu i w geho
churawosli spočinauli nedala, nýbrž až teprw se žiwo
tem geho uhasla. 1Maudre'mu geho řízeni diky wzdá
Wšarcidímcezza ustanowenivíkariátnichbiblioték,
dOWedeno, že na winici Páně pracugiej chudší ducho
wcnstwo u wčdecke'm swém wzděláni wždy pokračo
wali může. Za geho wlády byl blahoděgný , wšak giž
klesagici ústaw pro učitelské wdowy & sirotky nowě
zřízen &tak zvreleben, že giž nyni blahodárně aučinko
wati může.

Geha snahau byla slawnost wánočnjho gitřnj', kte
ra'ž r. 1806. pro některé nepořddky we wšech českých
dz'čícczjchna rannj hodiny odložena byla , po dwadcjti
létech knemale' radostí a ku wděla'nj wšechněch katolj—
ků opět o půlnoci slawena.

Zwláštni předmět pastýrskě geho starostliwosti byl
ceho alumna't. Přeswědčiw se hned po nastoupení ar
cibiskupstwi, že pro 151 i pro 160 alumnů dwa Před
staweni nepostačugi, uslanowil geště třetího &platil
sám až dole'ta 1823, kterc'hož roku spirituál ustanovven
&z k. náboženského důchodu placen byl. Nápodobnč
dop1ňowal i přigem druhého předstawene'ho, pokudž
tento zweřegnóho důchodu plat swůg we widenskěm
čísle dostáwal.

Gemu gest seminář diky zawázán za nynšgši, po
třebám naších časů cha přiměřená prawidln, za dobře
zřizeuau nemocnici a za mnohé ginó znanenite' optawy,
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zwlášlě za oprawy zahradních stawení, nepřípominagic
ani giných dobročinných darů , peněz totiž, bibli abro—
viářů, gimiž byl ročně alumn)r podarowal. Geště w
posledni swé Wůlí prokázal \Václaw Leopold dobročin.
nost swau semináři, odkázaw mu hognau swau příru
ční knihownu.

Gak mile se přigmy geho zmnožily, rozšířil sei
okres aučinne' geho lásky k bližnímu. W'šickni dobro
děgni ústawowe' pražští, gichž w tomto hlawnim městě
hognost, wšecka užitečná podnikání po králowstwi,
zwláštně wšak náboženské ústawy milosrdných bratři,
Alžbětinek a UrSulinek měli geg neyhorliwěgšiho &
neyaučinliwěgšiho ochránce; chudí wšeho druhu swého
otce a dobrodince achudi žáci welikodušne'ho přizuiw
ce. Wgeho alumnátu obdrželo 100 studugicich, genž
k posluhowáni alumnům při gjdle ustanOWeni , a za to
neypotřebněgšj strawau zaopatření byli, na Wlastnj ge
ho náklad denně chleba, a 25 : nic/z mimo to i po
třebný oděw abyt w semináři, magjce gednoho praefe—
kta za dozorce. By to wšak i po geho smrti geště
trwalo , odkázal pražskému semináři 10,00021. stř. s tím
záwazkem, aby z wyplýwagjcich auroků oněm chu
dým žákům přilepšeno bylo.

Hned při swe'm nastaupeni odewzdal tehdegšimu
panu neywyššímu purkrabímu 16,000 zl. k podporo
Wáni pražských chudých, a když 1. 1817 Císařem Pá
nem privátni gednota k uleweni na některých mistech
panugici bídy W králowstwi českém zaražena byla, při'
spěl \Václaw Leopold gakožto skutečný spoluaud dwad.
citi tisíci zl. A když mu po čase zbytečných 8000 zl.
z peněz těchto nawrňceno býti mělo, darowal ge k za
loženi práwč tehdáž wznikagícjho národního museum,
gež i napotom znamenitými rukopisy a'prwotisky obo
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hacowal. *) On Weš'kere' swé přigmy pozorowal wůbec
za zasljbenj pobočných a za pode chudých, & Snažil se
poctiwě, gakožtol wěrný hospodář , k rozmnožení cti
Boží & Wprospěch swých bližnjcb ge wynakládati.

Stakowau tc'ž chwalitclmau horliwosti šelřil \Vá
claw Leopold oprawowánim wrchnostenských patronát
njch i hospoda:-skýchstaweni, lepšenim ' lesů, wzdělá
wz'mimsilnic, wydobýwánjm železné rudy, šlechtěním
owčjho dobytka &zlepšením hospodárstwi wůbec po
wínnoslj swých gakožto požiwatel časný arcibiskupsliých
statků. A že gakožto gruntowni pán, také dnšewniho
blaha swých poddaných pečliw byl , toho gsau důkazem
dewět na arcibiskupských panstwich nowě stawených
škol, ustanoweni &nadání mnoha prw nebýwalých uči
telů, nařízení, aby w břežanskó zámecké kapli každou
neděli a swátek pro wzdálenc' swe' fary osadníky služ—
by Boži konányr byly, a posléze posledni geho wůli
učiněné dwoge nadání, kaplana totiž aspolu kateche
ty w Břežanech , aby zawedene' služby Boží tamte'ž na
pořádkonány býti mohly, a druhé kaplana wČešlicich,
klerýžby Wneděli a we swátek WDobřegowicke' záme
cke' kapli služby Boží zastáwal. Základní kapitál pro
Břežanyrgest 000021. a pro Dobřegowice 3000zl. Wše
na stříbře.

Neykrásněgší památku užile' swé mysli zanechal
Wáclaw Leopold založením dwau reálnich škol, w
Rakowniku & w Liberci, z nichž onano k hosPodársko
technickému, tato komerciálnimu wzděláni wlastenské

*) Mohloby se snad zdáli, že tu pochlebowáno, kdybychom
wše obšírně udali , což \Václaw Leopold neyraděgi w tichosti
působil; gedno budiž nám gen podotknami geště dowoleno,
že totiž na wystawčnj \vyhořclého řjmského chrámu Páně sw.
inla, řjmské stolici, gjž powždy snewyWratltedlnau wěrno
mi u neyhluhšj uctíwostj oddán byl, na důkaz tétéž swé od
danosti giž ]. 1825 tisíc kusů dukátů obětowal.
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mládeže slanžiti má. Wence bylo w Čechách lakowých
škol potřebí, ale pro nedostatek základního kapitálu ne
bylo lze na to pomysliti. Odobro swých sobě swěře
ných wždy pečugici pastýř postaral se w tiché soukro—
mosti o takowýto základní kapitál. Ncwygewiw swé
gmeno předložil skrze provinciáln řádu pobožných škol
wysoke'mu řízeni zemskému náwrh k založení těchto
dwa'u škol, obětowaw k témuž aučelu položený giždři
We u tohoto řádu kapitál, který do posledního řigna
1830 saurolcy až na 104, 905 zl. stř. wzrostl. Šlechet
né takowc'to podání bylo wděčně přígato, a k uskuteč
nění i hned pokračowáno. Rakownická posud triviální
škola byla neyprw &powoleuim wysoké zemské wlády
za hlawni školu powýšena, z piaristske'ho řádu direk
tor aspolu katecheta , a učitel čtwrtc' klassy ustanovve
ni , a onomu 350 zl. , tomuto pak 30021. stř. ročního
platu ze základního kapitálu wykz'nzáno. S takowýmíto
ustanowenimi byla tato hlawni škola dne 1. listopadu
1829. slawně otewřena. Obáwage se \Václaw Leopold
pro swau zmábagici se churawost, že se uskutečnění
gmenowaných těchto dwau ús'tawu ztěži dočká : byl při
nucen w posledni swe' Wůli ode dne 25. března 1330
proti swému Prwněgšimu předsewzeti zakladatelem těch
to dwau reálnjch škol se gmenowati, abyr tudy prawa
nabyl, další určeni těchto fundac ustanowiti, což ginák
zwoleným swým nastrogem, provinciálem Piaristským
toliž, Wywesli mjníl.

L. 1818. poctil náš neymilostiwěgši zeměpán WVá
clawa Le0polda welikým křjžem c. k. rakauskc'ho Leo-—
poldowa řádu, & dwě lc'ta pozděgi opět neywyššim u
rčením, aby G. c. k. wýsost arciwe'vvodu Rainera 5 Go
gi k. wýsosti princezkau ze Savoycn-Carignanuw hla
wuim chrámu Páně pražském oddal. Mnohé důkazy
prawdiwe' wážnosti, gakowóž při této Příležitosti cti.
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hodnémn kmctu od našeho neymilostiwěgšiho zcměpá
na & weškere'ho Geho oswicene'ho domu prokazowány
byly, činily mu tuto samu w sobě giž radostnau Slaw
nost geště radostněgši, a byly mu dražší památkau, než
slkwostný pontifikální křjž, nímž při tétc'ž slawností
od G. G. Milosti darowón byl.

Měsíce prosince ]. 1822. na den sw._Lucie slawil
paclesáliletau slawnost swe'ho kněžstwi iiše w břcžanskč
zámecké kapli , a ]. 1826. wšeobecné cirkewni milosti
we' le'to. Gakkoli ctihodný stařec u weliké wzdáleno—
sli ode'swěta žil, a poslední léta často boleslnýmí a
dlouhými nemocemi, genž mu podzim žíwola gcho luzc
kalíly, nawšlěwowán byl: předce sobě zbožnau modlit
han prodlanženi žíwobyti swého na Bohu žádal, aby se
prwnj stoleté památky za swatého wyhlášenj blahosl.
Jana Nepomuckého, weleclěnc'ho ochránce českého, do
čkal. Iwyslyšel Bůh taužebnau žádost osmdesátiletého
lunela. Připrawiw wše, cokoli k zewnilřni skwost—
nosti tc' slawnosti , gakož i k powzbuzenj a powýšeni
pobožnosti potřebně býti se zdálo, slawil r. 1829 ode
dne 29. kwětna až do 15. čerWna u přitomnosti mnoha
cirkeWnich knížat a prazlálů, welikau tulo slawnost,
kteráž oslawowánim znamenitého hrdiny wíry &ctno
slij neyprwč neskončenau moc, swatost a milost Boží
weškcre'mu swělu hlasitě oznamowala, hřišnikykohráa
ccni &kpokáni, zbožné k zmužile'mu bogi &selrwánj,
wšecky pak k čisté &aučinné lásce k Bohu ikhližnimu
slawně i aučinliwě wzlmzowala. Neywraucněgši žádostí
swe' učiniw se účastným ZWOlalblažený kmet, Simconu

nápodobně, Wpastýrske'm swém listu pln srdečných díků
hlahe' důwěry: Nyni propauštjš , Pane, služebnjkaswé—
ho podlé slowa iwého w pokogi ; neboř oči moge uviděly
S])asenj twé .'
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Skwostný ornát z druhého zlatohlawu , gegž \ "á
claW Leopold k vywýšení nastáwagící slawnosti pro
celau kapitolu byl kanpil , &tétéž kapitole darowal, zů
stane powžcl)r krásnau památkau zbožného dárce , kte
rýž památku slawnosti této mistrnými, w Medioláněhi
tými stříbrnými abronzowými pamětními penězi i také
potomkům dochowati se snažil; krásněgi wšak upew
nil tuto památku ustanowením & nadáním dwau Zpo
Wědlníků W pražském hlawním chrámu Páně, založiw
k tomu kapitál 20,000 zl. stř. , čímž neyzgewněgí doká
zal, že aumysl geho při příprawách kslawnosti té apři
samé slawnosti žádný giný nebyl: nežli rozmnoženj cti
Božj a spasenj wěřjcjch.

Po skončení této íuhilární slawností žiw byl lVal—
claw Leopold při ustawičně rozmáhagícím se umdlívvání

& uhýwání síly gelště celý rok, po kterýžto celý čas k
blízké smrti swé se wší oprawclowostí, gakéž kfak dů
ležitému okamžcní potřebí, & s náhožně křeslanským
odewzdáním se do newyzpytatelné wůle Boží, se při
prawowal. Mezi tím slawil také geště na den pamá
tní sw. Bartoloměge r. 1829 padesátiletau památku swé
ho za kanowníka při pražské hlawní kapitole zwolení,
konage neyswětěgší obět poděkowání u hrobu sw.Jana
Nepomuckého; —- pak nato wměsíci kwětnu následn
gícího roku slawíl ono od Geho swatosti papežské Pia
Osmého, při geho na stolici papežskau dosednutí pro
hlášené —- pro Českau zemi ale na rok 1830 odložené
milostiwé léto.

Učiniw swau poslední wůliodewzdel gi hlaan kapitola
ke schowání, aznamenage, žeuwětšísíle nemocnaň do
lehati počíná, žádalweřegně, u přítomnosti mnoha kano
Wníků, zámeckého duchowenstwa, aswých slaužících,
swátostmi umíragících zaopatřen býti. KanoWník Neu
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mann,geho Zpowědlník &spolu býwalý wěrný a mnoho
letý průwodce na cestách při kanonickém wyšetřowání,
tuto poslední službu lásky s neywělší nábožností &
srdcem bolestí a zármutkem přeplněným gemu pro
kázal, gsa nad ztrálau swe'ho tak důstogne'ho a milo
wane'ho W'rchního Pastýře lítostí pogat, & těmi geho
nábožnými, swaté k Bohu lásky plnými slowy příkla
dně wzdělán &proniknut, gimiž ten důstogný Nemocný
swčla odlaučen, &s Kristem býti taužebnč sobě byl
žádal. Se srdečným děkowáním a otcowským žehnáním
odpuštění bera, se wšemi přítomnými se laučil, a těše
ge blaženau naděgí brzkého s nimi se shledání W
domě Otce nebeského, do gegich nábožných modliteb

se poraučel. -—--Ale geho posledni hodinka nebyla gešlě
přišla! -— Pán žiwota asmrti ráčil gešlě mimo wšecko
nadání geho žiwohylí o několik neděl prodlaužili, po.
přáw mu indy gešlě 'té radosti , že ono pro letopisy li
teratury Welmi důležité podnikání pražské filosofické
třídy, prostředkem wyd-ání starožitného spisu: Codex
l.)ecanorum fac. philos. swau ohyčegnau štědrotau pod..
porowatí, &gegí přípís, wktere'm city neyhlubší ucti
WOstite'to Fakulty k němu gakožlo swe'mu neystarší—
mu spoluaudu podotknuty byly, čísti mohl. Po málu
pak dnech na to usnul w Pánu welmi pokogně anábo
žně r. 1830. dne 14. čerwna W 81 roce wěku na wo—

dnatedlnost &zapálení plic, — poslední z rodu swe'ho.
Geho mrtwe' tělo bylo, dle weyslowně pronešene'vvpo
slední wůli žádosti, Whlavvním chrámu, asice w kapli
hrabat Kinských nacházegící se hrobce hned podlé rak—
we předka swého Antonína Petra hraběte Přichowské
ho, slawně uloženo.

\V geho poslední wůli spatřuge se týž samý duch,
gnkýž Wáclaw Leopold za času swého žiwoby-tí w zá
ležitostech statků zádušních progcwowal ; nebo't wše
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oku swan pozůstalost — swygimage skrowne' dědíctwi
pro swe' přátely -— gímž wšak giž hned za swe'ho ži
wobyti welikým býwal dobrodincem — na samé du—
chowni a nábožne' úmysly aústawy a na odměnu swých
slaužicích obětowal &odkázal.

Mimo swrchu giž podotknuté ústawy ohsahuge po
sledni wůle \Václawa Leopolda geště uásledugjci ná—
božná ustanoweni:

2 ——3. Na každoročně držano' památky za du
ši zemřelého a na mše swate' do rozličných chrámů w
Čechách 14000zl. stř. s tim doloženim, aby z wyplý
wagicich auroků zrůstagici wýnos na chudé domáci kaž
doročně obrácen býwal.

Q. 2. Na den geho úmrtí aby za geho duši od pěti
neymladšieh kanowniků mše swate' konány byly, aza ně
po5ti dukátech na způsob odplaty pogištěnoawyplaceno
bylo. Na den pak slawení služeb Božích za zemře
le'ho aby sto mši sw. gak od pražských tak i okolních
kaplanů & gínýeh chudších kněží konáno, a za každau
geden dukát odplaty dáno bylo.

Š. 3. Na slawnau weyročni památku za w Pánu ze
snulého W hlawnim chrámu Páně položí se kapitál
18000 zl. stř. 11 W Litoměřiekc'm biskupském chrámu
1400 zl. stř. s tim doloženim, aby z wyplýwagicjch au
rokú na olmu místech 30 zl. stř. mezi chudé k rozdě
leni přišlo.

Podobně na weyročni slawnau památku za mr
twč, a 48 mši sw. W Děčínskc'm, Garticke'm aKlá
šterecke'm kostele; pak při Bernardicke'm kostele, kdež
geho otec, a W Buděgowske'm, kdež geho máti po
hřbeni gsau, kapitál po 2000zl. stř. pro každý tento
chrám odkázán gest, s tan wýminkau, aby z auroků
gich 1521. stř. na každém tom místě chudým tam by
dlícím ročně uděleno bylo.
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š. 19. Pražskému domu chudých u BW. Bartolo-—
měge — též w nowě zřízenému ústawu pro chudé, pak
ůstawu pro slepé, hluchoněmé, &sirotčímu domuu sw.
Jana Křl. po 40021. stř.

š. 20. Pražskému nuznc'mu lidu po domích 200021.
2 gegichžto auroků aby ročně na den geho narození 10
nuzných obywatelů poděleno bylo.

Š. 21. K rozdání mezi chudé na panstwích arcibi—
skupských, 640 zl. stř.

Š. 22. K lepší weyžiwě učitele WeZwoli &wGir
šanech ——pak pro učitelowa pomocníka na škole Bře

žanské kapitál 12002l. stř., &k nadání zámecké kaple
WBřežanech 64021. stř.

Š. 23. Zlatý , černě emaillowaný prsní kříž s rau
tami , &prsten smodrými kameny &18ti rautami Lito
měřickému biskupstwí.

©. 26. \Všecka do Břežanská kaple gcdnaná mešní
mnoha a potřebné nářadí , kalichy, prádlo . . . se při—
řknau a přiwlastní téte'ž kapli.

š. 30. Pražskému arcibiskupstwí magínáležeti wše
cky od arcibiskupa Salm -Salma zděděné akaupené ko—
stelní wěci; pak tři krásné rochety, tři též takowé al
by, wšeckyr infule, pontifikální knihy apontifikálníná
řadí na cesty ]; visitacím, a 6 welkých postříbřených
oltářních swícnů.

A toli gest gen nástin dobročinnosti Důstogného
wrchního Pastýře, genž co wzor prawe' nábožnos-ti, ne

unawené pilnosti u wykonáwání swého auřadu —-—&

aučinne' láskyr swé swěřené předcházel, &tudy sobě ney
krásněgší & neytrwalegší památku we Wděčných srdcích
wzdělal, gake'žžádné lidské ruce zkowůamramoruwy
stawiti s to negsau! -

V. P.
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Opraweni Omylů.

We swazku I. běhu ročního 1830. časopisu tohoto,
w pogednáni : Kněží, dwogj ctí hodní, str. 47. brzy Po
začátku wypuštěny gsau dwě řádky“rukopisu; má tedy
chybná průpowěd' takto dosazena býti : Ztohoío Paw—
lowých slow přeloženj , zdá se, že pozustal kněžský
titul : ctihodný, dwogj cti hodný , honorabz'lís, (kterýž
dosawdd duclzownjm pastýřům od předs'tawenýck i ne—
předstawených se dáwá.) * Půwodnj text'pak znj takto:
60 min;. . . .

Str. 47. řád. 12. čest zewnz'tř, čti čest, zewnz'tř
Str. 53. řád. 17. měgmei čti měgmež.

Konec te' stránky po brali má nasledowati: (]xÍéžÍJy
i ti, gz'chžfogest poctjtz' podzřjzené kněžstwo, zaslaužz'
Zý ohled brali na ty , kteřjž: na wz'nz'cíPáně potn'e mu—

sj pracowatz', na nichž celý Apoštolský auřad Íežj a
kteřj hned :. ra'na nesan břemeno dne a horka, by alespoň
rowní učinění byli těm , a nemuseli wždy wzadu sia'íi
za temi, kteřj nzagjca síce kněžské poswěcenj , kněžské
ale práce se ani neiknuli.) ** Pak ieprw & t. 6.

Na konci téhož pogednáni státi mělo gmeno Spiso
watelowo w začátečních pismenách: J. Fr. A. K.

I. SW. 4. roč. běhu.

Str. 40. řád. 1. Průpowěd', wypuštčnim několika
slow, neauplnau takto doplň: „Mění gsau &magi i po—
hané srdce útrpnostz' a lásce dostupné; ale každá ctnost,
tudiž idobročinnost potřebuge powzbuzenj & častého
cwičeni.“

\Vótc'm pak řádku na te'ž straně má státi po otáz
ce: „ZákonelnÉP“ misto „Gen“ — Ten.

*) a **) \V záworkách gednák tuto podoiknulň mjsta nenale
zala se w Rkp. p. Spisowatele.
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Ha'wa ďomgcáševe' 'vó mlo'v xarěxets.

Veritas est dulcis et amara; quando dulcis, pascit; quando
amara, curat.

S. Augustinus.

Quid fortius desiderat anima, quam veritatem?Leo



LPOGEDNÁNL

1. Proč & gak by se měla láska ke čtenj
a samočinnému studowánj u mladého duchowen—

stwa zbuditi a zachowati?

Od Fr. J. Bogenického.

„Nunquam sis ex toto oiiosus; sed autlegens,
aut scribens, aut orans, aut meditans, aut ali—
qnid utilitatis pro commuin laborans.“ Thom. a

Kempis lil). I. cap. 19.

Buchowni by snad potřebowal nabizeni ke čte
nj astudowáni? Neni to pobizeni wčely ke zbi—
n'mi medu? Gukéž zbýxyá duchownjmu radosti,
poldi mu knihu wezmeme? Zbawen sladkého ob
cowz'mjsmatkau, otcem, saukrewnými a přihaz—
nými; wylaučen ze středu swých milowaných
stoupenců na studiích; gen na swůg osamělý
pokogik obmezen, a w tom často pod twrdau
zkušenoslerislowých slow: (Mat. X, 36.) „Ini—
mici hominis domestici ejus, — dost bolestně se
wřen, nemělby ani knihy při ruce míti, kteráby
tesknost geho mirnila, samotu sladila, duši gas—

-c- *
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nila, a srdce přes těsné prsy šířila i pozdwihla?
Kněz sám by se té wěrné společnice swého mla—
dého wěkn, té gedinké přítelkyně, skterau smě—
le olloditi a přebýwati může , tenkrát štitil , kdy
gegi lásky, rady a útěchy neych potřebuge? I
toi se zdá Wěc nemožná !

Tak gsem igá se před šestnácti léty domní
Wal, an mně, knězi nowěswěcenému, můg wele
učen),r děkan prawil, že mu nicneni protiwněgši
ho, gcko kněz, který se celý týden po knize neo
hlédna , čjsti hy zapomněl , kdyby ho potřeba
nenutila , aspoň Wpátek s některým kazatelem se
poraditi. Neznalt gsem tenkrát kněze geště w
geho domácnosti, krom gednoho, gehož ale dn—
se, gako omylem do lidského těla se dostawši,
giž tenkrát w nebi splýwala, když tělem geště s
lidmi obcowal—ach, žei takowé spogeni dlanho
trwati nemohlo! — (Swét trpj ztrátu, když
ctnostný a mandrý kněz záhy umírá.) Toho gsem
znal; toho geště dnes slzawě pohřešngi: giné
ale neznal gsem, leč při oltáři , na kazatelně a

we zpowědnici; a mage hlawu plnau pastorálních
prawidel na zábawy kněžskému sta'wu slnšici,ne—
mohl gsem owšem slowa mého děkana swidina

mi swými tudjžporownati. Než brzo gsem zna—
menal, že můg děkan na zraku netrpěl. Poznali
gsem a znám po dnes muže duchowni — skwě—
lé to ozdoby stawu kněžského ——genž ctihod—

nými šedinami giž přikrytí , zkušenosti a učeno—
sti oscheni, přede každau hodinu, kterau sobě
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bez ublížení swětěgšich powinnosti uprázdniti
mohau, geště uměnám ochotně zaswěcugi ; znám

;;poznáwám talgé mladé (luchownj ——slibný kwět
budoucnosti, — genžto newšednj Wzdělanostj ze
školopatření neunawitelnau horliwosti známosti
swé sir—"uia'txvrditi neustáwagi. Poznal gsem ale,
bohužel! muže duchownj zletilé imladé , genž
prach školní s obuwi setřewše, hlawu uměnjm giž
tak ucpanau mjti se domniwagj, že by se gimdo
ni nowého nic wegiti nemohlo; kněze gsem po
znal, kteří se knihy gako nepřítele děsj, &nikdý
(lřjwe zjwati nepočjnagj, než když se we společ—

nosti bratři řeč k literatuře buďže bohoslowni,
buďže swětské obracuge. Apřetlce práwě oni ne—
býwali swětlem neygasněgšjm stutlugice geště;
předeoni teď čas wybýwagici, &penize Wýlol'u'nm
naknihy utrhnuté wesměsmodlitbě ak almužnám
neobětugi. —

Znage wšak , co pobožný. Tomáš a Kempis
mínil , řka: „Abiicere omnia non licet, quia na
tura sustentauda est; requirere autem super—Hua
etqufe magis (lelectant, lex sancla prOhibet.“-—
Lib. III, cap. 26.; čta w tomto časopisu nedáw—
no, že Konstantin weliký Postiženého Wpohřeš
ku kněze swým cisarským šarlatem by byl při—
krýwal, a gsa mimo to sám swých nedostatků
sobě powědom, nemohu si tu nigak za účel sta
witi, watly swých (luchownjch bratři na podj—
wanau odhalowati, anebo smutné následky neu—

měléhopusobeni kněžského, gak pro cirkewKri
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stown, tak zwlaště.pro náš staw gmenowitě uwádě—

ti. Můg účel gest po uwedenj příčin, pro které
se nám ustawičné wzděláwati náležj,pauze někte—

ré prostředky nawrhnauti, nimiž by se toho cile
aspoň poněkud došlo. VVedemne k tomu slowu
čistá láska k cirkwi boží; wede mne wážnost k
mým bratřím; nabizegi mne k němu bolestné ú—
tržky, které pro některé nedouky často proti celé—
mu duehowenstwu na swém stanowišti poslau—
chatí a wywraceti musim; wede mne ale k němu
neywio slowo muže, který stegného z té strany
se mnau osudu zakusiw, že toho slowa swrcho—

waná gest potřeba, swětle okázal, a gemuž w tom
nepowoliti a newděčnosti se dOpnstiti gedno by
bylo. Mluwj tu bratr k bratřím Upřímě, abyne—
mohli mluwiti naši protiwnici útržnů; newylegi
swým pérem slowa gediného, k němužby mně lá—

ska neradila; ale nepotagim také gedinké myšlén
ky, kterau potřeba cirkwe, Wčku, našeho sta
wu, a okolnosti naši milé wlasti, ne giž po uších

šeptati, ale na střechách welíkým hlasem wola
ti Weli.

Prwnj pěstauní našeho swa'tého náboženstwj
byli z prostřed lidu sprostého zwoleni; při nich
nebylo žádné učeností, žádné sláwy zurozenosti,
žádného blesku z bohatstwj; ba o wšechněeh se
ani toho twrditi nemůže, žeby se před swým
powolánjm do apoštolského úřadu neposkwrné
nau swatosti žiwota byli zaskwčli. Gedno nač
božský Spasitel u wšeeh učedlnjků swůg zřetel
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obracel, bylo Přímé, nelstné , Poctiwé srdce při
zdrawých smyslích a zdrawý materský rozum.
Té poctiwosú zrádný Ischariot nemage, byl z
apoštolstwí wylaučen, zapleta se do osídel , we
kterých posledně každá zastaralá neprawost wí—
zne. Když pak po swětě giž kázali, dělo se to
podlé wýslowného rozkazu Páně (Mat. X. 19.)
bez příprawy , bez zpamětnéllo učení, a Přede s
takowým prospěchem, že toto nowčrozené ná
boženstwí geštč za gegich žiwota netoliko W Je—
rusalémě a w zemi zaslíbené kořeny pewné tága
10, ano i do wšech dílů starého swěta Wětwe
bugné rozkládalo. Tak rychlý zrůst náboženstwí
nadsmyslného, mrawům i smýšlení tehdegšímu
průčelím odporugícího, a to pod rukama kaza—
telů neumělých, newzdčlaných, gest také diw, přes
který gešlě žádný nezuaboh bez úrazu na swém
wtipu nepřešel.

Nežco ztoho wyplýwá? Čilito,že když prwní
kazatelé našeho božského náboženstwí lidé spro—
stí a neučení byli: také druzí, třetí a neyposle—
dněgší gen. z lidu sprostého, neumčlého,bez Wě-'
deckého wzdělání a bez příprawy na křeslanské
kazatelny a k oltářům našim obíráni býti magí?
Ano , to by ztoho plynulo ——gak skutečně ne—
učilci někteří chtěgí, kdyby naše náboženstwí gen
proto se bylo tak rychle rozmáhalo, že byli ge—
ho prwní pěstauni neumčlja neučení. VVšakne
síJr'()Štn.nst a neumělost učedlníků Páně; nýbrž
Bůh .fa'm šířil a rozmáhal na počátku nábožen
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stwí naše. „Neboř, dí Pán, ne wy gste, genž
mluwjte, ale Duch Otce wašeho, genž mlu
wj we wás.“ (Mat. X, 20.) Bůh sám Wládnnl
gich gazykem; Bůh přikágel prsem swé wšemo—
haucnosti to nowěrozené náboženstwí , pomáha
ge gim a potwrzuge řeči gegich nasledugjcj—
mi diz/vy. (Mar. XVI, 20.) Tak Boha i W pří—
rodě gednati spatřugem. VVšeckydary, kterých
nám uděluge, kryté gsau napřed we tmách ta—
genmých, wystupngícc pak pod naše oko, ge
wí weždy tak blízkau ochranu boží, že člowčku
k gegich začátkům se blížícímu, gen to diwno
býwá , proč geště ruku štědrého dárce nezahlí—
dnul. Zrno obilní skrýwá se podzemí, mlíční,
klíčí se, zniká a zrůstá, wšecko téměř bez při-—
činění člowěka; dozrage-li ale pauze činností ho—
ží, neshromážďuge se do stodol tauž činností. Gako
rodičům maudrým nowěrozené dítě na počátku ani
skoro z rukau newychází, pozděgi pak chůwám se
swěřuge,ne tolikéž učeným, gako wěrným, zdra
wým a ostražitým, &wšak při ustawičném Opatro—
wání rodičů:takiBůh,uwáděge naše lli'lbOŽCDShVí,
skryté Prwé pod korau starého zákona, w Synu
swém gednorozeném na swět, sám ge na počátku,
takořka, žiwil a pěstowal, odegda pak maličko, pě—
staunům ge swěřilgen wěrným, gen poctiwým, sám
Wšudy Duchem swým za nimi kráčege, cest)r ge
gich i gazyky zprawowal. Gako ale titéž rodi
čowé dorostagícímu dítěti netoliko wěrné, nýbrž
i maudré giž pěstauny ohíragí: taki Bůh swému
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nálmženstwi hned gak swé wětwe přes meze za—
slíbené země rozkládati počalo, pěstauna zwo—
lil, který ostrowtipnosti swau a učenosti, kdyby
pro nic giného, hlubokau uctiwost Wšech wě—
ků zasluhuge. Ci se neznal wyučenec Gamalie—
lůw do Wšech otázek školy Faresowé, ode ško

ly stoické málo se lišjcj? Neznal se do básle kra—
socitných Řeků? Nepogimal celé bágeslowi po—
hanu? Newěděl práwnj běh římských občanů?

Nepoložil do swých, práwem druhé Ewange—
lium řečených listů smyslu tak hlubokého, že
gen neyučeněgšjm wykladatelům pisma až na
gegich dno prohlidnauti možno? Akterý zapo
štolů může se mu w zásluhách orozšjřenj nábo—
žensth wyrownati? ——Toho tuším dosti býti
pro námitky takowýclygenžto swau wlastni ne—
Chutke čtenj a samočinnému studowáni rádi sprost
nostj swatých apoštolů žasliragice, učenost sta
wu kněžskému nepotřebnau býti prawi, ano za—
Winčlauchudobu swé duše hnedleby za powahy
apoštolské a za, ctnost wyhlašowali. Nepowa—
žugii, že nábožensth nedorostlé— naopak swět—
ské maudrosti, která w počátku wysoce učenau
mysli ařečj se rozhlašuge — Bohem na zázra
cjch nositi se musilo; že čas nestačowal , aby
prwnj kazatelé dwanácte anebo iwice let do škol
chodili, theologii studowali, gazykům se učili;
že tatéž sprostnosta neumělostapoštolů wzáměru
božím ležela, a že kdo gako apoštolé znedostatf
ku samočinného studowáni omluwu hledá, musil
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by se wykázali, že gako oni, střechy stálé ne
mage , z místa k místu putuge, chudobu a hlad
snáší, a z žaláře do žalářů se pro Krista zawě
zuge. Ginúk si čte, co sw. Pawel [. Tim. IV,
13 _- 16. každému znás welí, :) že w témž li
stu IH, ?. mezi wlastnostmi našemu stawu slu
šícími wýslownč učenost žádá: Oportet episco—
pum (loctorem esse, řecky: ()(,ďaz'uzovi. e. ad
(locemlum aptum.

Komu by pak potřeba samočiuného studo
Wání ztčchto slow geště (lost Woči neswítala, al
se , prosím, na círlcewní letopisy po wymření
prwníoh samým Ježíšem swčcených kněží ohlí
(lne. Na každé straně potkáwá se tam oko smu—
ži, gegiehž gména iw neypozdněgším wěku neto
liko pro nábožnost, nýbrž i pro učenost s hlubo—
kan uctiwostí wyslowena budou. Aby byli pra—
otcowé naši wýmluwných Chrisostomů, ostro—
Wtipuýcll Augustínů, učených Jarolímů, důmysl—
ných Athanasiů, krasomluwných Ciprianů, olmi
Wých Origenů, Wznešených Basileů, a na sta gi
nýcb nepokalenau skwělostí oswícených učitelů
neměli, kam by se byla octnula wíra gegich? K(le
bychom my potrawu neporušenou, swětlost, sílu,
zmužilau Setrwalost & zbraň kswému působení
nalezli, kdyby nás řízením božím plodowé ge—
gich oswíceuosti nebyli došli? Mnoho-li by me
(lle samo Ewangelium platnosti mělo, kdybylse
o gegicb rukogemstwí nepo<lpíralo? Mnoho gistě
zásluh získali sobě o rozšíření a upewnění kře
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sinus-iwi\všiekni li muži dnchownj, kteří za těch
dob bez wýtečné učenosti gen srdečnau Wýmlu
wnoslj Winicí Páně Wzděláwagjce slowa swú
elnostným žiwotem zúrodňowali, gegichž gména
se owšem do knihy žiwota, ne pak na strany le
iopisů dostala: než slaupem prawdy gsau a byli
přede gen ti wznešenj muži, kteři se ctnostným ži—
Wotemtaké uc'enau wzdělanost sgednotili. An
tito žiwým, až do neyposledněgšjch končina wě
ků lekancim wodám podobní gsau, které nás i
naše osady blahočinně občerstwngi, rownagi se
tam ti sludánkám s gegich smrlj giž wysycha—
g]clm.

Protož obracela swatá cirkew u Wolenjděl
níků na winici Páně mezi ginými wlastnostmi k
učenému wzděláni weždyhlawnj zřetel; tak že i
wrozkřičeném středowěku, kde příležitosti ke
wzdčlz'unjduše tak pořidku bylo , kdokoliw se ně—

gnkau učenosti znamenitým stal, gistě !( stawu
dnchownjmu náležel. Nic tu wšak nespraWedli—
wého w této cjrk—ewnjžádosti. Uřad duchownj
hona winíci Páně gest tak wznešený, obtjžný
a mnohostranný , že pauhá. to nemožnost,
aby geg neumělec zdařile zastáwal. VVeliké
ale prawdiwé s]owo pronesl onen weliký cirke—
wnj muž, genž o zpráwč duši prawil: „Ars ar—
tium est regimen animarum.“ Tu se negedná o
práce, podlé twořidla sljwané, nožem skragowa
né, gehlau stahowané, w nichž řemeslník po iřech
letech sice za wyučenau dostáwá, ale přede po—
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zděgi, newzdčiáwage se, na příštipky dochází—
Pole naší činnosti ge duše, ge srdce lidské, age
dna aniž druhé nemohau lnčebnč, guko polní prst
rozebrány býti. A gaká mezi nima rozmanitost
od knížat až kžebmikům; od starců hasnaucím
okem hroby hledagících, až k mužům, pod ge—
gichž krokem země uwoluge, až k dětem rozum
teprw wywinugícím; od zatwrzelých zlosynů, až
k duším, na něž geštč zápach hříchu nepowa—
nul; od křestanů náboženstwím gasnč oswícených
až do zpitomčlých powěrkářů nebo rauhawých
posměwačů. Gakau tedy zásobau známostí mu—
sí kněz opatřen býti, aby každému náležitau po—
trawau nebo hodícím se líkem poslaužil , an ze
zkušenosti wíme, že giného pokrmu a šetření ne—
mocný , giného zas zdrawý potřebuge; že tož
slowo, kterým se starcowo srdce až k slzám roz

hříwá, mladík myslí lehkau powrhuge, a w témž
naučení ctnostný, utwrzelý křesían pokrm silný
nalezá, w kterém powěrkář pitomí, a posměwač
záhubný ged ssage. Apředc ge má kněžské srd—
ce wšecky milowati, za wšecky se při oltář-imo—
dliti, wšem se Wším státi, aby wšecky Kristu
získalo. —— Či netekla drahá Kristowa krew za
wšecky? —

Pakli kzžč'elunašeho stawu patřím, pro bůh!
kde nagdu, aby mu kdo ipři neywčtší wzdělano—
sti duše sám o sobě dostál? A kdo teprwa bez
učeného sebe wzděláwání bude s to účeie tak wzne—

šeného dosíci? Negednái se tu o nahrnutí a po—
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čištění zlata, o dobytí hagného zpolí užitku , o
hňgení hranic, rozšiřowání chraniček a tomu po—
dobných wěcech. Swrchowaný účel náš gest: člo—
\včka ze stawu plané přírody a porušenosti W
lwtoft, pokud to u lidské přírody možno- ney
šlechetnégšj proměniti, geho neymožněgší bla
ženost na mrawnosti založiti, atak ho schopným
způsobili, aby někdy neyčislěgšího blahoslawen
stwí se saučastnil, které bytost swobodnau wůlí
opatřená z ruky swého Twůrce požíwati může.
Toho cíle abychom dosáhli, ge nám dáno Slowo
0 křjži na gazyk. Gděte a kažte, welí nám ne
stwořený. Gsme—lipak kazatelé, gsmeoli učitelé.
gnkž můžem sami neučení a neumělí býti? Sga
kým prospěchem dostogíme swému poslání, ne—
poplyne—li nám to slowo o kříži dobře, swětle,
úplně a důstognč ze srdce ? Máme—li učiti dobře
&prňwě, aby slowem naším žádná duše ode pra
wó církwe do bludů Wtržena nebyla: kterak se
to stane, pakli sami prnwého &dobrého smyslu
našeho náboženstwí nechápám e, prawdy od blu—
dů nerozeznáwáme? _

Gcstli auplné, aby naší Winau 'wčřící žádné
nauky zbawen nebyl, kterau swětu zwčstowati
sz'nmSyn boží s wysokého nebe přišel; zdaž sa—
mi wnewčdomosti některého učení wčzeii, &ge
ho důwodů sobě neswogiti smímeíJ Geslli swět
le a pochopitedlně, aby gasné &slabé oko _stra
nu nčk'rerau Wnáboženstwí spatřilo, zkteré by
ge pogalo; gak opět toho dowedem, bude—li naše
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wlaslni oko tmawé, a swětlo naše pod kbelcem
neumělosti; nebudem—listo ke známostem ney
sprostčgšjho nauky o kříži tak uměle zapřádati,
gako k Wědomostem učených? Máme-li ale wele—
bnč a důstognč učiti, aby swjtalo swětu, že tu
ne o Pluhu, o plátně nebo o potahu se gedná, že
tu o wěci nesmrtedlné, zBoha rodilé duše, že tu
o wůli swrchowaného k geho tworům řeč gest,
gak toho zas dowedem bez hogné zz'nsobydúwodů
Weleb11"011'\ vůdrn'wlr U'lk řeč'n'zl'au nechut) ( be ) , bf ] 1 \ ,

nau, zatmělau, a duchu gazyka tak odpornau, že
bychom se mluche W besedě wzdělaněgši o wě—
ceeh nízkých & zemských, tak howor westi sty—
děli'? *)

*) „Gen prostonárodne', gen populárně cipro lid hláseyte, mo
gi páni, už na winici Páně přigdele,“ řjLali nám mistři nasi
puswrálnj; & Wsjm práwcm sice, pokudž 10tiž wýznamem:
pro Íl'd či prosloná'rodnosíj nic giuého nerozumjme, než
co wýborný Sailor slowy: „Zlatá gablka na dřeměné
mjse“ nnzjwalisobě obljbil. !(ázauj pro lid gest swrchowa
ná dokonalost bohoslownj wýmluwuosti, a gen došlj mistři,
gako Sailor, podáwagj nám wzory populárnj wýmluw
nosu. \Vkázani populúrujm nechybj wzuešeuou myšlenek,
nechybj swětlost :: gádruost duwodú, tam gen hledané anu
ceué ůprawy se nedosláwá; žiwá, úislá přjroda gest rauchem
takowé "řeči,:: srdennost wáže, \vyplňuge a dčlj gcgj wšecky
údy. Prawá řeč pro lid gest takowá, že gi panstwo gen k
sobě, měšťanstwo gen na sebealid wesuj gen k swému roz
umu & srdci strogeuau býti se domnjwá. Atak tomu roz
umčgi pastoráhlj professo'ři , ku wzoru neywčlšjho popu
la'rnjho řečnjka, kterau nám w hor/tj řeči ——arci že gen
We zlomcjch — zůstawil, prohljžegícc. lie wšem se suj
žil Spasitel, ale gen aby wšecky znhmuw zprachu kuwě'cem
nebeským pozdwihuul. Zatim newjm, či to gegich wiuau,
že se sami dost populárně newygádřili, či winau, že nic—'
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A gak mnoho w sobě zawjrá smysl slowa o
kříži! Kolik tu pomocných wětl gen ku prodě—
iánj cesty, aby sobě kněz sám swětlosti \vnábo—
ženských naukách zgednal; aby ge proti otrha—
wým ustůtn hágiti uměl! Gak r0zsáhlé pole se

méně mnozi slowo: pro lid, tak sobě wykládagj, že se
magi ke wšem wadám a nedostatkům weSnjho gazyka we
swém kůzanj snjžití, ne wšak, aby lid zkalu těch nezpů
sobu wywedli, nýbrž i s njm až po uši do něho zabředli.
„Zlatá gablka na mjse dřewěné“ radj nám Saller po
dáwati lidu; ale ncprawj; na mjse špinawé, upra'šené a
p?esnz'wé. Wyhýbati se má kazatel wšem wýznamům za..
staralýnt, nepowědomým, a gaa potřebau wčci k užjwánj
wýzuamn nowě'gšjho nebo neznáměgšjho donucen, nesmj se
to státi bez ubezpečenj se, že lid zpoložcnj, ze směru a
neych ze samého kořene téhož wýntamu prawého smyslu
lehko se dohadů; wyhýbati se ale Jnqu kazatel také wý—
znatnům njzkým , podlým a smysl obogetný podawagjcjm,
gakéž w hospodách a čelednjku se geštč snášegj, w chrámjch
ale křesťanských m;:rak mista naleznauti nemohan. Nemůžeť
prawda nikdý oděw uhlacený mjti, aby w bláto stržena ne
byla. Než co máme řjcí, pakli Slowo o Křjží, gak se na
mnohých kazatelnách nasi wlasti přednašj, ku prawidlům
české ntluwnice rownáme ? Nezdá-li se, že se- zté strany 
we zboru Kwakerů někdy nalczámc, kteřj řádných urcitych
kazatelů nentagjce, hnedle pastnchn swého po sklepnjkpwi,
hnedle řeznjka po kregcim zwytržcnj lJo'Žjho rozpráwěti
slyšegj. —- Toť se prawda obléci do cárů, a padá wpo
smě'ch. I Sprostý—lid to cjtj, že gina gest řeč polnj a giná
zase chrz'tmownj, a gakotělokněze rád w čistém, slušném kro
gzt spatřnge , tak i geho ducha ritd w císté a prawidelnj ře
ři poslauchá. Do příkladů, gakýtni se proti duchu našeho
gazyka brzo zatmělými a směšnýmigermanismy, brzo proso
flickými a neslýchanými gramatickými chybami samé prawdě
božj nátisk stňwá , nesmjm ani zawaditi; gelikož bych kon
ce nenašel, a některá kázanj skute'cně' od prwnjho slowa až
do konce, wygma: Amen do kazitele' českého gazyka ná
ležegj, gegž druhdy časopis Krok wydáwati chtěl; než toho
minauti nelze, že takowým řečem wlastnost populárnosti gá
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otwirá, pakli náboženstwj samo w geho (hrabla
wni dily, totiž w dogmatiku a morálku r0zložj_
me! Kdo tedy položiw ruku k srdci, může, krá
čege posledně po prahu Pastorálky, říci: „Gz'ž
gsem wystudowal !—=—- Gen ze začátků boho—
slownich wěd gsme sobě za posledni čtyry léta
swých studii připili; do swatyně a do gádra wě
dy gsme se ne,-zabrali; gen cesta se nám okázale,
po které ginj kráčeli, a geště snehe wčštby ne
wyšlo, žeby táž cesta ze wšech stran dokonalá
byla, žeby giné lepši nalezti, nebo na též cestě

drcm ikorau chybj. Pro luzu, pro klukowinu lidu, ne pak
„pro hd“ gsau wzdělány, a nesau w cele nešetrnost ko
sadnjkům, newšjmawost chrámů a newažuost slowa božjho.
Snjžiti se máme klidu, abychom geg k wyššjm známostem
pozdwihli; ne pak od něho do Spodzahrnuti byli. -- Ten
ale. genž mé srdce zpytuge, wi, gak welice se wzdalugi, ce
lau winu těchto hřjchů - (ale proto přede hřjchy býti ne
přestáwagi) _ na swé duchownj bratry prenášeti. Kde, pro
bůh! měli gsme se mhnvnickým_ prawidlům našeho gazyka
naučiti ? Kde a kdy gsme měli přjležilost rozeznati toho dů
ležitého rozdjlu, podlé něhož se duch českého gnzyka od
ducha němciny lišj? Gen to, co gsme až do gedenáctého asi
roku zčcštiny od swých matek & domácjch složek pochy
tili, to být-vá často celá naše zásoba, a ta zhusta gešlě ne
wěrau paměti dost pro'řjdlái tčlnostj němčiny wšelígak
ztjsnčná a zpotwořená, skterau na kazatelny ceské wysta
pugem. A tu se znás magj náhle 'wýmluwnj Ciceronowé
státi? tu máme lid, který za naše wzdělánj tolik dnnj na
Professory, za naši bezPecnost tolik synů swých na hranice
odwádj, čistým, neporaženým gazykent k Bohu ])ozdwihOWa
ti, a w dobrém utwrzowati? Toho po takowých přjprawách
dowésti nemůžem, a kučeni gazyka zanedbaného u koho
wlastnj náklonnosti neni, býwá giž pozdě; an ge čas ku
požjwanj prsu, k učcnj řeči, a čas lm požjwánj pokrmů tu
hých, to gest, kueenja umčnj wěci samé. —-—
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nowými nálezy se zbohatiti wěc zhola byla ne—
možná.

Alenegsme-li také sto, prawdynowým
obgcwenjm rozšiřowati; a nemůže—lito ani býti,
aby každý sluncem byl, a Wlastnj swětlo wydá—
wal: sto nás přeth býti může, swěllo giných o—
chotně přigjmati, prawdyjcginýmitlobyté swěřen—

cům swým wěrně zděloWati, & tudiž ge napřed
sobě oswogiti. Kdokoliw z nás po skončených
školnjch stndijch, za (loučeného se poklád-age,
hřiwnu sobě swěřenan zakopáwá a W učeném
wzděláwáni swých Ělnšewnjch moci ustáwámwá—
(lina sebe odpowidúni i škodu znamenitau. Giž
to ssebau gebo wl'ulské společnosti stanowi—
Stů přináší, aby náležege kstawu učenému za
W myslil, těm pokrm zážiwnýa zdrawý pro (lu—
si na poli králowstwj, genž ztohoto swčta není,
(lobýwal i w nádobách čistých podáwal, kteří, a—
by to pohodlněgi činiti mohl, zas misto něho
prz'ucemtělesným Wpotu se podrobugice, pokrm
a oděw geho stawu náležitý pro tělo mu podá—
wagi. Pauze na této odměnné slnžebnosti spo
čjwá naše i našich swěřenců práwo.

Pakli kněz po skončených školách ani opa
kowánjníl nabytého umění se neobirá, ani po roz—
šjřenj zjskaných známosti netaužj: musil zásobu
swého umčnj giž W prwnjch létech-— a šlast—
ný, wystačj—litak daleko -- wyprázdniti, & od
té chwjle swčřence swé gen ohřjwánjm požjwa
ných giž pokrmů, či opakowánim přednese—ného

Časopis p. Kntol. Duch. IV. 3. 2
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giž učení krmiti. Poněwadž ale každé opakowá—
'nj kauzelna'u Wnadu nowoty ztráci; poněwadž
každý člowěk toliko swůg způsol) widěni a mlu—
Wenj mage, opakowanému učení , bez porady s
mysliteli ginými, nowau twář a půwalmost udě
liti nesnadno umi : tu sobě počíná swčřený lid u
wyučowáni, pomalu stýskati a dřimati; počíná
wýučowánj křesíauské docela opomigeti; ale ta—
ké na duši chudnauti, čas mezi wyučowánimlmd'
na mistech ne wšeligak počestně tráwiti, bud'po
cizich osadách pokrmu zážíwnčgšjho hledati.
Marně se potom lid wěřjcj ku poslauchánj slowa
božjho swoláwá a nutí; marně se kázaui brzo
přede mšj, brzo po mši a do mše překládá; gen
tělesná přítomnost osadnjho lidu se tim neywýš
dosalluge, duše ale nechce wíce požjwali, čim
se byla gednau přesytila. Ituby se mohlapis—
mcnami zřetelnými stará průpowěd' napsali: „Bo—
num Vinum non indiget hadem.“ Z ÍOllO giž
switá, proč se i prostředni kazatelé W prwnjch
létech rádi slýchagi, a na koho pozdčgi wlastnč
žalugí, Wedauce sobě stjžnost, gaká že mezikře
stany Wlažnost panuge; an, prý, kostelowé me—
zi kázanjm gsau prázdni. Gaká to ale pro duše
osadnjků záhuba! Akdo toho Winu i nesnad
né odpowidánj ponese?

VVšakznamenitěgšj škodu působí kněz, nc
wzděláwage se, sobě samému. Ne proto , že se
wšech sladkých rozkoší zbawuge , které Umčny
swým ctitelům neskaupě podáwagi; že čas práz—
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duý neužitečně maří, a wšem rušitelům Wnitř—
ního pokoge, kteří pod swěcenau i neswěcenau
hlawau při zahálce bugně rostau, srdce otwjrá:
ale že pomalu sám na duchu oslne, zmalatni &
od swých neučených osadníků leda že po taláru
se rozeznáwá, ač by díwu nebylo, gestli by
kdo neznámý týž oděw pauze za přestrogenjpo—
kládal. Žádái duše tak dobře gako tělo k. zrůstu
a zachowánj swé sily potrawu ustawičnau a ne.——
přetržité cwičeni. — „Ingenium longa rubigine
]zesum torpet et est multo quam fuit antemi—
nus,“ učil giž starý Ovid, což skaumagice kte
raukoliw dušewnj moc swatau prawdau býti wi
djme. Gako nůž negsa upotřeben rzi pochází,
gako oheň bez hořiwa hasne; tak imoci dušcw—
nj bez cwičenj od rozumu až do paměti bělmem
se potahugi, chudnau aOmdléwagj. Gak milituě
se ale stará prawda: „Begreditur, qui non pro
greditmy“ tak na knězi značiti počíná; tu sem
kč žiwot kněze do končin želuplných zahybá.
]ínždá neohyčegněgšj práce uwádj 110Wnesnáze;
taizťmo radu., neumi gi lépe , než kterýkoliw 0
sadnjk uděliti; mage swědomj řídili, newi, gak
pauhé zewnitřni úkazy k půwodnjmu prameni
odwáděti, gakým lékem pomáhati; žádán opů'g—
čení nebo 0 zwoleni knihy ke čtení, kmodlenj -—
nemá gi, nečetl gi,nezná gi; mage Proti měniwé
mu duchu času wáleti, newi ani , žeby takowé—
ho ducha bylo. I padá giž slowo geho w leh—
kost; důwěrnost k němu mizí; lid znamenage,

'! 0



340 Pogednáni

že geg zpráwce duchowni prawau wzdělanosi'j du—
še nepřewyšuge , a slyše gazyky cizími swé wy—
slaužeuee i w podruzich šweholiti , počítá si to
na prsty, že talár gen ze sukna a řemeslnjkem
zhotowený nemůže knězi žádné wětši ceny při—
dati , než kterýkolíw giný krog člowěku zláge.
I weta gest tu po celé vážnosii; ale také po ce
lé spokogenosti a blaženosti kněze. Srdce lidu
se mu zawirá; swědomj osadníků se ho stranj;
ač pro děti či mládež a pro potřebu stawu kněž—
ského gešlě Wšjnu'ma wrozmluwě o hospodár
stwi nebo w besedách neduchownjho účele sná—
šen hýwá. Srownáwá—li podobný duchownj w
některé gasněgši hodině swé powoláni se swým
nezdařilým působenjm, co k tomu, medle, geho
srdce a co gebo swědomj prawj? -- Protož di
Seiler: „Sei nach der verlasseuen Schule ent—
schlossen, das Geschaft des rechten Studiums,
auch ausser der offentlichen Schule, fortzusetzen.
\Yer diesem Rathe nicht folget, wird fíírs ersle
ein stillgestandener Jíingling, nie reifend zum
Manne, auch in den Jahren des Greises nochuu—

miindig; fiirs zweíte auch als Mann den Lieb
lingsfehler des grauen All'ers begehen, und lahen
acta se puero, und diese Schwachheit mit zu
Grahe Hagen.“ *)

Ney'nu'tněgšj ale potřebu k pilnému ano 11-—

slawičnému wzděláwánj se čtením a samočinným

*) Sailers Pastorultheologie III. Thl. Seite 285. Grátz 1818.
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stndowa'mjm ukládá nám duch přítomného Wěku.
Gsau arci někteří, genžto radi, aby sobě kněz du—
cha wěku dokona nic newšjmal ; mně se Wšak

zdá, že čeho sobě lid wšjmá, toho kněz o spa
senj swého lidu pečliwý newšimawým býti ne—
může; ano domnjwám se, že průwě kněz wic,
než kterýkoliw člowěk na swětě do znameni wě—
líflznáti se musi. Kdyby mně o důkazy bylo,
dal bych ge i z wěci izpřjkladu mužů nade wše—
ckupochybnost wznešených ; něž musil bych to—
to pogedna'mi ginák okřtiti. Zatim gen na wiru
zde podáwzim, že gako plawci wětru, tak. my
ducha wěku šetrni býti musime. Má pak duch
našeho wěku, gako každý plod času, swé do—
bré i zlé strany. Neylepši znich můžebýti,ge
ho až ku podiwu rychlé prospěchy W řemeslno—
sli, W umění a celém oboru swětských wěd.
Duch člowěka žásne až, Powažuge-li, že se gindy
za celá stoleti tolik nowých, prospěšných a po—
někud i ráz dokonalosti nesaucich nálezů swělu
neobgewilo, co nám gich ted' gediné desitileti
poskytuge. Může-ližgen nábožensth wiom rych
lém praudu a spěcháni wšech lidských wěd k do
konalosti, stářím zašlé, na swém stanowišti samo
nepohnutelnésetrwati? “- Múže asetrwá! Gi
ného půwodu gsau lidské Wědy , w zemi poča
té, z rozumu nedokonalého zplozené, a giného
ge zase půwodu nábožensth na nebi počaté z
rozumu neydokonalegšjho. VVědy lidské, na po—
čátku dokonalosti nemagíce, musi k nj poslaup—
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nosti času dozráwati; náboženstwi, ač w času
se okázawši také swůg mladý wěk mělo, nedo—
konalosti zemských wěci přede nikdý podrobeno
nebylo. Gelco podařené djtě , přicházegic na
swčt, giž wšecky údy mjwá, které se při geho
narozeni giž pogewugi , a které Pozdě-giu thitř
se wyskytugj , k těm aspoň zárod wsohě chowá:
tak práwě přišlo náboženstwi Ježjšowo W úpl—
nosti swých weškerých článků wíry a mrawů na
swět. Pokud by tedy někdo tjm Ježišowu ná—
boženstwi k wětšj dokonalosti pomáhati chtěl, že
by mu nowýclt článků wíry a mrawů přidáwal,
nebo starých ugimal, zpotwořil by ge, a Spasi—
tel božský by ge tak málo za swé uznáwati mohl,
gakohy se matka protiwiln , misto swélto poda
řeného dítěte biné sobě s dwěma hlawama nebo
s gednau toliko nohau podložené za swé uzná
watí. *)

*) Nieeho negsan nepřátelé cjrkwe katolické žádostíwěgšj, než
přjkladn naleznauti, že bud' uowé články wjry & mrnwů nad
zgewenj Páně“učila, nebo staré nim zgeweué zawrlnla. Až
potud se ale útoky gegich se štěstím nepotkaly. Cokoliw
za příklady nwáděli, náleželo buď do článků podstatných,
nebo do nauk pauhé kázně & přlparlných. Z ohledu oněch
sobě často ucrozwážili, že článek ten, byť také hned za
wěkn Apoštolů wýslowuč' hlásím nebo aspoň napsán nebyl,
přede w kázani gegich nebo w písmu tak se skrytý nalezal,
gako kwčt wpaupětí, a znak nowoty že by se mu tak ne—
slnawedliwě připisowal, gako by rozwítan růži někdo za gi
nan kwčtiun pokládal, než zač se gegi panpě drželo ? Kdo
slunce w běhu udržoti nemůže, at' se také nepokauši wywi
nngjcj se klasy nebo wětwe ze zdrawého kořene zdržowa
ti, anebo to asPoň za hřích někomu přičjtati , že ueuhagite
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Wšak musi—lisamo náboženstwj, gako slun—
v , . l v

co u prostred swych bludlc, w tom rychlem tc—
. . r „ o „ .

kůn) hdskych Wecl nepohnutelne setrwau: ne—
musi ano nemohau proto geho sluhowé s zalo

dluým přičinám nebránj následky ploditi. Cokoliw giného
cjrkwi swaté Za proměny wylýkáuo bylo, náležj wšecko buď
do pauhé kázně, nebo do článků připaduýcl'l. \V těch ale
cjrkew swatá swrchowané dokonalosti :) mdjž i neproměni—
tedluosli nehágila nikdý. Kázeň cjrkewuj &clánky přjpa
duj ueuziležegj k podstamjmu tělu náboženstwi; ale gen odč
wem geho gsnuce, podlé potřeby wéku s náboženslem do
Přihuzelmwi WGŠIY. & gnko odčw každý zas odloženy býti
mohou. Neb cokoliw čas zplodil, to cas Opět slřásá. \Vjť
cjrkew swatá dobře, že gako se Bohu nepromčnitedluénm lj
bilo božsle swé lidským 1ělem w Kristu zakrýti, a tožtělo
wšem proměnám clowěka , gako: porodu , zrůstu, mdlobč,
sjle, hladu, nasycení, bdělosti, Spanj, ano samé smrti podro
bili: práwč tak se mu též zaljbilo náboženstwj s nebe pošle
do kmenm na zemi masného & člowčkem setkaného zaha—

lili. \Vjt' cjrkew swatá, že gako clowěk, wedle pmřcby ro—
slaucjho těla a powčlruosli, giž wolnčgšjm, giž chladnčgšjm
:] teplegšim rauchcm se přikrýwá : tak i náboženstwj , cokoliw
w geho kázni a přjpadnostech slářjm zacházj , cokoliw swug
prwuj blahobinný wýznam tran & důležitým potřebám wěku
gako lclnj odčw sychrawé zimě nedosláwá , wšeCkO to pro
měniti , obnowiti nebo dooela zrušiti může; gclikož žádný
mlčw do těla nezarůsui. Křiwda se tedy dčge cjrkwi swalé,
pnkli we swém přjpadujm zřjzeni kdy ceho proměnila. Opraw
:) nápraw ge we wšech zemských wčcech třeba-, kola času se
znstawili nemohau, a mandřegi zagisté gednala cjrkew, sama
shůry potřebné oprnwy wkázni a přjpaduých článcich půso
bjc , než aby omeškánim swým přjčiml k zespodnimu opra
wowánj poskytala. čjmžby weliké části celého stawenj ku pá
du se chýlily. Tak aspoň gednala cjrkew weždy , a tak i
budnucnč, lečby gi duch Kríslůw opustil, gednatinepřesmne.
——Zdá-Ii se pak zase někomu, že w těch oprawách cjrkew
dost nepnspjchá , že tak mnohá duše zlásky wypadá: aťpoJ
wážj z druhé Strany, kam až se cjrkew katolická šjřj; gedno—
1.1 že gest , pokud možno 1 w případných wě'cech, — gegj
hlawni účel; a co se nám nebo našemu anusedu Němci zdá.
že se nezdá geštč Amerikánu, anebo gen Špaňhelowi.
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ženýma rukama a beze starosti o budaucnost s
oným nestarostliwcem powoláwati: „Deus regit
mundum; quid mihi frangam caput ?“ Neboí ge—
11také náboženstwj dospělé ku přigetj wětšj do—
konalosti, gakožto plod nebes, neschopné: není
proto geho známost wnašich hlawách naskrz do—
konalá: negsme my snebe příchozí, zwlúštnim
zgewenjm nadšeni, a tudy také gen časem do—
zráwati můžem; neřku, že samo naše nábožen
stwi giž tak ze Wšech stran ošetřeno &prohlid—
nuto není, aby wždy swým pokorným clitelům
nowé, nespatřené krásy neodkrýwalo. Když ale
našeho wěku ta gest powaha, že w každé wědě,
wkaždém řemeslu kdokonalosti se žene, odpusti
liž se to gedínému knězi, aby gebo wyučowanj rok
po roce bylo chatrnčgšj a galowčgšj? Nikoliw!
Náš wěk, a to gest geho strana neyhoršj, nenáwi
dj náboženstwi, a proto také nás geho sluhy mi—
lowati nemůže. Než nad tim se nennuime; geli—
kož sluhowé mistra lepši negsau. Ano blaze
nám, wyženau—li nás ze škol gen proto, že Kri—
sta,hlawu naši, nenáwidčgi! Bědaale nám, pak
li si wěk náš nábožensth i Krista pro naši ne
umělost awášeň Wlehkosti nenáwist béře; pakli
církew geho, zas gako druhdy, na swé poraněné
tělo okazugic, žalowati musi: „To gsau rány,
které mně neumělost & hříšné howěnj mých slu—
žebniků nedělaly !

Byl Wěk, we kterém pauhé mrtweni těla.
sama zdrženliwost a mnohá modlitba knězi bez
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učeného wzdčlz'nnjdobrou powěst a přízeň, nábo—

ženstwi ale lásku zgednaly; náš wěk, ač nepra—
wosti u žádného kněze bez—přísné cenzury ne—

promjgj; ač pobožnosti čisté a prawé ctnosti u
každého kněze až s přilišnau snad přísnosti wy—
hledáwú, přimhuřuge přede oko při menším mrt—
wenj těla: ale za to hledá u kněze newšedni
wzdělánj duše, a toho nenalezage, krčjinad ney—
enostněgšjm duchownjm ramenem, nazjwage ho:
„dobrali dušj“ což ge asi tolik, gako: „ubohý“
f,;roxtálíff; náš wěk prawj, že pauhá cnost, ač
hlmmi &newyhnutedlnau potřebou na knězi, to
liko sprostému osadniku stačuge; duchownimu
zpráwci ale bez oschené mysli, že kžádné
zwláštni zásluze neprospiwá.

Gsau—li ty a gim podobné žádosti našeho
wčku slušné či nic, nechci rozsuzowali; ale po—

něwadž náš wěk gen proto náboženstwj nená
widj, že geho krásy, geho nebeského půwodna
hlahočinného působeni nezná; poněwadž gen po
na'! náboženstwi poznati mohu, učeným gsa k
newzdělaným do školy choditi se stydí ; poně—
wadž z kněze w lehkost a newšjmawost uwedené—
ho taž lehkost a nešetrnost také na oltáře pře—
chází; &přes to každý, newzděláwage swých du
šeanch moci, gak může, wůli wšemohauciho se
protiwj; mohu tuto směle položiti, že kněz kaž
dý soli porušenou a swětlem tmawým se stawá,
pakli ducha swého na winici Páně přiměřeným
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čtením & samočinným studowánjm wzděláwati
přestáwá.

Urážj -li se kdo nad učen-au wzdělanostj, wi—
da mistem kněze pro učenost pýchati , nebo gi—
ného zas swětěgšjch powinnosti pro samé čteuj
opomjgeti: řeknu krátce, že toho učená wzděla
nost winu nenese; že za každého w takowých
wadách, při učené wzdělanosti, postiženého kně—
ze deset gich pogmenugi, kteří ač swému zraku
aspoň čtením neuhlížugi, předc i bratřím swý'm
rádi přes hlawy hledjce mnohých článků w ka—
pitole swých pastýrských powinnosti nedoPatřu

Ano řeknu, že tomu práwě na opak. Pra—
Wá oswicenost mysli okazuge člowěku, gak má—

lo geště umi ; wede ho ku pokoře; podáwá srd—
ci geho w ustawičném čtení nowé prostředkyi
nowé pohnutky, netoliko sebe, nýbrž i swěřence
swé wzděláwati. Duch práwě wzdčlaný slunci
se rowná, které zahřiwá i swití, zakterého se u—
čenost gen na oko se slkwaucj gako studený
měsíc, kde gen může, stranj.

Pominu také těžkosti , gichž někteřj odtud
proti pilnémn čtení a samočinnénm studowáni
nahrnugi , že se nám času nebo peněz nedostá
wá ; — plynauí z nechuti &nez dobré Wůle. Času—
li ktomu nebo k ginému: proč by nemohl bý
ti také k čtení? a gsau-li penize na to neb na
giné, pročhy gich také něco na knihu nezbylo?
W šestnácti létech swého kněžstwi shledal gsem
u mnoha svýhorných bratři, že se při práci, až i



() zbuzonj u duchow. lásky ke čtení. 347

silu člowčka gediného přewyšugjcj, přede geště
něco času dobrým pořádkem ušetřili, a při du
chodech, gichž pro neslušnost, gali nekněžským

platem se mistem kněz odbýwá , ani gmenowati
nesmim, přede mnohý spis do roka Příkaupiti a
gako wzáctný poklad ke zbjrce knčhownj přilo—
žiti dal. \'ij, bratři, čeho se mnohému znás
nedostáwá; uegsau to penize, neni to čas a ga—
snost zraku—ale dobrá wú'le. Gak by se to—
nmto neyhoršjmu zlému aspoň zwolna pomoci
mohlo, wyuasnažjm se geště nasledugjcjmi my—
šlenkami nawrhnauti.

Gimoge se pak tento djl swého úkolu roz—
hodnauti , nepřehližim těžkosti snim spogených.
Nudmitnaumi někteří, že tu lidská rada nic nepro
spůge ; láska k samočinnému studowáni že wyrů
stá na zwláštuim smyslu duše, kteréhož kdo nemá,
mamč-se ke čtení nabizi; že náklonnosti lidské
ho, zwoluosti zaopatřeného srdce negsau wěci;
kowu, hljuč nebo dřewu podobné, aby do uni—
formy twořidlem sljw-ány, nebo saustruhem wy—
struhowány býti mohly, a že to tedy wěc docela
neužitečuá činiti slowa o předmětu podobném.
A wšak titéž nepowažugj, že pauštčgjce tako—
wým prawidlům mista, celé wychowáni ba i ná—
lboženstwi za wěci zbytečné wyhlašugice, po ge—
dnau také zkušenosti wšech těch wčků a zem-]
bogwypowjdagj, Wekterých druhdy umčnj a wě
(ly kwětly, dokud gim přizniwé okolnosti pomá—
haly; \vyhasly ale, gak mile okolnosti ty wymi—
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zely. Na příklad wyberu gen země Helenské,
činč pozorna na znamenitý rozdíl těch končin
strany Wčdeckého wzdčlání za gegich samostat—
nosti :) za wlády půlměsíce; z pole církewních
letopisů ale uwedn gen tu otázku, proč že gsau
swatí otcowé třetího a čtwrtého století pro nás
až podnes wwýbornosli spisů mistři nepřekona—
ní? Přede gim zwláštního zgewení božího nepři—
pisugem; prameny, které giln přitékaly, geště ne
wyschly, an po wysušitedlnýeh luzích církwe bez
kalu se Winau; lidské pokolení, —.ačneupíra'1m,že
gsau mužowé, kteří se každým stoleiím roditine
mohau ——tak se newysílilo, aby tenkrát samé zna
menité a welké, poždčgi zas samé slabé a nepa—

trné muže ploditi musilo. VVidíme't, že se mezi
lz'lgído dnes tna tam mužowé welicí rodí. —

Zatím pak bez těžkostí tato čásť úkolu není.
Smysl lahodu samočinného studowání pogímagící
nebudí se tak záhy, rychle a mocně, gako ii smy
slowé, kterými lah'odu gídel, krásu přírody, ane,
bo potřebu společnosti poznáwáme; přes to se
také kniha, nádoba dušewních pokrmů, pochot
nau Wůní , kauzelným půwahem smyslné krásy,
neho líbým sauzwukem hlasu tak do smyslů ne
laudí, gako předmětowé přírody Widitedlné, aniž
také sama čiowěku na oči nechodí. A však i tu
poskytuge zkušenost, gegížto ruky se zde wěrně
přidržím, některé prostředky, gimiž tyto těžkosti
aspoň z wětší části odstraniti se dagí.
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Zawjragj se pak tuto wlastně otázky: kdy?
kým ? gali? & kgakénuz zwláště čtení či samo-—
Činnému studowáni má se láska u mladého du—
chowenstwa budili?

Táži- li se giž dušjpozornau těch ciíhodných
veteránů, genž pod střihrnými šedinami umění
bud' Zionské bud' Olympické w kterémkoliw
stawu mladistwau geštč horliwosti pěstngi, chtě
u gegich nohau wyzwjdati, kdy ge tyto milosten—
ky swým růžowým wěncem opautaly: slyším ge
dnoho že galy, když skladny'm gazykem zwole
ných Římanů a krasocitných Íieků brzo po bře—
hu Tibery Město swěta prohlížel, brzo ke hrám
olympickým pozwán, zápasu sily, rychlosti &uměn
okem užaslým se diwil; giný se gim zaswětil,
když dráhy mys-líci moci skaumal, nebo zákony
přírody uwažowal; giného zas tenkrát opautaly,
když tagemnému bohoslowi se zaswěliw, na kříži
pmwdu dohlidl, giž we kněhách mudrců marně
byl hledal; k některému se ale teprw po wyswč—
cení,an na gednotách osamčl, za průwodkyně bu
dnnciho žiwota přitulily. Ač tedy wrozličných
dobách, přede wšickni za Wčku mladého uměna—
mi zagaiibyli. I twrdj Se tak zkušenosti praw
da ta, že se láska ksamočinnému studowáni ne
giž wzletilém, bez studowáni sestálém, nýbrž
we mladém člowčku buditi musi; neb žádná za—
gisté láska nezabírá se do srdce Podzimního,
horkem letním wypráhlého a mrazem giž giž tu—
llnancjho; nýbrž do duše garni :) teprw rozkwe
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tagící. Podobně gako setí asázení swé určité sko_
ro dny, tak též štípení lásky .ke čtení swá \Vy—
měřená léta má , přes která se ani W zadu ani z

předu kročiti nesmí. Počínagícgiž od latinských,
zwláště pak od humanitních tříd běží táž lhůta
až do prwních let po wyswčcení. Pakli se ta—
to dlauhá lhůta prodřímá, zarůstá bez těžení a
bez užitkůta neykrásněgšíhříwna, genž duši lid—
skau ozdobnge, a kterau swrchowaná maudrost
boží tak dobře zárodem k dokonalosti opatřila,
gako týmž znikem každé gádro a semeno daro—
Wané býti widíme.

Ne tak určitě dá se wymeziti kým se má
'W'duši mladistwé láska k samočinnému stndowá

ní buditi? Gsaut některé hlawy samorostlé, o
nichž by se po lidské řeči prawiti mohlo, že Bůh
při gegich twoření práce a nákladu nelitowal;
hlawy , které gako zwláštním wnitřním smyslem
nadané samy swau se hodinau probuzugí, a gako
wčela bez pobídky a bez Wůdce medowý kwět
hledá , n-alezá i poznáwá , tak samodčk rozšíření
swých známostí hledagí a nalezagí. Podobné hla
Wy nepotřebngí žádných budíčků, leč toho gim
třeba , aby se we swé pěkné činnosti na útraty
těla nepřebíraly, na čtení nebezpečné anesměr—
né nedáwaly, a tak zdržowány swým blahočin
ným swětlem déle swětu slaužiti mohly. Opo
minutím toho zhasl před časem mnohý mladík,
gehož ztrátu Wla'sti církew těžce nesau; mno:
hý si ale místo prawého oswícení duše gen mo
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zek na škodu cjrkwe i wlasti popálil a srdce
\vysušil.

Wšak takowých hlaw po hustu neni. Ne—
rownost a rozmanitost, uhelni zákonowé wšeho
řádu , se až do říše duchů. VVětšjpočetmla
djků , genž se každoročně w našich latinských
šltoláchnahrnugj, ge toliko prostřední zdárnosti
podlé ducha opatřen; ale tato prostředni zdár—
nost, gsauc pilně wzděláwána, přinášjwá užitky
neypožehnaněgšj. Utakowých může se a také
má se láska ke čtení a samočinnému studowáni
lmditi: 1. gegich učitelem či professorem, bud'si
we školách latinských, mudrckých,nebo giž bo—
hoslownich. Na to široké pole, k němuž mne
mysl u tohoto mista W prawo i W lewo zawádi,
se nepustim; ale zkušenosti každého ze swých
ctihodných bratři se dowolám, wěda, že nebude,
kdohy s utěšenim na některého ze swých býwa
lých učitelů zpominage w duchu neřekl: „Muži,
twého gména umjrage s uctiwosti geště wyslo—
Wim; tobě, cokoliw myslima konám dobrého, ná—
ležjznamenitý dil zásluhy; bez tebe byla by se
duše má k maudrosti ani ke cnosti nenesla ; 6 že

mněncpřáno pod tehau, nebo tobě rownými uči
teli celý běh mých studii konatil“ Že to mau
drý a swědomitý učitel působiti může, widjme
na příkladech žiwých; an tim rokem z těchže
škol gedny žáky na srdci zpustlé a s nechuti ke
knize na prázdniny ubjrati se spatřugem, co za—
tm druzi s ušlechtilými mrawy a s neljčenau skrow
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mnosij také o prázdninách rádi po perua po kni
ze se pidi. \fl'idauce tak školu ode školy se li
šiti, *) w'ldauce wyučence gednoho muže umě—
ním se skwiti, wlasti i cirkwi s oslawau slaužiti,
&wyučence druhého nic: možno—liž tu na ge—
dnoho zásluhu, na druhého Winu nepřenášeti;
dokonce stáwá—li se to w těch dwau rozhod

ných létech humanitních,_. gelikož pozděgi ne
sice nemožno , přede ale těžko býwá (lOplnili &

naprawiti, co se dřiw omeškalo, nebo porušilo.
Zatim by to byl blud těžký samému profes—

sorowí celau zásluhu neho winu podařeného a
nezdařeného wzděláni duše přičjtati. Nepůsohj't
učitel samogediný na mládež. Mimo množstwí
okolnosti , genž náklonnosti W mladém srdci hu
dj, a směr gegich wyměřugj, gsau to zwláší
'spoluzcžci, gegichž zágemné ohcowáni náramnau
moci na se působí. Stromu o samotě může sko
ro sám štěpař směr zrůstu a rozklad Wětwj wy—
kazowati: ne tak u štjpků společně rostaucich.
Ti štěpařowi něco málo práce s obiránjm &wy—

') Takowý rozde shledal Spisowatel r. 1815, an_se mu do
stalo we třech neděljch trogj ustnw bohoslownj w Čechách
spalřiti. We dwnu přesláwali žáci bohoslownj na tom.
když školnj úkoly odhyli. Procházka a kratochwilenj bylo
po těch ukoljch gegich tauhau gedinau, gen pořjdku který
měl se ke knize, wkteré školnj lekcj nestála. W' seminá
ři třetj ale nalezl splsowalel tolik samovinnosti u mladých
bohoslowců, že se na giném swě'lč býti domujwal; an ge
den práwč pěkuěgšj mjsla z knihy wynjl'nal; sedělo pěl,
šest giných clenjm zwoleným se lmwjm, n giude zas tolik
i ch o zaiSadách neho obsahu Spisu neynowčgšjho rokugjce.



o zbuzenj u duchow. lásky ke členi. 353

řczáwánjm zůstawugice sami sobě zrůst swing

wykazugj. Atak hnedle děge se Wnašich ško—
lách.

dúwěrnost spolužáků zgednati, gsau s to celau ško—
lu dobrým duchem naplniti; ale též gedinkým
přezděWem: papauškowánj, zpilnosti strhnau—
u a na srdci porušiti. Tato okolnost neupirá—
wá se, geli řeč o porušenosti některé školy; &
předcmjwá na Opáčnj straně stegnau zásluhu. Sa—
mo professorowo slowo se Wšemi wýhrůžkami
ncwcházj tak hluboko do srdce žáka, gako slo—

Gen tři anebo dwamladici, uměgice sobě

wo přikladného stoupence, genž zisku & cti ze
swého pobidnuti nehledá, řeč swau důwěrným
rauchem přátelstwi odjwá & r0zdjlem wčku se
neliší. Gsa o tom žiwě přeswědčen, že ctné ge—
dnoty žáků netoliko před mnohými vvýstupky
mladý wěk ochraňugi; nýbrž i lásku k wčdům a
samočinnému studowa'mj roznčcugj, neostýchám
se za prawidlo uwesti, že se láska k samočinné—
mu studowánj iaké: 2. spolužákem zbuditi může
a má.

An pak ani po wyswěcenj aspoň Wprwnich
létech srdce tak twrdě neokorá, aby se Wněm
láska k samočinnému studowáni zegmauti, nebo
giž zůatá před wyhasnutjm uchrániti nemohla;
třebaÍ', aby i tu bylo, kým by se toho pěkného

Těch mi ale netřeba hledati da—

Kdož může ůčínliwěgi na srdce mladého

dil—eledosáhlo.

lcko.

kněze působili, gako a) upřímný spolukaplan té
nebo aspoň blízké osady; gako b)gehowlast

Časopis p. Kalol. Duch. IV. 3. 3
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nj farář, *) c) děkan či přerlstaweuý střjrlnictwj,
a konečně d) sama slawná Konsistoř.

Krom těchto se nikým wíce láska k samo
činnému studowáuj po wyswčceui budili a roz
něcowati nedá. I krewni příbuzní Počinagi se
nás Po wyswčcenj, arci ne w-každém ohledu, zda—
lowati, a bud'zostýchawosti nebo ze skutečné
sturlenosti ani Poklésky ani omeškánj naše nám
uewygewugi. Gen my gsme sobě wespolck bra
třjmi a matkau! Takél ale se srdce naše žádné

*) Gen na kněze \vprmrich létech po wyswě'cenj může farář
a saudruh na témž stupni stogjcj tak blahočinnč působili.
Spalřugem owšem ma tammladó duchownj sumčuami se ha—
witi u farářů, kteřj sami knih nehruhč gsau pečliwi; ale
poř-jdku nagrleme, aby—kde farář samočinnómu, ne wsak na
sluclcno swjtjcjmu studowanj se zaswělil ——lam též nowo
swě'cený kněz wělšj nebo mcnšj láskou kuměnám se neroz
njtil. „Za to Bohu neyche (lěkugij'. psal mi druhdy kněz
nad mau chwálu wzucšený, „že mně po boku lahowóho fa
ráře na winici Páně pracowati popřál, který, cokoliw se we
mně dobrého kdy počalo, slowem i přjkladem obžiwuge',
gemu mám co (lčlcowali, že mne kniha gešlč těší; geho lá
ska mne galio na wocljtkách (lržj.“ Týž wýhorný kněz od
počjwá giž w hrobě blizko českých hranic; Sláwal swým
spolužákům od latinských škol až do pastorálky w čele, sly
nuw uměnjm i ctnost) nad giné, a přede prawil, žeby gcg
„nezkušenost i srdce na mnohau zccsinost ])ny zane—
dy,“ kdyby se k mauclrému a ctnosmému faráři nebyl (.lo
stal. Gistč že toto wyznánj pairně okazuge, gak hlahočin
ně farář na ži'wot a náklonností swého mladšího bratra pů
sobili může. —- Týž farář. gsa nyni nomalau ozdobau ge
(lué české Konsism'ře, zůslawil gcšlě (lwa kněze na \vinici
Páně, kteří podobným duchem pracusjcc clioecezi swé za ozdo
busla'užj. Arciť zhuzowali oba .giž w bohoslowi dohrau narlé
gi: ale kolik talaowých známe, genž dobrou. narlěgi, při wv
swčceuj podáwngice, “ mužů lehkými prawidly sami se zleh
Éili! —
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Píjmluwč wolněgi neotwirá, gako té, genž zust
upřímného bratra, nebo otcowského předstawe
ného pochází. Toho upiratinemohauce, musime
připustíti, že se těmito láska ksamočinnému stu
dowánjizbudiii izachowati dá. Sgednčmi z nich
mladý kněz každodenně obcuge, gegich Přiklady
gako zkušeněgšlch, gsa nowě Wyswěcen, často
bez dlauhého skaumánj za prawidlo žiwota pří
gjmá; gedněm ge zase řádem swatowlády Pod—
roben, poslušenstwim zawázán, po gegich spo—
kogeuosti taužj, a slowem lásky z gegich ust wic
než zlatem se zanimá. AIohau-li ale swrchu
gmenowani lásku k samočinnému studowáni W
srdci kněze zhudili nebo zachowati, gsau k to

! ' , _. .; v .
mu take zau-azurit, cehoz dokazowatl bylo
by zbytečné.

Nynj se giž o to gedná, gak se má láska k
samočinnémustudowánj zbudíti nebo znehowatí?
Tato wšak otázka gest Práwě i neyduležitěgšii
neytěžši. Podlé rozličného stanowiště &podlé ho—
dnosti těch osob, které ktomu úřadem nebobliž—
5 15511111owol'in' ma ' w chůzeu' také rozlič—'l * P “ ] “glv y a)

né cesty, na nichž se toho účele dosahuge, & to
' v ' v , v V ,

sme tak wylu'azene, ze tyz Prostredek, kterym u p.
professor cile swého dochází, rukau farářowau
podáwaný místo chuti spiš zoškliwenj uměn pů—
sobí. Záleží tu též na zwláštuim daru, a řekl
bych, požehnání některé osoby, gjžto se každé
podniknut'j daří, a gegižto slowo Wždy dobrau
půdu nalezá ; kdežto giný dost dobrau wůli inema

. ť
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lým uměním Opatřený wzdychá bolestně, že na
gebo práciapodnikání gako kletba leží. Toto pak
wšecko nedá se,neřku toliko mým, ale nižádného

perem do poslední čárky wytknauti, & předc na
tom mnoho záleží , aby taž láska brzo násilným
buzením spíš wystrašena, než zbuzena nebyla, br—
zo zase slabým toliko dotknutím procítnauc na
chwílku, Opět w dřímotu nepadla.

Za hlawní zásadu může nám zatím i zde ta
prawda slaužili, že wšelzká láska, tudy. iláska
ke čtení, gen na poznánj milowaného předmě
tu wyrůstá'. Až pokud ducllowní wnady, pří—
gemnost &užitečnost nepřetržitého studowání ne
pozná, až potud se také nikdý sláskau ke knize
míti nebude. Tak se celá odpowěd' na hoření
otázku Wlastně W těch slowích zawírá: gak to
způsobíti, aby duchownj mladý“ bud' před wy—
swčcením, anebo po wyswčcení půwaby umčn
seznal.

K té známosti pak nedá se mladé srdce ni—

kým nawesti, o gehož lásce k sobě patrných dů
kazů nemá; lásce wšecko powoluge, láska wše
cko přemáhá: nenáwisti wšak protiwí se každé
srdce. Pročež nemohu ginúk, než lásku za Mau;
nj prawidlo wyhlásiti, po němž by se lá
ska k samočinněmu studowcžnj zbudíla a
řjla.

Tau měrou gsem ale přeswědčen, že kde
koliw na poli mnoho neřesti &kaukole roste, tam

se obilí dobrého málo urodí; nebo ginými slo



o zbuzenj u duchow. lásky ke čtení. 357

Wy: W kterémkoliw srdci hřjšné náklonnosti a
wášně bugně se zmůhagi, tam mimo giné cnosti
ani láska k samočinnému studowáni nezniká, ne
bo aspoň zniklá brzo umírá. Protož wolal bych
zadruhé : měgte, kdokoliw mladé srdce Záskau
]; uménám naplniti máte, péčí bedliwau a
.rwédomitau, aby sobě tož .rrdce žádná, wášeň
dřjwe otrocky nepodmaníla.

Krom těchto obecních prawidel opowážim
se geště některých zwláštnjch dotknauti. Budiž
professor, chlěge mladé srdce s nmčnami sezná—
miti, sám Wraucj láskou k Wědám naplněn, aby se
widělo, že ne snad pauze z platu a mzdy, ný—
brž za potřebau wlastnjho srdce se s nimi kocha—
ge, známost gegich rczšiřiii hledá. I tu plati,
co w každém skoro začátku mjsto mjwá: Exem
pla trahunt. — Týž poswainý oheň,genž srdce
professorowo zahřiwá, wydá i swětla i tepla to—
lik, že se žáci sladkostí wěd zagisté dotušowa
ti, po nich taužiti i gich Wlastnjm smyslem po—
žjwati chtiti počnau.

Marně bych se snažil na papiru ljčiii, gak
moudrý &swčdomitý professor probuzený smysl
pro \vědy žiwi , aby geg ani nepřesytil, anilačv
nosti nezemdlíl; gak swé wčdy úd po údu od—
haluge, aži celou gegi krásu &,směrnost čistému
oku odkrýwá; gak slabému srdnatosti a pomocné
ruky dodáwá i těžkosti nahodilé odstraňuge; gak
toho bedliw , že se žuci wespolek lepšití i rušili
mohau, silnému zwláši lásku upřjmau k soudru
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hům štěpnge, na gelio wzděláni a mrawy, zwlášl,
magi—lik němu Spolužáci důwěrnost, neybystřeg
ši zřetel obracj, Wěda, že cokoliw na geho srd—
ce přiložj , tim se wšickni spolužáci hřegj, aga
ko rodičowé prwnim dítětem wšecky děti, tak
on takowým žákem wšecky spolužáky wychowá—
wá; —- gak pomocné knihy rád do ruky podá
Wá; na práce z pilnosti zwláštnj ohled béře; gak
prawá krásy we knihách klassických w celosti,
ne W pauliém příkladečku školní knihy , hledati
a sobě okazowati dáwá; gak korrepetici, když
giž bez toho gindy is wěcj -- co se učitelů tkne -
neznámého slowa býti nemůžem, zo příležitost
powažuge, aby obor těch známosti 11žáků rozši
řil, knimž wyměřená hodina školnj bez geho wi—
ny nestačila. To wše, i giné, cokoliw mi pro—
spěšného býti se zdá, kdybych zde napsal, přede
bych ani třetinu nepowědčl, gaké prostředky kse
známeni žáků sužitečnostia krásau wěd we srdci
maudrého a swědomitého professora gsau založeny.

Nedá se žádným slowem ličiti, gali spolu—
žáci, spolukaplani, anebo faráři k tomuž účelu při
spiwati mohau,leč tim, co se obecními pra
widly wyřklo. Kde se srdci srdce důwěrně ot—
wjrá; kde se obapolné \vady, mohauce napra
weny býti, wlásce oprawngi, a ginák aspoň W
lásce snášegj; kde, po přjslowj, ruka ruku my
ge: tam se rádo o wědách bohoslownich iswčt—
ských rozPráwj, čjtái poslouchá; tam se kni
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by gádrnosti a krásau znamenité rády zdělugi a
okazugi; tam se cesta zná lepši ikratšj, než bych
gi kdy wypsati mohl. —

Gako se Pak zkušenosti často oswědčilo, že
ti theologowé , kteří giž w semináři krom školní
knihy také nčgaký časopis, ba gen politické no—
winy, brzo na swé penize, brzo darem swých bi—

skupů čítali, —-—také na Winici Páně rozšjřenj swé
ho umění z Wětšj části pilní byli: tak se tauž zku
šenoslj shledáwá, že kněžstwo těch vikariátů, kde
se na společné útraty knihowny děkanské před a
po žádosti wyššich úřadů zřidily, kde se společně
časoPisy bohoslowni čjtagi, znamenitě wzdělano—
sti duše nad tim kněžstwem wyniká, w gehož
vikariátu geště nic takowého není. Protož mu
sjm i tu swé na zkušenosti založené přeswčdče—
nj wyznati, že biskupšti děkanowé, gsauce hlaw
nimi pobuditeli Wcirkwi i w státu zřjzenjm vi
kariátnich knihowen a společným čtením časo—
pisů lásku ksamočinne'mu studowánj mocně bu
diti i rozněcowati mohau.

A gak slawné Konsistoře? Za wydáwánito'
hoto našeho časopisu diky wzdáwáme wysoce
důstogné arcibiskupské Konsistoři pražské; též
i gi, gakož i ostatním našim welebným českým
Konsistořim za ustanowenj nyni schwálených vi—
kariátnjch či děkanských knihowen: -— snadby
ale také geště ony tak nazwané konferean pasto—
rální , s nimiž za nowčgšich časů w Kostnické
dimcezj začátek učiněn, a odkudž i ginde průo



360 Pogednání

chod wzaly, a sice w Augšpurské a Freiburské
dioecezí, a nedáwno w arcibiskupstwí Bamber_
ském, W biskupstwí Vl'ircburském, a nyní giž We
Wídenské a Olomucké arcidimcezí, — iu nás
w Čechách uwésti prospěšno bylo? Nebo uloží—li
se mladému duchowenstwu každým rokem, ne—

bo pololetím několiko praktických otázek k pí—
senmímu na ně odpowídání; powolí-li se pilnosti
přes úkol pracowati, a plody zkušenosti a pře—
mýšlení na winici Páně pod oči welebných kon—
sistoří bez ostýchání předkládati; progewí-li se
přičinliwým a zdařilostí práce wynikagícím du
chowním brzo weřegná spokogenost, brzo odmě—
na prominutím konkursu, otištěním gich prácí,
nebo také, přizárowněgších zásluhách, rychlegším
powýšením: mám za to, že se láska k samočinné—
mu studowání rok po roku mocnčgi a žiwěgi me
zi duchowenstwem rozšíří, než se to až potud
konkursem stalo, kterého sice newyhnutedlná
potřeba předce zůstane, který ale pro potřebnau
šestiletní lhůtu, pro snadnost nabírání wodyzci—
zích studnic ete. tak požehnaný/ch užitků nenese.
Nesmím se sice opowážiti, gali by tyto písemné
práce W každé dioecezí bez walného přetížení sa
mé slawné konsistoře přehlíženy a posuzowány
býti mohly; ale žeby tak wrchní pastýřowé swé
kněžstwo podlé ueywnitřněgšího smýšlení po
znali; žeby duchowní dokonalí pěkné příležito—
sli nabyli, za kterauby před očima swých wrch
ností swau činnost progewowali; žeby neučinliwí
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nwlažni donuceni byli uložený úkol pomoci knih
rozhodnouti, a žeby, — pustjme—li otisk neyzdár
nčgšjch práci každým rokem (lo weřegnosti -
každá (lioecezj swé letopisy uahudauc, mistni o
prawy směrněgi podnikati, &swým kněžstwem se
podpirati mohla; to wše při prwnjm zřeni na to
to nawrženi wyplýwá , & newrlau mysl duchů ne—

spokogených, na nowoty nářek wedaucjoh, (lost
hohatč nahražuge.

Krátcea střídmě mohu odpowčcljti na otázku:
k gnkému studowáni se má mysl a oko mladého
(hlohownjho nosti? Po modlitbě a po nábož—
nóm čtenj swatého pjfma náleži celý obor theo
logických Wěd,wygjmage Wýchodnj gozyky, gest
li se k nim náklonnosti kdos nenese, (10 po—
winného a pořádkem. č'asu wymezeného studo
wz'mj kněze. VVšem Pak W čele stogi wčroz.zka
či dogmatíka ; morálkau. W těchto wědách
nesmi kněz bez prohřešeni se proti swému swa
iómu powolánj nikdež příchozím a newědomým
hýti ; ale stoge se swětem w nerozlučitelném spo—
genj nesmi také w některých swčtských Wědách,
gnko gest: historie, zeměpis, přirodoskum čify—
sika a zwlášl pak w gazyku, kterým působí, bez
zlohčení swého stawu pauhým nedoukem býti.

Dopowěděw, čeho se mi k wyměřenému ci—
li potřeb:-lubýti zdálo, neleží mi wic na srdci, než
aby, cokoliw těmito myšlénkami dobrého gsem
řekl, to we srdci mužů saudných a wládných hr—
zo (lobrau půdu nalezlo. Časowé gsau zlj; po
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třeba cirkwe gest weliká; obyčegni prostředko—

wé, a wšednj powahy (luchowenstwa nepostacj
wíce kzatlrženj neb rozptýlenjnehod se waljcich;
nebol gižtě na tom, co Kristus swým časem
prawil, že budau znamenj na nebi. Na nebi
gích arci geště neni; ale na zemi gest gich na zá
padu, na wýchodě, kgihu i kseweru, tak že giž
i to pewné znameni Konstantinowa thězstwj na
swém místě se třese: gen u nás geště, (ljky Bohu,
ticho! Ale přihrne-li se zlau Wůlj sausedů zlé;
weč chceme (laufati ? We zbraň ? Wmeč? by hoř
kými slzami mohly setřeny býti ty stránky zle
t0pisů, kde se proti Wůli Kristowč, protiDuchu
pokoge, genž cirkwi Wlňdne, nábožensth naše—
mu takowá ochrana hledala & (láwala. Tak Al

korán ař se hágj, atak za to pod mečem ař swým
hagítelům slauži. Naše náboženstwi wybogowa
lo swět .rlowem; &IlO'l/UCTTLse také uhági. \'Vto

Slowo, W Boha gest naše (laufzinj. An pak Bůh
pomáhá těm, kdo sobě rámlipomáhagj sami: mu
sime se wduchownj zbrani, geuž gest modlitba,
trpěliwost a slowo o kříži před nelwdau horli
wě cwičiti, aby protiwenstwi, giž opásané nás
nalezši, ne strachem, nýbrž pauhým bogem,k(lyž—
by switěziti nebylo, porazíti sice, na pak přemo—
ci a podmaniti nás mohlo.
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2, Žiwot Geho Swat. papežské Řehoře XVI.

s připogenau krátkau historii owolenj papežů.

Nynčgši swatý Otec nazjwal se před geho po
wýšenjm na papežskau stolici Don IWaur'us Cap
pellari. Tento slowútný kmen Cappelari wy—
wodj počátek swůg z Alp kat—nických,a sice z Ga
dory, kraginy we Friaulsku ležící. Ku konci šest
náctého stoleti zgednal sobě Ludwik Cappellari,
kupec, skrze poctiwost a sprawedliwost swau w
obchodu takowau důwěru a tak hogný prospěch,
že sobě WBelluně městě biskupském WTrevigu
znamenitý statek ukaupiti mohl. Zasnaulienjm
se sgistau urozenau pannou zpřjbuznil se k těm
1-1cyWZúctnčgšjmšlechtickým rodům téhož města.

W roce 1670 přičten byl rod Cappellari k ra—
(lčšlechtické města Belluna; když ale Geho Ci
.snrská Gasnost, náš neymilostiwěgšj mocnář, ney—

wyššjm rozhodnutím od 28. Února 1821 onu ra
du wyzdwihl, ráčil nicméně slawné rodině Cap-—

pcllari gegi šlechtický diplom z obzwláštnj milo—
sti potwrditi.

Rod tento rozšířil se pokrokem času w rozlič
ných odwětchh Wkragjch Friaulských i Benát—
ských, zněhož gak cjrkwi tak i obci a noukňm
welmi užitečni muži gsau zkwetli. Mezi těmi,
genž posud na žiwě gsau, wynikagj zwl'áště dů
Stogný kněz Cappellari, kanownjk při kathedrál—
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nim chrámu Udinském, genž déle patnácti let w 0
né dioecezj ouřad biskupského, generálnjho a ke
pitulního vikáře s neunawitedlnau horliwostj ::
přikladnau nábožnosti k welikému prospčšenstwj
lidu zastáwal. Mimo něg připomenutj hoden
kněz, Cuppellari, důstogný kanownjk Při kathe—
drálnjm kostele Paduánském, professor cjrkewni
ho práwa na oné universitě; kterýž práwě le—
tošního roku hodnosti Rektor—'a AT'Ía-grzifika 0
zdoben gest. Oba požjwagi zwláštni náklonnosti
:) šetrnosti sw. Otce.

111va ale kmen téhož rodu pochází zBel—
luna. K tomuto přináležel ])lahorodný pan Frun—
tišek Cappelluri, genž se s gednau urozenou sleč—
nau z Belluna zasnaubiw, sni dwa syny zplodil,
znichž geden Ludwik, druhý nynčgšj Papež.

Ludwjk spatřil žiwot dne 2—1.Srpna 174-5,
a gest otec p. Antonina Cuppellari, cis. král.
auřednika wBenátkáeh. Témuž p. Antoninowi
Cappelluri ráčila Geho Swutost powýšenj swé
na papežskau stolici rychlým kabinetnjm poslem
oznámiti.

Druhý syn nyni dotčeného p.Františka Cap—
pellari gest nyněgši papež. Které gmeno na křtu
obdržel, až dosud nám nepowědomo. Narozen
byl w Belluně 18. Září 1765. Swé studie doko
nal W kollegium Moranoském &sw. Michala hljž
Benátek. Přigaw řeholnj oděw swatého Bene—
dikta shromážděni Kamalduenského obdržel gme
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no Don Maurns. Giž od pacholetstwí gewil we—
likau opatrnost, pobožnost &srdečnau náchylnost
k naukám a wédomostem. Geho neobyčegná
mírnost &nezištnost zgednala mu Wždy -— gako
až podnes ——wšeobecnau wážnost, zwláštč u
těch, kteří příležitost měli blíže ho seznati.

Vszé lcOngregací zastz'lwal poslaupně Wše—
cky auřady a hodnosti týkagící se gak zpráwy_
této kongregací tak i učitelských stolic. On byl
negen Přeworem a Opatem w rozličných gegich
domích, nýbrž i také obecným Prokuratorem a
Generálem téhož řádu.

Když slawné paměti, Pius Vll. který geg w
Benátkách neyprwé poznal, na stolici papežskau
dosedl-, powolal geg do Říma, a zde w neytěž—
ších :) neydůležitčgších gednáních mínění a ra—
dy geho sobě dožádal. Neyučeněgší akademie
římské pokládaly sobě za čest Dona Maura čle—
nem swým nazíwatí , a negednau důwodné a
mnohostranné učenosti geho se diwily. Zwlá—
ště pak .toho doswčdčuge akademie katolického
náboženstwí, kdežto k obhágení rozporných člán
ků wíry katolické nčkolikráte neydůwodněgší
pogednání přednášel. Byltě welmi horliwým
audem bohoslowního i filologického kollegium
university římské.

W kongregací sw. obřadů, Propagandy, In—
dicis, prwotně pak kromě obyčegných církewních
záležitostí byl Cappellari geden zneynčenčgších
rad, tak že gebo hlas téměř po každé rozhodl.-
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Také byl ustauowen examinátorem těch, genž na
biskupstwí swěceni býti měli. \'Vůbec říci se
může, že za posledních tří papežů žádné zname
nitěgší pogednání se neskončilo, k němuž by on
byl na poradu nebyl (ložátlán. Tito geho na pa
pežské stolici předchůdcowé wážili si ho tak wy
soce, gel; autle geg milowali.

Giž w roku 1825 dne 21. Března zwolil geg
Lew XII. za Kardinála , než zdůležitých příčin
geště gmeno geho ucprohlásil, až teprw 13.Bře
zna 1826, zčehož weškenŘím se zaradowal,ney
wíce pak kongregací Kamalduenská, kteráž teh—
dáž, což se welmiřídce stáwú, (lwa syny swé w
SW. kollegium spatřila, gelikož také Geho Emi
nencí nyněgší Kardinál—Vikář Římský, *) Pla—
cidus Zurla řádu kamalduenskému přináležel.

Kardinál Cappellari obdržel titul Kardiná
la kněze sw. Kalista, &gebo dozorstwí swěřeun
byla negen kongregací sw. OITicium, auřad zkau—
šení biskupů zbohoslowí, nýbrž i censura knih
vvýchodní církwe, kongregací mimoobyčegných
důležitostí církewních, též i sluťlií.

On byl u sw. stolice horliwým zástupcem
kollegium Maronitského ***)&Autonianských Ma—

*) Kardiuál- Vikář, nel) Vicarius urhís zastupuge mjsto papeže,“
pokudž tento za biskupa řjmského se pownžuge. Po gcho
boku stogj Viceregens neb swěljcj biskup.

**) Maronité magi swé gmeno od sw. opata Marona, genž 0
kolo 400 p. lir. žiw byl &Syrům Spasitelnau wjm hlásal.
Mammut), Syršlj, Koplictj :) někteří Armenšti mniši gsatl
z řádusw. Antonina — a odtud gich názew, antonlanšlj Murom
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ronitských mnichů z hory Libanu, gak ikato—
lichých Syrů :) města Pergoly.

Lew XII. učinil geg Prefektem kongregaci
Pmpngandy, kterémuž auřadu s newýslownau hor
liwostj &nábožnau pečliwosti se oddal. Kardi
nál Cappellari byl také gedeu zneypředněgšjch
gednatelů, za gichž Wynasnaženj ono znameni
té usnešeni (Concordat) mezi Geho milosti krá
lem szozemským a sw. stolici uzawřeno bylo.

Kardinál Cappellari ohýwal WŘímě neywi—
ce Wklášteře swého řádu usw. Giřj na hoře Caa—
lius nazwané, kde giž sw. Řehoř bydlel. Poně—

wadž ale klášter ten W náměsij trochu wzdále
ném se nacházi, přigal swé obydlí, by auřadům
tím lépe mohl učiniti za dost, Wmalém klášteře
sw. Romualda, genž geho řeholi přináleži. U—
stanoweu gsa za Prefekta ProPagandy, za poiře
lmě uznal pro lepši přehlédnutí domácího řádu a
wedenizpráwy, Wdomě též kongregaci obýwati.

Po Gil-denním osiřenj stolice apoštolské a
50 —dennjm *) Konklave dne 2. Února 1). r. byl

ua, poněwadž sic Řekowé řehole sw. Basilia následugía tak
též i Melchile, Georgiowé a wě'lšj djl .Armenů. Gegicll
"eypřednčgšj Sídlo gou na hoře Libanu. Dne 9. Ledna sla
wj památku sw. Nerona, kdež Maronité w Řjmč obýwagj
oj we swóm od Řehoře 13. založeném Kollegium wedlé
svého zu'lalšlnjho obřadu plawne Služby Božj konagi.

*) Cus , gak dlauho má Lonklave trwaij, nedá se určití. WVneý
]xrmsjm (Ínse zwolen byl Řehoř VII, 1073 ——Julius II,
1503. BelxořXIII. 1572,a Sixtus V. 1587. Prwnj wy
wnlen byl den umrtj swéllo předchůdce, druhý w noci
31. ngna; pro ŘehořeXlll. usnesli se kardinálowé we 3. a
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Kardinál Cappellari k přeweliké radosti_ Římanů
za papeže zwolen, &přigal gméno Řehoře XVI. *)
—- Poněwadž geště na biskupstwi nebyl poswč—
cen, byl od Děkana Kardinála neyprwé za bisku
Pa, & w něděli po swém wywoleni s obyčeguými
slawnostmi na welikém altánu chrámu sw. Petra

pro Sixta WG. dnech. Naproti tomu prodlelo se wolenj
Řehoře X, 1272. 3 léta; Kljmenta X, 1070,4 měsíce; In
nocencia X11. 5 měsjců &Benedikta XIV. 6 mčsjců.

') Pončwadž cjrkew sw. gíž 16. papežů, téhož gména počjtá,
nebude snad od mista, položjme—li zde gegich posloupnost.

Sw. Řehoř I. weliký, slowůtný swau dobročinnostj , wydnl
mIIOhŠlCirkewni nařjzenj &sepsal neyche knih mezi wše
mi papeži, byl počtem 651ý pap. wywolen r. 590

Sw. Ř. II. rodem Řjman —- 90 —— zwolcn 715
Sw. ŘJII. — Syr — 91 -— —— 731
Řehoř IV. --—Řjmau —- 103 — —- 827
Řehoř V. — rodem Němec, syn Otty, wéwody Fran

ků a K—oritánů, počtem 142 — — 996
Řehoř VI. ——Řjman —- 150 -—- -—- 104-1
Sw. RATH. —ze Sieny— 159 -— — 1073
Řehoř Vlll. z Beneventa, — 175 -— -— 1187
ŘehořIX. zrodu Conti

Anagria —- 180 —- — 1227
Blahosl. X. rodem z Piačeuce

usPořádal Konklave —— 186 —-- —- 1271
Řehoř XI. Francouz zrodu Klimenta Vl. rodilý z Mau

mont \:r Limoges, přenesl stolici apoštolskau z Aviňo
' nu do Bimá, byl počtem 203 '— — 1370

Rehoř XII. rodilý Benátčan, 207 -— léta geho pano
wánj nestegnč udáwagj se, nn něktcřj 15. sezeni sněmu
Pisanského, ginj 14. sezenj sněmu Kosmického za

_ konec pokládagj. — —- —— ZWOlen 1406
Behoř XIII. z Bolonie —- 230 —- — 1572
Behoř XIV. z Mediol. _- 233 -— __ 1590
l_ichoř XV. z Bolonie — 238 — —- 1621
Rehoř XVI. z Belluno -— 258 —- -——- 183.
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za papeže korunowán. Obřady, které se při tě—
to slawnosti konaly, gsau téměř tytéž, gež gsme
u přiležitosti korunowánj slawné paměti Pia VIII.
w druhém swazku druhého ročního běhu na
stránce 221. podaly,aproto ge zde mlčenjm po
mjgjme.— Wděčněgi snad bude p. p. čtenářům,
když gim tuto krátký historický přehled o wole—
nj papežů od počátku cjrkwe až na naše časyi
předložíme.

W prwnjm Wěku cirkwe woleni býwali pa
pežowéwkatakomlxich čili Wpodzemnjch skrey—
šich na cestě Appické (Via Appia), při gegichž
wchodu se nyní chrám sw. Šebestiána spatřuge.
Toto wolenj stáwalo se od duchowenstwa alidu,
časem také s powolenim lidu toliko od kněží sa—
mých. Itenkráte, když císař Konstantin cirkew
pokogem gest oblažil, zůstalo wolenj papežů při
kněžstwu a lidu, an císař swobodu cjrkwe nižá—
duým způsobem omeziti nechtěl. VVšakpo smr
ti Papeže Simplicía (roku 483.) pokusil se Odo—
acer král herulský &opanowatel Italie poneyprw
tuto zwoluost cjrkwi odegmauti, gešto pod zá—
mjnkau, gakoby různicjm, druhdy při témž woie
nj mezi kněžstwem a lidem zniklým, přjtrž chlěl
učiniti, nařídil, by se budaucně žádný papež bez
gcho králowského powolenj newolil. Po dewa—
desáti asi létech (r. 509) bylo toto cirkewni swo
bodě škodliwé nařízení od papeže Symmacha na
římskémsněmu spowoienim krále Theodoricha
Opětwyzdwiženo. Než, tento ariánský král, který

Casopis p. Karol. Duch. IV. 3. 4
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sw. papeže Jana I. (r. 526) Wžaláři usmrtitidal,
přiosobil sobě sám prawa wolení papeže; a
samowolnč Felixa IV. za' papeže ustanowil. Ge—
ho nástupcow'é, králowé gotští, řídili se geho
příkladem, leč že se zwětší částky toliko spo
twrzowáním papeže, který od duchowenstwa a
lidu zwolen byl, spokogowali. Císař Justinian,
kterýž králowstwí Gothů WItalii wywrátil, hle
děl nápodobně práwo, které sobě králowé goth

přiosobili, podrželi, a taktéž zůstalo to i za
císařů ostatních; mezi těmito sáhali ale někteří
geště dále do swobody církewní, a nutili nowé
wywolené papeže, by za pom =zení gistau gim
uloženau summu peněz odwáděli. Teprw Kon—
stantin IV. wyprostil církew z této nehodné slu
žebnosti.

Císařowé frančtí, gmenowitě Karel W'eliký,
Ludwík nábožný, Lothar I. a Ludwík II. nawrá—
'tili církwi opět gegí prwnčgší swobodu, prohlá
siwše, že se budancně wolení papežů dle staro
bylého obyčege swobodně a kanonicky díti má.
W bauřích století desátého byla církew znowa
swobody swé zlaupena. Markhrabata ]Ietrurští
a hrabata toskanelští spogiwše se s některými
mocnčgšími Římany negen že dle líbosti papeže
ustanowowaliaswrhowali, nýbrž také samowob
nými ukrutnostmi swými neystrašnčgší anarchii
čili bezwládu i Wžiwotě občanském na Italii u—

Walili. Císař Otto weliký, po něm syn geho
Otto II. a geho wnuk Otto III. usilowali opět wo-a
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lenj papežů moci swé podrobiti; Wšak sw. císař
GindřichII. wrátil zase prwotnj swobodu cjrkwi,
a prohlásil, že budaucně kněžstwo a Římané ne—
obmezeněsobě wolíti magi papeže. Konrad II. ne
změnilničeho w ustanowenjch Předchůdce swého;
Gindřich třetí ale, wíce Wšak gebo syn Gindřich

IV. usilowal opět přiwlastniti sobě to práwo gmo—=
nowánj papežů, aspoň hleděl, aby ten, koho sám
žádal, byl wywolen. Následkowé téhož bezprá—
wnjho úsilí byli strašliwé bauře a krwawé Wál—

ky, tak že cirkew za celé téměř -stoleti protipa—
pežmi byla zbauřena a rozsápána, gešto dilem od
císařů byli gmenowáni neb gegich ponuknutjm
zwoleni, dilem také W různicjch mezi kněžstwem
a lidem řádně zwoleným papežůln ginj na proti
postaweni, až se konečně za Innocencia II. (r.
1139) auplný pokog zgednal, a swoboda opět cir—
kwi nawrácena byla; neb když ony roztržky pro
tipapežem Anakletem II. apo geho smrti Vik
torem IV. zniklé, uioženy byly, sgednotila se o
pět weškerá cjrkew pod zpráwau řádného pape
že, po gehožto smrti (1143) kardinálowékswo—
bodnému wolenj kanonickému Caelestina II. při—
kročiti mohli. Giž skoro ke stu let před tím
(1059) ustanoweno bylo od Mikuláše II. na prw—
njm sněmu lateránském, by papežowé od kar—
dim'dů ztřjdy biskupů , totiž biskupů podmčst—
ských (suburbicarii) z Ostie, Albano, Tuskulum
(dnešního Frascati), Sabiny, Preneste, (nynčgši
Palestriny) a Porto (nyni Civita Vecchia) 3 při—. .
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zwáním ostatního kněžstwa římského a mčšían
stwa woleni byli. W třetím pak sněmu laterán—
ském (r. 1179) ustanowil Alexander III. by se
wolení papežů budaucně toliko od kardinálů wyko
náwalo, poněwadž se pozwáním ostatního kněž—
stwa a lidu ty neyhrozněgší bauře a rozhroge
stáwaly, spolu také ustanoweno, že se kwolení
kanonickému dwě třetiny hlasů přítomných wo—
lítelů pohledáwagí. VVoleníto dálo se tenkráte
bud' wbasilice sw. Jana Lateránského, a nebo
we 'Vatikánu u sw. Petra , časem také i w giném
chrámě, kamž se kardinálowé k odewzdáníswých
hlasů odebrali, a gak mile se to stalo, Opět do
swých obydlí nazpět se nawrátili. Teprw Ře
hořem X. nstanoweno roku 1274 na sněmu Lug
dunském, by se kardinálowé desátého dne po u—
mrtí Papežowě w gistém zcela uzawřeném místě
shromáždili, a zde až do skončeného wolení obý
Wali. Gedenkaždý kardinál má tu míti swůg
wlastní pokogík soddčlením pro swého kaplana
a pro gednoho neb dle potřeby i pro (lwa slan

Pozdčgi wydal i Klíment V. (1310) na sně—
mu Viennenském, Klíment VI. (1351) na Lug—
dunském, Julius II. (1505) Pius IV. (1562)ak0—
nečně Řehoř XV. (1621) zwláštní nařízení, gak—
by se konkláwe drželi mělo; neyobšírněgší gest
toto poslední, kteréž také až dosawáde za pra—
widlo při wolení papežů slauží. Podlétéhož u
stanowení drží se každý den dwč scrutinia, ge
dno ráno, druhé odpoledne. Před prwním koná
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se mše SW.0 Duchu SW.; před druhým zpiwá se
VeniS. Spiritus. Dáwánj hlasů děge se Wka

Pli Paulínské. Wolici listky, kteréž zwláštnjm
způsobem složeny gsau, by totiž gméno wolitelů
do wnitř, gméno pak wywoleného na wrch při—
šlo, wkládagi se do kalicha'na oltáři stogicjho s
těmito slowy: Teslor Christum Dominum, qui
me judicaturus est, me eligere quem secundum
Deum judico eligi dehere.

'Wolicj cedule oněch kardinálů, gimž pro ne
moc nemožno hlasy swé Wkapli odewzdati, při
gimagj se od ustanowených ktomu kardinálů w
gegich pokogich, kdež se také nadmjnčná při—

saha skládá. Po každém sbírání hlasů, wnčmž—
by se ony dwč třetiny neshledaly, spálí seihned
tyto cedule před deputaci, by se žádný o gmé—
nech wolitelů nedozwčděl; když se ale woleni

náležitým počtem hlasů skonči, wolicj listky se
rozwinau, a pro uwarowáni wšelikého nedoroz—
umění při každém lístku gméno wolitelowo 0

Statistickýr přehled

wšcch ewropegských obywalelů z ohledu náboženských
wyznání.

I.Bakauské cisarstwí. Počet ohywatelů we
směs 32,500,000. Katoliků 26,097,250. Luthe—
rz'mů120513688.Reformátských i,654-,687. Řeků
3909375. Armenů 13,500. Židů470,000. Mo
sleminů 500. Giných Wyznáni 50,000.



374 Statistický Přehled

II. Německý spolek. a) 1. Králowstwi Ba
worské :Obyw. 43037917. Katol.'2,880.383. Lu—
ihezánů 1,094,633. Refor. 4,427. Židů 57,574.

2. Králowstwj Saské : Obyw. 1,414,528. Ka—
101.48000. Luih. 1,348,100. Refor. 300. Řeků
100. Mennonitů 1,600. Židů 2,000. b).

3. Králow. Hanowerské: Obyw. 1,58?,574.
Katol. 200,000.Luth. 1353574. Refor. 100.000.
Menuon. 17,000. Židů 12,000. 0).

4. Králow.VVirtemberské: Obyw. 1550215.
Katol. 489,347. Luth. 1,048.898. Refor. 2,407.
Mennon. 463, Židů 2,100. d).

5. \'Velkowéwodstwi Badenské: Obywatelů
1,153,144. Katol. 775,138. Luth. a Befor. 360,441.
Mennon.1,628. Židů 16.937. e).

a) Dle udáni Nekarských nowin od 21.Čerwna 1830, počju'i
se wBawořjch 1,300,000Prote5tantů. erkew katolická má
dwa arcibiskupy, 6 biskupů, 191 dekanátů a 2,773 far. Lu
theráui magj 37 tak nazwauých insPekcj, s 1036 farami,
mezi nimiž 138 far reformálských.

b) Králowstwj saské má 31 katol. far pod dwě'ma biskupy iu
partibus, 3 lmher. konsistoře, 25 insPekcj, a 616 lulher.
far.

c) Králowstwj hauower. stogi pod 10 geuerzilnjmi superintend.
94 luther. a reform. inspekcj, 924 luther. & 114 réform
far, 1 katol. biskup. 143 kat. far, má 3 menuonilské mo.
dlitebnice a 9 Iuther. mužských, a 16 luth. ženských zalo
ženj (Frauenslifte) Někteřj spisowalclé počjtagjkatoljky na
260,000 duši.

(1) WiriemberkmáG luth. generálníchSuperimend., 50 Iuth.íu
spekci, 818 luth.far; 8 ref. far-, 1 kat. biskupa 8645k3101
furami a katol. kláštery.

e) WVBadenskn magi katolíci lkat. biskupa, 82 katol. dekanátů,
770 kat. far. Ewangelici magi 35 dckanátů, 892 far.
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6. 'Nelkowéwodstwi Hesské: Obywatelů
718,900. Katol. 123,150. Luth. 405,600. Refor.
173,150. Mennon. 1000. Židů 16000.f).

7. Kurhesské země:0byw. 602,700. Katal.
100,540. Luther. 493,910. Mennonitů 250. Židů
8000. g).

8. V\réwodstwj Nassawské: Obyw. 348,006.
Katol. 157,638. Luth. & Refor. 184,461. Men
non. 190. Židů 5717. h).

9. WVelkowéwodstwjSaso—wimarské: Obyw.
226,629. Katol. 9762. Luth. 209,248. Refor.
6,388. Židů 1231. i).

10. \Véwodstwi Saso—altenburské: Obyw.
109,493. Katol. 150. Luth'. 109.343. k).

11. Wéwodstwj Saso—koburg-gotské : Obyw.
153,000. Katol. 12,230. Luth. 136,577. Refor.
9,980. Židů 1273.

12. \'Véwodstwj Saso—Meinungshildburgs
hausenské: ObyW. 130,500. Katol. 400. Luther.
128,800. Refor. 350. Židů 950.

f) Dle Nekarských howin udáwá se počet katoljků wl-Iessjch
na 170,000, magi gednoho biskupa a 166 faramí. Luthe
ráui magi 685 far, a reform. 126.

g) Kurhesské země magi 1 km. bislmpa,73 fary; ProteSt. ma
gi 1 generál. superintend. 4 superintendellly, 3 inspekci. 25
„id: 191 ewang. far, mezi nimiž 19. francauZSkÝCh

ll) Nassawa stogi pod 1 kat. biskupem 815 dekanály, & 134
i'arami. Ewangeljci magi 1 ewang. biskupa, 20 dekanátu,
177 far. 

i) ijarskó _saskě země magi 2 ewang. generál. suporim. 24
di'rcezj, &293 farami, kaloljci magj deset far.

k) Saso-ahenburg. l generál. superint. 5 Special. superiut. 130
far, a 79 filiálů.
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13. Wéwodstwi Brunšwickó s knižetstwim
Oelsem: Oby. 338,200.Kat01.?500. Luth. 239,000.
Refor. 1,300. Mennonitů 100. Židů 1300. l).

14. Welkowéwodstwi Welehrado—Zwěř—jnské:

Obyw. 441,164. Katol. 957. Luth. 436.875. Re
formát. 230. Židů 3102. m).

15. W'elkowéwodstwj “felehrado—Střelické:
Obyw. 79,343.Katol. 50. Luth. 78,460. Židů 833.

16. Welkow.01denburské: Obyw. 248,198.
Katol. 73,690. Luth. 173,238. Refor. 2,300. Ži—
dů 970. n).

17. KnižetstwiLippe: Obyw.76,718. Katol.
1,600. Luth. 5,100. Refor. 70,018.

18. Knižetstwj Šaunburg Lippe: Obywat.
25,500. Katol. 100. Luth. 21,800.Ref0r. 3,600.

19. Knjž.Waldeclcé: Obyw. 56,000. Katol.
800. Luth. 54,100. Refor. 600. Židů 500.

20. VVéw.Anhalt-Dessawa s Bernburkem a

Kothenem: Obyw. 132,610. Katol. 1600. Luther.
42,229. Refor. 86,741. Židů 2040. o).

21. Knjž. Šwarcburk-Sondershausen: Obyw.
48,106. Katol. 200. Luth. 47,906.

l) Bruušwicko má 7 luth. generál. ínlend. 29 Bllperínť- 238
lulher. &3. katol. 1. reform. faru a 4 synagogy.

m) We1ehrad-Zwěřin má 6 luth. diwcezj, 32 anpO-Simfp 319
far, 395 kostelů a 2 kat. fary.

n) Oldenburg má 1 katol. generálnj dekanát s 37 faramí. 1
luth. generálnj-superiutend. 3 superintend. 101 faru, 1 re—
form. superintend. s 4 farami.

o) Dessawsko má 32 ref., 21 Iuther. 23 kat. fary. Berubutk
42 owmg. Kolhen 28 ref. 19 luther. [ kat. faru.
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22. Kujž. Šwarcburk—Rudolstadt: Obywat.
58,000. Katol. 150. Ludi. 57,683. Židů 167.

23. Kniž. Raiské: Obywat. 81,790. Luth.
81,730. Mennon. 400. Židů 200.

24. Knjž. Hohencollern—Hechinské: ObyW.
Katol. 21,000. p).

25. Knjž. I'Iohencollern—Sigmarinské : Obyw.
40,000. Katol. 39,600. Židů. 400. q).

26. Knjž. Hessenhomburské : Ob. 21,564. Kat.
2,996. Luth. 11,845. Refor. 5,573. Židů 1,050.

27. Knjž. Lichtensteinské: Obyw. Katol.
5,800.

28. Swobodné město Frankfurt: Obywatelů
54,000. Katol. 6000. Luth.40,800. Refor.2,000.
Židů 5,200.

29. Swobodné město Bukowec: (Lubek)
Obyw. 46,503. Katol. 400. Luth. 45,000. Refor.
15,000. Židů 400.

Swobodné město Břemč: Obywat. 52,000.
Katol. 1500. Luth. 35,000. Refor. 15,000.

Swobodné město Hamburk: Obyw. 150,000.
Katol. 3,060. Luth. 134,840. Refor. 4,050. Men
non. 550. Židů 7500.

Králowstwi Pruské: Obywat. 12,778,403.
Katol.4,830,431. Luth. aRefor. 7,777,081. Men
non.16,271. Židů 154,620.

P) Hohencollern Hechinsko má 14 far.
(1) Sigmaringen 30 far.
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Král. Dana—ké:Obywat. 1,992,729. Kaioljků
'2000. Lulh. 1,981,129. Refor. 1,200. Mennon.
900. Židů 6000. ginýcll wyznúnj 1500. r)

Král. Nizozemské: Obyw. 6,968A99. Kulol.
3,813,799. Luth. 380,000. Refor. 1,756,900.
Mennon. 120,000. Zulu 80,000. giuých wyzná—
nj ll7,500.

Íi'jšeBritanská : Ohyw. 22391621. Katoliků
5,164335. Presbyteriúnů 1,792.866. Reformál.
13,561,420. Mennon. 150,000. Židů 12,000. gi—
ných wyznánj 1,660,000. .r)

Francauzsko: Obyw. 32052545. Katoliků
30364945. Luth. 260,000.Ref0r. 8643000. Men—
nón.4000. Židů 60,000. giných \vyznánj 500. t)

Špuhhelsko: Obyw. Katol. 13,953.959. v).

r) Luther. cjrkew stogi pod 8 biskupy, 2 geuer. superint. 65
probošly, 1,488 kazatell.

8) Mezi 1,660.000 rozličněho wyznánj gen 460,000 Methu
d'tstů, 31,657 pastýři. Katoljci magi 4 arcib. 23 biskupy,
6 Šeneráln. vikářů, 113 klášterů. Presbytcriáni : 69 presby
teriemi 839 kostelů, Episk0půlnj magi 6 arcibiskupů, 43 bi—
skupy 5 11,736 osadami. Menuonité počitagj 388 obci.

1) Dle usuešenj (Koukordátu) od 11. Čcrwna 1817.ustuuo
weuo gest 18 arcibiskupstwj a 74 biskupstwj. Ale počet
gegich' obnáší gou 14 arcib. & 66 bialsupů dimcezj magjcjch
& 24 biskupů iu parlibus. 468 generálmvilaariátů. 584 sku
tečných kauowniků, 1,788 čestných kauownjků, 3,083 fn
rářů; 22.1.75 pomocných kuěžj, 5,785 vikáríi, 439 kaplauů,
839 almužujků, 1,976 pomoclljků, 1,044 ředilelů .a profes—
sorů w seminář-ich. Slšutečných duchoanch wůbec 36,649.
44,344 semínáristů, 3,024 geptišských lxlášterůa 19,340 tak
nazwaných klášter-ských sester.

v) Špaňhelsko má 18 arcibiskupsle, 51 biskupstwj., 43,038
swétských kuěžj \v'18,871 osadách; 1051 mnišských klá
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Portugalsko: Obywat. Katol.3,013,950.w),
lIelwecie: Obyw. 2,037,030. Katol.817.110.

Luth.350. Refor. 1,216.860. Mennon.900. Židů
1810. n:).

Král. Sardinské: Obywat. 4377305. Ka—

toljků 4,352,105. Židů 3200. giných wyznánj
22000 y).

Welkokujžetst. Toskanské : Obyw. 1,300,000.
Katol. 1,290.749. Židů 9251. z).

Země papežská: Obywat. 2,495.661. Katol.
Létá—20,661.Židů 15,000. aa)._

\Véwodstwj Parma: Obywatelů Katoljků
473,400.

W'éwodstwí Modena :Obyw. 379 ,000. Katol.
377,500. Židů 1500.

Lukka : Obyw. Katal. 145,000.

šterú, 48 kongregacj, 180 kollegj, 1061 klášterů panen
ských, w nichž 47,515 řeholujch kněžj & 24.007 geptišek.

a.) Portugalsko má 1 patriarchu, 2 arcibiskupy, 14 biskupu,
4,086 zádušnjch osad; 18,000 swětskýchknčžj; 5,760 mni
chů w 360 klášteřich, gichž důchody roku 1821 obnášely
1,576,262 zl. a 5,903 geptišek w 138 klášteřjch sdůchodyZI.
Helwccie má 989 katol. far, &113 dilem mužských dilem

panenských klášterů. Ewangelici magi 960 far.
y) Katoljci magj 39 arcib. a biskupů, 3,996 far, 293 muž—

ských a 144 ženských klášterů, pod rubrikau giných wyzná—
nj wyrozumjwagj se \Valdenšti.

:) Toskaua má 3 arcib. a 16 biskupů, 8,355 swčtských knčžj,
44 mužských a 55 panenských klášterů.

aa) Papežsko m'zí 6 arcibiskupů, 72 biskupstwí, znichž někte
ré sgiuými Spogeny gsau. 1824 mnišské :: 61? panenských
klášterů a 2090 far.
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Swob. obec Marino: Obywatelů Katoliků
7000.

Obogj Sicílie: Obywat. 7,414,717. Katoliků
7,332,717. Řeků 80,000. Židů 2000. M)).

Jonické ostrowy: Obywat. 175,398. Katol.
35,200. Luth. 800. Řeků 133,898. Židů 5500. co).

Řjše Turecká.
Obywatelů .W EerPě 9,393,000, w Asii

10290300, W Africe 35114300. VVesměs:
2'2,797.800. Katol. 613,000. Luth. 3000. Řeků
7,033,000. Armenů 1,483,000. Židů 620,000.
Mosleminů 13,552,000. dd).

Řecké občanstwjÝObyw. 550,000. ee).

Cisa rstwi Ruské.
Obywatelů W Ewr0pě 44,118,600, wAsii

ll,663,100.w Americe 50,000. Polsko 3,702,300.
VVesměs: 59,534,000. Katol, 6,600,000. Luth.
2,560,000. Ref. 38.000. Řeků-45510000. Armean

bb) Nachází se ve uj 27 arcib. a 98 biskupských suffrngánů, 21
wygmutých biskupů, 419 opatů, 3,700 farářů, 111,06?
swětskýchl řeholnjch knčžj, 8,155 geptišek, & 19,300 ná
božuých u'wtawů.

cc) Katoljci magi 1 arcib. 2 biSRupy & 31 klášterů. Řekowé 1
nrcib. 3 biskupy &2 Protopopy.

(ld) Zde se ani počet obywalelů weimě's, ani gegich rozličnosl
zewrub udat! nedá.

ee) Poučwadž hranice tohoto občanštwj až posud Wytčeny ne
gsau, nedá ae tudy lidnatost náležitě udati, & tento zde po
ložený počet gest gen wíře podoben.
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388,000. Mennon. 6000. Židů 580,000. Moslem.
4,400,000.giných wyznánj 919,000.

Šwedsko a Norwegsko : Obyw. 3,860,700. Ka—
101.4000; Lulh. 3,855.855. Židů 845. gg)

3. Oděw kněžský při mši swaté.

Od
JosefaLiboslawa Zieglera, doktora w bohoslowi a

děkana w Chrudimi.

Ani w nowém zákoně, ani wneystaršjch spisech
cjrkewnjch nenalezáme neymenšj stoPy, že na za—
čátku náho'zenstwj křesíanského určitý oděw k
službám Božím wesměs, &zwláště ke mši swaté

ff) Dle Revue brimnuique byla ku konci 1828. lidnatost celé
řjSe ruské udána na 62,529.000 dušj. Mezi těmi počjtá
se Řeků 46,300,000. lCaioljků 6,000,000; Mohamedánů
3,3oo,ooo. Lmhcn 2,600,ooo. Chamism7oo,ooo. Ži
dů 600,000. W'yznawac'aůLamowých 210,000. Reform.
84,000. Armonů79,000. Ochranowských10,000. Wy
zuawačů giných náboženstwj 9,000. —- Ruská řjše má pro
řeckau cjrkew 20 archíhierej siolikěž konsistořemi, 480
mnišských,78 panenských klášteru, 28,112 kostelů,a 67,900
kněží. Králowsle Polské má 9 arcib.abiskupsle, 6 kol
legiálnjch chrámů, 1,929 farnjch kosuelů, 1 hlawnj seminář,
13 biskupských semináři, 3 domy pro wyslaužilé swětské
kněží, 154 mužských a 26 ženských klášterů. Wšecky pro
cjrkew katolickauu

gg) Mezi Lmherány obsažení gsau Swedenborgíňni aOchranow—
štj. Lmheráni magj 17 arcib. a biskupů, 218 probošstwj,
1508 sar a 2742 osady.
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předepsán byl. Spiše můžeme dokázati, a papež
Benedikt XIV. ((le sacrific. Miss. Lib. I. 0313.7.
33.2.) gakož i ginj spisowatelé cjrkewnich oby
čegů dostatečně doswědčugi, že Apoštolowé :)
gegioh nástupcowé až do šestého stoleti we swých
obyčegných šatech, gimiž se od lidí swč—tskýchne
lišili, mši swatau konali. Vestes sacerdotales per
incrementa ad illud, quod nunc habetur , auctae
sunt ornamentuln; nam primis temporibus com—
muni indumento vestiti Missas agebant. — Abbas
W'alafridus Strabo de exordiis et incrementis re

rum ecclesiasticarum, caput XXIV.
Apostoli et eorum successores in quotidia—

nis vestibus et ligneis calicibus Missas celebra
bant. l'Ionorii Augustodunensis, Presbyteri, Sa
cramentarium. Lil) I. cap. 19.

Pamětní přjklad swatého Fulgencia, kterýž
geště Wpátém stoleti Wtémž oděwu u oltáře stál,
w kterém we dne chodjwal, a wněmž i z chudo
by spa'nval, patrným gest důkazem, že tehdáž
zwláštnj šat kostelní geště nařízen nebyl, sice
l)y geg swatý biskup byl nosil. Tento Pamatuj
příklad wyprawuge netoliko Fleury histor. lil).
XXX. 60., nýbrž i Ferrandus diaconus, wr
stewnik a žiwotoPisec swatého Fulgencia, řka: iu
Vita S. Fulgentii lil). XXVIII. „In qua tuníca
dormiebat, in ipsa sacrificabat, et in tempore sa—
crificii mutanda esse Potius. corda, quam vesti
menta, dicehatš“ Ale idnešnj oděw mešní není
nic giného, nežli starý krog wýchodni, galcž to
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gegen Jan Buddaeus (Dissertat. de Missa), nýbrž
i Ludwik Thomasin wyznáwz'n, kterýž de. vet. et
nov. eccles. disciplin. p. I. lib. 2. cap. 47. n. 4,
Píše: „Constat, tunicam, dalmaticam, casulam
communes fuisse quondam laicorum 'vestes, mul—
toquc magis clericorum eivili in usu, ae iandem
eo evasisse, ut proprize clericorum essent, nec in
eivili tantum nsu, sed et in sacro, laieis a patrio
majorumhabitu ad peregrinas vestes desciscen
Iibus.“

Přistupnge kněz ke mši swaté, gest předně
odju talárem (vestis talaris, quia ad talos usque
definit) Mešnj pak šaty, gež na sebe béře,gsau:

i( lIumerál (humerale, superhumerale,amic—
ms, araůolaymr, wympong), nimž si někdy kněží
r-eluu him-vu obalili, gakož za neystaršjch časů
Židé obyčeg mivvali, :) podnes někteří řeholníci:
11př. Franliškáni &Kapucini magi.

2) Alba (Hoďnotg)gest spodni šatwýchodnjch
kmgin, kterýž zprwu gen kolen, pak leytek, &
posléz až komiků dosahowal. Alban býwaly
přiodjnytoliko wzácné osoby; proto an také,
Urnkoži W štole biskupowé & kněží chodili usta—

vičně, ginj pak kleriei směli albu toliko při služ
bzichBožích na sebe \vzjti. Albu připomíná sněm
Karlhagenský čtwrtý kan. 91. „Diaconus tempo
re oblationis tantum, vel leclionis alba índua—
tur.“

Sněm pak Narbonský kan. 12.-nařizuge: Nec
diaconus aut subdiaconus certe vel leetor, anic
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quam missa consumetur, alba se prmsumat e
xuereň“

3) Alba se po čase pro pohodlí zkrátila w
Kotu (cotta)aneb superpellíceum, proto tak nazwa—
né, že se bráwalo na šaty, obyčegnězkoží zhoto—
wené. Nemá rukáwů ; ty—lisek němu příšigí, slowe

4) Rocheta,zbarbarského latinského gména
roccus, kterauž bískupowé a kanowníci místo
superpelliceum nosí.

5) Alba se wůkol těla pásem (cingulum) sta—
huge. Opásu činí se zmínka W skutcích apo—
štolských 12, 8. „Řekl Petrowi angel: opaš
se (praecingere.)

6) Manipul (manipulus, mappula, sudarium)
gest půwodně šátek k utírání potu, gegž staří
wětším dílem na lewé ruce nosíwali. Zawčšo
Wa! se biskupům a kněžím po kásuli na lewau
ruku, an kásnli po prwé na ruce wyhrnuli, aby
ge měli swobodné; neboř kásule za starodáwna
celého kryla člowěka, tak sice, že rukama ne
mohl Wládnauti. Casula, quasi minor casa eo, quod
totum hominem tegat. Že se to dálo při confiteor,
proto berau podnes biskupowé manipul teprw po
confiteor (Ritus celebrandi missam I, 4. ;) gakož se
při pluviálu žádný manipul nezaiwěsí, protože
za starodáwna nebylo třeba, při pluviálu potním
šátkem se Opatřiti, an pluviál s předu byl ote
Wřen, pročež Swobodě rukau nepřekážel.

Proč pak nosí íáhnowé a podíáhnowé mani
puly, an kásul nemagí? -——-Proto, že ioni za
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slarodáwna wkásulích chodili, gako kněží; age
stě podnes magí w postních dnech podlé meš
ních rubrik kásule na sobě míti; (Rubricee gene
rales Missalis. Pars [. de qualitate paramentorum
XIX. G.) nebol dalmatiky íáhnů a podíáhnů
powstali pozděgi w Dalmácii.

7) Štola (gain od gali—w,ozdobugi) u Řekůw
a Římanůw dlauhý šat až po nohy, kryl celétě
lo shlawau i krkem. VVIastněto byl šat swátee
ční, wesměs ohniwých barew, někdy také bílý,
gehož welcí páni, a zwláštěkrálowé Wždy záso—
bu míwali k obdarowání zaslaužilých a wýteč—
ných osob. Takto darowal císař Konstantín
weliký skwostnau stolu Makariowi, biskupowi
Jerusalémshému , k wykoniiní slawného křtu na
swátek zgewení Páně. Podobuau šlědrotu pro—
kazowal císař Karel weliký, a císař Otto třetí.

Štola se také nazíwala orarium, protože
ora , obruba tohoto šatu, obyčegně ze zlataastří—
bra záležela. Biskupowé a kněží nosili gi Wždy
cky, íálmowé ale toliko při službách Božích, a
sice na příč, aby gim při posluhowání u oltáře
nepřekážela. Nyněgší štoly gsau toliko obruba
starodáwních.

Papežowé nosí podnes bez přestání štolu a
rochetu.

8) Kásule (casula, planeta, marwin) gest ně—
kdegší powrchní šat, kterýž půwodně pauhý kus
sukna byl, a celé tělo kryl, a od déště, zimya
horka chránil, pročež místo pláště slanžil. Po—

Cusopis p. Kalol. Duch. IV. 3. 5
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zděgi byl rozstřižen na dwé; gedna půla wisela
záda, a druhá na prsau až po kolena; obě se
pak na ramenau přeskami sepialy.

Z toho gest widěti podobu tohoto oděwus
naši nyněgšj kásuli.

9) Pluviál (pluviale) chránil před deštěm, a
lišil se od kásule tim , že měl kapuci neboli ku
klu (cucullus), a s předu byl otewřeu.

10) Kdo wi, že si národowé Wýchodnjch
kragin hlawu přikrýwagj, snadno si \vyswčtlj
počátek biretu. Toho z prwu nebon třeha,do—
kud humerál zároweň krk a hlawu kryl. Když
pak temeno krýti přestal , a odkrytá hlawa po—
robu znamenala , gakož až po tu dobu W kragi—
nách wýchodnjch znamením otroctwi gest, řidi—
ly se obřady cirkewni podlé obyčege městského.
Způsob biretu pochází nepochybně od čtyrhra—
ných klobauků , gež duchqwuj w gedenáctém
stoleti mimo služeb Božích nosiwali. Od stoleti
wšak třináctého zůstaly tyto klobaučky toliko
oděwem cjrkewnjm. Du Fresne piše: Birretum
Italis commune fuit omnibus capitis tegmen. A
birrus deducenda vox videtur: nam ut birrus

Vestem, qua corpus tegitur, ita birretum eam
vestis partem, qua: caput tegit, significant; est
enim diminutivum a birrus. Guilielmi Burii
Bruxellensis onomasticon vocum obscuriorum.

Vienna-eAustriae 1735. pag. 495. '

11) Dalmatika, aneb powrchni oděw jáhnů
a podjáhuů mši swaté přistogjcjch, wžala swů'g
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půwod &gméno w Dalmácii. Mezi swětskými
nosjwali tento skwostný, zlatem a stříbrem oplý
wagiej šat toliko cjsařowé, konsulowé, praefec
ti praetorio — a mezi duchownjmi gen papežo
wé, primasowé a welicj biskupowé. Po čase
dowolilí papežowé také swému jáhnowi, ale gen
tehdáž, když gim přisluhowal, dalmatikau se
odjti; kteréž powolenj pro stegnost šatstwa
pozděgi také řimskému podjáhnowi uděleno by—
10. Posléz powolil papež Řehoř weliký i giným
wčlšjm biskupům, aby se gegich d-iakoni a sul)
diakoni nápodobuě w dalmatiky ustrogiti směli.
Tím se rozšířil dnešní zwyk, že se wšickni jáh—
nowé :) podjáhnowé ne W kásule, ale w dalmati
ky obláčegi.

S bezpečnosti můžeme říci, že prwnj drazí
šatowé cirkewnj darem císařů křesřauskýeh bý—
wali, a že krog králowskýeh patriciůw a rád—
cůw,_ a ginýeh wzácných pánůw swětskýeh po—
znenáhla do kostelůw, a na duchowenstwo pře
násen byl. Když se pozděgi tento řimskowý—
chodni krog w každodennjm žiwobyti změnil,
pozůstal předce starý způsob šatstwa při služ
bách Božjch, a tim poznenáhla powstal uyuěgšj
rozde mezi Oděwem liturgickým a městským.

VVzhledem barwy šatů cjrkewujch nemůže—
me se ginák domniwati, nežli, že si duchowni i
barWu kroge swětského oswogili , w němžto za
prwnich stoleti služby Božj konali. Amohlí—li gi—
llé'lk, geštoby se obzwláštnim krogem a neoby

0 O
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čegnau barwau w čas protiwenstwj cjrkewnjch
tim wíce byli lišili, &pozorliwost na sebe obra
celi?

Poněwadž se ale w zemich wýchodnich, ga
kož pozděgi nápodobně w západních wzácné
osoby při slawných příležitostech bile šatily: po—
čalo duehowenstwo, gak mile cirkew pokoge do
sáhla , a sice giž we čtwrtém stoleti barwu bjlau
při šatech kostelních zawáděti. To doswědču—
ge swatý Řehoř Naziauzenský, mluwě 0 chrámu
swaté Anastásie (oper. Tom. II. p. 78.: „Niveis in
vestibus adstabat turba ministra sacrificio.“ To—

mu wyrozumjwáme ze slow swatého Jeronyma lil).
I. adversus Pelagianos:

„Quan sunt, rogo, inimicitiae centra Deum,
si tunicam habuero mundiorem? si episcopus,
presbyter, diacbnus, et reliquus ordo ecclesiasti—
cus in administratione sacramentorum Candida

veste processerint ?“
Podobné swědectwi mimo giná dáwá svatý

Řehoř Turonský 1ibr.de gloria confess. cap. XX.,
au poswěcenj chrámu od něho wystaweného po
pisuge: _

„Erat sacerdotum et levitarum in albi: ve—
stibus non minimus chorus.“

Že wšak barwa bílá geště Wůbec nebyla
nařízena, uzawjráme ze slow sw. Augustina, ubez
pečugiciho, že geště w témž šatu gako biskup
kázal, w kterémž gako člowčk swětský neyprwé
do Hypponu přišel.
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Tolik se prax-vděpodobá, že barwa bílá při
službách Božjch byla Wětšjm dilem oblibená, an
gi křeslané prwnjch století za ueyslušněgši po—
wažowali. Tim také nařjdil biskup Soissonský
roku 889. , aby každý (luchownj měl dwogi
šat bjlý, geden do kostela, a druhý ke wše—
(lnj potřebě. Capital. Riculphi Suession. c. 7.
Hoc omnimode prohibemus, ut nemo illa alba
utatur in sacris mysteriis , qua in quotídiano usu
iuduiturf“

Teprw mezi dwanáctým atřináctým stole—
1jmbylo podlé swědectwi papeže Iunocencia III.
((lemysteriis missaelier. cap. 65.)patero barew,
nyni wcirkwi ohyčegných, bílé, čerwené, ze
lené, modré a černé podlé wlastnosti swátků 3
dnů při službách Božjch střidawě zawáděno.

Mimo šaty podotknuté užjwagi geště
ných biskupowé , a ty gsau:

gi—

1'2) Zwláštnj punčochy a střewice (caligae et
smulalia)

To nebylo před časy žádné obzwláštni prá—
wo a wýsada biskupůw, nýbrž i kněží a jáhno—
wé musili zwláštni punčochy a střeche ke mši
olmuti, dilem z úcty ke mši, dilem proto, aby
lláSleílOWElli,co w druhé knize Mogžišowě 12,

11. Hospodin Israelitům přikázal: „Miti bude—
te obuw na nohau swých.“

Časem ten obyčeg při kněžích přestal, bi—
skupowé ale geg podnes zacho-wali. Wyšjwáni



390 Pogednáni

těchto slřechů zlatem náleži k ozdobě a slawno—
sti; pročež při mších za mrtwé a na weliký pá
tek biskupowé podotknutých střechú neobau
wagi , protože tehdáž wšecka skwostnost přestá
Wá. Kardinál Jan Bona prawi : Rerum liturgica
rum lil). !. Cap. 24. i) 9. Pag. 285.: „Primi no
strae religionis antistites, cum semper studu—
erint, maximam divinis mysteriis reverentiam
impendere, omnes eorum ministros Splendidis
vestibus, tantoque ministerio congruis ornaride
creverunt, adeo, ut nec quidem sordidis et com—
munibus calceis fas illis fuerit ad allare accede—

re , multo minus nudis peďibus, quod nec ipsis
acolythis licere. Orda Romanu: tit. de die Pa
rasceves edixit. Varia ideo .randaliorum ge—
nera pro varietate ministrorum constituerunt,quae
nunc abierunt in desuetudinem. illis solis perma
nentibus , quibus uiuntur episcoPi, solemnitcr
celebrantes.“

13) Štolau se také biskupowé od kněžím—
zeznáwagi. Knčžj kladen štolu na prsykřjžem,
biskupowé pak gi nechagi s obau ramenau Wise
ti, nosice giž bez toho na prsau kříž (pectorale.)

Kdy biskupowé začali nositi kříž, nelze u
rčití; gisto wšak gest, že giž w šestém stoleti
nosili kříže, nazwané pliylacteria, gakkoli toto
_gménotaké každau reliquii znamenalo. (Gregor.
Turon. L. |. de gl. MM. c. IV.)

14) Pod kásuli nosi biskupowé tunicelu (tu
nicella,) poněwadž za starodáwna wšickni lidé,
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mm.sňm Kristus Pán takowau sukni, neboli tu
nika nosil. „Žoldnéři, když Ježíše ukřižowali,
wzali raucha geho, :) sukni; byla pak sukne"
nesšiwaná, ale od wrchu wšecka naskrze setka—
m'n. Milites, cum cruciflxissent Jesum, acce—

perunt vestimenta ejus, et tunimm; erat autem
tlmica inconsutilis, desuper contexta per totum.
Joh. 19, 23.

Tunicella nebyla také weysadnim šatembi—
sknpůw. Iknčži nosili mimo mše, ipři mši swa—
té podlé swědevtwi sw. Jeronyma (in epist. ad
Nepot) pod kásulj tuniky.

15) Rukawice a prsten (chirothecae et an
nulus) nosjwnli biskupowé ,qiž za neystaršich ča
sů. Orukawicjch rozpráwj giž Ordo Romanus I.,
kterýž, gestli ne w sedmém, aspoň gistotně W
osmém stoleti sepsán byl. 0 prstenu činí giž
zminku Optat Milewský lib. l. contra Parmen. A
gakkoli rukawice pauze k ozdobě &slawnosti pa
tři, znamená předce prsten sgednocenost bi—
skupowu s cjrkwj, kteráž se před časy tak při
sně zachowáwala, že se in 0. 4. Je translatione
episcoporum cluchownjm manželstwjm naziwá.

16) Infule (infula, mitra, phrygium, cu
phia,) gakož welicj znatelé starožitnosti saudj:
(Onuphrius Panvinius in interpret. voc. ecclesiast.
Hugo Menard. in not. ad sacrament. Greg.) by
la ode wšech biskupůw teprwa W stoleti ge
denáctém přigata. Přikladem gi byla čepice ney
wyššjho kněze w starém zákoně, cidaris, thiara.
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Exod. 28,11. Zpočátku, když infqu geštč poříd—
ku bylo, posílali ge papežowé darem a poctau
také někdy kujžatům swětským. Takto byl dle
swědectwj papeže Řehoře VII. epist. 38. lil). I.
VVratislaW, prwni král Český, infulj obdarowún

od papeže Alexandra II. ,kterýž we swém psani
doložil: „ad signum intimae dilectionis, quodlai—
cae personae tribuí non consuevit, mitram,qu3m
postulasti, direxi.“ Nápodobně darowal papež
Lucius ll. infuli Rogerowi, králi Sicilskému, o
němž piše Otto, biskup Frisingenský Lib. |. de
gest. Frid. cap. 28.4“ Papa concessit Siculo vir
gam et annulum, dalmaticam, et mitram, atque
sandalia.“

Paměti hodno gest, že biskupowé řečtí ani in
fulj, (leč čtyřipatriarchowé,kteři na hlawč ozdo
bu, na způsob koruny magj,) ani prstenů nenosí.

17) Půwod berly biskupské gest následugi—
ci. Prwni křesíané modlili se stogjce, gako Zi—
dé. Luk. 18, 11. 13. Toliko W postě, 'a když
se wtichosti modlili, klečeli, pročež zpjwá já—
hen Wpostnjch dnech: Flectamus genus. Biskup
ale, &knežj stáli předce. Když pak pozdčgi kle—
čeni wůbec se zawádělo, bylypředce wšecky ne
děle, a celý welikonočni čas od klečeni wygmu
ty, w kterých se gen stogmo modlili. Příčinu
oznamuge swatý Augustin, řka: „Quod stantes
oramus, Signum-est, et designatio resurrectionis.“

Aby wšak stání lidem nebylo obtižno , bylo
w každém kostele množsth holi neboli berel(sci—
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Piones), na něž se každý podepřjti mohl; nebot
o stolícjch se tehdáž wkosteljch geště nic newě—
dělo. Atoto gest prawý Počátek berel biskup—
ských, kteréž swým časem tak se měnily , gakž
nyni wyhljžegj. Berly biskupů řeckých zacho
waly podnes způsobu starožitnau, gen že také
draze ozdobeny gsau.

Ostatně že práwo berlu nositi, před časy
nebylo takowé, kteréž biskupům weyhradně ná
leželo, můžeme z toho posauditi, poněwadž zpě—
wáci w kathedrálnjch kostelích (oantores) tako—
wých berel užiwali.

Paměti hodno gest , že papežowé římští,
aspoň při mši, berly nepotřebugj; proč ? -- pro—
to, že od gakžiwosti služb;r Boží, oh Plenitudi—
nem potestatis, sedice konali, (i Swátost při Slaw—
né mši přigjmá papež sedi-E,)pročež berly k po
depřeni nepotřebowali , gakkoli kromě služeb
Božíchberly nosiwali, kteréž ferulae slugi.

18) Gremiál (linteum gremiale) (láwá se bi
skupowi sedicimu pauze k ozdobě na klin.

19) Pallium nosi toliko arcibiskupowé anč
kteří biskupowé na gisté swátky , genž se proto
festa pallii naziwagi.

Ostatně wšecky tyto šaty , gakož se od swé
ho půwodniho určeni wzdalowaly, a se pauhau
ozdobau staly, byly také we swém krogi mnohým
proměnám, kolikeré ugmě, mnohým přitlawkům
a nákladným okrasám podrobeny.



394

4. Gak se djtky slowům učiti magj.

Od Dra Fr. W'. Kostky.
___—„___ __

Rozum djtek se wzděláwá, když se gim slowa
powědomá wyswětlugi, a nepowědomýmkdyž se
učí tak, aby wčděly,eo Wše aneb z wětšiho dilu
w sobě obsahugi. Cim wíce slow ditky dokona—
le znagi, tim zwelebeněgši gest gegieh rozum.

Proto sama se namjtá znamenitá otázka:
Gak se magi dítky slowům učiti?
Poněwadž každé slowo \vmysli člowčka gest

slíič zgednotliwých známek na rozličných wě
eeeh se naeházegjejeh a gen gednu wče předsta
wugjejch, tedy patrno, že každé slowo gen ga
ko sesazené počátečně se musi pozorowati.

Aby ale dítky wěděly, co slowo to w sobě
obsahuge, musegit se gim aspoň hlawnj pro ně
prwky slowa toho , brzy we wětši, brzy W men
šj hognosti na mysl uwáděti, z kterýehžto slowo
prwniho stupně pochází aneb na kterých se co
Wlastnost nacházi; prwnimu učí přirodnictwi (fy
sika), druhému ale dušeslowi (psychologie.)

Pří wyučowánj slowům gest třeba pozoro
wati, gsau-li prwniho, čilí druhého , čili třetiho
stupně. Daeli se slowo to smyslem bud' zewnitř
nim, bud' wnitřnim gakožto gedua bytost pozo—
rowati, tehdy gest prwniho stupně; u př. strom,
dům, žák, radost, zármutek, milowati, kregči
-- a t. d.
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Gestli že slowo to z ginších slow slože—
no, aneb Wlastnost—liwíce slow W sobě obsa
huge -— gest giž druhého stupně;u p. les, stádo.,
město, Cech, církew, naděge, strach, a t. d.

Pakli konečně slowo bytost samostatnau wy—
znamenáwá, kterau se gen prostředkem úsudku;
učíme znáti, a která tím samým gest newidile—
dlná, patří ktřetímn stupni; u př. duše, anděl.,
Bůh, wšecky Wlastnosti boží přirozené, peklo„
nebe, 'očístec, stwořili,a t. d.

Ostatně se gedno slowo gako druhé gen ge—
dním a to stegným způsobem řádně dítkám wští—»
pití může , totiž složenjm prwk'ů.

Příklad druhého stupně slowa z dušeslowíí.

Powěrečný, powěra.

Powěra gest mnohonásobná; k powěře Wka—
techismu gmenowané — u wyswětlení prwního
přikázaníBožího patří také hádání1 kouzla, a
čáry, kteréžto bludy aneb chyby na lidech wi
dčti gest. —

Hádání tedy, kauzla a čáry gsau prwkypo—
wěry , a patří k prwnímu stupni ; protož powě—
ra obsahugío w sobě tu zwlaštní wlastnost, kte-»
muž se wůbec wíc od wěcí očekáwá, než přiro—
zeněmohau působiti, k'druhému stupni náleží.

Při wyučowání gest tedy třeba od prwnílio
stupně začíti; napřed hádání, kauzla a čáry wy—
swětliti , a pak k powěře přikročiti.
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Deyme tomu, že djtkám slowa hádánj,kau
zla ačáry giž gsau byla wyswětlena: gak gimmů—
že katecheta slowo pov/věra do mysli wštjpiti?
Protož :

Kdy se gmenuge někdo powěrečný?

Katecheta. Dnes dítky se naučíte znáti blud,
kteréhož se má každý warowati, nechce—ličasto
buď na duši , buď na těle škodu míti!

Powěz mi , kde pak se nacházi Wzemi zlato
anebo stříbro, půgdeme tam spolu a wezmeme si
gearozděljme se o ně? (Warwjkulěř) —
Žák. Gá newim. **) _
K. Kdyby některý z wás wěděl, kde se tako—

Wý poklad nacházi, coby asi učinil?
Ž. VVzalby si ho, a t. d. ***)

K. Kdo pak ale spiš wj , kde gaký pokladležj,
lidé čili zwiřata?

Ž. Lidé.

K. Kdyby ale itaké Wědělo zwiře některé 0
pokladu, poněwadž nemůže mluwiti, coby ne
mohlo lidem o tom pokladu (učiniti ?)

*) We škole se nedá lebce užjwati gméua dítek, nýbrž gon
pfjgměnj; proto že gest gich mnoho stegného gména, upak
li gmennge gménem gen některé djtč Katechem, „ dm_
hých snadno gakausi záwíst k němu a k sobě nedůwěmom
Způsobj; magjť totiž ostatni za to, že gich katecheta tak „'„1
nemá, gako toho, kteréhož gmenem gmenuge. —

*á') Zda“ se mi odpustiž, celé-lí odpowčdi, ano pozdě-igi ani
eele' otázky neuwádjm: -— každý sám nahljdne, že to gen pro
krátkost činjm.

"") Nepatrné okoličnosti na papíře sice, ne ale mezi djtkami
\wynechati můžeme.
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Ž. Powěditi.

K. A kdyby se ho člowěk ptal na poklad, coby
mu zwjře nemohlo , proto že geho řeč neumi ?

Ž. Rozuměti.

K. Kdyby ale také zwiře to běželo na to mi—
sto, kde poklad se nalezá, co by zase gemu
nemohl člowěk ?

Ž. Také rozumčti.

K. Když chce člowěk některý opokladu se do—
zwědčti, koho se tedy nemůže na něg tázati?

Ž. ijřete.
K. Kdo wi spíše o pokladu, lidé, čili něgaký

strom, Prautek, kámen ete? *)
Ž. Lidé.

K. Co pak wědj siromowé, prautkowé, kameny ?
Nic.

K. Ale kdyby některý strom, prautek , kámen
wědčl, kde ge poklad: komu pak by _topo
wěděl?

Žádnému.
K. Proč ne?

Proto, že nemůžemluwiti.
K. Kam nemůže se také nahnauti aneb giti,kdy—

by i chtěl ukázati, kde ge ten poklad?
K tomumístu.

K. Čeho se tedy o.pokladu nemůžeme dozwědě
ti od stromu , prutu, kamene?

*) Bozumj se bez upamatowánj, že takowáto otázka na wíce
ainých se musj při wyučowánj rozděliti. ——
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Ý. Kde gest -
K. Deyte pozomnyni. Gsaut posawád lidé, kte—

ři bledagi Wzemi zlato, neb střjbro.— Čeho
newědj takowi lidé o zlatě neb ostřjbře, Po
něwadž ge hledagi?

Ž. Newědj, kde gest.
K. Čehoby nečinili, kdyby wěděli, kde gest to

zlato neb stříbro ?
Nehledaliby 130.
A co by činili, kdyby wěděli, kde ge?
VVka pali a wzali by si ge.
Odkud to wiš, že by si ge wzali?
Proto, že ho hledagi -
Aby ge ale nalezli, poslechněte, co někteřjFNFNFN

z nich činí.
Berau gakési prautky W gistý čas uříznuté,

(virgule ge gmenugi), aty pruty ohybugi gi
stým způsobem.

Kdyby wěděli, na kterau stranu země ge
olmauti, kde totiž gest to zlato astřjbro: če—
ho by knalezenj toho pokladu nepotřebowali?

Ž. Těch prautků.
K. Kdo gim tedy má powědjti, na které stra

ně gest zlato neb stříbro, poněwadž sami ne
Wědi?

Ž. Ten prautek.
K. O čem gim ale nemůže ten prautek powěděti?
Ž. 0 zlatě neb o stříbře.
K. Proč gim nemůže powěděti?
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Poněwadž newj, neumi mluwiti, anemůže se
sám dobrowolně, kamby chtěl, pohybowati.

K, Dobře máš. Ten pra_utek nemůže žádnému
powčdčti, kde zlato nel) stříbro leží.

Kdoby ale předce od prautku očekňwal, že
mu na poklad ukáže: očekáwalby od něho wic
nebo mjň, než co může prautek činiti?

\ch.
]š. Když někdo od některé wěci očekáwá, že

mu ukáže na poklad W zemi, která to nemůže

učiniti , gak se gmenuge?
(1nlči).

lí. Gá wz'nn to powjm, když newite:
Někdo-li etc. . . tedy se gmenuge hledač

pokladů.
Gak se gmenuge člowěk, když od některé etc.

%. l—lledač pokladů.

K. Geštč gednau: gak že se gmenuge člowěk,
když . . .

l—Iledačpokladů.
K. Kdy se gmenuge někdo hledačem pokladů?

Někdose gmenuge hledačem pokladů,.když etc.
K. Očekáwá hledač pokladů od těch wěci, kteréž

mu magi poklad ukázati, wic nebo míň, než
mohau činiti?

Ž. Wíc.
K. VVčera gste také slyšeli o bludu, že někte—

litlé z karet (z rukau, z čela a t. d.) wic
se chtěgi dozwěděti a powěděti, než gim mohau
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:

karty (ruce, čelo) powědjti; gak pak gsme ta
kowé lidi gmenowali pro ten blud?

Ž. Hadače.
K. A gak tu chybu?
Ž. Hádán-j.

K. Slyšeli gste také, že se prawi, že někteří
lidé od ďábla proti wůli Božj wic očekáwagj,
než může učiniti, gak pak ten blud gsme gme
nowali?

Ž. Kauzla a čáry.
K. A gak takowé lidi?
Ž. Čaroděgnjky.
K. Kolik gsme zde giž gmenowali bludů,wkte

rých se od stwořených wěci wic aneb cos gi
ného očekáwá, než mohau učiniti?

Ž. Tři.
K. Které?

Ž. Hledáni pokladu, hádání, kauzla a čáry —
K. Tak se často' stáwá, že lidé od některých

wěcj wíce aneb něco giného očekáwagj, nežli
ty wěci činiti mohau.

Gak se asi gmenuge gednim slowem člowěk
proto , že od gakékoli stwořené Wěci wic
neboli něco giného očekáwá, než ta wěc gest
wstawu činiti? Kdo z wás wi? —

Gá Wám to zase powim; ale dobře si to pa—
matugte: Člowěk, který od gakékoli stwoře
né Wěci wic aneb něco giného očelcáwá, než
ta Wěo gest w stawu činiti , gmenuge se pro—
to powčreč'ný. Gak sc gmenuge člowěk, který. .
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Powčrecvný &t. d.

];, Řekni to geště geduau, gak že se gmenuge
člowěk . . .

Člowěk, který . . . powěrečný.
K. Kdy se tedy gmenuge někdo powěrečný?
Ž. Powěrečný se gmenuge tehdáž, když
K. Opakug to a t. d.

Guký gest tedy hadac', poněwadž . . .
Z. Powěrečný. K. Proč se gmenuge Powěrečný ?

Poněwadž. . . .
Í „' v ' „

]x. Gaky gest kauzedlnlk & caroděgmk, pone
wadž „ . .

Z. Powěrečný.

K. Proč se gmenuge čaroděgnik powěrečný?
'A. Poněwadž . . .!

K. Proč se tedy gmenuge, gak hledač pokladů,
tak hadač ičaroděgnjk pou'érečný'?

2. Proto, že wic . . .

K. Gak se gmenuge ta chyba, někdo-li gest
hadačem?

Hádání . .
Ii. Gak se gmenuge ta chyba, když gest někdo

čaroděgnjkem?
Z. Čáry & kauzla.

K. Gak se gmenuge ta chyba tedy, když gest
kdo powěrečným? Ž. Powěra.

K. Dobre 51 gl tedy pamatugte &t. (1.

Tím způsobem se Wyswětlilo: 1. slowo po
wčrečuý, powěra.

Časopis p. KatoL Duch. IV. 3. G
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2. Opakowaly se slowa hádání, kauzla a

čáry.
3. Aby bylo přigemněgši poslaucháui, užilo

se spolu pro wyplněuj slowa příkladu ohledání
pokladu, a poskytla se příležitost --. ohledání
pokladu w čas čtení Pašigj, kde toho třeba—se
zmíniti. —

Kdy a proč gest powěra hřích a t. d. zde
uwesti, není mé, předsewzeti.

5. O založenj biskupsth Pražského a. po

slaupnosti biskupů, s pamětnými udalostmi wy

swětlugicimi Cirkwe české.

Od Kašp. \Veiningera, faráře Kladenského.

(Pokračowánj. )

Nástupce sw. W'ogtěcha roku 998 -— byl

III. Bohdal.

Latině Theodagus , řehole Benediktinské z
kláštera Korwegského we VVestfalsku. Byli gak
w bohoslowi , taki w lékarském umění wýtečv
ný muž. Co lékař léčil Boleslawa dnau stižené—
ho, a tim sobě milost u Wéwody, ano iberlu
liiskupskau ziskal. Za panowánj Boleslawa ll.
neywyšši pastýrský auřad pokognč zastáwati'by
lo mu (hpi-ano; po smrti Wšak pobožuého Olce
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r. 999. nastaupil syn Boleslaw III, ukruiný na
zwán, proto že bratra swého Jaromíra wyklesliti,
a Oldřicha w lázni zawražditi rozkázal. Oldřich

wraždě ušed, bral se s bratrem swým do Ba—
wor. Když ale, gak mál Wéwodowa, owdowělá
kněžna I—Iemma,tak ibiskup Bohdal spáchané
ukrutností mu wytýkali: i matku swan, iBisku—
pa z Prahy do Bawor zahnal. Trestu wšak swé
hotento ukrutný a nehodný syn otce wýhorného
neušel; nebot ztratiw od otce \vybogowaný díl
Polska až za Krakow, s knížetstwí po třechlétech
shozen, a konečně od knížete polského oslepen
byl, kdež potom bídně W Míšni žiwot skončil.
Biskup Bohdal dočkal od roku 998.1)čtpanowní
ků českých:Boleslawa pohožného, gehož r. 999.
pohřbil, pak Boleslawa ]II. , \Vladihoge, Jaro
míra a Oldřicha, z kterýchžlo posledních geden
druhého mocně s knížectwí sháněl. Umřel Boh—
dal roku 1017. odkázaw polowici zanechané mo—
howi'tosli chrámům :) druhau chudým.

IV. llelikard. (Ekarcl.)

Benediktinský opat z Nauenburku, z přízně
Gindřicha císaře. Kosmas geg co wýborného
řečníkaa dohrotiwého otce chudých wychwalu
ge. Poswěcen na biskupstwí 29. prosince r. 1017.
počátek swé pastýrské moci s napomáháním kní—
žete Oldřicha učinil s proměnou a určením od—
wodu desátků farářům; totiž z každého lánu po
lígedcn korec pšenice a korcc owsa. Byll pak ko
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rcc nádoba okrouhlá, magictřipidě w průměru
sji-ky, a pět pidi adwa palce weyšky; lán pak roli
obsahowal sedmdesúte geden korec.

K rozmnožení důchodů biskupských ustano—
wil ódwoddaně podýmné (fumalehmzwané, ano
z cnždého komínu (lwa haliře (deuarios) farářowé
od osadníků swých sbjraú, & po welkonoci bi—
skupu zaslali musiwali.

Po smrti Helikarda r. 1023. dosed! na hi—
skupskau stolici

V. I z 0.

Z rodu pánů Hasenburských, ginák Zagjců
nazwaných. Ne:-wise za času geho biskupstwjo
žádné znamenité udalosti Wcirkwi české. Chwá—
la, kterou o Izowi dáwa Kosmas, týká se geho
přjklndného, zbožného žiwota , gakož i dobroti—
wosli prokazowané chudým, yichžto denně 40.
nzisycowal. Nemocnice a žaláře osobně uawštč
wowal, nemocné těšjwage, wězny ku kagicaosti
nabizege. Umřel stařičký roku 1030.

VI. Š e biř. (Severus,)

Byli ou miláček wéwody Oldřicha, u geho'z
dworu dlauhý čas se bawil, &na lowu wždy po

boku swého pána ])ýwal, sám wýborný gsa lo—
wec; čímž, gak Kosmas o něm píše, milost wel
kau ziskal, která mu i k biskupsth (iOpomohla.
Nedošel wšak až teprw po roce poswěcenj biskup
ského od sw. Bardona, arcibiskupa Mohuckého'
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Šebiř za panowáni čtyř Wěwod českých,
Oldřicha, Břetislawa, Spitihnčwa a Wratislawa
byl slawným biskupem až do roku 1065.

Když Břetislaw we wálce s Polany r. 1037.
města Gnězna witězuě se zmocnil, nepokládage
sobě toho zalaupež, kázal ostatky sw. \'Vogtěcha
i soliářem nákladně ozdobeným za kořist wogen
skau do Prahy odwesti. K wyzdwiženi téhož u—
stanowen byl biskup Šebiř, který dle tehdegšich
obyčegů wéwodu swe'ho do boge byl prowázel.
Ten pak použiw této přiležitosti, sklonil Bře-—
tislawa k tomu, aby před wyzdwiženim toho dra
hého pokladu přisahau se zawázal, že wše, če—
hož sw. VVogl'ěchpro kázeň swěřených sobě ně
luly wčřicich na sněmu \Vyšehradském žádal,při—
snými zákony zemskými chce stwrditi. I wydal
_.Šřctislawhned po swém witězném nawráceni se
do Čech následugici rozkaz:

Mnohoženstwi a Wšeliká chlipnost. trestá
na budiž wyhnanstwim doUher; wražeďlnici ot
cu, bratrů a kněži magi na rukau a břichu od
kata paleni & ze Wlasti wyhnáni býti. Pod
ztrátau zboži a 300 haliřů pokuty magi trhy a
wšecko kupčeni 'W neděle a swálky přestali.
Krčmář-iožralce přechowáwagici magi na weřeg—
ném mistě k slaupu uwázáni, gim hlawy ohole—
ny a wšechno gich nadobi a nářadi rozbito býti;
nžralci pak do žaláře magi se sázeti atřemi sty ha—
Iií'upokuty do Wéwodského důchodu trestati.
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Polané pro onu laupež Břetislawown WGně.
zně žalobu na papeže wznesše toho za náhradu
obdrželi, že wéwodowi uloženo kollegiálnj ka
pitolu w staré Boleslawi způsobiti. I založil gi
s 20. kanownjky &děkanem, gichž slušně nadal;
spolu pak klášter Sázawský od Oldřicha počatý
dokonaL

Biskup Šebjř stál _u císaře Gindřicha III. 11
Weliké wážnosti, nebo i geg byl k sněmu do
Pawie roku 1046. wyzwal, by různícem mezi
třjmi papeži: Benediktem IX. Silvestrem IIl. &
Řehořem VI. přítrž se učinila. Byli pak uza—
\Vřenim sněmu ÍOllO wšickni tři shození, a bi—
skup Bamberský, gménem Kliment II. wywolen
a slawně korunowzln.

Po smrti Břetislawowě r. 1055.11astaupil
neystarši syn Spitihněwůw dědičně panowáni,a
pamětliw gsa, kterak někdy na dwoře císaře
Gindřicha III. laskawě a wlidně chowán liyl,tauž
měrau nyni Němcům splz'n'cetipočal, rozkázaw
wšech těchto nemilých hostů we třech dnech ze
země české wylmati, ani matky swé přitom neše—
tře. Abatiši u sw. Giři též Němkyni na káře do
Bawor průwod způsobil. Bratři swých: Kon
ráda, Ottona a VVratislawa pronasledowal tak,
že gen autěkem žiwot swůg chrániti mohli; a
nemoha pomstiti se na VVratislawowi, genž dosti
záhy byl wywáznul, ponechanau manželku těhot
nan geho do žaláře u_wrci rozkázal. Naopak ale
sSázawskými Slowanskými mnichy gednal, wy'
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lumw ge i s opatem z kláštera , gegž potom la—
tinskými mnichy osadil.

Nemoha biskup Šehiř takowéhoto gednáni
\'Véwodowa déle snášeti &uradiW sesnčkterými
wznešenými wladykami, šel osobně k Spitihně
wowi, a se wšj zmužilostj mu k mysli přiwáděl,
gnké smutné následky pogiti by mohly z tako—
wóhoto počjnánj geho. Tato řeč Opatrného a mau—
drého biskupa byla tak nučinliwá, že Spitihněw
potom gináče sobě usmyslil, tak sice, že Kosmas
průwcm co zbožného a dobrého knížete geg wy
cltwaluge. On negen bratřím swým dědicth ot
cowské dobrowolně odewzdal, manželku VVrati

.slzm'owuna Swoboda propustil, wšecky komu
koli učiněné škody nahraditi se snažil; ale také
Lollegiálni sw. Štěpána kostel W Litoměřicích
roku 1059. založil, a položil základ k wystawě
n] nowého kostela sw. \'tha. Roku 1053. u—
mřel OpatSúzawský Prokop, od papeže Innocen
clu III. za swatého napotom wyhlóšeuý. Biskup
Sehiř geg w kostele Panny Marie W Sázawě po—
hřbil , kdežto gebo sw. ostatky až do času cisa—

ře Rudolfa odpočíwaly, potom ale do chrámu
P. wšech swatých na hrad Pražský r. 1588. sla—

wnč přenešeny byly.
Po smrti Spitihněwa a za panowáni bratra

geho Wratislawa roku 1063. biskup Šebiř pro
sebe a pro swé nástupce obdržel z wéwodských
důchodů sto hřiwen střihl-a ročně, dwanáct wesnic
w Čechách a w Morawě , město Sekyřkostel, wes
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Blít-vonku, a twrz Podiwjn, proto že propustil
Morawu z duchownj prawomocnosti a powolil,
by w Olomauci biskupsth Opět stálo.

Roku 1065. umřektento zaslaužilý biskup,
genž za času swého horliwého a opatrného ko—
mini pastýrského důstogenstwi r. 1045. poswě—
til kollegiálni kostel w staré Boleslawi, r. 1046.
kostel Augustiniánů Panny Marie w Piwonce na
zwaný; r. 1048. kostel benediktinskýr pod zprá—
wan opata Břewnowského w Reyhradn na Mora—
wě, gegž kníže Břetislaw na památku swého
kmotra blahoslaweného VVintýře wystawěti dal,
gehožto tělo w Břewnowském chrámu Páně sw.
Markéty se chowá.

VII. J a r o mi r. (Gebhardus.)

Jaromir, neymladši syn wéwody Břetislawa, a
bratr wéwodySpitihněwa a \Wratislawa,napotomni
ho prwniho krále Českého, téz Konráda a Otty, kni
žat Morawských. g_fížzmh'xdi byl odhodlánk stawn
dnchownimu a nčkd y k nastanpeni bískupstwi Praž—
ského. I poslal ho otec do Litichu, by potřebného
nabyl uměnj ; lehkomyslnost geho ale odporowala
aučelu swatému, !( němuž se měl připrawowati;
nebot milegši mu byly přilbice a meče, nežli
ncystkwostněgši raucho kněžské. I-Ined gak geg
zpráwa osmrti bratra swého Spitihněwa byla
došla, nawrátil se z Litichn, gsa té naděge, že
od bratra \'Vratislnwa, nástupce na wéwodstwí
české, podil swůg, totiž kng Olomucký obdrží;
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Wralislaw ale pamětliw Wůle zemřelého otce, dal
geg od biskupa Šebiře bezděky poswělili na já—
henstwi. Jaromir ale, nedbage na poswčceni to,
swlékl raucho ducbownj , a do Polska k Bole
slawowi swé wzal autočiště. I hned hleděl to—

hoto proti VVratislawowi popuditi; což se umí
zdařilo. VVratislaw wida, že bratru swémudu—

cllownj staw se sprotiwuge, a žeby takowým bi—
skupem cjrkwi české se nespomohlo, minilzwo—
lití po smrti biskupa Šebjře, Lancona, swého
býwalého kaplana dworského, probošta W Lito—
měřiejch, rodilého Němce , a geg na biskupstwi
Pražské usaditi. Shromáždiw tedy weškeré Wla—
dyky, W přitomnosti swých bratři Konráda a
Otty, Předstawil gim Lancona, gakožto muže
zaslaužilého a uměním wýtečného, za biskupa
Pražského. Panstwo Wšak magic Němce w ne
naiwisti, obořili se na VVratislawa , a potupně o
Lanconowi nlluche přiwedli na to i Konráda a
Ottu, by dle wůle otce Břetislawa, žádný giný,
nežli Jaromir, na biskupstwi nedosedal. Kogata
něgaký gménem wšech Wladyk udeřiw na meč
swůg, wyhrožowal VVratislawowi pomstau, po—
kudžby gináč učinil. Kníže wida , kterak dobrý
aumysl pro cjrkwe české zwelebeni zawrhugj, a
poznage, žeby ani dobrotau ani moci odpůrcům
odolati nemohl, (neb giž i wogsko proti sobě
spatřil) powolil žádosti gegieh, a poslal Jaromi—
m za císařem, by od něho potwrzen a w Mohu
či od Gebharda, arcibiskupa , na bislcupstwjpo
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swčcen byl. Což se islalo, &Jaromir Počiu
ge rok 28. wěku swého přigal gméno swého ur—
cibiskupa Gebharda.

Znenáhla Počal se zněho wykwášeli lehko—
myslný zbrognilgičinil se zněho zmužilý aoPa—
trný biskup. \Wida 24. swých kanowniků býli
lid zcela neumělý', &gen co žáky neb kleriky k

nižším službám kostelnjm schopný, předsluwil
gim probošta, gménem Marka, o němž Kosmas
napsal: Pollens sapientia prm cunctis, quos tuuc
habuit terra Bohemica -—by gich gali obecnému
liter—nímuumčnj , tak bohoslowi wyučowal. Im
nownici býwali tehdáž geště wůbec žiwcni z o
becných důchodů biskupských (e communimen—
sa episcoporum);poněwadž wšak sobě na skrow
nost podě'lenj častokráte stěžowali, Jaromir chtě—
ge odstraniti tuto nespokogenost, zanechal sobě
gen čtwrtinu swých přigmů, ostatni tři dily tak
mezi ně rozdělil, že každý znich 30.1cox'cůžila,

a tolikéž pšenice, na maso pak každodenně čtyry
haléře (denarios), coždle našich peněz as dwadcet
kr. činilo, *) obdržel. Mimo to ge potřebným
oděwem zaoPatřil, a konečně na kněžstwo sám
poswěcowal.

Bylí'by byl biskup Jaromir pro zwelebeni
cjrkwe české &biskupstwi Pražského mnoho pro

%) Nebyl to při tehdegšj láci wšj polrawy skrowný peníz; ne—
boť u p. bochujk, genž k nasycenjšcsti lidj stačil, gednnu
haléřem se kupowal.
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spjwal, kdyby se s bratrem swým byl pokogně
snášel, a swau neukogitedlnau zlost krotiti se
snažil. Nebot VVratislaWpoznawnelaskawé srd—
ce bratrowo, wše gemu na wzdor činil, gsa od
něho neustále k hněwu popauzen. Konečněiža—
lolmjlcem se stal na bratra swého Jaromíra u
papeže: když totiž ne po zwelebeni cirkwe, ný—
brž gen po rozšjřenj swé biskupské osady haže,
biskupa Olomuckého Jana , dosazeného tam z
kláštera Břewnowského, mocně donucowal, aby
biskupstwi složil; ano nawštiwiw geg,itělesného
násili sobě dowoliti se neoslýchal. Biskup Olo
mucký nemeškal onu neslýchanau urážku VVrati—
slawowi oznámiti, kterýž posly wyprawiwk pa—
peži Alexandru II. trestu hodné přečiněni bratra
swého s žalohau Jana biskupa zaslal. Papež ;'na
to rozkázal i hned skrze wyslance swého W
Praze Jaromir—owoprowiněnj wyšetřiti. Jaromír
wšak nechtě se dostawiti před saud, hradil se
tim, že rozsauzeni této pře podlé práwa arcibi—
skupu Mohuckému, swému MetrOpolitu, přiná—
leži. Načež mu i hned zpráwa biskupská zasta—
\vena, přigmy zadržány, a gemu do Říma se do
stawiti rozkázáno. Když pak i tomuto rozkazu
nechtěl se podrobiti, nástupnjk Wpapežstwi, Ře—
hoř VII, opět dwa legáty do Prahy o tuto dit—
ležitost zaslal. Jaromír ale předně postawiti se
zpěčowal, spoléhage na swého Metropolita, genž
swé prz'nwowlastnjm listem do Říma zaslaným
hágil, Jaromira zastáwal, aJana Olomuckóho wše
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ligak očerniti se wynasnažil. Dozwěděw se wšak,
gak nelíbě list melropolitůw od papeže přigat
byl, a obúwage se horších následků , bez dálší—
ho pobídnutí konečně do Říma se odebral, atu
se podrobil saudu papežskému. Na weliké štěstí
nalezl mocnau u papeže orodownici :: zústupni—
ci, Mathildu , wéwodkyni Burgundskau, která
negen prominutí těžké Wiuy a zpurné neposluš
nosti mu wyprosila, ale ik tomu papeže pohnula,
že na \'Vratislawa list zaslal, W němž Jaromí
ra w předeslau důstognost geho opět dosazuge
&lásce geho geg poroučí, s tím doložením, by
Jaromír 3 biskupem Olomuckým se smířil, a geg
W pokogném požíwání prúwa a statků ponechal.
Bylal' Wšak obapolná kyselost mezi Jaromírem a
\Vratislawem tak hluboce wkořeněna, gakoži
Jaromírowa touha, zrušením hiskupstwí Olomu—
ckého swau osadu rozšířiti, tak nenkogite<llmi;že
po krátkém čase mezi nima nowé půlky wzni
kly, práwě když mezi císařem Giudřichem IV.
&papežem Řehořem VII. zpříciny prz'nva na bi—
skupstwí dosazowání (íus investiturm) rozepře
nemalá powstela. Papež ioiiž z příčiny rozmá
hagícího se swatokupectwí, kdežto mnozí k wý—
nosněgším biskupstwím :) opatstwím penězi so—
bě pomáhali, *) ano imetrOpolité, magíce prá—

*) Kalvín gislč ne zlásky k papeži nehoří o staři Gíndřicho
wi piše takto: Henricus (V. homo levis et temerarius, nul—
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wo bez wědomj papežowa na biskupstwi swěli—
'li, druhdy porušili se dali, — usilowal investi

hn-y cjsařům odegmauti, a práwa metr0politům
zameziii. Císař Gindřich, rowně gako papež ne.—
usiupuý, p0nuknul některé biskupy, (kteří na
wětšjmdjle swatokupectwim této hodnosti dosáhli)
mezi nimiž neyhlawnčgši byli: arcibiskup Mohu—
cký, Swinibrodský &Bamberský, kteřth řádně
zwolenému papeži poslušnost wypowěděwše na
sněmuVVormskémod 24. shromážděných bisku
pů drženóm giuého papeže, a sice Klimenta III.
sobě zwolili. Řehoř pak negenom na samého
císaře a wšechny ty biskupy klatbu wydal, ale
též některézřišských knížat k tomu přemluwil,
aby misto Gindřicha, Rudolfa, wéwodu Šwábské—
ho, za krále Římského wywolili. I přišlo gest
ke kruiému liogi, w němž náš VVratislaW cjsaři
mocně napomáhal, a gemu wjtčzstwj slawného
nad Rudolfem dobyl. Z wděčnosti Gindřich
Wratislawa krz'ulowskaukorunau ozdobil, a bi

skupa Jaromíra swým kancléřem učinil. Jaro—
mir nedliage wíce na pohrůžky papežowy, Jana
biskupa týrati nepřestal. Dozwčděw se pak o
smrti gebo, použil přízně císařowy, apo čem stá—
le taužil, na prosbu swau dosáhl, že císař při
woliw ke spogenj Olomuckého biskupstwi sPraž—

lius consilii, magna: audaciíe, vila: dissolutx, episcopatus to—
tíus Germaniae habebat iu aula sua partim venales, partim
prsedzeexpositos. Schmalf. Ecc. hist. tom. IV.
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ským, a wygednaw na to potwrzení ač neřád
ného papeže Klímenta, zwlášlní meze Pražské
ho biskupstwí ustanowil. Dle téhož k západní
straně Borowany (Fichtelberg), meze mezi Čechy
a Franky, celé Chebsko a Žatecko až k Lužici
obsahowalo. K seweru mezowalo po Hořelice,
a Slezskem až k břehu Odry se wztahowalo. K
wýchodu celé Krakowsko is městem Krakowem,
odtud rowně skrz Uhry až k Tatrám; následo
wnč celá Morawa &díl Rakaus k Pražské biskup
ské osadě přináležely.

WVratisla-w,prw než rozbrog tento mezipa
pežem a Gindřichem císařem wypukl, onomu si—
ce se Wší poslušností poddán byl, naň wšeliké
žádosti zanášege, mezi kterými zachowánj gazy—
ka českého při službách božích wkléšteře Sázm—v—

ském a při některých giných řeholech, téžimi—
lostné nadání kollegiálního chrámu na \Wyšehradě
zwláštního připomenutí zasluhngí. \'Však ale dů—
stognost králowská, po kteréž byl taužil, gakož
i příklad tolika biskupů, genž se od Řehoře k
wůli císaři a pro obhágení swých biskupských
sídel odtrhli, byla příčinau, že VVratislaw zcela
císaři do náručí se uwrhl , neodpírage mu, ipo
nechal též Jaromíra negen w té sladké dáwno
žádané powýšenosti u rozšíření biskupstwí , ný—
brž zawrhl i ony biskupy, kteří wěrnč při pa—
peži státi sobě předewzali. Mezi těmito byl bi
skup Míšenský , sw. Beno, gehož Wratislaw sto
lice biskupské zbawil, a Felixe, swého miláčka,
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býwalého někdy u dworu kaplana , na geho mí—
slo dosadil.

Po smrti pak Řehoře, když Opět neyzname—
nitěgší lJiSkllPO\Vé,opusliwše mimořádného pape—
že Klímenta, uznali řádně zwoleného římského
biskupa Viktora , a po roce , geho řádného ná—
stupce Urbana II.: \'Vratislaw také se od Klí—
menta odwrátil,í také Benona lépe poznaw a ne—
prawé geho shození uwa'nžiw,ge'g opět, ač proti
wůli arcibiskupa Děwínskéllo Hartwika, na bi—
skupstwí dosadil.

Tentýž sw. Beno u dwora \Vralislawowa
chowán, tak mocně dorážel gak na krále tak na
biskupa Jaromíra, že srdce těchto dwau bratří
(Ilanho sobě odporná šlastně spogil; ?. i Jaromí—
rowu nenstupnost skrolil tak, že přiwolil k to—
mu, ahy biskupstwí Olomucké opět bylo oddě
leno, na kteréž Vezilo za biskupa dosedl.

Tito tří biskupowé : Pražský, Olomucký a
Míšenský, byli přítomni, když na žádost krále
Wratislawa kollegiální chrám Páně sw. Apošto
lů Petra a Pawla, na způsob Římského 1070. za—
]ožen ar. 1088. skrze kardinála Jana, biskupa
Tuskulanského od papeže k tomu zwláště wysla—
ného slawně poswěcen byl. .

Čehož VVratislawod papeže Alexandra II. a
Řehoře VII. dosíci nemohl, tot papež Urban dru
hý zwláštní bullau vyplnil , uděliw této kapito—
le wšeliká čestná nadání; mezi ginými powolil
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kanownjkům, aby při slawných službách božjch
infule nosili , wzaw weškerau kapitolu pod stá—
lau ochranu moci papežské.

Bylal kapitola téhož krélowského kollegiúl
ního kostela hned při založeni swém od "Wrati—
slawa stkwostně nadána, a napotomni wéwodo
wé wýnos přigmů tak rožninožili , že důchod
biskupů Pražských daleko předčil. Proboštowé
té kapitoly wknjžeci důstognost pozdwiženi spo
lu kancléři králowstwi českého býwali, z nichž
woleni byli napotomnj arcibiskupowé w Mohu—
či, Salcburku, Děwině, Trewině a w Praze, pět
znich patriarchů a dwa kardinálowé byli.

Král VVratislaw mimo \Vyšehrad založil ta
ké klášter Benediktinský Wkragi Chrudimském,
na panstwi Pardubickém, a mnoho kostelů po
kragich wystawěti kázal, mezi nimi ginenowitě
powědomi W Nowéwsi na panstwi Koljnském,
gegž r. 1070. biskup Jaromir poswětil.

Kosmas, kronikář Český,za časubisku
pa Jaromíra kanownik a napotomnj děkan na
hradě Pražském, byl zwláštnj ctitel swého lii—
skupa , gegž w swé historii nad miru wychwalu—
ge. Klade pak geho úmrtj na den 26. čerwna
roku 1090. když totiž byl na cestě ku králi U
herskému Ladislawowi w Ostřihomě,šestý den ge
ho nemoce. Tělo geho odtud do Prahy dowe
zeno a W chrámě SW;VVjtapohřbeno ;])ylo. Kos
mas inu tento hrobowý nápis klade:
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Sol Julii senas qua tangit luce Calendas,
Gemmasacerdotum, cunctorum lux Bohemorum,
Dogmate prazclarus, pius antistes Gebehardus,
Vivat ut in Christo, mundo migravit ab isto. *)

(;, Sedmero swátostj ejrkwe sw. katolické,
wyswětlených W sedmeru postních kázanj.

Od Wáclawa VViIe'ma\ 'áclawjčka.

O swátosti p osledn'jlio pomazání.
Slůůe-li kdo zwás, zawoleyž knčžj erkwe, :! nechť se mode
nad ním, mažjce geg Olegem we gménu Páně. Jak. V, 14.

Ježíši, božský Spasiteli swčtal genž gsi za
hříchy naše na smrt se wydul i umřel, ty budiž
předmětem našeho swatého roz'gjmánil — Ne—
: 41, „vk Bv'l —- - .r.k..'1mamy eran 11 cz]. genz gsi za nas iwace na

potupném dřewě, k tobě a na tebe hledi dnes
obzwlúštně taužebné oko naše. Anebo cožby

' , ' . .
mohlo W den pamatny tweho utrpenl a aumrtl
mocněgi nás Pohnauti, a žiwěgi zaměstknati du

naši, gako obraz bolesti, které gsi wytrpěl
za nás? — JežíšiISynu Boží, milostný Smjrce
nebes s padlým člowěčenstwem! budiž při nás
s milosti swau; — budiž s námi wždycky, zwlá—
ště Pak w hodince smrtil!

*) Gelas. Dobner annal. Hajec. tom. V. et Pešiun Phoslmor. sept.

Časopis p. Katol- nucli. IV. 3. 7
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Gsmei sice posud geště žiwi; geštč nám swi—
ti za dne slunce, a w noci hwězdnaté nebe. Ge
ště obíhá krew zdrawá w žilách naších, a přiro.
zenost obweseluge nás hognými dary swými.
Ale ach! tak to nezůstane wždycky. My se
sestaráme, &dřiwe nadání dostawi se smrt. Mno

zi nmjragj, sotwa že se narodili, hned w kwětu
swého Wčku; gini při auplné swé sjle mužské;
tito dnes, onino zegtra. — O smrti! ty gsitrp
ká. Ty nás rozlučugeš se swětem a statky geho,
kterýmž gsme uwykli; ty nás wylrhugeš z náru

těch, které miluge duše naše. A co to gest,
od drahých, milých srdci, od příbuzných apřá—
tel se rozláučiti, pokusili gsi ity, Synu Boží
gakožto Syn člowčka! _— VV oné hrůz0plné
noci na hoře Kalwarii, kde trpitel božský, Je

wisel na kříži, a giž giž umirage ducha swé—
ho wypauštěl, obrátiltě geště gednau kalný zrak
swůg od Otce nebeského, k němuž se byl modlil,
na zemi dolů: — &nastošte! kohož tu spatřuge
& widi? — Bolestnau matku swau, ana't' upic
stogi pod geho křížem, & matčinu sestru, Marii
choř Kleofášowu, a Marii Magdalenulf— — Oga
cj to bolestnj citowé pro otce W hodině smrti,
ani se swými nedospělými djtkami na wždycky
se má rozlaučiti? pro srdce materské W posled—
nim okamženi, když se od wraucně miloWaných
ditek wěrných má odtrhnauti? —- Ach, ano! iy
gsi trpká, () smrti! ty nám bereš wšecko, co nz'nn
tady milo adraho, uwáděgic nás do neznámého
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swčta,— (lo wěčnosti —-před Boha, saudce swa—
tčho :) sprawedliwého. Odtud bázeň smrti, abo—
lest při rozžehnánj se stjmto swětem! Než ro—
wnčžten, kterýž trpkosti a auzkosti smrti sám
okusil , Ježiš Kristus nezanechal nás w této
teskné la-lučivt'éhodince bez potěšeni &nadčge.
On nás naučil Boha znáti galcožto Otce, který
také wsmrti našim otcem zůstáwá. Oni oswitil
tmawau noc hrobowau, awywedl žiwotna swčt—
10i neporušenost skrze swé Ewangelium, tak že
se smrti prawým křesí'anům netřeba strachowa—
ti. 2 Tim. I, 10. — Na tom wšak ale neměla ge"
štč (losti nestihlá dobrotiwost geho. Milowaw
nás, milowal nás až do skonáni. Jan XIII, 1.
W nemocech a na konec žiwota našeho, tu kde

zwlz'nštčmilostné pomoci polřebugeme; tu chce
nám také geště zwláštnjm milostným Prostřed—
kem ku Pomoci přispěli. Protož ustanowil swá—
tost pomazánj, tak uazwaného posledniho poma—
záni.

Neymilegšj ! učme se Pod křížem umíragici—
ho Spasitele tuto weledrahau, nemocným kře
sinnům parkytnutau .rwátost auplněgi znáti,
\Yyšetřice :

1. Zdaliž gi Ježiš ustanowil?
2. Co swátost tato aučinkuge? a

3. Kterak má přigata býti?
Gá tu stogim gako žiwý mezi umiragicimi;

— gako kněz u postele nemocných, těžce sto
nagicich, k smrti pracugicjch! Ježíši, z ran twých

* *
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swatí'ch preyšt'j se weliká moc swátostni ; -- řid

gztzyk můg !

I.

Oleg oliwowý, gegž Wýchodni ní'lI'OdOWé,
žwla'tště w Paleslině zoliwy tlačí , má moc léči
telnau. To widime u pinu Izaiáše proroka,kte
rýžto lid židowský, znmvědomosti &modlárstwi
geg kárage, & staw geho hjdný odtud gdauci
gemu připomínage, k nemocnému přirownáwá,
který žádným wíce lékem ani Olegem nemůže u
zdrawen býti. ], 6. Taktéž o tom čteme u sw.
Lukáše , kde milosrdný Samaritán wjna :) olcge
nalil do ran mezi lotry padlého awkrwi tonau
cjho pocestného na cestě do Jericha. X, 34. I
také apoštolé užiwali olege, nemocné uzdrawu—
gice. „'\nyšedšeý“ piše sw. ewangelista Marek,
—- „kázali, a nečisté duchy mnohé wymjtali, a
mazali Olegem mnohé nemocné a uzdrawowali,“

t. g. mnohé nemocné uzdrawowali, Olegem ge
mažjce; IV, 12. 13. ačkoli sic tuto mazání toho
Olegem nebyl-o užjwáno gako něgakého léku ;ale—
brž gako zewnitřnjho znameni pomoci Boží, ge
hož gméno při tom szwáno bylo, rowněž tak
gako při Wzkládánj rukau na nemocné. Mar. VI,
5. A Wšnk widjme z toho, že se olegi Wrozlič
ných nemocech moc hogitelná připisowala.

A eyhle! tento hogitelný prostředek 'l'čla
učinil božský Spasitel léčicjm prostředkem pro
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duši, wyzdwihnuw mazání nemocných za swó—
tost. Tomu nás učí písmo swaté; učí též austní
podání apoštolské; rozhodnutí sw. Církwe kato—
lické a srownalost gegí s Církwí řeckau. -— A.
wždyt bylo hned dokonce potřebí , aby Syn Bo—
zí, kdežto žiwé audy nebeského swého králmý
stwí na zemi skrze křest, biřmowúní a swátost
ollziřníposwětil, zpečetil a posilnil, a ge tudy pro
ziwot tento wezdegší náležitě nadal aozbrogil;-—
gim také w onom okamžení, kde to neystrašněg
sí, před čímž se chwěge přirozenost lidská, —
když smrt přichází , nowým zázrakem swé mi—
10in k pomoci byl přispěl. O žiwé postaral se
(Io'lirotiwý Spasitel dostatečně, a toliko na ne
mocnéa umíragící bylby snad zapomněl, gešto
gclio nebeské útěchy anadpřirozené pomoci ney—
wíce potřebugí? -— Lze—li se domeyšleti, že
Ježíš, genž za swého wezdegšílio žiwobytí zwlá
šlě k nemocným a nednžiwým milostným se pro—
kazowal , práwě swých umíragících zanedbal?——
O, nikoli ! wždyt ustanowil swútost pomazání,tak
nazwaného posledního pomazání, tak gakž nám
o tom sw. geho apoštol Jakub w obecném swém
listu určitau zpráwudáwá. Udělin totiž w tém—
že listu wěřícím rozličných pěkných nawedení ku
kšesřanským ctnostem a skutečnému Wnich se o—

stříhání, obrací se nyní k nemocným , a dí giml
srclečnOprostými slowy swaté přeswědčenosti o
wyšším sobě známém nařízení:
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„Stůně-li kdo z wás, zawoleyž kněží Církwe,
& necht se modlí nad ním, mažíce geg olegem
we gménn Páně,“ t. g. na rozkaz Páně; nebo z
aučinkn, který sw. Jakub hned na to tomuto s
modlitbau spogenémn mazání Olegem přičítá, pa—
trno gest, žet ono gediné od Ježíše Krista po
chází , ant toliko on moc měl nad nemocí a smr
tí, a moc měl hříchy odpauštěti. Dokládá totiž—
to apoštol: „A modlitba wíry,“ t. g. důwčrná
křeslanská modlitba, kterau kněz koná , nemoc—

ného mazage, -— „uzdrawí nemocného, apoleh—
gemn Pán, &gestliže gest whříších, hudau ge

mu odpuštění.“ V, 14. 15. -— ] nemužeme tedy
ani okamžením pocllybowati, že sám Ježíš Kri—
stus swátost posledního pomazání ustanowil; —
kdy sice a kde? o tom nečteme. Nepochybně
se to stalo za onoho čtyřidcetidenuího po geho z
mrtwých Wstání s apoštoly obcowání, kdežto
mnoho s nimi rozmlauwal o králowstwí Božím,
neboli církwi swé. Shut. ap. I, 3.

Z té pak také příčiny bylo mazání nemoc—
ných hned za neyprwnčgších časů církwe w ohy
čegi, &za swátost pokládáno. Giž Origenesmlu
wě o swátosti polí:-iní, připomíná spolu posled—
ního pomazání, gelilcož s onauno swátostí we—
likau podobnost má , a gako gegí doplnění aná—
sledek gest. I-Iom.II. in Lev. Sw. Jan Zlatoustý
dí Weyslowně: „Kněží odpauštěgí hříchy, když
křest udělugí, když rozhřešugí a posledním po
mazáním přislnhugíf“ L. III. de Sacerd. c. 6
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Nápodobně uci , mluwj a pisi o této swátostisw.
Gyrill Alexandrinský (L. VI. (le orat.); Viktor
Antiochenský okolo léta Páně 40l.(in c.VI. Marci) ;
papež lnnocenc (l. epis. ad. Demetr.); sw. Augu
slin; Caesarius (Serm. CCXV. a CCLXXIX. edit.
5.Aug.) a ginj. Tuto swátost (lokazuge stálá a
neměniwásrownalost erkwe latinské s řeckou,a
knihy neyslaršj, w nichž se řád při'posluhowáni
swz'xtostmiužiwaný wypisuge; a sněmowé
mnozi,**)zkterýchžto (losti buď, uwedem—lioncn
posledni Tridentský, erkew wšeobecnau před—
slawngjcj , genžto učení o této swátosti následo—
wně wygádřil: „Kdyby kdo prawil, že posledni
pomazánj není prawá a wlastnj od Krista usta
nowená a cd apoštola Jakuba zwěstowaná swa
105t, nýbrž toliko od otců přigatý obyčeg, aneb
lidské wynalezeni, ten z cjrkwe wywržen budiž.“
Sess. XIV. can. I. Ale mcdle, což působj aau—
činkuge tato swátost nemocných?

II.

„Modlitba wíry uzdrawj nemocného, a po
lehčj gemu Pán, a gestliže w hřišich, budau ge—
mu odpuštění.“ Wtěchto slowich SW. apoštola

*) Aple Renaudoiium T. V, L. V. o. 1. ,
") Conc. Cabilonense can. 48. Aquisgran. II. can. 0. Re

gioticin. c. 8. Nanneten. c. 4. Constant. &c.
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čteme trognásolmý aučinek swátosti posledního
pomazání.

„Modlitba wíry ,“ totiž důwěrná křeslanská
modlitba , kterau kněz za nemocného koná , ole—
gem sw. geg maže, -— „uzdrawí nemocného.“
Spogení řeči, kterau apoštol slowy : „Slůně—likdo
z wás etc.“ začal , žádalo toho, by aučinek ten—
to, ačkoli mezi druhými neymenší, napřed při
pomennl; a snad toi proto také učinil, že za
prwních časů církwe swátost tato k posilnění u
wíře nowoobrúceuých a k dolíčení ostatních ge
gích duchowních aučinků častěgi nežli nyní, kdež
to křesíanstwí giž dostatečně utwrzeno gest, na
tento způsob Widitedlný moc swau prowozowa—
la; -- dím častčgi; nebo poněwadž prwotní wě—
řící tohoto od apoštola zwěstowanólio a od Ježí—
še Krista ustanoweného spasitelného prostředku
zagisté nezanedbziwali, tedylby z nich nebyl směl
žádný umříti, což patrně křiwo gest. Zaslíbe—
ní tohoto aučinku gest tedy toliko s Wýmínkau
dáno, gestli totiž duši k spasení prospíwá,gakž
i pěkněsw. sněm Tridentský dokládá. Sess.XIV.
can. 2. Že však za nyněgších časů swátostné
nemocných pomazání gegich uzdrawení wíce ne
působí, gesti nedůwodná námítka. VVždylkto
mu ani není něgakého zázraku potřebí; Bůh mfv
že řádných léků požehnati, může lékaře oswítiti,
a nesčíslnými gínými zcela přirozenými cestami
nemoc odstraniti. Protož se wždy také církew
od časů neystarších až podnes, tauto swátostí
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přisluhugjc, spolu za uzdrawenj nemocnéhomo—
dlj. *) Proč ale konečně toto uzdraweni zříd
ka nasleduge , toho se dwogj dobře Pochopitelnú
příčina udati může. Djlem, pouěwadž celý au—
čiuek swatých swátostj daleko che k naděgi
statků lmdaucich, nežli k zachowání a dosaže—
nj přítomných smčřuge, &tito posledni nic dále
se newztahugi, leč pokud hlawnjm aučelem 0
něchno prwnjch gsau; **) dilem, poněwadž sa—
ma wlažnost nyněgšjch křesiauů tento aučinek
welmi často rušj, gešto swátosti pomazání téměř
na posledni okamžeui odkládagi , &wesměs wětši
důwěrnost w umělost lékařowu, než wtento pro
středek sw. skládagj. „Člowěk ale takowý,“ Pj
še schwálený náš apoštol sw. Jakub, -— „nedo—
mnjwey se, by co wzal ode Pána.“ I, 7.

„A polehči gen1uPán,“ čtemet dále obleže—
ných aučíncich sw. pomazánj nemocných. Tělo
nemocného swiragi těžké, často i náramně &
hrozné bolesti; geho pak duše gest w trudném
nepokogi, obáwagic se nastáwagiciho saudu Bo—'
žiho, :) celé geho Přirozenj třese :) chwěge se
před rozdělením duše od těla. Ach! nikdo ne
má wíce polehčenj potřebí, gak'o nemocný; ni
kdo ale také nemůže mu lépe polehčiti, gako Bůh
sám. Bůh může důwěrnost a naděgi We swé ne

*) _SacramentariumS. Gregorii M. Conc. Cahill. II, can. 48. &c.
") S. Aug. Euchirid. c. 66. Cfr. sw. Tomáše Aquiu. IV.

dislinc. XXIII, 2. I. Art. II.
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skonalé milosrdenstwi W něm wzbudlti; & tulou

pak také Wněm ivzbuzuge prostředkem poSlednj.
ho pomazání. Trid.Sess.XIV, can.Ž. Adůwěr—
nost, že Bůh Wše neylépe činí, 3 i w smrti nám

otcem býti nepřestáwá, a naděge wěčného lep—
šjho žiwota, kde se s swými milými pozůstalý—
mi zase shledáme , a u gehož přirownúnj wšecko
trápenj tohoto žiwota nic nenj, ( Řím. VIII,
is.) posilňuge i chaulostiwého , který omráčen
slabau ranau pod břemenem klesá, — činí ne—
mocného trpěliwého, dodáwagjc mu odwahy &
zmužilosti we wšelikém pokušení, w bolestech
a půtce smrti; — činj , že se od Ježíše trpěti
uči, ano i W swatém wytržen'j wolá křjž ge—
ho obgimage: I mohau-li se zpěčowati audowé
trpěti pod hlawau korunowanau? Gakú to čest,
gaké potěšeni nésti na těle swém předrahéznám—
ky Božského trpítele? Ach, Pane! zraň Wždy
tělo mé, genom přigd' azhog duši mau; —-—a ay!

Pán přicházj, by gi zhogil, setřel s ni wšecken
prach swětský, a gi čistau a stkwělau dostawil.
k branám onoho králowstwj nebeského. ——Ne
bo apoštol dokládá:

„A gestliže gest w hřjšjch, budaut gemu od
puštění.“ Tot třetí. aučinek posledniho poma—
záni, o němž Cirkew sw. uči, že gest doplněk

,swátosti pokúnj a wesměs celého křeslanského
žiwota, gešto ustawičným pokz'm'im býti má.“
Řádným sice způsobem nemohau nemocnému
hřichowé leč prostředkem swatého pokání od—
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puštěni býti: necld on Wšak ale znewědomosti,
z přirozené zapomenutelnosti zatagil některých
pokléskn swýoll, a tudy předešlé geho zpowědi
byly méně auplné; necht lítost geho nebyla tak
horaucí, gakž sám sobě žádal, a předsewzetí
geho k polepšení nebylo tak dokonalé, gakž hý—
ti mělo; necht po smířenéln giž hříchu časný ge—
šté trest trpěli mu zbýwá; necht zlá žádostiwost
w duši geho docela newymřela, a mrawní mdlo—
ha wnčm zůstala: —- tuto se mu podáwá pro—
středek,kterým wšecky nedostatky d0plniti, wše
cky nerownosti zpřímiti a se zauplna npokogiti
může. Nebo W témž okamžení, kde kněz nad
ním se modlil, olegem milosti geg pomazaw,ge—
sli ode wšech pozůstatků hříchů & gich truchlí
wýeh následků oswohozen, a giž schopen do pří
bytků wččnélío pokoge mezi duchy čisté přigat
býti. — Nuže , čehožby se geště mohl báti,

\včda gistotně, že dluh geho na poslední halíř
gest zaplacen? Mat. V, 26. Toliko zarytému
hříšníka gest smrt hrozná; kagícího křestana na—
plní příchod gegí radostí a sladkan nadčgí. Kře
stane! ty nepřistaupíš wíce před rozhněwaného
saudce, nýbrž před smířeného Otce, který děti
swé zná, &milost gim propůgčí místo sprawe
dlnosti. Ty složíš pomazané twé audy Whrobě,
nikoli aby tam nawždycky wzali porušení, nýbrž
swčříš toliko semeno zemi, Ly gednau 'zase ob
žiwlo, \výlmrněgi wykwetlo, a tělo twé spolu
is duší wzalo mzdu za skutky swé. I rozlaučeuí
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twé s milými pozůstalý mi gest gen okamžité ; neb
udeřj hodina, kde se zase shledáte , a k wččným
radostem wespolek spogeni budete.

Eyhie, křesiané! _gak dobr a milostiw gest
Pán, a gaké to podiwné wčci na nás wywodj a
koná. A wšak chce , chce bychom s milostj ge—

ho spolupůsobili; &pročež slyšme, čeho nám či
. o ' „. ' , v' o ' .

mu nalezl, bychom nulostnych aucmku swatosti
posledniho pomazánj skutečně se saučaslnili.

III.

„Zřid' dům swůg, nebo umřeš a nebudeš
žiwl“ — prawil na rozkaz Neywyššjho knemoc
némukrúli Ezechiášowi syn Amosůw, prorok Iza—
iáš. „Zřid' dům swůg, nebo umřeš a nebudeš
žiw !“ Taktobych i gá ku každému křesianu
zwolal , wida žiwot geho W nebezpečenstwj.
„Zřid' dům swůgl“ uwcd' w pořádek \věci swé
wezdegši, swé gmčnj , swůg statek; nezapomeň
ale přitom, bys přede wšjm &obzwláště péčimčl
0 duši swau nesmrtelnau. Anebo cožby li plat
no bylo, kdybys ipůli swěta Whidna, nim po—
děliti mohl potomky swé, wzal—libys přitomzkú—
zu na duši? Mat.XVI, 26. [neni—li duše neskon
čeně wíce než tělo? Nemusí-li tobě na wěčnč
stkwaucích a neuwadlých radostech nebeských
wíce záleženo býti, nežli na padaucjch statcích
wezdegšich? Ach! gá trnu nad pošetilosti toli
kerých lidi,kteřižto smrt opodál spatřugice, slu
šnau sice pečliwostj záležitosti swé wezdegši &
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wěei domáci spo"':i(láwagi; & wšak obstaránjm
wččného swóho blaha, dilem swého spasenj,při—
getim swátostj umjragicich až do posledního de—
clmuti odklúdngj. -— Olidé, lidé! což pak může
mím W onom rozhodnaucjm okamženi mezi ži
wotem &smrti důležitčgšiho býti nad útěchy ná
boženstwi? Gak ale, bude—liwás moci wjra swa—
tá náležitě potěšiti,gesiliže bolestmi sk'ljčenj sot—
wa geště při sobě gste, snad giž dokonce smy—
slů zbaweni lady ležite, nepoznáwagice wíce při-—
rluizegjcjllo Božského těšitele, Ježiše? Achlbo—
_gjmlse, '— &gá to djmsteskným srdcem,—-— bo—

ggjmřse , že w takowé připadnosú ohled blaho—

dčgné swátoslí dosažen neb ýwx'u; a gá prosim ge
clnohokaždéhoco neysnažněgi, by posledni hodinu
milosti :) spaseni neznnedbul lak swéwolným způ-—
sobem. \Wždyl gest to neywělšj maudrost žiwo—
ia, giž za dnů zdrawých častčgi na smrt pamato
wali, :) pročež lo pošetilost neynešřastněgšj, od—
wraceti iu geštč od ní oči, kde giž hrozícím nám
lcyne pohledem, a násilně tluče na dweře naše.

Prawda sice, že nás smrt Wždycky zalekne,
nechl kdykoli Přigde a W gakékoli podobě se
zgewj & ukáže. Nebo hříšné tělo zpauzj se pro—

li swému rozlaučeni. Ale ay! křeslanstwj dáwá
mimzbraň, kterau wšecku newčasnau bázeň za—

pndili můžeme. Anebo newime-li, seč- srdečná
modlitba gest, genž W okamženi nebezpečenstwi
wzhůru k Pánu žiwota a smrti wstupuge? „Gest—
li kdozwás Wzármutku, modliž se,“ radj swatý
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Iokub . . . „Důwěrná modlitba uzdrde nemoc
ného a polehčj gemu Pán“ V, 13. 15. Křesia
né! pohlédni na swého božského Spasitele, kte_
rak on W nočním stínu na hoře Oliwetské klečí,
-— kterak w auzkosti smrti ruce swé k nebi zdwj—
há wolage: „Otče! chceš—li, přenos kalich _ten—
to ode mne: ale Wšakne mz'lwůle, ale twá se stan.“

Luk.)(XII, 43 — akterak potom anděl s nebe
sstaupil , & posílil geg w posledni půtce! Ten
to—li pohnutelný příklad na mysl skormauce—
nau sobě uwedeš: inebudeš—listegnauwraucno
sti pogat wzdage se giž docela do wůle wšemo—
hauciho Boha? — Oprawdu! krom Pána není
žádného spasení , bez něho žádného uzdrawenj.
Obrat se k němu na loži swém nemocném, a on

bude „pomocník twůg W zármutcjch, kteříž po—
stíhli tě příliš.“ Žal. XLV, ?. Ončm napsal sw.
Jan Zlatoustý: „že lékaři toliko penězi, on pak
gediné modlitbou upokogen býwáf“ „(Super illo
Math. Ostende te sacerd.)
' Když gsi pak w pobožné modlitbě utekl se
k Bohu , &wiru, nadčgi alásku wzbudil W sobě,
hlediž, abys srdce swé očistil od hříchů. Aneb
čehož by gsi se mohl od Boha naditi, prohlašu—
ge-li tě wlastnj swědomí twé za nehodného milo
sti geho? Gakého medle aučinku mohlbys oče—
káwati od swátosti, kterážto, přigal—ligsiwhři
šich &neprawostech, Winu twau neshlazuge,ný
hrž rozmnožuge ? Prawiř'sice apoštol, au o swá
tostném mazánj nemocného mluwj: „Gestliže gest
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w hříších, hudaul' gemu odpuštění ;“ a Wšakgsme
slyšeli, o gakých zde hříších řeč gest. Čilihy snad
wšeliké neprawosti, wšecky nešlechetnosti za
Wilého srdce gediným sw. pomazáním — Wpo—
sledním okamžení -—-bez lítosti a pře(lseertí
k polepšení mohly smazány býti? Nikoli! K
odpuštění hříchů a stálému ostříhání křesřan—
ských clnoslí (lány gsau nám (lwě giné weli—
ké a (lůstogné swátosti: swátost pokání a swa—
tost oltářní; -— zde se gmlná toliko o pozůstat—
cích hříchů a takowých křehkostech, které nás
milosti Boží docela nezhawugí ; sice také o hří
ších a prowiněních, ale takowých, z kterých se
křeslan z newinitelné nepamčtlíwosti newyzpo—
\vídal, anehkleráž on, zachwácen od smrti, zpa—
lmé nemožnosti wyznati a gich želeti nemohl.
Církew katolická předpisuge, by nemocný, po—
kmlž neyweyš možno, (lříwe s Bohem se smí
řil w swálosti pokání; smířil se se swým srd
cem i se swělem,0(lprose komu ublížil,anahra-—
(lČ co ukříwdil; wesměs hy litowal spáchaných
swých prowinční a wzlmclil Wsobě prawého před—
sewzetíkpolepšení, popřege—limu Bůh delšího
žiwohytí. Předpisugel, by nemeškal spogiti se
také s Ježíšem, swým Spasitelem, požíwáním
neyswčtěgší swátosti oltářní, atakto připrawený
přigal swátost posledního pomazání, saučastniw
semilostných gegích aučinků: „Polehčí gemu Pán,

vest w hříších, budau gemn odpuštění.“&gestliže „

l
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O blaze , přeblaze takto umjragicimu kře..
stanu! Gako dítě, které pobon dlauho W cizině
a we welikých nebez'pečenstchh, chwátá chtiwě
do rukau swého otce; tak pospichá duše křes'ta
na pomazaného —---od těla do rukau nebeského
Otce , a wěčný pokog a radost zastkwj se geště
na zesnulé twáři geho. —- Křestanská duše! o—

debeř se z tohoto swěta we gménu Otce , kterýž
tebe stwořil, we gménu Syna, kterýž tebe Wy..
kaupil, a we gménu Ducha swatého, kterýž te—
be za swůg chrám poswětil. Pane Ježíši! wru
ce twé poroučjme duši umiragjcjho bratra, umi—
rag]c] sestry.

Ach křestané! pamatugme častěgi na smrt,
bychom se naučili prawé žiwota maudrosti, :)
nezhřešili lehkowážně. Bud'me Wespolek WPO—
kogi a lásce žiwi, nepřechowáwagice Wsrdci žá
dné záwisti, žádného zášti, žádného nepřátel

stwi. Bad'me Wždy hotowi s bratrem se smíři—
ti, dokawadž geště na cestě gest. Připrawugme
se stálým cwičenim se W dobrých skutcích kře
stanských ksmrti , bychom koruny žiwota dosá
hli. Ach! kdy pak bude i naše posledni hodina

bití? -—-kdy pak bude pOPřáno nám do oněch
110od Krista připrawených přjbytků wěčné rado—

sti wegiti? -— kdy, ach kdy? ——s každým o
kamženim se giž přibližuge hodina ta, a Přigde, než
se nadáme. Deyž Bůh, at nás připrawené nale
zne, očištěné aposilněné swátostmi umiragicichlí

A m e n.
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7. Mod itba Páně.

Od Jana Gínďř. Marka, kaplana wKrálowicjch.

Otče náš !
Důwěrně k Tobě woláme;

Neb my lásku dobře známe,
Nás kteraužto obgimáš,

Otče náš!

fv!Bože nas .
7“ v V_' . '“ neygasnegs) welebnostl

Ty přebýwáš na wýsosti,
Swět okem swým Přehljdáš,

Bože náš!

Pane náš!

Deyž, by Twé welebné gmeno
Nás ode wšech bylo otěno,
Gež za dítky swé uznáš,

Pane náš!

Králi náš!

Rozmnož swýchmilosti,
Rozněř wnás oheň těch ctnosti,
Za které nám nebe dáš,

Králi náš!
ČaSopis p. Katol. Duch. IV. 3. 8
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Twůrce náš!

Twau ař wůli tak plníme,
Guk o anděljch to wjme,
Swau milost když nám Ty dáš,

Twůrce náš!

Dárce náš!

Swé uděl nám požehnání!
Twá dobrota wšecko chrání,
VVše žiwiš a ostřiháš,

Dárce náš!

Saudce náš!

Odpusř nám! —- hle my slzjme,
A bratřím též odpouštjme,
Gak Ty nám to ukládáš,

Saudce náš!

Spáso náš!
Nám slabým nedey klesnauti,
W hřišuém eru utOnauti;
Neb naši Ty křehkost znáš,

Spáso náš!

Šljte náš !
Ach odwrař od lidu swého

Neywčtši zlé wšeho zlého, —
IIřjch, — gegž w nenáwísti máš,

Štite náš!
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8. Cliwála Marie.
Od Jos. W'. Kamarýta,_

Nlaria! buď welebena!

Panno plná sšvatosti,
Plná Boží milosti,

Nebes trůnem oslawená!

Matko Smjrce Jesu Krista,
Z tebe pošlo spasení :
Hodnas blahoslaweni,

Panno krásná, Panno čistá!

O Maria ! Sláwo nebe !

\'V každém chrámě zni twá čest,
Komu w Kristu žiwot gest,

Zpčwy srdce slawj tebe.

Chwálu wzdeyte , zbožné Panny,
Ctěte swatau newinnost,
Deyte ctnost a Poctiwost

Panně swaté do ochrany.

Chwalte Matky bohabogny,
Chwalte Matku Marii,

K poctě žiwot deyte gi
Na manželské ctnosti hogný;

o:
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Zbožné djtek xvychowánj,
Lásku k Bohu , důwěrnost,

Pokeru a poslušnost,
'ěrné bližnich milowánj.

z gegich ctnoštj, k gegi sláwč
A't se wěnec uwigi!
Chwalme Matku Marii,

Boha Syna etice práwě.

Chwalte s námi zarmaucené,
Dobré duše , neplačte!
K Marii se utecte,

K bolestné — a oslawené.

Láskau chrání ubohěho,
Pomoci gest W auzkosti,
Potěšení W žalosli,

Oroduge za hřišného.

Hříšné duše, přibližte se,
Gestli win swých plačete,
I—Iřešitiwic nechcete,

Také wáš zpěw k nj se wznese.

VVšickni chwalme Matku swatau,
Milugme a ctěme gi
Oslawenau Marii

Pjsnj žiwau , w Kristu zňatau.
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Chwalme srdcem prázdným zlosti,
Putugice na zemi“,

Až Pak gazyk onom),
Sláwu wzdáme W blaženosti.

W blaženosti — Matko swatá!

Ach gen wypros milosti,
Bychom žili W swatosti,

S tebau, Panno Wnebe wzatá!

Padneř snadno bez milosti

Naše ctnost a uewínnost,
\Yšecko dobré, každá ctnost,

blog) w Bož) Pl']lelWOSÍl.

VVypros, Lásko! milost Boží
]Iřišniku a ctnostnému:
At tam wegdem k WVěčnému,

Ati Geho čest se množj!
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9. C r e d 0,
aneb

Wyznáni wíry.

Od J. G. Marka.

Přícházim Bože k Tobě,
Co dítě ze tmy wjru;
Mne Tys powýšil k sobě,
Swatau gsi dal mi eru.
Hle gá Tě Twůrce szwám
Citem bezegmenným,
A důwěrně naziwám
Tě dobrým Otcem mým.

Synem Twým wzešlo swěllo
Na obloze milostné,
A spasenj wykwětlo
VVšemnárodům radostné ;
Milost Ducha swatého

Na tento přišla swět,
A z lůna panenského
Rozwil se krásný kwět.

Že lásku blahodčgnau
Wždy hlásal lidu swému,
Pokrytci zášti tegnau
Se spikli proti němu;
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On pak by lid wykaupil,
VVoběÍ se sám wydal,
Na kříži smrt podstaupil
Za nás , gež milowal.

I když ležel giž W hrobě,
Podezření geg hlídá,
Po tři dui w nočnj době
Galcýsi podwod zwidá ;
Než hle , zpaut lidské zloby
Božj wynikla moc,
A nad našimi hroby
\Vygasnila se noc! —

Syn na nebesa wstaupil
Do sláwy Otce swého,
A těm, kteréž wylceupil,
Seslal Ducha swatého.

Wnašiř on cjrkwi chrání
Bratrskau gednotu,
A swětlem swým zahání
Pobludnau mrákotu.

Hle, tof ta cesta gistá
Do té překrásné wlasti,
Kde láska Boží chystá
Bezegmeuné nám slasti;
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A gak zde se Swatými
W blahém gsme spogeni,
Deyž Otče, bychom s nimi
Dosáhli spasení.

Když Syn Twůg přigde wsláwč,
A k saudu swět potáhne,
Kdo z hříchů kál se práwě,
Odpuštěni dosáhne.
Hrobowé se rozlituau,
Kdy zazní trauby hlas,
A zesnulí procitnau
Po dlauhém spánku zas.



II. OZNAMOWATEL.

&)Literatura.

1. Ethz'ca Christiana. Aulhore Stephane Teplotz, S.
Theologiae doctore et p. o. professore in retf. Carolo

Ferdinandea Universitate. Tom. I. fascic. i. Praga—:.

Pod tímto názwem wyšel nedáWuoerni swazeček
křesťanskékatolické Morálky, kterauž slowútný profes
snr Mrawoslowi na zdegších wysokých školách, p. Ště
pán Teplotz Po swazečkách wydáwati mini. Abychom
pp. čtenářům našeho časopisu cenu této učené práce co
neymožněgi wkrátkosti udali, dosti bud', an W prawdč
o ni říci můžeme, že obsah téhož Wýborne'bo spisu s
positiVním křesřanstwim a s učením cirkwe katolické
dokonale se erWnáwá, & co do zeWnitřni formy, gest
zewrub wědecky wzdělán; nicméně Weskrz Welmi sro
zumitelný a populární. Latina gest čistá a pokudž to
ho wtomto předmětu dosíci lze , ozdobná &kwětauci.

Giž přítomným ůWodem dokázal pan spisowatel
dostatečně , že důvvodně a důmyslně katolickému mra
wosiowi wyučuge, a na Wzděiáni (] ých duchovvnich
S oprawdowau péči ahorliwosti pracuge , an nauku tu—
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to we wšech stránkách hluboce pronikl a přitom itaké
w oboru auřadu pastýrskc'ho newšednj zběhlost swau
oswědčíl.

2. Anleitung zu dem inneren Gebeth, dargestcllt in
mehreren Gebelben, nach dcn Bediirfnissen eines r'o
misch-katholischen Christen, von Benedikt J. N. Pfeiífcr,
Abten des kónígl. Príimonstratenser Stiftes Slrabow in

Prag. 12. Prag. 1831. beiÍ Joh. Spurný. Mit 1 Kupf.
252. Seiten und Vorredc X.

Za těchto časů, kde každý a we wšem spisowatc
lom býti chce , počet i modlítebnjch kněh nad miru se
rozhogňuge. Bohužel genom, že neywětši část gíchráz
těch samých časů na sobě nese, totiž pěkně wyličcnó
nadpisy, rozkošný, smyslný sloh. Na wětšjm djle zále

takowým spísowatelům awydawatelům na zisku, sí
ce newim, gakbytoho poznati neměli, že smyslnýkwit—
kami prosázený sloh prawau ducha pobožnost roztrha—
ge, &člowěk takto rozčílený wěru newi, gestli mysl ge
bo isrdce wíce na pěknostech stwořených anebo na
stwořiteli tkwi. A práwě takowe'lo bubliny wystupu
gi sobě s nadpisem: „Pro wzdclané, nebo pro oschené,
nebo pro cítlíwé křes'tanyf“ Totě arci hrozná wzděla—
nost, &hrozně srdečné citliwost, která se bez těchto

strakatých křidélek Wýše powzne'sli nemůže. Tako
wáto modlitba nekoná se w duchu a w prawdě, gest
ona toliko zcwnz'třnj, & daleko od modliteb naši wele—

bně—prostécjrkewnj katolické pobožnoin se ucbyluge.
Mluwi-li duše znábožné přeswědčeností, zdůwěr.

ností , nedělá mnohých okolků, ani kdy pomysliti ne
má na marné slow šperkowáni , ba oškliwuge se gipo
dobná modlitba. Gako dítě kswe'mu otci s prostau sr
dečnostj přichází, kOLci nebeskému práwě tak se po.
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wynáší. Tímto čistě pobožným duchem nadgmenowaná
kniha modlitební gest skládána. Skromný názcw gegí na
to giž poukazuge , že uwádí k prawdiwe' wnz'třnj m0—
(i'litbě; wěděl dobře WV.důstogný p. Spisowatel, že nám
takowýchto modliteb nezbýwá, ano že gich potřeba
našincům, aby se aspoň wália držela těm sladkým na—
líčeným gedům, které giž i w gme'nu modlitby čas &
swět synům swým podáwá. S wděčností budiž přiga
ta knížka tato. Obsahnge: Modlitby ranní, wečerní,
při mši sw., při sw. zpowědi a přigímání; modlitby
na wšechny s]aWnosti Páně, iblahosl. Marie Panny;
modlitby obecně na den někt. S. Apoštola, Mučedlní—
ka, S. Otce církwe, Biskupa, Opata, \Vyznawače,nč
které S. Panny, na den poswěc. cln-zimu, při wystaw.
neysw. Swátosti Oltářní; modlitby w některých zwlášt—
ních potřebách apřípadnostech a t. d. Čím se ale zwlá
ště wýtečnau činí, &čeho W málokteré takowe' knize
modlící nalezáme, gšau: Sedmery ranní, patery we =
černí modlitby; DIS-'eza duše 'wZoČistcí; modlitby pro
nemocné křestany , apěkná ďewjtz'dennjpobožnost k 3.
Janu Nepom.

Tisk gest zřetelný, připogeny' obrázek gest čistý k
srdečne'pobožnosti práwě powzbuzngící.

Nepochybugem, že tato kniha mnoho milowníků na
lezne. I přálibychom, aby gi někdo w dobrém pře
ložení také Čechům brzy do rukou podal.

3. Le Maistre de Saey Erklžirung der h. 11. Schriften
des N. T. nach den h. 11.Vžitern und andern beriilimten

Schriftstellern der Kirche in einem Ausznge bearbeitet
von. Franz Xav. Massl, Prediger an der Stadtpfarr—und
ehemaligen Stiftkirclie St. Jakob in Slrauhing. 1 Band

Straubing,bei Schorner, 1831.
Podniknutí tohoto zde oznámene'ho učene'hodíla gest

f

zagiste' wší pocliwaly hodno, gelikož negen potřebám
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wěku našeho dle žádosti odpowídů; nýbrž swými hog

nými, prawowěrnými , na učení sw. Otců a_neywyz
borněgších učitelů církewních založenými wýklady sw.
N. Z. kpraktickc'mu užíwání pastýřů a kazatelů wclmi
užitečno gest.

P. Massl položil za základ Wýklad slowatne'ho le
ll'Iaistre de Saey; tím wšak způsobem, že nedostatky
onoho spisu použitím schwálených, starších i nowčg
ších wýkladů, gakož i wlastními poznamenáními dosa..
diti se snažil. Můžeme't tedy bez ostýchání tento spis
geduomu každému poraučeti, kdo se čtením písma sw.
wsmyslu katolické církwe wzdělati a poučili žádá;
gmenowitě wšem kazatelům , gimž se zwláště ztoho
ohledu zalíbí, an neypředněgi epištoly aewangelia, kte—
máse lidu čítagí a wykládagí, hognými a mnohostran.
nými wýklady opatřiti slibuge. K prospěchu pana wy.
dawatele swědčí i to, že giž za mnohá leta kazatelem
gest a w tomto důstogne'm auřadě znamenitých zásluh
sobě dobyl. — Díl prwní, mimo úwod gest až Mat.
VII. incl. doweden, ohsahuge 200. stránek, stogí 45 kr.
stříbra.

4. Ansichteu iiber die protestantíschc und katholische
Kirche, oder Darstellung der Griinde, die einen Prote
stanten hewogen , zur kath. Kirche zuriickznkehren.
Von J. Probst. Zweite Aulláge. Luzern 1830. 80 str. 343.

Spisowatel přináleží do počtu oněch pamětihodných
mužů wěku našeho, kterí poznawše prawdu gi ohgali,
&nawrfitili se wlůno církwe, kteráž gediná gest zgewe—

ní Božích opatrownice, gež wy'Znawačům líristowým w
prostočiste' paubosti podáwá. Onlě wraucím srdcem po
oh0pil, že Ony cesty, gimiž zbožní,důmyslní duchowě,
gako: Stolberg, Schlegel, A. tlIiíllm*,\Verner, Schlosscr,
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llaller, Eckstein a Freudenfeld, a gini ctnostmi, wčhlasno
stia hodnostmi zřetelni muži kráčeli, nižádnau po etno..
sti a swalosti taužici duši zawesti nemohau. Milost

Boží oswitila a zahřála geho k Bohu obrácené srdce, i
stal se audem oné weliké obce, kteráž za 18. set let

neywzuešeněgši duchy &neywýtečněgši ctnosti, gakož
i wšecko, cokoli welíkého a ušlechtilého osmnáete wě—
ků zplodilo, chowá aopatruge. Spisowatel skládá zde
nhširné á důwodné wyznánj, kteréž katolíkům n-eu
wažugicjm, gak drahé dědíctwj gim swěřeno, gaké mí—
losti prozřetelnosti božskau gsau aučastni, že prawdu
čístcho zgevveni Božího zknihy tak mnohým skryté &
zapečetěné wážiti mohau, welmi poučné & wzdělawa
tclne' býti může. Spis tento obsahuge hognau zásobu
užitečných wědomosli & gest potřebám učených slawů

welíce přiměl—ný. Daufáme, že požehnaných užitků wy
dáwali bude u wšech, do gichž rukou se dostane.

5. Katolický Kancz'onu'l, ]: wzďěla'ni a roznjcenj sku
lečné, weřcgné z'doma'cj pobožnosti. Složený od Tomáše
Fryčage, faráře w Obřanech etc. U/yda'nj sedmé, w Brně,

1830.

Užítek , gake'ho mudrcowé swěta toho se Wšímpo
nělim, rozkládánim &rozvvrhowánim, — důmiňkowánim &

hlaubánim , — pochyhowánim & skaumz'mjm Podali člo
Wcčcnslwu, sotwa wydrži Wáhu naproti škodě , gižlo
zwlášlě z mezi wykračugice přemnohdykráte zplodili
asau. Nelm't, wygma některé pořidku nalezené muže,
gíchž mudrctwi k srdečné pobožnosti uWedlo & dosud
uwádi, hegna lehaučkýeh ptáčků zknih mudrcůkzleh
Čchi swému Přichází.

Aeož teprw říci o mnohých semotamopolétagicjch
spisech & spíscjch -— básních & básničkách , gegichž

\
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roditelowe' mni, kdož wj gakých nepodáwagi národu
blahoprospěchů: by'tby z nich sotwa se mohlo Wybrali,
cožby půwod swůg w lichotiwe' smyslnosti nemagic, k
čemus gíne'mu než gen kzbraušenčgšj smyslnosti neče
lilo. —

\Vělší &dokonalegši zagiste' zásluhy dobyl sobě ku
potěšeni wšccb, kteřiž předce gešlě něco ne tak na
swětských, gakož na wyššjch — ne tak na žiwůtka
tohoto blaženostech, gako na wěčných Kristem aGeho
Milými poukázaných sobě zakládagi , — welebný kněz
T. Fryčag, farář Obřanský na Morawě; ——an hned
W iřctim kněžstwi swe'ho roce za aukol sobě uložil,se
brati a urovvnali Zpěw k weřegnéi domáci nábožnosti
tak , ab)r ku wzděláni duši křesřanských na wše stra
ny, a gakž možno wýboruě poslaužil. Práci takowau
Peprnau sice, ale blahoděgnau dokonaw, we dwa &
sedmdesátem roce wěku swého dočekal se, že nelo.
]iko wosadě geho, ale i po obau dioccesich Brněnskc'i
Olomucke' zřízeni zPěWu od něho wůbec gest přigalo;
-— geště pak imezi Pruskými Slezáky a uherskými
Slowany tak se rozmáhá, že potud sedmé wydáni prá
ce te'to Potřebné se stalo. Po kancionálu čili pěsenni
ku geho sháněgi se dychtiwč, a hogně se ho užíwó.
Mal ale také cenu do sebe nemalau, a užitek Weliký

wypůsobiti může, a gistě wypůsobi kniha tuto; agíž't
Pak i pro zamilowáni gegi stogj za to , abychom se s
ni něco blíže seznámili. ——

"W sebráni a urownáni zpěwů těchto wane duch
muže zkušeného, () wěci te' dlauho Přemeyšlegiciho, &

spotřebami lidu duchownímiwelmi známého. Pruwi't
sice, že sobě za wzor wzal Pěsennik německý, za času
M. Theresie wydaný; ——při tom Wšak požadowáni,w
Pogednánj o zpěwu obecnc'm při službách Božích, (Ča.
sopis theol. b. II. sw. 3. str. 423) progewená, -— až na



Literatura. 447

některé wěci wyplnil P. Spisowatel, ímnoho přiložil
pěkného , což tamto pominulo se. A což zwlášt po
wšimnuti hodno: w knize té w skutek gest uwedeno,
což se snad po čteníípogednáni toho posud gen pium
desiderium býti zdálo.

Pjsněl; w ni obsažené wětšim dilem krásně gsau
wybrané dle ceny swé wnitřni; dogmatické a histori
cké na mrawy gdau bez ustání, a zdá se, že sobě toto
P. Sp. za hlawni prawidlo uložil , dobře znage potřebu
wčci té ; sloh gegichwůbec gestsrozumitelný, wšelikých
titěrnostj prostý; některé giž užiwané pisně w slohu
pak záwadnéťP. Sp. schwalně ledakdes proměnil, což
se mu dle zdání našeho za'zle' mití nemůže nikoli; ge
likož tuto nic wěk pisně, nic národnost , gen gediná
užitečnost a naděge kwětšimu aučinku prospěge. Dá
le se biblická wyřčeni přečasto na slowo užjwagí , ano
íkaždé pÍSni text z pisma sw. na způsob základního
kamene předložen ', což přeužitečně w lidu známost se
slowy Božími šíři; & což neykrdsněgšiho gest, že cír
kewni latinské zpčwy, gen kdekoli možno gich užití,
skutečně tu sebrané 'a rozpoložené nalezáme, kteréž
třebat i dle slowa nebyly přečeštěné, wšudy předce
smysl tentýž přednášegi. Takt irozpoloženi gich po
dle' rozličných předmětů služby Páně dokonale po žá—
dosti stalo se: rozmanitosti wšak nad miru potřebné
tak pilně šetřino , že i na hlawni swátky zwláštní of—
fertoria slawnost s oběti neyswětěgšj Spogugj. Napě
Wý k písním zwlášř gsau wydané.

Než — nebude marné, k určitěgšímu posouzení ee
ny knihy té, krátký přehled obsahu gegiho tuto umístiti.

Zprwu předložena gest důkladná předmluwa opo—
čátku, užitku &wlastnostech duchowniho zpěwu, kte
t'a'tžzwláště těm, genž roztomilau zoper obljbenýchko
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wanau hudbu tak wolně při službách Božích trpi,
dobře oči otwírá.

Počátek Pak kancionálu činí pobožnost ranni. Pře.
gdauce str. 1. nalezáme kratičké písně, kteréž kzawr.
žení nikoli negsau a dítkám nawyklé welmi by ge wá.
bily. St. 3 —- 9. stogí dwě krásné ranní modlitby k
slřídawe'mu užíwání, kteréž dle žádosti P. sp. od We
škeré rodiny WGSPOlBkužíwané že ku poswěcení apo.
silnění Křes'tanům gistě p_oslauží, každý uzná, kdož gc
toliko přehlídne. An P. sp. modlitby takowé i mimo
Písní Wnesl do kancionálu swého: dobře tím poslan
žil křestanům, kteříž wuěm netoliko písně ale iknihu
modlitební , ne prostředně zřízenau nalezagí.

Od str. 9 do 21. nasledugí písně ranní, po dnech
téhodne rozdělené , nazwíce i Čechům dobře známé:,
ač pak ledakdes proměnau některau, gakož řečeno, k
cíli swému přiměřeněgší učiněné. Neyznamenitěgší wšak
gest záwěrka , skteran P. sp. ranní pobožnost dokoná.
nu míti chce. Ta záleží wresponsoriích kráSných,aw
modlitbách církewních, gali se ad primam užíwagí.
Gádrné tyto modlitby církwe sw. kdožby neměl wšem
swým ku každodennímu užíwání welmi , welini piráti?
— Gen'se nám zdá, žeby pobožnost ranní lépe slauži
la, alespoň wkraginách našich, rozmčřená takto: aby,
gako k powzbuzení celá rodina začala pěti : „Oblečen
před \Velebností, str. 3 ——na to pak : Sláwa Otci i S.
etc. buď s následugící modlitbau na str. 3 neb 5. ,aneb
na Proměna ranní aumysl na str. 11. buď řečí neb
zpěwem -- po čemž záwěrka str. 10. Apo skončené
takto modlitbě ranní mohla by se teprw wzíti píseň
připadagící, třebat i při práci. Mníme, žeiby se tak
spíše žádaného cíle došlo. Neboř, že píseň déle trwá
mnohý wymlauwage se nedostatkem času, prácí, radě
gi wšeho nechá : kdežto při kratším modlení wýmluwa
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mu přestáwá , an při práci píseň i de'lší může se pěti,
bud'wesliolck aneb pro sebe. Než, kterak rodiny kře
slanské přiwe'sti k tomu, by modleni konaly Wespolek?
To snad marný toliko nálezu chtěnjspisowatelowo ? —
hikoli; neb neniř tomu tak dáwno, co ranni i wečerni
modleni konáwaly se w chrámich Wespolek na danézna
meni zwonem : pročby nehon možná, to same' uwe'sti
w rodinách gednotliwýeh? — Ostatně , snadhyr píseň
na sobotu odhodlaná lépe se byla mohla přeložili na
neděli. Píseň w'šak kchwále Rožj na—str.12. na žalm

148. gcko spoléhagíci , zasluhowalaby pro wýhorný zdar
swůg tuto uwedena býti, kdyby mista stačowalo; gen
modlitby tu &ginde na konci položené newjme, zdali tak
lehko w ohecnost Wt'ht'xzcgi.

Pohožnost při práci a skutcích denních, str. 21 ——
34. whodně slauži k poučeni, kterak to křesÍan nastro
giii má1 aby hud'to že gi, aneb píge, neb cokoli gine'
ho činí, kecti achwále Boží činil. Od str. 35 — 50.

pobožnost wečerni nasledugc, Práwě tak gako ranni
zřízená.

Po tě na str. 51 —- 81. a zase 126 —- 157. uwe—

(lena gest pobožnost k službám Božím dopoledním.
Mezi písněmi před službou Boží daufali gsme nalézti
kráSnčsem slušíci žalm 95. Wpiseň uwedený, po němž
hy piSně uwedene' aneb některá zkatechetických Welice
sloužila. Pjsně před kázanim & po něm gen někdy pro
rozmanitost nám by poslaužilyr misto: Otče náš milýr P.
nPochwálen budižPán Bůh náš. ——

Na proti tomu zlqperges me aVz'dz' aquam i smod
lilhau otwjrá zag—Ístc'oči lidu, dle tohoto krásného o
hyčege poswátně kropene'mu, gakže čistý přistoupiti má
k podání oběti neyneposkwrněněgšj.

Modlitby ke mši swaté, zde postawenc', tim wětšl
cenu do sebe magi, že se s modlitbami cirkewnjmi,

Čusoliis p. Katol. Duch. IV. 3. 9
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kdekoli gen možná , srownáwagíce, — co wýklad mn
šních modliteb slauží: &kdež pak toto není možná, lid
prostě , gádrně &sauměrněsknězem Waumyslu spogugí.

Písně ke mši sw. gsau tu wykázanc' na neděli tří,
tak řečená: „k slawvěgší mši SW.“ pěkná gest &zda
řilá; třetí gest přeložená. „Hier Wirft Vor dir etc. nn
melodiíM. Haydena. Přeložení gegí unás zna'nmčgší,ml
P. Kinského podané, zdá se býlis nápěwem slmdněgší.

\Všední den každý má swau si Wykz'lzanau píseň;

tak i požehnání. Z těch wšak, wygma : „Před tehau sc
klaníme, &: Bože před Twau \Vel.“ negsau u nás, dle
wědomí, tak známé: negsau wšak newhodné kužíwa'mí,
až na něco temněgší smysl některých weršů, &neoby
čegných wygádření několik. —- K požehnání s Neysw.
geslií; tu hognost zdařilých písní, učení wíry o swá
tosti te' krásně pěstugících. Andělský wšak zpěw„Swa
tý, swatý, swatý“ -— „Zdráw bud' Spasiteli“ nesnad
ně gsmc oželelí; tak iI'angc língua zčeštěne' od ?. Kin
ského slatinským shodněgší se býti zdá. ——

\Vůbec —-—ohled berauce na wýše podotknutó po.
gednání „O zpěwu obecném etc.“ &widauce takowe'lo
seřízení Zpěwu při mši sw. wděčně gsme P. spis. za—

plesali, an tak bohatě důmnělým nedostatkům We wě—
ccch těch odpornoci se snažiw, wěrně snesl, což k
dobrému slauží ; & gistau máme nadčgi , že taktóžbu
de každému zaradowati se, kdožkoli umí powážitidů
ležitost Zpěwu takto urOWnane'ho.

Písněmi při mši za mrtwé se P. Sp.rowně nemálo
zawděčil. —-—

Gestliže wšak až potud samau gen radost nad kní
lmu tauto gewiti musíme : gešlě wíce k tomu příčiny
máme , přigdauce na str. 81. ku pobožnosti k odpol.
služb. Božím. Písně před a po kř. cwičení okazugí, že
ničeho nepomínul P. sp., což gen může prospělí. Lita
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nic, kteréž se tu mimo obyčegne' nalezagí, k docílení
totiž rozmanitosti -—-o Božský ch dokonalostcch —-—wzbu
zení k (lůwěrnosli W Boha, —- díkůčínění Bohu za

dobrodiní —- o Marií P. —ó ! gak wýborně by sloužily
při zwlášlních příležitostech! gak mnoho by působily
ke wzdčlání, ak zabránění lbostegnosti! Gsau't takměř
křcsřanská cwičení o předmětech těchto.

Pak dále nešpory na neděle a na swátky blahosl.
P. 5 písněmi církeWními ]; tomu zwlášlě na každý
swátek připrawenými! -——Taliowe'bo cos gcštč gsme
nenalezli! A čím wíce církew sw. za starých časů na
rozhlášení se písní Dawidowých dolchala, a posud žádosti
wč dolehá : tím wíce, tím wraucněgi P. sp. we amenu těch:
qimž kniha gcho za rukowěl k pobožnosti slouží, díku
wzdáwáme , připomínagíce sobě,gak krásné podal nawe—
dení konomu, k čemuž Pawel sw. wzbuzuge Efezske' w
k. 5. : „Naplnění buďte Duchem SW.; mluwíce sami so
bč w žalmích a chwalách a písničkách duchowních zpí
wngícc a plesagíce w srdcích swých Palmu,“ Při čemž i
to sobě znamenitělibugemc, že P.Sp. ničeho wřůdu za—
wcdene'm změnili nechtěge, což duchowní latinskyp'é—
ge, lidu česky do ust klade zpěvs'ných. Neb kdybyi
nepowolilo se ducbowním, s lidem české tyto nešpory
drželi: předce hle! an lid ge W ruce má, není od hla
wy swe' w spogeníchrámowním odtržen: gako když ně
kolik duchowních s kantory ge odbýwá, a lid, ncwčda
hrubě co dělali , zíwá.

Od str. 157 -— 284. písně na wcyroční slaWnosli
a SWf'tlkymálo pozůstawugí, cožby se žádali mohlo;
gen adventních pro naše kraginy třebagest wíce. waa
lozpčwy k nešporům wšecky gsau církewní. I 0 pro—
cessí na den Hromnic postaral se P. sp. o píseň pě
knau, wzaw si za základ cítkcwní :Adorna llmlamum tu.

**
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um. \V čas masopustní na wlas přiměřené tu stogí pi
sně. Tak i Opopelci, w postě, ——i w postní neděle.

Zkrátka , Wcsměs každe' příležitosti pilně šetřilP.
sp. aby gen smysl toho , co zřídila církew sw. liturgii
uwedenau, předložil se a wštípil lidu tak, gakož kai
zaním nemožno gest, aby se stalo. Těmi weden pří
činami připrawil písně i na poslední dni sw. téhodne
zcela wedle' smyslu cín-kwe sw. ku každe' příležitostí,kde
lid gen může a má pěti. -— Taki průwod na den sw.
Marka, kterýž wšak dle způsobu tamněgšího se tu před
kládá; ——tak iBožího těla, na kteraužto slawnost wše
lidu do rukyse podáwá, co kněz činí & co mluwí řečí
církewní. —-— Od str. 285 ——337. písně katechetické

gsan takořka kniha duchowní k odpolednímu rozgímá.
ní. Od 337— 369. písně a modlitby kagící bez pohnutí
čísti nelze. Dále na str. 369 — 399. písně pro rozli
čné stawy ——-požehnání ono překrásné, gež církew
nad newěstau koná —- anwod rodiček ——-str. 399 —

447. psně w rozličných případnostech :! potřebách, str.
447 —- 517. písně, žalmy & hodinky pohřební a zče
štěne' wšecky modlitby kněžské při pohřbu gak malých,
taki dospělých , knize te'to, gegíž cena tedy skutečně
gest weliká, geště wíce wážnosti aP. sp. wíce záslu
hy přidáwagí. ——

Gak mnoho užitku kniha tato zagiste' mezi lidem
způsobí, aniž třeba obšírněgi rozkládati. Geíwní zří
zení zpěwu příwšech příležitostech gak w domácí tak
weřegne' pobožnosti dokonale SWedeno. A mnoho-li ta—
kOWe'zřízení zpěwu kdoplňowání, obgasňowání a ob
žiwowání pOnětí náboženských nad míru, ano newy—
hnutelně potřebnému přispíwá: pogednáním zwláštním
w některém z hudaucích swazků Časopisu obšírně bu
de wykázáno. Gen to se geště přidali musí , že kniha
takowá spolu co zwláštnj náslrog k přeswědčení odpa
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dliků sloužiti může , & gakž z hodnowěrných zpráwwř—
me, skutečně slaužj. \Vždyl pak se posud swýmizPiá
wy při službě Boží honosi, hrdě se wypjnagice; na—
šinei pak ge sobě libugi a po nich i tauži ete. Tako
wým wšak. pčsennjkem , wýbornými cjrkwo sw. zpě
wy ošlechtěným -——-pramenem, raděgi řeknu , poučeni,

utěšenj, & roznjcenj, — na wěky se oddělenci newy
kážj.

0 kdy pak i tobě, rozmilá Wlasti! udá ae, zpě;
wy půwodem i náwykem ti drahé sne'sti &rozpoložili
lakto — dle potřeb , a způsobů twýcb ——dle Přikla.
du sestry twé urownali, &podati nábožuým zpěwným
synům swým w takowe'm odděleni, aby ineychudšj
alespoň kslužbům Božim obyčegným měli W rukau na
wedeni ]; pobožnosti lak prawideluě aužitečuě zřjzcne'?
Cl'r.Časopis theol. b. III. sw. 2. str. 322.

b) Smjšeniny.

erkewnj zpráwy.

() nowé francauzsh-katolické cjrsz', odp. Ch'ateleza
ložené. (Dle časopisu : Avenir.)

Téměř wšeckystarowčke' wíry nie gine'ho gsauner
byly, než wíce méně zwrhlc' sekty uábožeustwi prwa
lniho , genž giž na počátků lidskému pokolení dáno, od
praotců & národu židowske'ho w paubosti zachowáwáno
:: skrze Ježíše Krista deplněuo bylo. Od té doby po
wstaly w cjrkwi křesíanske' rozličné sekty, vv každém
wěku gine' , gelikož neustále plodistwý nacházcgi zá—
rod w porušené přirozenosti člowěka, w gebo náru
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žiwostech, W geho peyše, Wncukogilelué zwčdawosti,
obzwlášlě pak whrdc' náchylnosti Wlastnim rozumem
se řídili. ňěkteré z nich nabyly za zwláštni powahau
národa, & přizniwými okoličnostmi náramnc'ho rozši
řenj, gako 11př. učení Muhamedowo.

S těmito pak bezzákonnými, rozptyiugícimi mocnost
mi W oboru dušewnim , které poněkud k wywinulj
prawdy odporem poiřcbny gsau , nesmíme smísili ona
ač mnohočetná odpadlstwi gednotliwých osob; neb tyto.
stáwagí se obyčeguě bez prawc'ho ponětí náboženstwí,
bez důwodne'ho přeswědčení, a u wětšiho počtu wy
plýwagj toliko ze zpaury, giž bud' hlupstwj, bud' samo.
láska, anebo mrzký zisk za základ slouži, &k sektárstwi
se magi tak, gako ]aupcž kprawé wálce.

Cítí-li se někdo býti uražen , zpauzi se hněwcm
bud' proti zákonu, anebo gebo wykladatcli, aihned ha.
ni , tupi , bauři a od cit—kWeodbíhá.

Práwě takowe' gest odpadlsle páně Chatclowo. *)

*) Tento pan Chatel byl gedcn zknč'žj, kte'řj cjrkcw katoli
ckau w dogmatech reformowali usilugj, :! nowé o'ýr'ady při
službách Božjch uwádčgj. Aby sobě wážnost zjskal. dal se
w lóži Templgiřů s gistými obřady na potupu obřadu ka
tolických od gakéhosi P. Fnbrc—Pnlnprat, wrchnjho mistra
Templářů, lékaře & laika na biskupsth ])oswěliti , a to sice
u p'řjtmnnosú 150. audů oné Spolccixosú, gcnž mezi Mau
rerskými neypředněgšj gest, a ginák Franc -]\Iacous se na

. ,
zjwa.

Po této swmokrádežné & ničemué konseLrncj opowážil se
s mitruu abcrlau pastýrsknu mši sw. sinwiti. On rozeslal
také pastýrský list, w němž sobčpřikládzi titul: Primas cir
kwe francouzské pod formuiau: Franciscus Fcrdiuaudus Cha
tel, Gratin spiritus S. et per decretum Concilii supremi,
apostolici, Pntriarchalis Episcopus Primus, Galliarum Cond
jutor: omnibus fidelibus nostra: iurisdictionis primatialis et
aliis quibuscumque salutem. ——Připogii sobě také dwa schis—
matické kněze, gimž titul dal Vicarii Primitiales. Geden
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Nyní gsmc dočkali konečně gelio wyznání wíry.
Yun Clialel prohlašugo wněm swětu francuuzsko—kato—

([ckan (:jrkew, t. g. církew obecnau, kterážne/zj obecná.
Církcw ta záleží 7. p. Chalela, zakladatele gegího,
a na něm se tato až dosawád známá wšeobecnost eír
l.;we te'lo obmezuge. Mlnwí se sice iake' o několika wo

gcnských kaplaníeh, kteří prý k 11.Chatelowi přidali
se míní, & také o gakémsi panu Poulardowi, někdeg—
ším konstitučním biskupu, který se též k tomu Propůg.
čili & 'lilul Patriarcliy přigmauti chce! Owíce osobách

se newí. Co se pak učení & swalowlády dotýče, tedy
tato francauzsko-katolická církew skoro nic gine'ho není,

než paulie' Anglikánstwí (Anglicanismus) Poněwadžp.
Ghatel w této zwlášmí twárnosti protestantismu swé
zalíbení má , dobře činí , že gi na Pewuó zemi rozšířili
usiluge, neb we wlastním domowě swém giž na wždy
utuehla. \Vomm wěku, když anglická církew pow
stala, nebylby se nikdo epowážil onu základní zásadu
(principium) wšeho bludu & kaeírstwí dogmaticky wy
b'lilWlll.

Ačkoli se tento základ wšudy co známý předpogí
má, nenalezá se předee w žádném z oněch 39. článků
zi-egmě pronešen. Nyní tři sta let pozdčgi není giž
zakladatel francauzsko—kalolické církwe tak liůzliwý ta—

Lowelio tangemslwí z wěei lé činili. On wyhlašug=:

se _amenngeAnímn druhý Blnchése. ti se také na pnstý'r..
skem listu podepsali. Pan Blucliése ale odpřisáhl swůg bind
dne 15. Čerwence 1831. ale P. Chmel přígal opět giné
mladjlxy a konal pontil'iiullnj obřady we farním chrámu Cli—
(.hyenském, wlllerémž někdy sw. V.“nceucde Paula nuřaclpa
Stýrský zastáwal. \V kázaní drženóm na den sw. Augustina
1831. wpusiil se w tupeni bezženstwj: w druhém na to
gednnl proti postu. Mnohé mladíky &děwčala připusul k sw.
přigjmánj bez wykonané zpowčdi. —
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!. Že rozum gednoho každého člowěka základním
prawídlem geho wíry býti má.

2. Že swého wlastního přeswědťení nasledowati
máme, i tenkráte, když Wšeobecné wíře na odporu
stogí; pakli se w tom klameme , gest náš omyl toliko
materiální.

Naleznemeíz zde ionde w gistých katolických ško
lách theology, kteříby se těchto dwau článků niž-ádným
způsobem neulekli, & kdyby nenasledowal onen zz'twě
rek, který p. Chatel znich wyWOdí, aniby nepochopili,
coby se tomuto symbolu nowošallikúnské církwe wysta
wěti mělo. Onen záwěrek gest: „Poněwadž mínění
lidská neustále proměnná a negístá gsau, máme zato,
že žádné společnosti na zemi nepřísluší toho práwa, uče
níswé za neomylné wydáwati, &že to gest urážení Boha
přičítati sobě neomylnost, kteráž rozeznůwagícím zna
mením toho Gediného, kterýž wčera, zegtro i na wě
ky gest. k Žid. XIII, 8. Máme tedy za to, že taž pey
cha, která zlé anděly popudila,rownali se Neywyšší
mu, církwí římské wnuknauti mohla tu bezbožnau wíru
w neomylnost papeže anebo biskupů na obecném sněmu
shromážděných. Ztoho naslednge, že nechceme-li bý
ti bezbožní, Weškeré křeslanstwí za učení proměnné
&negisté pokládati musíme, neb kdyby ncgísté nebylo,
musela by prawda geho co neomth' známa býti. Dle
toho se W této nowé francouzsko—katolické církwi wše

cka wíra za nemožnou pokládá. Přigímá ale předce
prawz'dlo wjry (regula. fidei), kteréž owšem překrásné
gest, kdyby gen místo prawidla wjry pauhe' prawidlo
domněnj nebylo. Poněwadž gest Ewangelium (prawí
oni) mocBoží kspasení každému wěřícímu: Řím.1,16'.
přigímůme ge za naše gedinéprawídlo wíry , aaby slo
wo sw. zákona naši wíru příliš neurčitě neukazowa
lo , oznamugeme, že Symbolum apoštolské, Nycenske' &
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sw. Athanasin za wygádřeni učení ewangelicke'ho uzná
wáme.“——Zdese pořád geštěkanglikánské cjrkwi bljží.
Níže na to dokládagj: „knihy kanonické starého i 110
we'ho zákona ponecháwáme za knihy Bohem wnuknutč,
tak gak ge prwotni církew přígala.“

Mohlibychom se gich tázati : i) Které gsau ty ka—
nonické knihy, které oni zatakowe' uznáwagi; neb pro
testanti se zde tak málo srownáwagi, gako W giných
wěcech. 2) Proč pak přigimagi gen ewangelinm za pra
widlo wíry, gešto předce i w zákoně stare'm slowo Bohem
wnnknuté uznáwagi. 3) Odkud pak berau tu gistotu, že
knihystarého anowe'ho zákona z wnuknutj Božího gsau
sepsány, nepřigimagi—ližádné neomylně autorisaci? .Vše
cko toto mohli by raděgi takto wygádřiti : Pončwadž wše
ckykanonické knihy podlé domnčnj prwotni cirkwe Bo
hem wnuknuty gsau, gsmet toho domněnj, že část těchto
kanonických knih dobrým prawidlem domnčnj gest.

Pán Chatel přigimá dle gme'nasedm swátosti, oswobo
zugc ale osoby dospělé od nesnesitelného břemene
saukromné :powerlí, kterau gen djtkám radj. A po—
něwndž autrpnost geho newýslowná gest, skládá ze
swých nnsledowniků geštč gcdno neSnesitelné břímě,
totiž ;rlrienh'wost neb půst, spolčhage z ohledu postu
w ewangelium předepsaného na náhožnost swých wě
řicích. Když se tak otcowsky o swe' owčičky postaral,
pamatng také lnskawě i na pastýře , chtě ge také od
břemene oswoboditi, rowněž tak obtížného gako zpo
wěd' & půst, totiž od bezženstwi.

Gaka' to opowu'ilz'zuost! wolá, kněžím manželstwi
zapowidnti. —- \Všecko by snad raděgi prominul, nežli
to; a co se Wlastni gebo osoby dotýče, drží se wěrně
toho, co Bůh k prwnim rodičům našim pmwil. „I-los?—
ici: a mnoim se. Gakož syn Adamůw zapotřebí má Ewy,
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a on gi také obdrží. — Poslyšmc z strany toho geho
wyznání wíry. „Bczženstwí kněží odporuge duchu i
]iteře sw. ewangelium, ono čelíproti přirozenosliisPo
lečenstwí, &gak náboženstwím tak icivilisací se zakazu
ge. Pokud se kněží nebudau ženiti, bude zwěstowané
od nich náboženstwí wždy semenem různic , &předlně
tem měš'Íauskýc-h zmatků & rozdwogení. — Ačkolicoeli
bát kněžstwa náboženslwí se proliwí, poněwadž nám
ale nemožno lidi uni samy s sebau sgednotili , a mnozí,
gešto nyní proti bezžeustwí horlí, neyprwněgšíby Snad
byli , kteříby se nad tím horšili, widauce ženatéhoknč
ze poswatne' obřady wykonáwali: ledyby takowý že—
natý kněz gen tenkrále směl We gme'nu obce služby
Boží wykonáwalí, kdyžby obec toho žádala“

Tento článek gest nám W mnohém ohledu podiw
ný. Že panu Chatclowi nepowědomo, kterak při ny
něgším pospolite'm slawu w Ewropě na 100 dnslnčlých
35 neženatých wypadá, kteří bezděčně swimbodnými
zůstáwagí, na tom se tak welice nepozastawugeme. Tu
se nám ale nesoáší, že , gak z uwedene'ho místa wy—

plýwá, W této francauzskmkatolické církwi předce ne
ženalí kněží pozůstalí magi, totiž: kněží, kteří podle
wyznání wíry w sláwu Přirozenosli i pospolitosti od
porne'm trwati magí ; ano tato nowá církew se zawa
zuge, na žádost obcí lakowe' kněze gim opatřili., ačko
líw náboženstwí od nich zwěstowané nemůže býti než.

semeno různic , zmatků a rozdwogcnj. ——GS.—nůaspoň,

gak widíme, takowc' obce wystraženy, apakli LiLone
ženatí kněží pana Cbatele toliko různice &zmatkyk
nim přinesáu , tedy samy tomu tak chtěgí. Francouz
sko-kal. církeW slibuge gim gen ničemnó nudy., agest
liže, gak se naděgeme , swe'mu slowu státi bude,
nemůže se gí ani neymenší wýčitek činiti. —
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O papeži se Wte'lo ů'ancauzskoakatolícké cirkwižá
dne' zmínky neděge. Gegí swatowláda záleží:
1. dednoho biskupa, který titul Patriarchy přígme.
2. Z koadíutora nebo místopatriarcby. 3. Z biskupů, gichž
oswícená moudrost ostatních bratří We wykonáwání po
wínností řídili bude. 4. Z kněží Bohu oddaných. 5.
Zíáhnů horliwých 0 dům Boží. A tím geslcírkew za
ložena. ——Než co pak budau wšickni tito páni činiti?
Předně budau wěřiti & mysliti, co se gim bude líbiti.
Atol zagisté welmi přígemne'. Potom stanau se li „Ney—
osijenégšj“ 'wůdci ostatních, owšem gen pod tau
wy'mínkau, geslliže tito podřízení oswícenost biskupů
uznagí &wedení gegích se podrobí; neb kdyby bisku—
powe' poblauditi měli, což každému přísluší rozsaudití,
kde 'tu důwod gich poslauchati ?

„Každému biskupu přináležípráwo nařízení disci
plinární pro swau dímcezí wydáwati.“ -— WVšak„poně
wadž poslušenstwí k zákonům zemským erní &ney
swělěgší powinností zůstáwá , není žádný kněz zawá—
zán nařízením církewní discipliny se týkagícím, pakliby
zákonům zemským na odporu byly, poslušenstwí zacho
wali. Dle toho záwisí tedy wšecka církewní disciplí
na od moci swětske'; ta gest ta neywyšší hlawa fran—
couzsko-katolické církwe; & tu gest ten cíl, ku které
mu wždycky Weškery roztržky nutným během směřugí.

Tomuto wyznání wíry připogena gsan uwážení p.
Chntele pod názvvem: Duch řjmského kněžstwa, čůi
proh'na'rorřnj wychowa'nj w semz'nářjch. Gcsl to nesličná
směsice hrubostí, hanliwých autoků &urážliwých ná
řků.

Máme-li wvehowání semínarístů podle' onoho pro
spěchu posaudití, kterého pan Chatel zněho nabyl, mě—
líbychom owšem důwodnau příčinu na ně taužiti. Geg
ale zwláště k bněWu popauzí, že W těchto duchowních
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domich Gallikanismus tak malé wíry a náklonnosti
nalezá; nebo w očích neywicc iesuitských biskupů
našeho wěku gest Gallikanismus symbol bezbožnosti.
Pan Chatel widěl Gallikanismus w geho poslednim taže
nj , a obáwage se, žeby snad brzy dokonal , kdyby se
mu Welikým předsewzetim k pomoci nepřispčlo, chwá—
tal -— swau francauzsko-katolickan cirkew založit.

\V tomto swe'm rozgjmánj počíná sobě gako rozu
mem pominutý, geho zůřiwost soPti proti wšemu, co
se smeyšleni geho protiwi. „\Viztež, wolá, toto po
diwenj hodue' měštaustwo Pařížské! Ono sedj na sau—
du s protiwniky swobod našich! protož se ho také bo.
gi a neokazugí se weřegně. \Však zkušenost neprospí
Wá nic těmto fanatismem hrubé newědomosti ztupělým
lidem; řízeni francauzslíc' se tedy klame, domeyšlegíc se,
že nyněgši hlawy duchowenstwa k těmto nowým usta
nowenjm kdy upřímně přistaupí. My nechceme kpro
nasledowánj radili, zachowey Bůh! Tim ale se neradj
k pronasledowáni, když se ředitelům obce aučinliwc' &
mocné prostředky ukazugi, gakby se rozšířené spi
knutj Potlačilo, gehož náčelnicinic gine'ho neohmeyšlegí,
než wywráceui nowých zákonů našich, chtíce místo
nich prostřední wěk postawiti.“

Tenř gest ten liberalismus p. Chatele; w geho o
čích negsau katolíci wřiši francauzske' geště dosti po
tlačení , on mocněgšich prostředků ponawrhuge. Diky
Bohu , že idey geho negsau giž panugjci!

Dwa listy hraběte de Maistrc.
Časopis Avenir podal nedáwno dwa listy slowútnč

ho hraběte de Maistre psané na počátku roku 1819.ana
podzim 1820, kteří pro gebo důwtipne' předzwjdáni
budaucich příhod gistě paměti hodni gsau.

Wprvvnjm prawj mezi giným :
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„Gestil prawdě Welmi podobne, že Francauzi'gešlě
gcdnu truchlobru prowcdau; ale nechř giž toto diwadlo
se stane nebo ne; gisto gest,že nábožný duch, genž we
francauzske' říši posawáde newybasl, znowa se pokusí
rozšířili se w te' míře, w kteréž nyní potlačen gest, dle
způsobu wšech elastickýcllplynností ; onl hory pozdwi
hne &diwy působili bude. Papež aancauzske' kněž
slwo se obegmau, & wtomto swatém obgetí utucbnau
gallikánske' maximy ; tehdáž počne francauzske' ducho
wenstwo nowý wěk a wzdělá opět říši francauzskau, &
národ tento bude Ewropě nábožensth hlásali , & tc'to
Propagandě nic podobného gsme gešlě nespatřili. Akdyž
se wAnglii wyproštění katolíků wyslowí , což možno
ano i prawdč podobne , a když wíra katolická gaZykem
francouzským &anglickým mluwiti bude, potom nepo
zůstane nic, rozpomeňte sc dobře na to, můg drahý!
co \Vám nyní prawím, potom nepozůslaue nic, čehoby
chom očekáwati nemohli, &kdyby se nám prawilo, že
se W běhu tohoto století u sw. Petra w Genfu achrámč
sw. Žolie W Konstantinopoli mše sw. čísti budau, mu—
síme odpowědíti: Proč ne? „Tato wěšlba gistěgš gest,
nežli někdy Kalchasowa.“

\Vlistn druhém píše takto: „Záwidím W'ám onoho
potěšení, kteréhož se \Vám seznámením seswýborným
biskupem Troyeským (Panem z Boulogne) dostalo, ge..
hož nelze dosti wynachwálili. On gest z počtu oněch
wýtečných mužů, genž předřízeni gsau rozžehatiswa
tý podpal , dokawád nepřigdau giní, kteří geg shromáž
dí; potom se opět zegme & W nesmírný plápol wy
l'azl, nás ale zde che nebude ,' wšak co ztoho? —- Na
wralme se knašemu wýborne'mu biskupu; gá po geho
truclilořeči na nešlastnčho \Ve'wodu z Berry newýslow
nů toužím. Dobře měl, že gí z wlažné woďy neslil.
Díwil gsem Se maudrosti Gebo wšekřeslanske' Gasno
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sti, *) kterýž nedopustil, by gi sjně sw. Díonisia sly
šely ; byllě to rozšafný saud, & přemaudrá prozřetedl
nost! Od této opatrnosti nadili se můžeme, že nám
Louvele a onoho muže 16. Dubna zplodí. Kdo Wysti.
hne takowe' hlawy? Poďz'wnéfwěci gešlě uzříme; ale
welíký diw neomylný gest . . . Pamatugte se také na
to, co gsem '\Vašnosti několikráte prawil: dilo toto
(Hospodinowo) pokraěuge u prostřed samých pronasle.
dowáui & ausmešků . Plán k londýnskénm katoli
ckému chrámu gest giž zde; má dwa milliony stáli;
mramor a obrazy i umělci přišli z \Vlach. Tam't gesť,
kde se ono welke' dilo rozšiřuge. Ach, když gedna &
tataž wira dwěma gazyky mluwili bude! Muž, které
ho znáti račite, prawi to . . . Spis pana z Hallerů,
který gste mně poslali, četl gsem s neobyčegným po
iěšenim. NeSnadno nalezneme muže, genžbymaudřeg—

& wzdělaněgši byl, bezpečněgši & ohecněgši náhledy
měl. Gest nemožno s nim oněgaký předmět se hádali,

slowem, gá neznám žádného důstogněgšiho gednolnika
našeho Welíkého spogeni. Mluwě HisPanii prawdu,
každému gihlásal. \Však neklame-li mne wšecko, bude
míti brzyslrašliwěgši &důležitěgši text k pogednáwá
ni. Anglicko zdá se giž toho blizko býti, že nz'untru
chlohru welike'ho způsobu podá, a to ne bez zaslan
žení. Takowým slrašliwým zkaušenim kráčeli musime,
bychom obžalowali . . . \Vítám onu budaucnost, kte
re' giž neuzřím.

Nowá sekta Saínt-Simoniánů.

Z Lutlichu dne 8. Dubna. Nowi kazatelě,Wyslan
cowé tak nazwaných Saint-Simoniúnů ***) gsau zde.

*) Ze zde 1). do Maistrc ironicky mlnwj, rozumi se samo sebau.
**) Ludwjk de Rovroi wówoda ze. Saint-Simon , pán francouz

ský, narozen gest w Pařjži roku 1670, sloužil we wogsku iu
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Oni hlásali učeniswe' na síni wnaší universitě; nám ale
nebylo o tom nic powčdomo. chny ze zdegšich no
wiu podaly nám ty dwě řeči, kteréž při prwnini shro—
mážděni drženy byly, začcž gim welice děkugeme. Wj
me nyni , co tito nowi apoštolé w Belgii sháněgi. A—
poštolé prawjm, neb takto se sami naziwagi. Prwe' než
o tomto učeni naše mínění wygcwjme, zdá se nám
potřebné čtenářům našim krátký Wýtah z těchto řeči
předložiti.

„\Všeobecne' wywráceni, které se Wtomto okamženi
wEwropě děge, poukazuge na základní chybuwPospo
litá organisaci. \V čem záleží ale tato chyba? \V tom,že
zrušeni oněch wýsad &přednosti společenských, které se
giždáwno počalo, až posawáde dokonáno není. Zwláště
pozůsláwagi wýsady neb privilegia rodů ; tyto se bez
wýminkywyzdwihnautimusí. Katolictwi pak ani swo
bodenstwi (Liberalismus) negsau postačilelne', by obno
weni toto způsobily; ktomu gest tedy náboženstwi no
'H'é/IOpotřebi,“ & to gest ono, gež nám líto Saint—
Simoniz'inštiapoštole' přinášegi. Gcgich wyslanstwipoči
ná se w Belgii , &Lullich gest 0110 blahoslawene' mě
slo, kteréž prwotin gegich apoštolstwi aučastno gest.
Onizameyšlegi do Weškere'ho swěla putowati, &bytbyod
díwochů za žiwa sežránibýti měli, prawil geden znich,
že nemjni do swé wlasti se dřjwe nawrňtiti, dokawád
toto nowe' ewungelium & králowstwi Boží celému swčtu
ncrozhlási. \V našem okolí obáwagi se něgakýcb pře

(lwom Lt'tdwjlm XIV. krále Franc. pow'c'stný swým zwláštnjm
mibožcnslaým smeyšlenjm , které w spisu nazwaném Memoi
1'05 ““YIOŽil- ——\Ýýlnlt :: těchto rukopisů wyšel tiskem 1788 ;
vi.—šakpůwodnj rukopis byl od zemského řjzenj wzat. Te
prw Karel X. wydal geg Marquisowi (18 St. Simon, který
gog bez zkrácenj wytísknauli dal.
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kážek, poněwadž zde katolictwo silně gest, co ale gim
prý naděge a důwěry dodáwá, gest, že wíra katolická
toliko gešíě na tu neyzancdbaněgšj ířjdu Společnosti, na
sprostau, newěďomau a nešřasfnau čásř působí, protož
nepochybugi, že se gim gegieh kázaními askrze milost
Saint-Simona podaří katoliclwi zahubili a polní—bití.
Oni negsau geho nenáwísluici; uchoweyž Bůh. My
přicházíme, prawi, kalolictwi žehnat, a iy newypra
witeine' pokroky welebit , klere' člowěčenstwo skrze 15
století geho blahotwornau moci učinilo, my mu chceme
slawný pohřeb wystrogiti , a dílo civilisaci, kteréž ge—
mu dokonatí nelze, doplniti. Pro ušetřeni mista muse
li gsme tohoto obsahu gen wkrátkosti zde podotknauli,
gak se ale domeyšlíme, gest to hlawni summa oněch
dwau kázani, kteráž tito apoštole'Margerín a Laurent
W akademické síni drželi.

Powážíme—li to zewruhnčgi, zdá se to wšecko, co
do formy, pauhe' wytwařowáni křesřanstwi a prawého
ewangelium. Saint-Simonštj missionáři zwěstugi také
dobré poselstwj a přibljžcnj se kra'lowsz'wj Božího, na
ziWagiee se apoštoly; wyslanstwi gegich wztahuge se
na wešken OŘI'ŠÍGÍCzemě, na wšechny národy; wypuze—

ni gsauce z města gednoho wyrazi prach z noh swých
a ginam se uhíragi; poněwadž gich Bruer &Antwer.
pen slyšeli a přigmauli se zdráhali, wyložil gc poštow
ský Wůz w Luttichu. S Belgii učinili počátek, protože
se/zde francouzsky m]uwj; z Belgie pak, propůgči-li
gim Pan St. Šimon , gich mistr, dar gazyku, pogedau
do Německa, do Russie, kŠwedům, k Lappům, Kam
čadálům & t. (1. Nepřicházegiř zákonu ewangclicke'

mu zlořečit, ani ho zrušit; nýbrž geg doplnil:, ichlj
způsobiii, seč tohoto není.

Z toho ze wšeho gest widěti, že to práwč opiči
wytwařowánj; a to ljm směšnčgšj , an li pániapošlolč
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Margerin &Laurent tak wážně si přitom počína'gí. Ga"—
kc' tu wěci nemusíme roku 1831 slyšeti? Náboženstwí
katolické bylo gindy Wclmi wýborne', geho učenjm cí—
m'lz'sacjskrze 15 set let nesmírný pokrok učinila: pro
náš ale wěk giž, prý, se nehodí. Proč? .?rotože 'ani

privilegia &přednosti rodů wyzdwíhnauti, anispole'čen
stwí &přirození lidské zrušili nemůže. (Courrier de la
llleuse.)

Kapucíní we Šweycařích.

Poněwadž audowe' te'hož řádu giž často we weřeg
ných listech ňelaskawě připomínáni bylí,mohau snad ně—
které zpráwy o tomto řádu k posamúcní gebo platností
neb neplatnosti poněkud poslaužiti.

l'xapucíni magí w lIclwecii čtyřmec'jlma klášterů a
(lcwět hospicií, aponěwadž dle uslanowení swéh'o ani
gruntů ani gi5|in míti nesmí, dosahngí Wšudyz almužcn
swe'ohžíwy. W kragích nuzněgších, kdcby almužny osad
kwychowání gegich nepostačowaly, dostáwagí od zemské
wlátly něgakau pomoc, takov'vau wšak, že gí ani ge..
gích neyauhlawněgší nepřátelé za přílišnau neuznáwa
_sí. Známa gest sprostnost stawení a oděwu gegich,
kterýž pro tři sta řeholních audů nepatrnau summu ob—
náší. Kapucín nedostáwá od řádu ničeho krom odčwu
&zlrawy— Co pak ale za to koná?

'W Helwecii gest gegich powolání ostatnímu ducho
wenstwu We wšech odděleních péče duchowní napomá
hati; oni gsau tedy dnchowní pomocníci w swazku ře
holním. Není snad žádné katolické fary , kamžby po—
wolání nebýwali khlásůní slowa Božího; wewšechhla
Wních místech a i W některých menších gsau určití ka
zatelowé, gimž dwadcet, třidcct a wíce kázaní do roka gest
uloženo. WVšickninegsau owšcm Demosthenowe', (kde

gsau ale tito tak hogně k nalezení ?) wšak mnoho do

Časopis p. Katal. Duch. IV. 3. 10
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brých kazatelů se mezi nimi nachází. Náš lid ge Wcl
mi horliwě & s welikým prospěchem poslauchá. Geště
wčtších ale zásluh dobýwagí sobě w zastáwání auřudu
kagicnosti; duchowenstwo i lid uznáwagí s wděčností
gich trpěliwost woblížném častěgicelého půl dne trwa
gícím slyšení zpowědi. Žehy ale k tomuto důležité.
mu auřadu z nedostalku zkušenosti a známosti swěla

nebyli schopni, mohan gen lidézlomyslní říci, gešto snad
žádný řád W bližším spogení se swčtem nestogí , gn
ko kapucínský. Cim se dosti příležitostí naskytuge,
rozličné powahy, náklonnosti, chyby každého wěku :!
stawu pozorowali, a wtichých chýších o prostředcích
&radách přemyšlowalí, gakby swěřený sobě lid kwěč—
nému powolání we'sli, hořem raněné srdce Ie'čiti , a
zhlaudilé na cestu ctnosti opět přiwesli mohli. Pokudž
mi známo, býwagí neywíce pro zpowědlnici připrawo
wáni, & gegich horliwnst nawrátila tisícům pokog duše.

\V některých kragícll , kde swětští duchowní z ne
dostatku slawu swe'mu přiměřeného wyžiwcní obstáli
by nemohli, záleží celá duchowní péče na těchto ře
holnících. S wyzdwižením gegich řádu přestaly by ta—
ké tak 11azWanéhospicie ; čímžby se tomuto chudému
lidu nemalá ugma stala, geštoby musel hud'to oblažu
gící útěchy wíry zhawen býti, anebo s welikau těž
kostí fary zakládali. Aby co neymožněgi k obecnému
dobrému nápomocni bylí,powolíli gsau proshám lidu, a
přigali na některých místech latinské školy. Tak giž od
padesáti let v; Stansu gymnasiální školy zastáwngí; ane
ní tu skoro žádného duch-owního, ani swětského auřcd
níka, k gehož wzdělání by základ byli nepoložili.

Zwláště gewí se neunawená horliwost gegieh w
nhlížném nawštěwowání & Opalřowání nemocných.
\Všickni nemocní, kteříkoli pomoci gegich žádostiwi
gsau, gí dosahugí. “" některých klášteřích gest zaopa
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lřowáninemocných geduomu k tomu ustanowenc'mu knězi
uloženo,který každau hodinu powola'mbýti může. Zača—
sté tráwi celé noci 11lože bohatého, gako ulože žebrá
ka se srdečnau ochotnosti , očekáwagc toliko od Toho
odplaty, který každý milosrdný skutek na wáh'u k od
Platě položí.

Tolik o kapucínech w lIelwecíí. Kdyby w bauři
wěku našeho i tento dobročiuný ústaw zde zagiti měl,
s nemalou škodou by se to stalo. Kdekoli Wšeobecná
nauze nel) něgakó neštěstí nastalo, tu se kapucíni po
wždy co laskawi dobrodíucowč lidu prokazowali: w
čas ohně , potopy gsau wždy prwuj ku pomoci na po
hotowě &posledni odcháZegi. \Včas moru orlwažugjce
se žiwota zlásky kblížu'jmu, dobyli sobě sláwy,ktere'ž
gim až podnes ani gegích neyodpowčdněgši nepřátelé
zatemníli nemohou. W'e Welike'm moru wMarseillua

we \deni konali tito nábožní otcowe' nadlidské skutky
lásky &milosrdenstwi. A gak mnohé nuzne' rodínybyly
gcdině gimi w čas drahoty od hladu a zaufánj wyswo
bozcny.

Z Paři ž e dne 16. Března.—Hrabě z Montalivet,

dosawádni ministr W'nitřujch důležitosti ustanowen byl
dne 13. t m. za ministra weřegne'houčení akultu. Gest
muž 28 —29. let.

\Vkomoře deputowaných dne 5. Března oznámil
11er d' Oissd žádost gakc'hos p. Barbareina z Bordeaux,
který prý nechce žádných biskupů, arcibiskupů, kardí
nálů ani geptišských klášterů, ani saukromne' zpowědi,
amd-j, by se kostely po skončených službách božjchi
hned uznwíraly! Opowidatel této žádosti prawil, žeby
tim swoboda kultu uražena byla, zwláště pak wira ka
tolická, kgegimuž kultu se předce neywětši počet Fran
couzů hlásí. Den k rozhodnuti téhož ponawrženj byl
ustanowen.

gg *
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\'V Blu-gu spikla se dne 28. Unora nezbedná luza,
žádagic, aby se duchownj seminář Wkasárny proměnil;
národní ale stráž zabránila, že se žádost gegich newy
konala.

Z Brusselu dne 27. Ledna. Selmůni domu Nas
sawske'ho s trůnu belgického nesmí se tak nazwamš

straně katolické přičjlali. Páni de Gerlache & de Secus,
lilawy býwale' opposici katolické,dali swé hlasy profito
muto wylaučeni. Courriere de laMeuse podal před do
býwánim Antwerpenu několik'článků přizniwých krá
lowici Oranienske'mu, což důkazem, že mu aspoň čáslka
duchowenstwa katolického nakloněna byla.

Z Paříže 3. Dubna. \Včcra wykonáwal pan arci
biskup swěceni kněží, kteříž vzhledem iiyněgšichoko
líčnosli doslihogně nagíti se dali. Ze čtyřidceti třech ordi
nowaných gsati dwadcet a čtyři z dimcezí PařižLskc',ostatni
gsau Šweycaři,Piemontšti, Angličané, i také Amerikání.

Gak wědomo, přeSIaupil Abbe' Janson, professor
mudrctwi na král. kollegi w Bourgesk wyznáni prote
stantskému. Rektor te'ž kollege žádal o gelio přesaze
ni; universita poslala ho do Nantes. Zde zpěčowal so
auřad geg přigmauti; na to poslán byl do Nancy, ai
zde odmršlěný poslán do Grenoble, kdež geg snad také
tak přigmau. Zde universita zagiste' Wellni směšně
sobě počíná.

Z polednjho Francauzska,dne10. Března.
Neni to wždycky chátralidu, genž přeslupowánim zákonů
neřády'. tropí. Na mnohých wýslupcich , kterýmiž se
pokog & Weřegná swoboda ruši, miwagi welmi časlo
neywčtši podil ti , gimž bezpečnost siatků aosol) w
ochranu gest swěřena. Co se w Besanqoně, Nimesu,
Narseíllu & W Aviňoně zběhlo, smutným gest toho
důwodem. Tak prawi gislý dopis z Besangonu: Od
ČerWence m. r. nestal se ani gediný rozbrog mezi námi.
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Ulstíauřadowé pokaušeli se sice podtagí něco proti ná.
hoženstwí snowati, wšak gegich aumysly byly katoli
ckým smeyšlením obywatelů zmařeny. Oni až posa
wáde nemohau pochopiti, co by na weřegne'm místě
postawený kříž Swobodě naší mohl míti nebezpečného.
Kříž, kterýž nad wěrným městem naším s wýsosti swe'
wládne, byl za Palladium powažowán; rozpiaté ruce
našeho Spasitele zdály se chrániti nás a žehnati, & my
wšickni gsme útěchy nabýwali widance mezi nebem a
námi toto znamení pokoge aspasení našeho. Gsaut ale
mocní páni, gimž tato památka swatá se protiwí ; toto
Znamení wíry a nábožnosti, gak se zdá, swědomí ge
giclibauří. Poslední různíce Pařížské poskytly nezna
bolmm gíž před pololetím hledanau příležitost, aumysl
nešleclietný W skutek uwesti. Náš Julii-Maire, mladý
panáček, gehož posud nikdo neznal, uměl zarmauceno
sti gedněch a Wýtržne' radosti druhých, kterauž Spácha

ne' ohaWnosti Pařížské způsobily, wýborně k úmyslu
swemu použiti. Městská rada se nadarmo zpěčowala
na tomto zlowolne'm &swatokrádežne'm wýstupku au
častenstwí bráti; ale tento mladý pán domníwal se
ugmu trpěli na swe' sláwě, kdyby swým obrazobuři
etwímwletopisech našich zwěčniti se neměl. Zatagím,
kdo ti dělníci byli, a gakým násilím se k wywráeení
kříže potřebných nástrogů zmocnili, &kdo na toto tru—
chliwé diwadlo patřil. Ani to wogako, kteréž k ochrá
nění dělníků wytrhnauti muselo, negewílo w tom gake'
lm zalíbení. Nikoliw! Besangon nemá při této swato
laupeži žádné Willy!

List z Perpiňanu oznamuge: Škoda, kterauž se—
minář při swe'm wydrancowání trpěl, wypočítala se
až na 03,300 fr. totiž : na 30,000 počítagí se škody na
staWení učiněné , za 15,000 fr. spáleno bylo kostelních
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much a ozdob, & 18,304 fr. obnáší ztráta, kterauž pro
fessoiii a slaužící seminárští na swých swrchkách a ná
řadí nesli. Zboření domu panen Srd'ce Kristowa se
zabránilo; předce ale mnoho ukradeno a odnešcno. Z
I'erpiňanu spěchali wyslanci do Prades,bý tam ducho—
wní škol)r zbořeny byly; wšak auřad místní &sedláci
ge zahnali, &tak tento ústaw zachowali.

Z Talusu dne 17. Března. Celé město bylo wčera
ráno plno užasnutí, když se při procitnutí dozwědělo,
že wšecky kříže na weřegných místech wywrácenyado
kostelů zanešeny. Pompiero we'(wodáknwe'),tyto trpne' ná
stroge našich městských předstawcných, wytrhli gena
rozkaz auřadu pod ochranau národní stráže. Zármutek náš
gest newyslowný; nemáme ani wýmluwnosti geg wy
psatí ; prawíme toliko, že duchowenstwo, na geho
čele arcibiskup,' a wěřící každého wěku, stawu a po
hlawí w chrámích, kde tyto kříže na černém sukně s
hořícími pochodněmi ozdobeněm složeny gsau, se stří.
dagíce obět smíření přínášegí. \Večer shromáždil se
lid z středowní pobožnosti W kostele de la Dalbade &
důstoguý farář wstaupiw na kazatelnici neříkal w řeči
plné křes'tanske' lásky aliorliwosti na zaslepenost oněch
nešlastných , genž tolo znamení swa'tého náboženstwí,
kteréž spolu i znamením oswobození swěta gest, zneu
ctiti směli. I bylo't wšeobecné lkání a upění slyšeli;
přítomný lid wrhl se před krucífíxem na kolena a s
bolestí nábožnc'ho srdce pěli píseň k sw. kříži: O crux
ave ! Na to wzdňwali kpowzbuzení téhož duchowního
pastýře, co wěrne' dítky Ježíše Krista, genž se na kří
ži za swe' nepřátele modlil, s wraucí ]áskau modlitby
k nebesům za ty, gichž neznabožstwí ge w tento zá
rmutek a whoře uwrhlo.

Z Paříže dne 12. Dubna. Listy, které nás z wíce
stran dioecezí Bourgeske' dochz'megí, potwrzugí, že le
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lošní welkonočni swňlky wšudy & n'čohyčegnau něhož
nostj se slawily. Nikdý nebyl daw lidu tak weliký,
gako tehdáž; i zdá se, gakoby ty útoky &proliwen
stwi, které se proti nábožensth dčgi, horliwost ka—
toljků gen gcšLě wíce roznčcowaly-g ano gešlě wíce ři—
ci můžeme, že Počet gegích práwě timto pronaslcdo
wímjm se rozhognil. Obywatelé gížných kragů gsau
toho swědkowe'. (Le Berruyer.)

Pastýrská Opatrnost w čas moru.

Morowů nemoc , kteráž wedle' hodnowěrných pa.
mčti ]c'la Páně 1708. w několika. místech na pomozich
Slezskýchw Čechách se wyskylla, poznenáhla roku 1713.
do hlawnjho města se prodrala, pak poněgaký kraličký
časulewiwšiopětt.r. dne 22. měsíce srpna wznikla, aaž
do posledního dne měsíce Března 1714. trwala. Umoři
Ia za ten posle'z gmenowaný čas do dwadcjli tisíců lidu,
askoro dwa milliony kusů howěziho dobytka. Ne—
mluwim zde o Znamenjch nebeských, kteráž se často
kráte ukazowalu, & moru toho gislým poslem byla;
ale toliko m]čenim tagili nelze, že i pohanšli lnudrco—
we' mor wždy za něco božského drželi , a protož ho
sám Hyppocrates „To (hor (od (Mo, „vel—haleimperf.) ně
co hrozne'ho, strašného,“ naziwá. Že pak mor, za
rozličných časů byl od Pána Boha na lidi poslán k po—

1rcstání , swědči pismo swalc'. Protož také gebo roz—
])lýlcnj a nakažení tak diwně býwalo, že mu ani léka
řowc' dosti wyrozumčlí nemohli. Podobně předkowe'
naši te' morowc' nemoci aučastnici, gi za trest Boží
wydáwali, &wrauene' pokání činjce w Boha toliko na
dění a utěšeni skládali. Užiwše pak prostředků ducho
wnich k tělcsm'fm teprw prostředkům důwěrně se uli
kali. Na ten konec wydána bylainstrukci i duchowcn
stwu &pastýřům cirkewnim, aby se wěděli při, zaopa



472 Oznamowatel

třowánj'Swátostmi čím zprawili. *) Gakož pak nyni
nemoc (Cholera morbus) ráně morowe' podobná náram.
ně se rozmáhá, klade se zde dotčená instrukci od slo..
wa k slowa, tim aumyslem, zdaliby inyni duchOWen—
stwu prospěšna &užitečna býti mohla.

Praeservatio pro Confessariis.

!. Palam constat, cuiusque Sacrae Religionís ín
slituta eo maxíme collimare, proPríam et Proximorum
salutem omni loco et occusione operari', VÍXantemalia
occurrit, qua: vel necessitatcm majorem adjunctam ha—
beat, quam cum grassante pestilentia, aut quacumque
periculosa contagione aífliclís el: desolatis Operam etau
xilium impendat. Magnum profecto Religionis com
mendationi momentum addunt, qui se ad hoc obsequi
um ex vero animarum zelo, prompte quidem , sed non
tcmere , sed exploralis víribus et animo, ac Doo Per
oratíoncs et sacrificia consulto oíI'erunt; qui ergo sihi
et animum ct vires a Deo ad hoc eximium charitatís

opus suppeditari sentit, totum se in Dei disluosílionem
et nutum resignet, et eius palernae providenliee commi
mt, auxilium quotidie al'dcnter implorando ad operan
dam salutcm afflíctorum, et ad circumspectionem cum
díscrelíone in tam periculoso obscquio adhibendam.

2. Separalus & suorum Religiosorum consortio,l£e
litiam et hilaritatem animi in Domino semper fovere stu
deat , nec locum tristitíae ex quocunque rerum eventu
concodat.

3. Si domus, in- qua mausurus est, sit opportu
na et cubículis plurilms iustructa, in. uno Sibi sacellum
instruat, ubi obtenta a Celsissimo Archiepiscopo licen
tía celebrate, quolidíe mature, autequam ad aegrotosegre

*) Pragerische Infectious - Ordnung. Prov.'(1714) 121110.
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diatur, et in evenlum Sacrum Unclionís Olenm et pi
xidulam argenteam pro Vencrabili ad mgros deferendo,
in dcfectu duntaxat aliorum (le conseusu Archíepiscopí
parata haberc possit: albas et bumeralia ac etiam puri
ficatoria mulatoria habent, quaa frequentíus mutet, et
lavari curet.

4. Domus sít instrucla omni suppellectili necessa
ria, quam mature pelat; in veslibus , indusiís, Iintea
minibus , mappulis et alia linea provisione, utfrequ'cn
tíus mutari possil., nullus sit defectus, quare triplicem
minimum omnis generis lotionem ex collegio vel con
ventu habeat, nec ab cxterís tali rerum statu quidquam
horum pelat, vel accipiat. Ista domí vel per, se Vel per
famulum, quem forte ad ministerium et custodiam domus
habebit, lavet.

5. Habitationcm sibi Pater expositus cligat, quec
]iberum,aěrem et pcrvium habent, maxima orientalem,
quam frequentcr igno lustrari, uli ct rcliquam domum
suífitu expiari, ac munde Servari curet; quare mone
bít, ut rami iuniperí, absynthi, artemisiae, querni, pi—
nm, abietis etc. (prout iu pracservalione medica abunde
prolwosuímus), ei sulficienler Suhministrcnlur ; omnia
oním hacc ad purgandum tam fumo, quam igne a'érem
multum conferunt.

6. Vestem tam ipso quam socius, vel famulus du—
p1iccmhabcat, unam attritam ex panno aut materia de
bilgm, aut ex tela cerca, qua utaLur , dum infectos vi
sitat, ct in reditu igne ]ustratam av'rietvenlo cxpouat;
allcram ordinaríam: minus ením aurilae Vel politze ve—
stí, quam villosae venenum adhaer'et. Interiores vesLes
magis convenit esse ex corío ; omnes tamen vestes post
redilum ab infeclis semper igne purgentur. , etsuífumi
gentur , acelo supra calidum latcrem, aut ferrum eil'uso,
vel iís, quee de prceservatioue diximus.
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7. Summa dilígentía caveat, ne unquam iejunus
infectos adeat, sed mature,- dícto sacro, iusculum etprae
serValivum in hoc líbello mullifaric cxposilum sumat.
Si tamen noctu, antequam celcbrare possit, exeundum
foret , sublinqualibus utatur.

8. Prodcrit valde mane parles corporís oleo Scor
Pionum Mathioli , aut alio alexipharmaco illinire, maxi—
me vero circa cor, emunctoria et Pulsus.

9. Anlequam ad mgrum cat, manus et faciem la
vetaqua, cui modicum admšxLumsit acelum, velvinum,
in quo Butha Salvia, Majorana, lIySSOPus,Artemisía ma
cel-am fucrint. ln ipso accessu ad mgrolum eliam exter
na lubia, nares et tempora balsamo vel acclo Theriaca
li, vel oleo Scorpionum Mathioli inunget.

10. Si infectus non sit adeo infirmus.. et rcgionís
et loci consuctudo Permittat, ut ad janua domus adduci
possil, magno se pcriculo liberabit Confessarius, si ad
limina domus adduci Possit infeclus,_obscrvando aver
sum ventum vel sallem hoc apud Plerosque, qui non
dum ob morbi szeviticm lecto sunt aífixi, cífíciat, ut se

in aliquos patentiores ]ocos domus;deduci sinant, etibi
confiteanlur.

11. Si vero cubiculum infecti adeundum sit,impri
mis curat ante ingressum fcneslras aperiri, nisi frigoris
asperitas aut nebuIOSus ačr id fieri velet; deindeígnem
cx odoriferis liguis aut ramusculis,v. g. iuniperi vel alio
suffitu id prmstet, ut sic ač: repurgelur, et si in doma
mgri nihil simile ob paupcriem reperiatur ea &Magistra
tu pelanlur, ut s-eculn deferrc possit.

12. Ante ingressum suum curct Confessarius, ut
mger in leclo componamr , ut commode confiteri possit.
lu praesenlia Vero Confessarií, omni studio caveat mger,

ne se multum moveat, lectum non aperiat, neque sein
lccto hic inde jactitct; & contactu mgri eliam om-nino
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abstinent, itaque nec manum salutandí causa porrigat,
nec pulsum mgri explorct, multo mínus loca infecta,
Buboncs et Carbunculos contrectct et nec quidem eos
dcm curiose aspiciat, ne forte horrorcm concipiat.

13. Non minus sollicitc curet, ne anhelitum zein
ad se atlrahat, ex quo omnium facillime venenumhau
ríre posset , qua in re scqucntes cautelas adhibeat : a)
Conlinuo dum exislit in cubiculo eegri suam salívam ex

spuut et nullam deglutiat; b) Supermgrmn se non incli
net, et si lectus humilís sít, poterit vel supra scabel—
]um ]igneum humile sedere, vel ílexis etiam genibus
nudil-e. Sellam ex Panno przeserlim villoso nullatenus
admiuat; c) Aurem ori non admoveat, sed potius ad
clatiorem vocem confitentem adhortelur; d) Non exad
verso eegri , sed potius ad latus Vel atergo ipsius con.
sistat; e) Inter ipsum Confessaríum et confilcntem non
procul ab ore candela accensa intercedat, faces autem,
quia plus ignis adhihent, meliores_sunt aliis ordinariis
candclis, vel apud ditiores plures candelm cerca: accensze
haberi possunt;f) 05 ct nares vel obvolvat vel sacpius
tingat strophiolo iu aceto Specifico, seu contra venena
confeclo inlincLo, quorum semper aliquid secum in
vilrello dcferat.

14. Confessionem ila audiat, ut essentialíum qui
dom nihil intermillat, & superVacaneis tamen et discur
sibus absliueat, nc diutiusibidem moretur, ad quod fa
cilíus prmslandum, iuvabít mullum dicta quadam effi
caciavel facta Sanctorum in promptu habere, quibus
brevílcr et contritíonem et patientiam in mgris ad tol
lerandum malum possit excilare'; quod si necessitas ex
ígat ]ongíorem moram ob COnfessionem generalem (quas
non nisi necessarias audire expedil) certe multum ju—
verit , subinde a'eris purioris gratia fenestram, vel etiam
liberiorem locum adire.
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15. Caveat etiam sibi amagna et Vehemenli commo
tione, aut exercitalione corporis, et ab omnibus aliis, qua:
crehram ct magnam inspirationem inducunt, nec laliler
constitutus aut iu sudore infeclos subito adeat, douec
nempe calor et motus corporis notanter remillat et non
nisi igne et suffitu bono cubiculi a'ér purificeLur.

16. Neforte abs re foret in hoc statu a Magieratu in
telligere, quid circa testamcn'ta eum facere velit, si ab
angl—isin defectu aliorum lestium requiraLur.

17. Si in defeclu Parochorum sacram Communioncm

Je licentía Archiepiscopi administrare debeal, manum
Prius aceto abluat et mox iterum &data Commuuione;
patenam vero per igncm aliquolies lueret, etilidem la
vet, anlequam eam in usum resumal. Iu extrema Unc
tíone administranda maior cautcla adhibenda; soleut qui—
dem argentea virgula eam administrare siuo ceremoniís
consuetis, taulum substantialia precstando, idqueincor
poris parlibus patentíoribus; quam si cui conLullerit, &
rcditu virgulam argenteam igue repurgel'. Si vero in de
fectu vil—ga:argenteae, manu Unctionem facere sit neces
sc,manicas quam maxima adstríugal, el: manum prius
aceto abluat, et in ungendis naribus ct labíís quam cau
tissime agat, noc manum ori suo quncumlue cx causa
Prius admOVeal, quam cum aqua acetu mixla bene lavcrit,
prmstat autem omnino ab unctioue abstincre, ne sibi pe
riculum nimis cito accersaL.

18. El cum tali casu Sacramenta ad ini'ectos defe

renda sunt, semper occulle sLola sub pallio amictus de
fcrat, et (lomí super pcliceum indual, quod mox a rc
dítu uti ct alias vestes iguc et í'umo luslreL eL ačri cx—
Punat.

19. Obeat quotidie domos infectas non in_lrando,nisi
sit uecessitas,scd ex porta quacrcndo, num quis sít ceger
et obiter superslites cousolando. quirmantes vero ur—
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(leat, ut tempestive suscípíanl Sacramenta, necíntempe—
slive noctu evocetur.

20. Non immisceat se curandís corporibus, multo
minus vero vel lectos sternere, Vel cibos mínislrarc iP
50 vel eius socius índiscrete praesumat, sed majoris be
nc intuitu, hmc charitalis omcia, in quibus manifestum
estpcriculum, aliis rclinquat, ul: ipse se Plurimum ani
marum bono conservare studeat. Potest tamen poten—
Iihus subinde aliquid consilii suggerere maxime, ad prze
scrval'ionem,et imprimisspirilualia rcmedia, nlvota,prc
ces, etc. ct suggerat ad Sanctus, quos in tali statu pa
tronos frequens cxperienlia docuít, ut abunde in hoc li
helio explicanlur. Elemosynas per se distribuendas non
avccplcl, ne diulius apud infeclos hccrerc cogatur, etni
mium non sine periculo occupctur.

21. Et nc ipsi quoque desitsolatium spirituale,p0
lcsl vocare Confessarium propríae Religionís, quoliesín—
digucrit, cum quo in ]oco patente vel horto agat. Libero
vero petat necessaria afralribus etSuperiores confiden—
ter admoneat, si quo defeclu rerum laboret.

22. (_)uam primum Peslilenliore aura se aiflatum
senserit (quod advertet ex Subita altcratione, Velquando
frigus et calorin corporc variant, etpedes, manus, imo
toLumcorpus nolabililcr langucre incípit, Vel caput do
lore insueto laborat, lingua aret, nec ullus appetitus ad
cihum cst , somnus inquictus etc.) statim sudorifero alí—
(luo in hoc libello annotato sudorem cliciat, et cum su..
dorc vencnum propellat; neque hic dillationi vel díssi
mulationi locus daudus estet exspectandus ulteríor even—
tus. Quod si sudor ille primus vim veneni non expel
leret, sed malum radicari advorteret, mox medicum ac
cersiri,et superioreln moneri curet,ut mature etsPirilu
alibus et corporalibus mediis succuratur : imo eliam ex
lra tale periculum, quavis hebdomade minimum Scmel
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sudandum illi foret. Experientia enim docuit, bono id
successu nonnullis factitatum, neque salis putet, si am.
bulatione vel corporis commotione sudorem clic-iat,quia
bic 11011est sufficiens ad proPechdum ]atcns, aut se in.
íimans Venenum; imo saepe plus perículi est, in sudorc
ex commoli-oneviolenta elicito quam emolumenti ; ubi
autem sudaverit,quacunque ex causa, indusiumet liutea
mina/in aquam frigidam conjiciat, nec prius resumat, quam
bene Iota fucrint.

23. Praetcr praeservatíva, quae quotidíe sumendaha—
bebit, non eadem semper, sed dn'crsa, ne natura velve—
nenum illis assuescat. Utíle erít singulis septímanis se
mel sallem pílulas Rum, quae peslilentes vocantur, su
merc, ad praacavendampulredinem, etsubtrahendam ma.
teriam, in qua putredo et pestis facile radícari possít, et
conandum,ut alvus semper aperta, sed non nímis habeatur.

24. Preescrvalivis utetur ex precscrípto medicí, si
adsit, in defectu Vero medici' utí poterit iis, quae inli
hello suo loco notantur, quaudoque varíando, cum ením
venenum non semper unum sit, nec omnia Alexipharma
ca omnibus venenis coutraria siut, et mutatio pharma
corum facilius vemeno cuiCunque corpus ad resistendum
diaponat, praeterea ne continuacíusdem remedii samplio,
tandem non in medicinam, sed in nutrimeutum transeat,
prout mox aule diximus.

Pro couclusione demum ita omnia sua prudentcr,
nil eorum, qua: ad conservationem faciunt, negligendo,
disponat, ut memínerít, se &Sacra Religioue non ideo
exponi , ut per imprudentiam, et indiscrelum zelum ci—
tius corripiatur, quam proximo prodessc incipiat; in
discreta Charitas, non charitas, sed temeritas cst. Ca

vebít itaque singulariter, ne zelo abreptus nimis frequen
ter ctindiscrete agat. Quarc nisi extrema necessilas
exigat , ultra hOram in visitandis cegris ne insumat, quin
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lihernm sublnde a't'rem capiat. Exeundo etiam, si loci
commoditas sina't, extra moenia, ut deinde ad aliosín
visendosposset regredi, si vocetu'; nam ordinarie non
videtm: consultum, ut multum se sponte intrudat.

Quod si sic agentem contingat aDeo ad preemia la—
lmris evocari non minimum solatiř inde habiturus, si
conseius sibi sit, se nulla sua culpa Vel negligentia, sed
l)ei netu et voluntate Jesum Ducem suum imitando,
vitam in hoc charitatis officio ponere.

Aumrú.

Gelm cís. král. Wýwýšenost a Eminencí neyoswí
cenčgši, a neyweyš Welebný arcikníže Kardinál Rudolf,
Kníže arcibiskup Olnmaucký zemřel wnoci mezi 23. a
24. Cerwencem o půl dwanácte' hodině wměstě Badenu
po mnoholeté churawosti nerwů, na padauci nemoc..

Geho tělo bylo tiše zBadenu do \Vidně přewezeno,
&dne 26. Čerwence ráno WS hodin W kostele farním

dworslce'lmhradu na podiwanau weřegně wystaweno.
\Ve dwě hodiny odpoledne bylo srdce Geho wysnke'

llůstognosti w Loretánské kapli kostela dworského u
Augustínů , a hned potom byly wnitřnosti w metmp—o—
litském kostele u sw. Šlěpána starodáwnim obyčegem
pohřbeny.

() pěti hodinách odpoledne byl slawen pohřeb oby
řcgným způsobem. Tělo bylo zkostela fary dworske'
ho hradu do kostela Kapucinů na nowc'm trhu přeneše
1m, a tam 11přitomnosti neywyššich audů cis. rodiny a
shromážděného'dwořanstwa žehnáno a do krypty“ wlo
ženo.

Smutek počal se 26. ČerWence, a bude se nositi
šest neděl, & sice W prwnicll člyrech neděllCh, 15-&

od 26. Čerwence až do dne 22. Srpna totiž, weliký nel)
celý ; Pak PO dwě poslední neděle, t. g. od 23. Srp
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na. až do dne 5. Září bude menšj neb polowíčni smutek
nošen. \Ve středu dne 27. Čerwence W pět hodin od
poledne byly vigilie držáuyga we čtwrlek dne 28. W
11 hodin dopoledne byla mše,swatá za wznešeného
umrlc'ho wkostele farním dworského hradu člena.

Z Pešti dne 14. Září. \Včercgšiho duc usnul w
Pánu w Oslřehomě Geho Eminenci Kardinál, Kni
žc Primas králowstwi uherského leexander/ z. Ru—
dnay, mrtwici raněn. Důstogný praalát tento wynikal
slawně gak mnohostrannau učenosti, tak i wlidnoslj &
dobročinnosti; zwlášlě pak připomcnauti hodno, že w
Ostřehom'ě, w arcibiskupském sidlc sikwostný a nád
herný chrám stawěti dal , genž gedna z neyslawněgšich
památek umění stawitelskc'ho býti měl, k gehož doko.
námi se ale až potud wclmi mnoho nedostáwá, &tudy
druhého Rudnaye polřebj , by toto wclikánské stawenj,
genž giž přewelikého nákladu stálo, k swému skonče
ní dowesti se mohlo.

Nakrátce před swým rozlaučenjm se wzjwal tento
nábožný kmet wtkliwých wýlechh srdce sw. Palrona
našeho Jana Nepomuckého, při gehož iubilárnj slawnosti
(1829.) w Praze přítomen byl, poraučcge se snažně do
přimluw téhož sw. Mučedlnika ugeho hrobu.

Z Prahy, dne 31. Srpna 1831. \Ve zdegšim hlawnim
kostele sw. \'Vjta na hradě w kapli českého patrona swa
tého \'Václawa pan Dawid Leopold \rVitt, král. pruský
iudiciálnj rada složil wyznáni wíry katolické, a byl téhož
dne od wysoce welebného pana swčtjcjho biskupa gme'
nem Jan biřmowán.



©AŠ©PBŠ
pro

KATOLICRÉ DUCHOWENSTVVO.

\Vydáwán

přispiwánjm

mnoha duchownjch a učených mužů

0 (]

Knjžccj Arcibiskupské Pražské Kensistoře,

Čtwrtý ročnj běh.

Swazek čtwrtý.

W Praze, 1831.
W Knížecí Arcibiskupské knihiískňrně.



Hána ďomyoíšavs' fvóxaílo'v xcwéxeze.
Hgog Gamal. A. V. 21.

Veritas esldulcls et amara; quando dulcís, pascit; quando
amara, curat.
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Quíd forlíus dcsiderat anima, quam verítatem?
Leo XU'.
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l. () c_irkewnjc'n odpustcjch,

Od Vincencía Zahradníka, faráře w Křešicjch.

E-Ělawní a podstatné stránky katolického učení o
odpustcích gsan tyto: 1. Odpu'stek církewnjgest
milost, za kterou se časné trestybožské toho nel)
onoho žiwota bud' gen z částky anebo ouplně
odímnštčgí. ?. Odpnstkowé se udělugígediné těm
lidem, gonž žádným těžkým, smrtedlným hří—
chem negsau poskwrnčni, &zwláštních dobrých
skutků náležitě wykonáwagí. 3. Nicméně základ
prominutí časné Pokuty, Bohu dlužné, není't či
sté srdce člowěka, & to dobré, kteréž ochotně

působí; nýbrž nesmírná zásluha Kristowa :) zá
sluha sWatých. 4. Zpráwcowé církewní, papež
:) lnskupowé, magi moc a práwo, odpustků udí
leti. 5. Užíwání .odpuslků gest prospěšno aspa—
sitedlno žiwým i zemřelým, Wšelicí ale zlí oby
čegowé při tom zamezowáni buďte.

Že toto předložené učení 0 odpustcích Wskut
ku gest učení “z'dra'wé, mnudré &'prospěšné, a

že w skutku gest učení církwe katolické, to gasně
(: “
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a důwodně ukázali míním w přítomném poge—
dnání. Kterážto práce moge, myslím, že i pro
to gest s užitkem, poněwadž na učení oodpust—
cích až posawád není dostatečně swčtla wylito,
an smysl mnohých theologů wznešené powěsti při
učení tomto na odpor sobě čelí. Tau příčinau
olizwláštní píli a péči k tomu přiložím, bych
ukázal, že ti, genž na odpustcích W nyněgším
způsobu gegicli mnoho si nezakládagí, a za pauhé
prominutí dřewních kanonických trestů církew—
ních ge pokládagí, newšeligak práwě smeyšlegí,
a smyslu církwe katolické čistě :) plně nechápa
gí. Při poslední této Wěci zwláštní zření míti
budu na dogmatiku D. F. Brennera, ani i w ní
0 odpustcích toto, neli naprosto mylné a křiwé,
tedyt owšem gednostranné a pobočné učení gest
předloženo.

„Církew může trudná cwičení, gež na hří
Šníky k zwláštnímu gich potrestání w'zložila, ně—
kdy spasitedlně změniti'. Nebo trestagící moc gí
swěřena byla ke wzdělání ne ke zkáze Wěřících,
a protož přísnost ustaupiti musí mírnosti, kdyby
se přísným gednáním dobré wěřících huhilo. Od
pauštěgít se pak skrze odpustky uložení za hříchy
trestowé : Učiněné Pawlem Korintčana satanu

odewzdání, trwauliwá a těžká kagící cwičenípo—
dlé swatých otců a sněmowních ustanowení, ín
íunctec poenitentiae podlé sboru Lateranenského,
disciplína ecclesiastica podlé Tridentského sněmu.
Na časné tresty , kteréž Bůh na hříšníka wzklá—
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dá, odpustkowé se přímo a bwpostřednč ne
wztahugi. Neb tacjžto trestowé nebýwagi od
Boha Wždycky wzkládzini; nýbrž někdy toliko,
plerumque dle sněmuTridentského, a protož ne—
nj gisto , pokudby se odpustiti mohli. (Íjrkew
nj odpustek ale gest wždycky skutečné prominu—
tj skutečného trestu. Tresty swými Bůh i také
měřiti může k zwláštnimu, newyhnutedlně po—
třebnému konci , kterýž pokud není dos:tže11,tre
stowé tito w mOti a mám swé zůstáwagi. Swe—
dectwi pisma, otců a sněmů, swrchu skrze mne
přiwedená, mlčjotrestech božských. Mluwi též
toliko o ukrácenj trestu, 11př. 0 odpustcjch čtyři
dceti- neb stodennjch. Nemohauí tedy odpustkowé
cirkewni w odpuštění božských trestů zá'ležeti,
pončwadž není wědomo, gakdlauhoby tito trwati
měli. Práwě proto, že kagjcj neobyčegnau hor—
liwosti swau božské sprawedlnosti nepochybně
giž zadost učinili, práwě proto gim prominutbyl
ostatek trestů ojrkewnich. Tridentský sněmuči,
že trpěliwé snášení těžkosti, od Boha na hříšni
ka seslaných, zwláštni gest způsob pokání, a
protož nechce tomu cjrkew, by trápení tato pře—
stala, nýbrž ke spasení gich užiwati weli. -
Prospěšenstwi odpustků W těchto kusech gest
položeno: Skrze odpustky zbawen býwá člowěk
hluboké a někdy srdce sžiragici truchlosti, smí
řen býwá s cjrkwj a ku požiwáni dobrodiní ge
gich opět připauštěn. Spokogugeř se přičinau
trestů, gimižby ho snad Bůh stihati mohl. Ne—
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bo udělowáním odpustků na gewo dáwá cirkew
důwěrnost swau w milpsrdenstwi Boží, žet ne
pochybně pro welikau horliwost hříšníka wzlo—
žených naň trestů wyzdwihla. Poněwadž to, což
na zemi se wáže, swázánot ges. i na nebi, acož
na zemi se rozwazuge, rozwázz'nnot ])ýwá ina
nebi: tedy člowčk dřjwe swázaný, nyni ale roz—
wáz'aný, \velmi mnoho polehčeni, útěchy, rado—
sti & ochotnosti ke ctnému žiwotu nabýwá. Na

posledy se skrze udílenj odpustků \tstřjc wy
cházj Wšelikým pohoršenjm; nebo odporníkům
se žádné Přjčiny nedáwá, žalowati nn cirkew
pro přilišnau přísnost gegj, anebo někoho swó
děti.“

„Odpustkowé now-Égšjch časů znamenitě se
dělí od odpustků, wstarobylosti křesíanské udi
leuých. Gindy gisté toliko osoby přigimaly od
pustky, nyni ge dostáwagi celé obce, anobrž
wšíckní wěřici na zemi. Gindy diiwán byl od
pustek těm, genž neobyčegnau llorliwoslj ney—
těžších skutků kngicich wykonáwali, nyni se
wšak uděluge těm, genž se některým lehkým :)
nedlouho trwagicim cwičenim podrobugi. Gindy
přigimali odpustky ti, genž gich toužebně žádali,
out se nyni inežádagicim udělugj. Gindy odpu
stek dostáwali toliko žiwi, nyni geg izemřeli
dostáwagi. Gindy kagicjm hřišnjkům toliko při
gistém znamení, že uloženého pokání horliwč
konagi, lreslowé uskrownční byli, nyni se to
ale stáwá i těm, gcuž se cwičenjm podrobugj,
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kteráž welmi málo do sebe \váhy magi. Gindy

zpowěd' nenáležela k skutkům zadostčinjcjm, ono
bržk tomu sloužila, by se takowjto skutkowé lé
pe ustanowiti mohli, trest se prodloužil &odpu—
stek ne tak snadno dosíci se mohl: nyni zpo—
wčd'gakožto dobrý skutek k dosažení odpustků
slanži. Gindy přigimáni wečeřc Páně ku kagicim

skutkům mc,—náleželo;nyní se ale nápodobně za
skutek dostičinici pokládá, &k dosaženj odpust—
ků pomáhá. Cindy se odpaustčli toliko kano
nictj trestowé , nyní ale gest na tom, že se pře
de wšjm giným hožštj trestowč odpouštěgi. Gin—
dy se odpuuštěl trest za hříchy uložený toliko
z částky , nyni ízauplna a naprosto. Gindy to
liko biskupowé poddaným swým, nyni papež ce—
lému křesíunstwu odpustky uděluge. Gindy bi—
skup před udělením odpustků pilně skaumal ži—
wot & hodnost kagjcjch , nyni se wšak bez ta
kowého skaumánj odpustkowé udělugj. Gindy
biskup podlé uznáni swého gukýchkoli odpustků
poddaným swým uděliti mohl, nyni se ale Wgi—
stých mezích držeti musi. Gindy se z střány
časupři odpustcich hledělo uahorliwostkagicich,
:! někdy i na přimluwy mučedlnjků: nyní se od—
pustkowé gednak w gisté časy a na gistých mi
stech , gednak při zwláštnich příležitostech udě
lugi. K pewně stogjcjm odpustkům náležegj ti, gež
roku 1223. papež Honorius ]II . neydřjwe na chrám
Porciunkula, pak ale na wšecky františkánské
kostely wznesl. K těm zři i také jubilárni od“
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pustkowé, kteříž!podlé příkladu milostiwého lé—
ta lidu židowského (III. Mogž. 2:1) neyprw od
papeže Bonifacia VIII. na každý stý rok, od pa—
peže Klimenta VIII. na každý padesátý rok, od
papeže Rehoře XI. na každý tři a třidcátý rok,
neyposléze pak od papeže Pawla II. a nástup-—
ce geho Sixta IV. na každý pětmecitmý rok 11
stanoweni byli. Těchto nowěgšjch odpustků ale
cirkew neuwedla, aniž gich nechwáli, alehrž we
dlé Tridentského sněmu welj, by ustaupili dře—
\vnjm odpustkům.“ (Specielle Dogmatik vOn
Dr. Fr. Brenner. Zweiter Band. Mit hoher Or—

dinaria'ts—Bewilligung. Frankfurt am Main bei
Wilh.Wesché. 1829. S. 337 —- Sál-it,)

I.

Wizme neyprw, že swrchuwyslowené uče—
ní 0 odpustcjch cjrkewnjch, zdánj D. Brennera
odporugici, dobrý má základ w rozumu, s kaž
dau ginau náboženskau prawdau pěkně se snáší
&powahau swau prospěšno gest &spasitedlno.

A.

K prokázání toho negeden mocný důwodse
namítá:

1. Sprawedliwý Bůh malých, wšednjch hři
chů netresce neustále a Wččně, nýbrž na mrawni

Wýstupky, newědomjm, nepaměti,překwapenjm a
pauhým malomocenstwim stalé, takowá toliko
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trápení nasledowati necháwú, kteráž kratší neb
délšj čas trwagi, a gednák zde, gednák na onom
swětě nésti se musi. [ což wlastně sprawedl—
nost Boží k ukládání takýohto časných trestů
wzbnzuge? Nic giného,než úplné člowěkanapra
Wenj. Každé zlé, člowěkem učiněné, mraan ga
kausi mdlobu a nemoc w duši geho působí , a k
těmž hřjchům, anebo wůbeo k páchánj zlého geg
nakloňuge. Aby se tedy Wzniklá w srdci geho
chut kpůsobeni zlého ndusila, tak dlouho bolest
neb těžkost něgakau trpěti musi, pokud se mu
páchání zlého naprosto nezoškliwilo. Gestli't giž
ale na duši swé pozdrawen a zmocněn tak,že wů—
le geho statně předešlým břichům odpirá, a o—
chotně se nese k dobrému: tedy spokogen gest
Bůh, zadosti se stalo Sprawedlnosti gebo, akdál—
šjmu trestáni člowěka žádné wíce příčiny nena—

lezá. Ztoho se widj, žeřsi člowěk sám odpuště
nj časných trestůuBoha Wygednati může. Gest—
liže po pádu swém mužně powstáwá, nowau
pečliwosti nad sebou bdí, w dobrém úmyslu se
potwrzuge, a konánjm zwláštnich dobrých skut
ků ztracenau silu duše swé opět nahražuge a
rozmáhá , a snad dokonce lepšjm gest po pádu,
nežli byl před tim: tedy sobě, at tak djm, od—
pustek časných trestů sám uděluge.

Může wšak Bůh člowěka, ibez zásluh gebo
před úplným zemdlené wůle geho uzdrawenim,
pauhau milostiwostj swau, wzloženýoh naň ča—
sných trestů bud' nadjle, anebo izoela zbawi—
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ti, pokudž něco dobrého ztoho \vyplýwá, & gi
stá gest naděge, že to hříšníka neučiní horším, ný—
brž knz'lpraW-čžiwota nowé mu chuti & horliwo—

sti dodá. Maudří &'dobří lidé častokráte zawi—

nilým odpauštěgí, ne pro gegíeh hodnost, a že
by toho sprawedliwč zasluhowali; nýbrž proto,
aby ge laskawým ušetřením pohnuli a oblomili,
anebo srdečnau něčí přímluwu wyslyšeli. Kdo—
lay se opowáž'd, hančti knížete, an zločinci, genž
podlé zákona smrti nebo žaláře na celé 'z'iwobytí
gest hoden, na milost přigímá, :) weškeren trest
gemu promígí ? Zdaliž kníže klam-kázání milosti
této nemilž míti wíce než gednu maudrau příčinu?

Ztoho gestit Wědomo, že církew katolická,
wěříe & učíc částečné neb auplné odpuštění ča—
sných trestu božských toho i onoho žiwota, nic
newěří & neučí, coby místa míti nemohlo, anebo
proti něgaké rozumem neb zge\\'eltín1_-13021talé
prawlě náboženské četilo. Nečelí-li to proti
neskonnlé sprawedlnosti Boží, hříšníka-li Při gi
stém wymínění, gelikož totížpřigímá swátost po
kání, wěčné tresty odpaušlí: tím méně cos spra
wedlnosti geho odporugíeího wěříme, na tom gsau—
ce ustnweni, že církewpři gistých dobrýehaspa—
sitedlnýeh wýmínkách časné tresty hříšníka od
pauští. Udělowání odpustků, gakž níže uwidíme,
wúčineíeh swých welmii' gest spasitodlno & utě-—
šeno, tím samým ale s maudrostí Boží wýborně
se srownziwá, a newýmluwnau dobrotu a milosti
wost geho w plněgšínt swčtle nám ukazuge. —



o cirkewnjch odpuslcich. 491

Proč zpowědlnik hřišnjku zwhištnich dobrých
skutků za pokánj a powinnost ukládá? K gakému
konci tim směřnge? Zdaž toliko k plnůgšjmu ge—
ho naprawenj? Ne—li také k tomu, aby časných
trestů, kteréžby po smazané wině hříchů swýoh
trpěli měl, bud' zhola odstranil, anebo aspoň u
mir-nil? I ztoho snadným záwěrkem usauditi
můžeme, že i odpuslkowé cirkean nic marného
:) wymyšleného negsau, &že Wskutku k těm ce—
stámnáležegi, na kterýchž se časných trestů toho
i onoho žiwota zprostiti můžeme.

?. Proti cjrkewnjm odpustkům, gelikož se
nimi časni trestowé božšti toho i onoho žiwota
odpanštčgj, zdrawý rozum i proto nic důwodné—
ho nawrhnauti nemůže, pončwadž gich udělowá—
nj gest milost, milost tato se ale gediné hodným
podáwá. Kdyby cjrkew odpustků swých pro
půgčowalo i nekagjcjm, zarytým hřišnjkům : zdra—
wý rozum by bez konce proti zřízeni tomu Wál—
čili musil. Neb pokudž člowčk pro iěžké, zlost—
ným předsewzetim zpáchané hříchy wěčnýchtre
sm zasluhuge: časnj treslowé gemu tim samým
odpuštění býti nemohou. Ale Wšak cirkewkato
lickai nic tomu podobného Wěřiti newelj. Chce
li kdo, by mu \výpowčdj swau ugistila odpuště
ni časných trestů: ten podlé učenj gegiho neto
liko čistou, wšech smrtedlných hříchů prázdnou
swčdomost mjri, nýhržizwláštních dohrýx-h sku-t—
ků, od ní wymčřených, ochotně konati musi.
\\"úbec též známo, že cjrkew při udělowáni od
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pustků pobožně radí, by každý, kdož milosti ú—
plného zahlazení časných trestů účasten býti žádá,
nezůstal gen při tom, což ona wýslowně předpla
suge; nýbrž i něco nad to dobrowolně a podlé
možnosti swé činil. Pokud možná gest, by clo
Wčku časní trestowé hožští odpuštění byli, (o
čemž nebuď pochybowáno) tedyt owšem stau
wýmínkau se odpauštěgí, kterouž církew ustano—
Wi'la, poněwadž se nad ní žádná lepší a Podol)
něgší wymyslíti nedá.

3. Bozumnost katolitkého učení o odpust—
cích i ztoho gasně do očí swítí, že čistota swě
domí a konání zwláštních dobrých skutků gediné
wýmínkau gestkdosážení odpustků, (conditio si—
ne qua non) ne ale gich položením. Prawý gich
základ gestit zásluha Krista Pána, a zásluha těch,
kteříž příkladnau ctností swau nebeské sláwy so
bě dobyli. Církewní odpustkowé by přestali w
prawém a wlastním smyslu slowa toho býti mi
lostí, kdyby gich člowčk zásluhau swau dochá
zel. Na ale zásluhu se stawčti magí? Na zá—
sluhu toho, kterýž byl neyčistší zrcadlo wší člo
Wěku možné dokonalosti mrawní, a kterýž pro
Boha a pro blaho lidstwa dobrowolnč podnikl
trudnau smrt kříže. Pro geho neskončenau zá
sluhu se i také hříchy a wěčné tresty člowěku
odpauštěgí. Kdyby se hříchy a gak wěční tak i
časní trestowé člowčku odpanštěll pro ctnost a
sličné skutky geho: tedyby mnohý o ctnosti swé
nemírně smeyšlel, a W záhubnau pýchu 11133de
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mnohý ale, wida mrawní swau nedužiwost a cha—
trnost geduání swého, uikdýby s upokogením srd—
ce wěřiti nemohl, že milosti u Boha nachází , a
odpuštění časných trestů dosahuge. Že Ježíš
w každém ohledu půwodem gest blahosti naší, i
tím gest také weleprospěšno, poněwadž nyní kaž—
dý cele se oddáwá Ježíši, geho učení a příklad
wysoko wáží , a přewzdělawatedlnau smrt geho
stále má před očima. -— Maudře a práwě se
též získání odpustků spolu na zásluze swatých
Božíchstanowí. Nebo tím se plnčgi znáti učí
me, že prawá ctnost mnoho platí u Boha, a žepo
Kristu i swatí geho dobrodinci naši gsau, gimž
díky wzdáwati gsme powinni. Odpustkowénás
ke ctční a wzíwání swatých wzbuzugí; welmiř
ale gest prospěšno, ctíti a wzíwati ty, genž Kri—
stowým zde žili duchem, &nyní sKristem w ne—
bi kralugí.

4. Gak gsem giž ukázal, každý horliwým
konáním dobrých skutků odpuštění časných po—
kut od Boha dosíci může. Zdaliž ale člowěk wě—
dčti a bezpečně usauditi může, pokudby horli—
wost geho wpůsobení dobrého byla dostatečna?
Nůž-li míti gistotu, žet se mu,skrze ty neb ony
dobré skutky geho časné tresty toho neb onoho
žiwota bud' zčástky anebo dokonale odpauštěgí?
Tím se žádný, gelikož sám sobě gest zůstawen,
a nikdo giný příležitého saudu u wčci té newy—
powěděl, ugistiti nemůže. Kdož ho giž ale wté
gisté a celé naděgi postawili může, že se mu ča—
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sní trestowé Boží odpauštěgí? Žádný zagisté leč
gedno ti, gež Kristus sám za pastýře, wůdce a
ředitele wěrných swých ustanowil. Církew'toli—
ko skrze knížata swá a zpráwce swé“ přewzácný
poklad milostí božských wčřícím otwírá. Ge—
stilit giž dána církwi moc, odpauštěti hříchy a
wěčné tresty: tím gistěgi kní připadá práwo a
moc, oznamowati wěřícím, kdy, kde, gak a po
kudby se gim zaslaužený časný trest božský od—
pauštěl. Wrclmosti duchowní, pnpežahiskupo
wé, ktomu gsau zřízení a ustanoweni, by wše
cko možné dobré a spasitedlné plodili a rozmá—
hali, a Protož magí i moc udílcti odpustky, ge
likož udílení toto Wskutku gest prospěšno.

5. Kdožby ale o prospčšenstwí církewních
odpustků pochybowati chtěl? Udělugí se toliko
lidem, genž nižádným smrtedlným hříchem ne
gsau poskwrněni. Zdali tím k smíření se sBohem
a k získání milosti geho nebýwagí mocně zbuze
ni ? Udělugísc odpustky geduo těm, genž zwlúšt—
ně wyměřených dobrých skutků náležitě konagí
Zdali tím počet dobrých skutků mezi lidmi wel—
mi neroste? Kdoby se zpěčowal podrobiti se
zbožnému něgakému cwičení, dáti almužnu, aneb
giný dobrý skutek, by třebas i těžek byl, wyko—
nutí, může—liskrze to weliké milosti, totiž odpu—
štění časných trestů toho i onoho žiwota dosíci?
———Rozhřešeníčlowčku nowého ochotenstwí ]; na—

prawení žiwota ak prowozowání ctnostidodáwá.
Gestlitgiž ktomu gisté naděge nabýwá, že se mu
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casní trestowé božští prominugí: tedy gistě tím
čilegší, ochotněgší a gadrněgší gest kfwystříhání
se hříchů předešlých, a ku kráčení cestauípřiká—
zaní Božích. Přicházít w srdce geho veliké po—
těšení, a s potěšením nowá důwěrnost, nowá lá
ska k Bohu. -—- Po dogití úplných odpustků cír—

kewních každý spokogenčgi žiw býti, a wswa—
tém míru umříli může. Neb snáší-li něgaké trá—
pení, to nemá wíce strašliwé powahy trestu, a
není wíce pokutau ; nýbrž otcowským gest skau
máním,kteréž zwláštní ssebau nese zásluhu a od
měnu. Ismrt ho welmistrašiti nemůže. Nebo ugi—
štěn gest, že po swém na onen šwět překročení
žádnému trestu podroben nebude.-_ Lidem au—
tlého swědomí, geštoby rádi cele ukogili sprawe
dlnost Boží, církewní odpuslkowé obzwláštně gsau
whod, a zwláštní gim přinášegí užitek. — \Yel—

mi tolikéž s]auží lidem teskliwého swědomí, a
těm, gesto pro neumění swoge a mdlobu rozu
mu snadno zbytečně sebe mučiti, a sic cos po—
wčrečného & nepříležitého konati moh-au, by za“
hříchy swé Bohu zadost učinili. -— I to gest
welmispasítedlno, že nám odpustky sprawedlnost
Boží žiwě na mysl přiwozugí , a gak welmi gest
potřebno, by každý,hříšným gsa člowěkem, spra—
wedlnosti Boží horliwě zadost činil. -— Čím wět—r
ším kdo gest hříšníkem, tím wíce utěšeníapoko—
ge mysli skrze odpustky nahýwá. Pakli kdo bud'
není hříšníkem, anebo odpuštění časných trestů
giž dosáhl: tedy aspoň získáním odpustků roz—
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množuge zásluhy swé. —- Gelikož zbožnýmipři—
mluwami, oběti mešní a gakýmkoli giným do—
brým skutkem slaužiti můžeme žiwým a zemře—
lým bratřím swým: můžemel gim i skrze získá—
nj odpustků platně prospjwati, protože i to do—
brý skutek gest, a sice tim wětši, poněwadž geg
cirkewni wrchnost ustanowila, a zwláštni při tom
k nj důwčra a oddanost se dáwá na gewo.

O užitku z odpustků plynaucjm, wýborný P.
Simpert Sehwarzhuber toto pokládá: Welmi ča—
sto důwodnau máme příčinu strachowati se, že
wšechna naše snažnost, Bohu za množstwi hříchů
swých zadost učiniti,nikoli toho nečiní, což spra
wedlnost Božj žádá. Castokráte i neyoehotněgši
'Wůli tělesná mdloba, krátkost žiwota a bliz—
kost smrti se stawi na odpor. I w naše pokánj
negedna nedokonalost a chyba přichází. Byli
to, čemuž se za dnů našich podrobugeme, gak
koliwěk přjsno bylo: tedy starobylá kázeň před—
ee byla přjsněgšj , ani my častokráte che a tjže
hřešime, než kagici lidé starowěkosti křeslan
ské. W'eliceibychom se straehowati musili, kdy

by nám Bůh skrze odpustky nedáwal té radost,—
né nadčge, že ze zásluh božského spasitele na
šeho nahradi to, což není wmoci naši, a že u—
přímnau wůli naši přigme za skutek“ (Prak
tisch-kalholisches Religionshandhuch fiir nach
denkende Christen. Prag 1786. 221. S. 102)

Prawdat sice gest, že i při udileui a získání
odpustků Wšeliká zlá užiwáni zuiknauti mohau,
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a negednau giž W skutku pošla. Ale Wšak těm se
snadno wstřic wygjti může a má. Odpuslkowé,
sami w sobě, nikoli škodíti nemohau, a škodí—li,
gest to náhodau &tim, že lidé i neyswětěgšjch a
neywýborněgšjch wěcj zle užjwati mohau.

B.

Fawažme nyni hlawn'j Odpory, kteréž D.
Brenner & někteřj ginj theologowé proti rožum—
nosti :) wnitřnj dobrotě předloženého učenjocjr
kewnjch odpustcjch bud' giž učinili, neb aspoň
činiti mohau. Dadj—lise odporowé tito lehce a
nenuceně odwésti: tedy se nimi prawost uče—
nj našeho tim zřegmčgši učiní.

1. Odpor. Cirkewnimi odpustky se wždy
skutečně trestowé odpauštěgj. Božské ale tresty
se nimi proto odpustiti nemohou, poněwadž gich
Buh ne Wždycky, nýbrž někdy toliko ukládá.
(Bramon)

0 d p o w čd'. Newim,by1 líby kdo tak číst, by
Bůh žádnými tresty naň sáhati nemusil. Gest—
líže kdo w skutku žádných trestů před Bohem ne—

zasluhuge: tedy získáním odpustků předce gen
o dobré duše swé pečuge. erkew odpustky u—
děluge ne sprawedliwým;nýbrž hřišníkům. Kdo
neni hřišnjkem, ten získáním odpustků zásluhy
swé rozmnožuge.

2. Odpor. Casnj trestowé tak dlauho tr—
Watí musi , dokudž konec, ku kterémuž ge Bůh

časopis p. Katol. Duch. IV. 4. ?
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uložil, není dosažen. Guk tedy církew takýchto
trestů odpaušlěti může ? (Bremen)

Odpo wěd'. l—Ilawníkonec časných trestů
božských gest, aby se gich člowěk zřízenými
prostředky zbawiti hleděl. Zbawuget se gich pak
získáním odpustků, a protož sžpráwěiskrze od—
pustky konce toho dosahuge.

3. Odpor. Časný trest, na hříšníka sesla—
ný, potřebným gest lékarstwím duše, a pokud
geg trpěliwč snáší, zwláštním gest způsobem po—
kání. Gak tedy církew takowého trestu odpau—
štěti můžešJ (Brenner.)

0 d p o W&?d'. Člowěk někdy naprawen bý—

Wá skrze trest, někdy ale tím, když se mu trest
tento odpauští. Trpěliwé snášení protiwenstwí
gestit owšem zwláštním způsobem pokání, a wšak
i získání odpustků gest zwláštní způsob pokání
neb zadostčinční. Udělowáním odpustků církew
trpěliwého snášení ůtrpenstwí od Boha seslsných
nezamítá, aniž gim léčící moci neugímá; nýbrž
činí ge spolu pramenem zásluhy, & tudy i sne
sitedlněgší ge činí.

4. Odp or. Škodnot gest, ne zwláštním to—
liko osobám, alebrž celým národům,anoi wšemna
zemi wčřícímčasných trestů odpauštěti. (Brenner).

Odpowěd'. Poněwadž se skrze odpustky
wšem lidem příčina k plněgšímu se k Bohu obrá—
cení a k horliwčgšímu působení dobrého podá
wá, :) ne zwláštním lidem, nýbrž hned celým
národům se uděluge milost: tedy welužitečno
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gest, w skutku—li ge cjrkew celým národům udě
Iuge.

5. Odpor. Možná—li,bytěm, genž lehkým
toliko a nedlauho irwagicim cwičenjm se podro
lmgj, trestowé božšti odpuštění byli? (Brenner.)

Od powěd'. Toto odpuštěni časných tre
stů nespoléhá na tom, což člowěk činí, nýbrž na
tom se zakládá, což Kristus učinil, a což učini—
li swatj.

6. Od por. Nyní se odpustky udělugj itěm,
genž gich nežádagi. (Bremen)

Od powěd'. Nežádagi? Co nás tím ugišiu—

!

ge? Mysljmí', že každý maudrý a r0zumný od-o
pustků gest žádostiw, a že gich knížata cjrkwe
práwě prOto udělugi, aby žádost Wěřjcjch na—
pInili. By každý wýslowně gich žádal, to gnenj
ani možno , ani potřebno.

7. Od p or. Může-li cjrkew izemřelým od
pustků udělowati? (Brenner.)

O (]po Wěd'. erkew neučj , žeby i zemře
lým očistcowých trestů odpauštěla. Skrze od—
puslky toliko žiwj zemřelým tak gako skrze mod,
lilhu, (per modum suífragii) prospěšni býti mo
hau.

8. Od p or. erkcw někdy i zpowěd'apří
gimánj wečeře Páně pokládá za dobrý & dosti
čin'jcj skutek, a někdy giž proto odpustky“ udě—
luge. (Brenner.)

Odp owčď. Zpowěd' a wečeře Páně tak
autló čin swědomj, tak zmocňuge dobrý aumysř,

. O
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& tak sjlj dusi zemdlenau, žeby cirkew welmi
chwalitehně gednala, kdyby druhdy práwě toli—
ko pro hodné přigeti dwau těchto swátostj od—
pustky udělowala. A wšak mimo přigetj těchto
swátostj itaké giných zhožných skutků před—
pisuge.

9. Odpor. Nyní se lidem odpustkowé be—
ze Wšeho skaumáni žiwota ahodnosti gegich udě—
lugi. (Brenner.)

O dp owě d'. Při nepočetnéni množstwj wě—

řjcich skaumánj žíwota &hodností gednoho kaž
dého není možné, a není také potřebné. Dosti
gest na tom, když se Wůbec hlásá wěřicim, že
kdo se nelepší a nečiní wšecko možné dobré,
tim samým žádných odpustků nedosahuge.

10. Odpor. Nyni se odpustkowé wgisté
časy, na gistých místech a při zwláštnjch přile—
žitostech udělugi. (Brenner.)

Odpowě d'. Práwě to ke chwále cjrkwc
katolické slouži. Nel) nyni každý wi, kdy, kde
& pokudby odpustků účasten býti mohl. Do—
brý řád WSude měg místo, a protož ipři udi
lenj odpustků.

11. Odpor. Nyní se dokonce i jubilárnj
odpustkowé udělugi. (Brenner.)

Od p owěd'. Jubileum gest čas wšeobecné
radosti. Nebo Wtomto čase sám neywyššj zpráw—
ce cjrkwe kwčřjojm m]uwi, aobzwláštniccstu k
dogíti milosti gim ukazuge.
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12. Odp or. Co nám dáwá plné gistoty, že
se nám skrze odpustky časné pokuty před Bo—
hem odpauštěgí?

Od po Wě d'. Powinné s Bohem se smíření,
konání zwlá-štních dobrých skutků, poklad zásluh
Krista Pána a swatých geho, wýpowěd' duchow
ních knížat, a moc od Boha gim prOpůgčená.

13. Odpor. Dobří skutkowé , genž se wů
bec k získání odpustků předpisugí, nikoli se ne
srownáwagí s velikosti a počtem hříchů někte
rých lidí.

Od p 0 Wě d'. Proto se církewní odpustkowé
kladau za milost, wychodící z pokladu zásluh
Kristowých a swatýoh geho. VVědětitéž sluší, že
církew Wětších hříšníků udílením odpustků od
dobrowolného konání dobrých, sličnau Wůli u
twrzugících skutků nikoli ueodwádí, nýbrž moc
ně k nim wzbuzuge a ponauká.

14. 0 d p or. Dosahuge-li člowěk odpuštění
časných trestů božských: tedy mu to není tak
prospěšno, gako když si předstawuge, že hříšník
před Bohem stále gest W dluhu a stále trestu
hodným.

Odp owěd'. I kdo odpustky získá, s pro—
spěchem si předstawowati může , že hříšník, ne—
kage-li se , před Bohem stále gesttreslu hodným.

15. Odp or. Může-li se člowěk skrze od
pustky zbawiti časných trestu i pokut onoho
žiwota: tedy tím spíše hřeší.
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0 d powě d'. Swátost pokání iwěčnýchtre—
stů člowěka zbawuge, proto ale žádný neřekne,
žeby lidé tím spíše hřešili, a žeby swátost poká—
ní byla škodné ustanowení. Nechce—li kdo u—
staupiti hříchů, tomu se ani hříchy, ani wěčné,
ni časné tresty neodpauštěgí.

16. Odpor. Odpustky člowěkaod kagících
a giných dobrých skutků odwozugí. Neb kdo

si předstawuge, že dluh geho u Boha zůstáwá,
dobrých skutků tak snadno neopauští, gako ten,
kdož Wčří, že Bohu giž ničeho wíce dlužen není.

Od p ow ěd'. Předstawuge-li si člowěk, že
získáním odpustků dluh geho u Boha gest sma—
zán: nic škodného při tom newídím. Nepocho
pugi ale , pročby pak některých dobrých skutků
Opauštěti měl. Nebo ke konání gich netoliko
nowého ochotenstwí dosažením odpustků nabyl,
ale také nadíti se může, že čím wíce dobrého
wykoná , tím wíce bude odměněn.

17. Odpor. Kdo pro odpuštění časných
trestů úmysl k dobrým skutkům přikládá , uwy
ká ctnosti newšeligak čisté.

Od p owěď. Trest gest trápení, ctnost ale
welí, by se člowěk trápení zbawowal. Když
tedy pro získání odpustků předepsané dobré či—
ní , uic nečiní , coby dokonalé ctnosti bylo pro
tiwno. Bůht sám slibowáním hogné odplaty k
ctnosti nás Wzbuzuge, proto ale nikdo zdrawé
ho smyslu neprawí , žeby nás Bůh kzištné a ne
wšeligak čisté ctností wcdl.
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C.

Aby se rozumnost a spasitedlnost našeho u—
čení oodpustcjcb gasnřgi \vygewila: ukážit giž
také, že při učenj D. Brennera &těch , genž s
nim cirkewni odpustky za odpuštěnj kanonických
trestů pokládagj, negeden se nalezá nedostatek,
a že smysl geho giž proto práw býti nemůže.

erkew giž dáwuo obyčegem dřewnjch časů
hřišujky trestati přestala , což ale za trest uklá
dati přestala, to tím samým. odpauštětifnemůžeo
Odpustky dle smyslu D. Brennera gsau odpustky,
genž wlastně nic neodpouštěgj. Práwě giž slo-—
wútuýBossuet napsal: „Nemůž w rozumnou brá
no býti pochybnost, že odpustkowé slauži k
zbawenj nás trestů onoho žiwota, trestů očist—
cowých. Neb Tridentský sněm welj, bychom
wěřili, že užiwáni odpustků gest welmi užitečuo.
W čemby ale užitek tento záležel? VVčřjci
by zde ucházeli přísné sprawedlnosti cjrkwe,
aby pak w budaucim žiwotě tim přisnť—gšjmutre—
stu podrobeni byli.“ (Point Consid. I. I). Bl.)

D. Brenner dj, že lmgjcjm hřišnikům práwě
proto , že horliwostj swau božské sprawedlnosti
nepochybně zadost učinili, odpauštjn byl i osta
tek cjrkewnjch trestů. Dáwá—Iiwšaktomu misto,
že hříšníci sami kagici hOrliwostj swau Bohu za—
dost učiniti a trestů gebo se zbawiti mohli: te—

dy tim samým misto dáwá odpustkům W[smyslu
našem, tim toliko rozdílem, že kagjcjm spolu i
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ostatní kanonický trest byl odpuštěn. D. Bren
ner tak pewně wěří, že odpuštění časných trestů
u Boha možno gest, že kngící hříšník sám odpu
štění toho sobě wygednati mohl. Proč pak se
wčřiti zpě—čuge,že i církew časných trestů hož—

ských pod dostatečnými wýmínkami odpouští?
Křesřané prwních století skrze podnikání

kanonických trestů příležitosti nahýwali, zadost
učinili sprawedlnosti Boží, a sprostiti se trestů
geho. Gestliže giž církew kanonických trestů
oněch odpouští, anebo W giné mírněgší a poho—
dlněgsí kagící skutky ge proměňuge, přitom ale
k sproštění nás časných trestů božských žádné
giné cesty nám neotwírá: tedy gedná welmi ne
rozumně. Nebo báli se gest, že nás Bůh tím
wíce trestati musí, čím častěgi nám cívkew kagí
cích trestů swých odpauští, a tudy od zadostči—
nění sprawedlnosti Boží nás odwozuge.

Záležegí—liodpustkowé w odpuštění staroby
lých kanonických trestů , nel) w proměnění gich
w giné lewněgší dobré skutky: tedy nepochopu
gi, gakhy ten užitek, gegž D. Brenner wyčít'á, w
skutku znich pocházel. NepochOpugi, pročby
ten, genž odpustků těchto nezíská, W hlubokau
truc-hliwost upadnauti musil, & s církwí nebyl
smířen. Nepochopugi tolikéž, gakby skrze ty
gebo odpustky člowčk zwláštní útěchy a ochot—
nosti k činění dobra nabýwal. NepochOpugi po
sléz, gakby se skrze 'geho odpustky příčina po
horšení odgímala, gakoby církew byla welmi
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twrdau a přjsnau. Neb mnohýby se Práwě na
tom horšiti mohl, že nyni cjrkew Welikých hři—
šnjků přísně netresce, :) dřewnjch spasitedlných
trestů odpouští.

Dle zdánj D. Brennera cirkew skrze odpau—
štčnj kanonických trestů (lůwěrnost swau W mi—
losrdenstwi Boží dáwá na gewo, že i božský
trest na hříšníka Přišlý bude wyzdwižen. Proč
by cirkew toliko naděgi dáwati měla, ne ale po—
těšitedlnau gistotu? Z gaké maudré příčiny by
se pochybowati mělo, že což ona určitě a wý—
slowně rozwazuge, rozwázáno gest i u Boha? Z
čeho pak D. Brenner zawirá, že cirkew odpau—
štčgjc kanonických trestů, důwěřowati se může,
že spolu i božských trestů člowěka zbawuge? Z
gakých důwodů se on na tomto ustanowil (lo
mněnj: ztýchž důwodů se twrditi může, že cjr—
kew zagisto časné tresty božské toho i onoho ži—
wota odpauštj.

Dle smyslu mého ti, genž nyněgši cirkewni
odpustky za prominutj kanonických trestů mag',
celé učenj o odpustcjch matné a negisté činj, Wá'
hy a ceny mu ugjmagj, w zbytečné odporyse za—
pletagi, a žádného mocně ktomu newzbnzugi,by
cjrkewnjch odpustků sobě přiwlastniti pečowal.
()dpauštj—lise skrze cjrkewnj odpustky býwalý
někdy kanonický trest: gaký pak trest podnika
ti musi ten, genž nyněgšjch cjrkewnich odpust—
ků nezjská? Gaký dluh tomu nebýwá smazán?
Kdyby odpustek záležel w prominutí starobylých
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kanonických trestů: tedybychom cjrkew katoli
ckau z nemalé neprOzřetedlnosti Winili mohli.
Práwěby se tupiti mohla, že kázeň gegi nenjná—
ležitě zřízena, a že odpustky uděluge, odpustky
trestů, aut i slowa neprawi, proč, kterak a gak
dlauhoby kdo cd nj trestán býti měl. Dr. Bren
ner, rozdil číně mezi starobylými &nowotnými
odpustky, nemůž utagiti trpkost gakaus &neli—
host, a zbytečně cirkew zlehčuge. Neb mluwč
proti nyněgšjm odpustkům, winj cirkew z to—
ho, že se od kázně a obyčege starowěkosti kře
stanské znamenitě uchýlila, kteraužto částku dog
matiky geho žádný bez. zármutku čistí nemůže.
Prawiř sice na konci řeči swé, že cjrkew těch ny
něgšich odpustků neuwedla, ani gich'nechwáli,
anobrž Welj, aby odpustkům dřewnich časů u
staupili. Ale wšak práwě timto poznamenánjm
cjrkew wtim wětšj potupu uwozuge. Nebo gest
li cirkew odpustků těchto neuwedla: kdo gim
medle dal zniku & průchodu? Gestli odpustky
swými časných božských trestů neodpauštj: co
medle nimi odpaušti? Wte-li, aby tito nowěgšj
odpustkowé ustaupili odpustkůln dřewnich stole
tj křesíanských: proč gich trpj, proč wěřicichw
omyíu necháwá? Kdo nyněgšjch odpustků udě
luge, nežli cjrkew? Gak tedy gest možná, by gich
sama nechwúlila? Wšech takýchžto odporů, ne
snadnosti a žalob by D. Brenner gistotně byl po—
pominul, kdyby na tom byl ustanowen, že cir—
kew má moc, i božských trestů časných odpou
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slůli, že moci té w skutku po wšecky časy ne—

proměnné prowozowala, a že rozdíl při odpust
cích těchto a pominulých časů neleží w gichpo—
waze, Wlastnosti a podstatě; nýbrž toliko W ka—
gících skutcích , kterýchžto církew k dosažení
prominutí časných u Boha trestů předpisowala a
předpisuge. Gindy předpisowala těž á, trwau
liwá kagící cwičení , nyní ale tauž maudrostí
suadnčgší a časům příležitěgší kagící dobré skut—
ky gakožto Wýmínky k dosažení odpustků před
pisuge.

II.

A wšak práwě to, že církew katolická wždy
(:asných trestů božských odpauštěla , W druhé
cástce tohoto pogednání ukázati míním. Naše
učení o odpustcíclrprawé gest učení církwe ka—
tolické, a nápadně gest učení apoštolské, učení
Kristowo, učení swědectwím Božím dolíčené.

Při učení o odpustcích toliko to znamenati
sluší, že ač gest učení práwč katolické, nicméně
není dogma imperatum, čili učení , od Wšeobec—
né církwe swětle , určitě a wýslowně pronešené,
tak žeby ten, kdožby ginák smyslil, za kacíře
čili odbogníka církwe gmín býti musil. Mluwiž
zde místo mne wýborný náš Schwarzhuber: „Při
odpustcích se každý bez ugmy wíry a nábožen—
Slwí toho domnční držeti může, kteréž se mu wě—
mpodobnčgší býti zdá, gen když se při tomlá
ska a swornost neruší. Že odpustek gest promi
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nutí časného trestu, od zřízené wrchnosti du—
chowni krom swátosti pokání udělené, prominutj
časného trestu, kterýž po odpušlěnj hříchů zů—
stáwá , a Bohu anebo spolu také cjrkwi gest po—
Winnowán, tO-nenj sada neb článek wjry. Zdali
ale w nábožensth nic není prawda, anebo zda—
li se nic učiti nesmi, leč gedno to , což gest ho—
towá a slawně uslanowená prawda náboženská?
Což Znedostatků příležitosti , času a písemnosti
až posud není rozhodnuto, to se pozděgi aSpoň
rozhodnauti může. Při cjrkewnich obyčegich
neni třeba, by wšickui náleželi k Wýslowným
prawdám wíry; postačugeř k spasitedlnému gich
drženi i pauhé domnčnj , kteréž se wedlé důwo—
dů swých prawdě podobá. Ti swati otcowé, kte
řiž n příkladu platnost křtu , od kacjřů udělené
ho, před rozhodnutím té Wěci, hágili, welikau
cirkwi tjm prokázali službu , aut prawdu, kteráž
geště w obccnau známost byla newešla, gasnčgi
oswjtili, a ke konečnému rozhodnutí a ustano—
wenj gegimu zralan gi učinili.“ (Wiz gebo: Reli—
gionshandlmch. Prag 1786. 3. Band. IV. Haupt
stíick V. Abschnitt. 216 a 217.)

Co gsem o powazc a podstatě cirkewnjch
odpustků hned swrchu wystawil, to se pěkně
srownáwá s mysli cjrkwe katolické, to neni na
odpor cirkewnj kázni aletopisům prwotnjchwč—
ků křes'tanských, to posléz základnčg
to, nač D. Brenner a gini theologowé odporné
zdánj swé postawugi.

\:
\s) gest, nez
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A.

Wše, což prawý' smysl církwe katolické dá—
Waina swětlo, učenj naše o odpustcjch chwálj a
polwrzuge.

Welicel pochybugi, by který z nyni žigi—
cjch biskupů učil , že cjrkewnj odpustkowé gsau
toliko prominntj kanonických trestů, W prwotni
cirkwi býwalých. Tomu na odpor pastýrskými
listy a Wším gednánim swým dáwagj na gewo,
že skrze cjrkewnj odpustky ti časnj trestowé se
odpauštěgj, kteréž Bůh zde neb na onom swé—
tě na hřišnjky wzkládá. Katechismus Petra Ka—
niše welikéí má Wcjrkwi katolické slowo , a wů—
llec se od. biskupů chwálj a poraučj. Práwě ale
]mniš (Canisius) odpuštění časných pokut, Bohu
dlužných, odpustkem gmenuge. (O swát. pokánj
kap. IV.)

erkew katolická zwláště w bibli, kterouž
naziwá psaným slowem Božím, smysl swůg pro
gewuge. Gak giž bibli o odpustcjch saudi's' Ne—
mluwjt naproti tomu, což gsem hned zpočátku
tohoto pogednáni wynesl, nýbrž neneswětle to
potwrzuge. Bibli Wůbec toho se držeti welj, což
gest dobré a spasitedlné. Omnia probate, quod bo—
nnmost, tenete. (I. Thess. V, 21.) Gál gsem pak
dobrotu a wni'lřnj cenu odpustků dosti gasnč uká
zal. _ „Cokoli swážete na zemi, swázánobu
de i na nebi, a cožkoli rozwážete na zemi, roz
\\“ázúnobude ina nebi.“ (Mat. XVIII, 18.) Slowy
těmito se duchownjm wrchnostem zwlášlnj dáwá
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moc, a pročby gednali nenáležitě a smyslu Páně
na odpor, an moc tuto i na odpuštění časných
trestů božských Wztahugí? -- Pawel hříšníkuw
obci Korintské uložil za pokání trest, pak mu
ale trest tento odpustil. Poněwadž giž trest ten—
to uložen byl za pokání, čili za skutek, kterýmž
se sprawedlnosti Boží zadost činí : tedy promi
nutím trestu toho mlče dal na gewo, že Korint
čan onen sprawedlnost Boží giž Spokogil, a žá
dného wíce božského trestu se nemá obáwati.
Při čemž dobře znameneyme, že Pawel, mluwě
o odpuštění trestu a pokání toho, těchto slow
užíwá: „Si quid donavi, donavi propter vos in
persona Christi.“ (II. Cor. II, 10.) Slowo in per
sona Christi nenepodobně se Wztáhnauti může i
na trest, Bohu powinný. Neb kdyby byl Pa
wel wěřil, že Korintčan onen před Bohem tre—
stu hodným zůstáwá: nikoliby mu potřebného
pokání byl neodpustil.

Odpuštění hříchů a Wččných trestů gestit
welmi wětší wěc, než odpuštění trestů časných,
Gestližet giž církew, gakž nikdo nepochybuge,
práwo má a moc, odpauštěti hříchy a weliké
tresty, tresty bez konce trwagící: nuit zagisté
moc a práwo, činiti i to, což menší gest, to
gest , odpauštěti časné pokuty božské.

Tridentský obecný sbor o odpustcíclt wy—
slowil, že užíwání gich gest welice užiločno, a že
Kristus sám církwi dal moc, odpustky udčlowa—
ti. (Sess. XXVDecret. de Indulg) Toto ustanowe—
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nj, myslím, na to ukazuge, že odpustkowé gsau
odpuštění časných trestů, Bohem wzkládaných.
Neb kdyby postaweni byli wodpuštění trestů ka—
nonických: nebylotby užíwání gich Welmi uži—
tečno, (indulgentiarum usus perquam salutaris)
anižby byl Kristus k udělowání gich církwi swé
zwláštní dal moc a práwo. Kdo zagisté předlo
ženýmgest, tím samým každého trestati, a podlé
uznání swého trest ten změniti neb zcela odpu—
stíti může.

Ze swatých otců snad toliko Tomáš! Aquin—
ský Wýslowně o církewních odpustcích mluwí.
Out ale zřetedlnými slowy náš o odpustcích smysl
potwrzuge, řka: „Někteří theologowé twrdí, že
nás odpustky ne trestů, kteréž ukládá Bůh, ný—
brž toliko těch pokut zbawugí, kteréž se kagící—
mu bud' od kněze neb od kanonických zákonů
předpisugí. Ale církew by nám udílením takýchž
to odpustků spíše škodila, než ku prospěchu by
la, poněwadžby oswobozením od pokut, kanony
uložených, daleko trest očistcowý na nás 11-—
walowalaf“ (Summa totius Theolog. Suppl.
Pars, Quaest. XXV. art. l.)

Papež gest neydůstogněgší a přední učitel
wěřících, a Wýpowěd' geho druhdy čistý. a pra—
wý gest smysl wšeobecné církwe. Žádnýt wšak
už posud papež neučil, žeby se skrze odpustky
toliko bywší trest kanonický odpauštěl. Papež
l..-co X. následugíeí učení Lutherowo, gakož—
to odporné učení katolickému zawrhl: „Odpusl—
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kowé těm, genž gich Prá'wě dosahugi, neslaužj k
odpuštění těch trestů, kteréž sprawedlnosti bož—
ské pro hříchy swé gsau dlužni.“

Posléz i wětšj (le theologů při učení o O(l—
pustcich k straně naši stogi. Giž Jan Gerson na—
Psal, že se odpustkowé na odpuštění ěch trestů
wztahugi, genžliy bud' zde neb w očistci trpěli se
měli. (Opusc. (le indulg. Tom. Il. Consider. ll.)
Řimský theolog Jan Karel Bossi dj: „Indulgen—
tia est remissio poenaz temporalís, quee post (.li
missam culpam luenda superest, extra Sacramen
tum facta ab eo, qui potestatem habet dispen
samli spiritualem tliesaurum Ecclesiae. Docent
theologi catholici omnes, esse Ecclesiae coelestem
quemdam thesaurum, ex meritis Christiet ex me—
ritis Sanctorum conílatum, cuius, cum promul—
gantur indulgentiee, fit distributio quaedam ad
inopiam fidel-ium sublevamlam, ut ipsis in promp—
tu sit pretium ac veluti aurum, quod Deo sol
vant pro poeun,quam ipsidebent.“ (Instit.Theol
Romee 1759. Tom 3.Lib. 10.Appendix pag. 221)
Téhož smyslu gest Natalis Alexander, Bellarmim
Taberna, Thomas ex Charmes, Laymann, Heym
bacli, Schwarzhuber, Schneller, Baur, Kol'lenetz,
Amort, Juenin, Minderer, Kollet, llabert, Tam—
burin, a drahně giných theologů, do gichžto spi—
sů mi se nahlédnauti dostalo.

B.

Dr. Brenner a theologowé smyslu gebo sice
prawi, žeby odpustkowé naši na odpor byli cir
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kewnj kázni a letoPisům Prwotnich Wčků kře
síanských. Gistol ale gest, že se dřewnj a ny—
něgši cirkew wsmeyšlenjg'swém o odpustcjch do—
bře srownáwá. Po wšecky časy geden a týž byl
w cjrkwi katolické smysl, že wěřjej negen wčč
ných, brž i časných trestů odpuštěnj uBohado—
sjci mohau. Ten toliko při wěcí té rozdil se
nalezá, že nyní katolické učení o odpustcjch Wj
ce gest wygádřeno a plně—girozwinuto.

Dle wyřčenj sněmu Tridentského „Bůh s
odpuštěnjm winy neodpaušt'j Wždy wšech trestů.
Co se ale tkne časného tres-tu, můžel člowěk skrze

zásluhy Kristowy Bohu zadost učiniti, když bud'
seslaných od Boha těžkosti trpěliwě nese, nebo
(cini, což kněz ukládá, anebo sám W něco do—

ln'ého se podwoluge, 11př. když postj a modlí
se, almužnu dúwá, nebo giných zbožných skut
ků působí.“ (Sess. XXIV. can. 12. iii.) VVedlé
učení toho tedy člowěk na negedné cestě sprawe
dlnost Božj pohnauti může, by mu časných tre
slů promínula. Z toho se ale zawřiti může, žel
i skrze odpustky sprawedlnost Boží ukogili můa
žeme, pokudž gen mljlenj odpustků těchto tako—
wé má do sebe wáhy, gako u př. to dobré, kte—
réž kněz w zpowědi anebo člowěk sám sobě
ukládá. Ukázalt gsem wšak, že církewni odpust—
kowé Oprawdu drahně wnitřnj ceny a wýborno—
sli do sebe magi, a protož gistě k ušetřeni hříšni
ka mandrosti a dobrotě Božj dostatečné příčiny
poskytugi..

Časopis p. Kotel. Duch. IV. 4. 3
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\V prwotní církwi se mimo pokání, w zpo—
wčdi uložené, iginítrestowé ukládali, genždruh
dy mnoho let, a někdy na celý 'z'iwot člowě—
ka trwali , :) wedlé zwláštních prawidel neb ka—
gících zákonů, (canones poenitentiales) wymčřo—
wáni 'byli. A Wšak treslowé tito byli \vlas'rnč
způsob pokání, lékarstwí k uzdrawení duše, lil-í—
chy zemdlené, a prostředek k dosažení u Boha
prominutí pokut časných. Swalý Cyprian žádal
od padlých prodané pohoršení weřegné pokání,
když ge ale wykonali, to předkládal učení, že
gim iBůh odpustil. „Qui sic Deo salisfecerit,
adíutus a Domino, quam nuper contristaverat
ecclesínm, lmtam facict, et coram Deo veniam
et coronam merebitur.“ (Lib. de lapsis.) „K ga
kému konci,“ dí ostrowlipňý Schwarzhnber w
dotčeném spisu swém '216. „k gakému konci
weřegné církewní pokání od biskupů neb kněží
ukládáno bylo? Prokázali gsem ze swčtlých slow
neystarších otcu, že se to sláwalo negen k od—
stranění daných neprawostmi pohoršení, nýbrž
obzwláštně proto, aby se dluh, gegž Bůh za hří
chy žádá, zaplatil, a podlé možnosti smazal.“

] tomu místo dáwám, že se w prwotníchča—
sech církwe uložené weřegné pokání bud' z část—
ky nebo zanplna odpauštělo, a sice bud' na pří
mluwu mučedlníků aneb pro welikau ochotnost,
kterauž kagící hříšník zwlášlních dobrých a po—
božných skutků wkanáwal. A wšak i při tom
se wždy hlawnč k spokogení sprawedlnosti bož
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ské směřowalo, gakož tato sÍowa zřetedlně do—

ličngj: „Patres Concilii Clouehoviensis, anno 742.
celebrati, aiunt ca. 26: Non sit elemosyna por
rccta ad minuendam vel mutandam satisfactionem

per iejunium et relíqua expiationis opera jure Ca
nonum indictam, sed magie. ad augmentandam
emendalionem suam, ut eo citius placetur divi—
DCCindignationis im.“

\Vprwotnjch časech wěřjcj odpuštěnj čas
ných trestů u Boha docházeli skrze weřegné po—
kání, pozdě-gi skrze giné dobré skutky, misto
kanonického onoho pokánj konané; nyni ho ale
docházegi skrze odpustky, neb Wýslownýmugi
ští—nimcjrkwe, že kdo před Bohem gest ospra—
wedlněn, a zwláštnich dobrých skutků wykoná
wa'n,časných pokut odpuštění u Boha docházj..
Protož dj papež Innocencius XII. W jubilúrnim
oznámeni roku 1698. „Doceatur p0pulus, quod
post remissionem delictorum, debitum tempora—
lis poznas, adeoque grave onus satisfactionis re—
maneat, quod copiosis elemosynis, rigorosis je—
juníis et longis ac dilficilibus operibus poeniten—
tise (ut veterum tempore christianorum factum esse
liquet ex canonibus poeniten'tialibus) aut horren—
dis pocnis purgatorii solvi deberet. Cum \'ero
talia inbere humana: infirmitati nimis grave i'o—
ret: ideo Vicarius Christi tales satisfactiones per
indulgentiasminuit.“ Tak tedy inyněgši odpust
kowé w prnw-é powaze a wlastnosti swé gsau do
stičinčnj spravedlnosti božské, tim toliko roz

. C
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dilem , že se to dostičiněnj, kteréhožby mdloba
lidská wykonati nemohla, skrze zásluhy Krista
& swatých geho dOpIňuge , a že odpuštění čas—
ných trestů, genž se gindy mlče udělowalo, ny.
nj slawuau Wýpowědi cjrkwe se wynášj a pogi—
štuge. Přiležilě napsal Jan KarelBossi na místě
swrchu dotčeném: „Quod poenitenlibus primo
concedebatur propter Martyrum preces, coppit
tribuí ol) eorumdem poeniteniiumfervorem inpoe
nis canoniois obeundis, deinde ob elemosynas,in
subsidium sive pauperum sive ecclesiarum eroga
tas a poenitentibus, quod prwsertim contigit see
culo septimo, mox etiam propter expeditiones
in terram sanctam , ac demum propter certaeali
cujus ecclesiae visilaiionem. Quibus causis, tan
quam gradibus, indulgemize, magnis ab initiis
profectae, ad nos manarunt.“ (Pars III. 11.V.
pag. 230.)

D. Brenner se sice za přičinau odpustků w
smyslu našem wolmi horší, a rádby dokázal, že
starožitni křeslané nic o nich newčdčli. Zdaž toho
ale dowedl? Zdaž igediné swědectwi wslaroby
lých spisech a w kronice cirkewnj nalezl, žeby
se časnj trestowé božštj odpauštěti nemohli anebo
odpauštěti neměli? Místa, kteráž on pi'iwozuge
proti odpustkům našim, wlastně se gich ani ne
týkagj, ani toliko o cjrkewnj kázni prwotnjch
Wěků gednagi.

Lepšjho powáženj hodno gest 10, což Fran
tišek Aloys Crabath, cirkewni kněz, _wdůkladném
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pogednáni swém: Disquisilio bistoricocrilica (le
indulgentiis. Pragae 1732 — o odpustcich pokládá.
Mysljř on, že odpustkowé půwodně záleželi Wod

puštěnj oněch kanonických pokut, že ale od osmého
stoletj křeslanského misto starého,pi'-jsného poká—
ni giné lewnčgši se ukládalo, a kdo se tomu pod—
robil, že sprawetllnosti božské tak učinil za
dost. gako ten, kdož ono těžké a ostré pokání
wykonal. Dle smyslu geho tedy odpustek gest
prominutí pokání, Wdřewnj cjrkwi býwalého, ale
\však společné s tau důwčrnostj, ženám Binh skr—
ze zásluhy Krista a swatých geho oclpustj ten
trest, gegžbychom oněmi (lostičinjcimi, twrtlými
skutky prwolni cjrkwe byli smazati mohli. Dle
zdání geho se nyní skrze cjrkewnj O(lpuslkyzča—
sných trestů božských odpauštj to, což se znich
gindy bud' celým neb částečnim prominutim ka—
nonického pokání odpauštělo. Pro lepši toho
rozum wlastnj geho slowa zde kladu: Indulgen—
tia est remissio pcenitentiaa, queepro peccatis Deo
reddi deberet, coníiclendo, Deum nobis et eam
poanam, quam per haec opera satisfactoria, olim
imposita aut a quibuscumque suscepta,delere po
tuissemus, intuitu meritorum Christi et Sanoto—
rum Suorum remittere. Saecnlis VIII, IX. et X.

commutabatur poena canonica in leviora opera, ita
ut, qui obligationem Deo satisfaciendi implere
volebat, non necesse haberet poenitentiam, a ca—
nonibns statutam subire, sed leviora Opera prze
stare posset. Ita et modo canonij poenitentiee
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leviora Opera surrogata sunt, quinproptereapm—
nitentia, seu satisfactio, Deo przestanda, qu'ceper
canonicam illam pmnitenliam implebalur, remis—
sa sit, nisi iis solnm, qui haec opera,inquae com—
mutata \est, uti oportet, exercent.“ Ztoho se wi
dj, že Crabatůw smysl gedno poněkud od naše—
ho wyloženj odpustků se dělí, gelíkož se ale dě
lj, žeř nedostatky swé má.

Pončwadž kanoničti treslowé dřewnj cjrkwe
byli způsob pokání, klerýmž se Bohu za zpá—
chané hříchy činilo zadost : tedyse člowčk timto
dostičiněnim zaslaužených před Bohem časných
trestů zbawowal, a cirkew mu toto dala na mz—
um: „Poněwadž gsi se přísnému pokání podro
bil, a sprawedlnost Božj s'e giž spokOgila: tedy
se žádných che trestů božských nemáš co ohá—
Wati.“ Gestliže cirkewmjsto onoho přísného p'o—
kánj giný, lewněgšj a přiležitěgšj způsob dosti
činění ustanowila: tedy tjm samým snadněgšj a
přiležítěgři cestu k dosaženj promínntj trestů bož
ských wěřjcjm otewřela. Tau přičinau nehud'
m]uweno, že cjrkew skrze odpustky odpauštjka-
nonický trest, nýbrž pro uwarowánj zmatkůao
mylů řjkati se má , že nyní cirkew přiležitěgšim
způsobem dostičiněni wygednáwá Wěřjcjm odpu—
štčni časných pokut božských tak, gako gim ge
půwodně ukládáním těžkého pokáni wygednáwa—
la. Nemůž Crabath tomu odpírati, že každým
od cjrkwe zřízeným dost-ičiněnjm, leč přisno gest,
leč lehko a pohodlno, odpuštění časných trestů
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božských se dosahuge. Proč tedy užjwá slo—
wa: conlidendo ? Proč neprawi, že konáním ".oho,
cožcjrkew k spokogenj sprawedlnosli božské před—
pisuge, na slowo :) rukogemstwi gegi w skutku
odpuštěni časných trestů božských dosahugeme?
Pokud člowčk soudcem gsa we wlastnj wčci swé,
k smazání dluhu swého před Bohem některých
dobrých skutků 'působj: toliko (lůwěřowati se
může, že mu z—aslanženjtrestowé časnj od Boha
odpuštčni budou. Když ale cirkew sama wýpo—
wěď činj, že se mu trestowé tito odpanštěgi; te—
dy se úplně gistoia milosti této podáwá.

C.

D. Brenner má za to, že geho ocirkewnioh
odpustcich smysl Wletopisech prwotnich stoleti
křeslanských pewný má kořen: ale nikoli toho
neprowodj. Že ejrkewnj odpustkowé nic negsau
giného než odpuštění býwalých kanonických tre—
stů, to se na spisech 'starowěkosti křeslanské ni
koli tak nezakládá, gako to, což gsme my o cir
kewnich odpustcich předložili.

Místa ze swatých otců, kteráž D. Brenner,k
předsewzeti swému přiwozuge, mlqu toliko o
zkrácení kanonického pokánj. Tak u příkladu
prawí Řehoř Nyssenský: „Pro ratione conversio
nisilliquoque pomaletempus contrahetur, adeo, ut
pro novem mmis in unoquoque grada vel oeto
vel septem, vel sex, immo etiam quinque tan-—
tum anni ponantur.“ (Epist. ad Letoi. c.!V.) !Di
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tolikéž sněm Lateran'ský čtwrtý: „Decernimus,
ut, cum dedicatur basilica, non exten'datur indul
gentia ultra annum, ac .deinde in anniversariode—
dicationis tempore quadraginta dies de injunclis
poenitentiis indulta remissio non excedat.“ (Can.
62) Co wlastně ta a těm podobná mista dowo
zugi? Dowodj—li, že náš wýklad odpustků gest
gkřiw? Dowodi—li, že nynčgšj odpustkowé nic
negsau než odpuštěnj býwalého kanonického po
kání? Ni to, ni ono z oněch mist zawřiti se ne—
může. Oznamugi toliko, že cjrkewnj praxis 2
strany ukládánj zadostičinjcjch skutků nebyla
\vždy stegná, a že gednau byl čas , wkterémž se
pokání, dle zwláštnjch kanonů hřjšnjkům na gistý
čas uložené, prozřetedlnč zkracowalo. Na těch—
to místech se rozpráwi o odpustcjch zwláštniho
způsobu, o odpustcjch, geuž byli toliko prostře
dek kdosaženi giných odpustků, kdosaženjpro
minuti časných trestů božských.

Nezapjrámř, že se wdřewni cjrkwi odpau—
štčl kanonický trest: toliko tomu mista dáti ne—
mohu, což D. Brenner proti nyněgšim odpust—
kům z toho zawirá. Zdání geho, žeby se od—
pustkowé Wsmyslu našem s býwalým odpauštěnim
kanonického pokání srownati nedali, a žeby ge
dno druhému stálo na odpor, Wkronice cjrkewn'j
žádného dokonce nemá základu. Ustrnuli na slo

wu indulgentia, neprohlédage k duchu učení cir—
kwe katolické a ke konečnému směřowáni kázně
gegi. Odpustek něgaké částky nebi celého po
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káni kanonického toliko tomu se udělowal, komu
zpráwcowé cjrkewnj saudem a rožeznánjm swým
dali gistotu, že Sprawedlnosti božské zadost uči
nil, a iu Boha odpustek časných trestů toho i
onoho žiwota dosáhl.

Při učení o odpustcjch cirkewnjch by žádné
nesnáze a žádného odporu nebylo, kdyby theo
logowé w patřenj na býwalé odpustky kanonické—
ho pokánj na hlawněgšj odpustky, na odpustky
wmnohowážněgšjm a Wýtečněgšjm rozumu slowa
toho nezapomínali, a kdyby wůbec, prw než na
hlédagi do bibli, do Spisů swatých otců, do sně—
mowuich nálezů a kroniky cjrkewnj, wnitřni do
brotu a spasitedlnost každého učení a ustanowe
ni bedliwč skaumali.

2. O třikrát čtrnácti rodech u sw. Ma

tauše I, 17.

Od Fr. X. Kostky.

U sw. Matauše W prwni částce článku 17. sto—
Ši: „A tak Wšech rodů, od Abraháma až do Da—
wida, bylo rodů čtrnácte. A od Dawida až do
zagetj Babylonského, rodů čtrnácte. A od zage
tj Babylonského až do Krista, rodů čtrnácte.“

O těchto slochh prawi Jan Adrian Bolten:
(Berioht des Matth'áus von Jesu dem Messias. Alto



522 Pog'ednáni

na, 1792. S. S.) „Ačkoliu Matauše třikráte čtrnáct
rodů se má nalezti, předce gen geden a čtyřidcet
se gich gmenuge, aproto geden scházeti se zdá,
o čemž Jarolím a Augustin giž podotknuli, ga—
kož i Porfyrius ztoho námitku wzal proti praw
dě křesíanského náboženstwjf“

Slowútný Kalmet prawi: (in Matth. ], ll.)
„Gakkoli wykládáš, gest se owšem třeba přizna—
ti, že se zde gméno gednoho krále nedostáwá,
aby druhá neb třetj třida ze čtrnácti lidi spoge—
ná se naplnila.“

Protož dáwá Kalmet winu Opisowatelům
(Matth. I, 17.), a má za to, že gest wyneehán
Joachim čili Joakim, syn Joziášůw, kteréhož pro
wyplněni počtu nadgmenowaného také do po
slaupnosti té postawil.

Swatý Jarolím (in Dan. Cap.I. initio) prawi
dle Kalmeta: „'WEwangelium podlé Matauše zdá
se geden rod scházeti, pončwaďž druhá posloup—
nost čtrnácti (Tsaoagaďezag)Joaohimem, synem Jo
ziášowým, se skončuge, a třetj Joachimem, sy
nem Joachimowým se počíná; což newěda Por
fyrius pomluwu působj (struit) cirkwi, ukazuge
swau nezkušenost, au se snažj obwiňowati Matan
še z nep-away.“

Tak i Brentano má za prawdě podobné, že
Joachim a Jechoniáš gest stegné gméno, a že by
Jechoniáš dwakráte státi měl.

Nacházj se skutečně čtení „Jozíáš zpiodilJo—
achima, Joachim pak zplodil Jechoniáše“ wněkte
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rých Wydánich pisem; gakož 1. we wydánjlite—
rau E. známém mezi učenými dle de Matthaei a
některých giných, ?. we filoxenosyrském přelo
ženj od Whita wydaném, a 3.\V Jerusalémskosyr—
ském přeložení.

Než co se dotýká filoxenosyrského přelože
nj, nalezl Adler totéž přeložení , W.němž čtení
nadgmcnowané gen W kragi podotknuté napa—
dnul (wiz Vers. Syriac.); ostatně Griesbach de
Matthaei, ano wšickni ginšj skaumatelowé pisem
sw. našich časů magi za to, že čtení to do běži—
cjho čtenj podlé Posudných prawidel přigmauti
se nemá. -

Čteme—Ii pozorně slowa sw. Matauše, nale—
záme, že u každého rodu poslaupnosti té stogi
.— zplodil, a zplození to že se potahuge na
pohlawj mužské. Až pak u sw. Josefa nestogi
Joxefpak zplodil, nýbrž: Josefa, muže Marie,
z njžto se narodil Ježjš. Dle těch slow nepatří
giž Pán Ježiš do počtu zplozených dle zákona,
aniž do počtu rodů. Gsau zde tedy gen uwede—
ni předkowé P. Ježíše ze strany sw. Josefa, geho
pěstauna. -— Aniž nás může meyliti slowo muž;
nebot gest známo, že za tamnčgšich časů hebreg—
ské slowo wm, řecké avan newyznamenáwalo gen
muže, nýbrž i zasnaubeněho, ženicha, gakož 1
T'-“.'.".\',yvvn negen ženu, anobrž také newěstu;
tož patrno gest z pozdněgšjho wyprawowánj sw.
Matauše částky 1. článku 20, gakož itaké skuteč
ně w Ethi0pském přeložení se wtéto částce člán—
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ku 16 a 20. nacházi (Wiz Bolten l.?fc.) , a sw. Ja—

rolím k článku 16 a 20 této částky dotwrzuge.
To wšak šetřjce widime, že ne geden rod

poslaupnostinadgmenowané dle prwněgšiho po—
čtu, ale giž (lwa článkowé senedostáwagil; nebol
giž ne 4-1, ale gen 40 článků máme odpočetše
Pána Ježíše. Ani tedy autočiště,kteréhož se nad
gmenowani slawnj Wykladatelowé uchytili, ne
může dostatečně gim zrozpaku wypomoci. Co
máme tedy o tom článku smeyšleti? Mělby sw.
Matauš zmeyliti se W tak lehaunkém počtu? aneb
sám Duch sw. , gehožto řizenjm pismo swatéby—
lo psánolJ Kdo to srnj gen pomysliti? Gaká tedy
pomocíJ Máme szti autočiště swé kusudné dů
mjnce ? Než důminky usudné w pjsmě swat. gen
zneydůležitěgšjch Příčinmagi mista míti dle zkau
matelů pisem , gá ráděgi prawjm, gen dle usta
noweni cirkwe sw. Wšeobecné; nebot gedennel)
několik lidí učených, byřby sebe moudřegšj byli,
lehce se zmeyli. Protož se držme slow se nachá—
zegjcjch w pjsmč sw. tak dlouho, gok gen možná.

To činjce gak si pomůžemeíJ —
SW. Matauš musil uwádčge poslaupnost P

Ježiše, rody tak uwésti, gak se obyčegně uwádi—
wali, aby každý znárodu židowského tehdegši
ho času i hned nahlédnul, že ]. Kristus skutečně

zpokolenj Dawidowa Pochází, :) že Oni gest dá
wno sljbený Messiáš; (což pak obšírně dokazuge
přirownáwage Geho žiwot spismem starého zá
kona —); nebot se dá snadno mysliti, že Židé dáwa
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gjce sobě na příští Messiášowě welmi mnoho zá—
ležeti poslaupnost tu také dokonale znali. —

Pro snadněgši pamatowánj nepochybně se
zwláště uwáděli osoby, které zgakéhokoli ohledu
byly mezi ginými znamenitěgšj, aneb 0 kterýchž
cos neobyčegného bylo powědomo. _—

Počet náš třikrát čtrnácte, dle podotknutého
gen gak říkáme náhodau se zdá srownáwati; wšak
ku pomoci paměti nemálo prospjwá; protožsw.
Matauš srownanliwost tuto rád podotknul. Aby
ale wyšel, gest třeba neyslawněgšich osob rodů
těch šetřiti. —

S Dawidem prwnj poslaupnost se skončuge,
aby bylo patrno, že Dawid z pokolení Abrahámo—
wa pochazi, kterémuž to pak zase slib byl uči—
něm,že zgeho polcoleanessiáš pocházeti bude.

Aby tedy pozdčgi bylo widěti, že se na po—
tomcjch Dawidowých slib ten wyplnil, nlusta—
wid gakožto kořen pokolenj swého zase býti gme—
nowán ; a geg počitagjce máme až na Joziáše za—
se 14. rodů. Slušně Joziáš dělj zase pokolení to,
kterýžto gako Abrahám a Dawid o čest a sláwu
Boží se staral tak sice, že oněm stogj psáno: IV.
Král.)íXIV, 25. „Bowen mu nebyl před nim král,
kterýby se byl nawrátil k Pánu z celého srdce, ze
Wšiduše swé, ze wši sily swé, dle celého záko—
na Mogžišowa, aniž po něm powstal gemu rowný !“

On dokonal w sláwě králowské národu ži—

dowského -žiwot swůg. Mimo to w I.Paralip. III.
část. mimo djtek Dawidowých wždy se uwádi gen
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gediný potomek až na Joziáše, kterýžto čtwero
měl synů; od nichž zase pokolení a tiun samým
poslaupnost Dawidowa wyrazila wčtwe.

Bylt konečně posledni zkrálů gmenowaných
před zagetjm Babylonským.

Poněwadž třeti třida poslaupnosti odJoziáše
gakožto neyslawněgšjho zoněch časů pochází, te—
dy bylo třeba geg gakožto kořen rodů od něho
pocházegicich zase napřed uwesti. —

Rozděliwše dle rozwáženi toho posloupnost
tuto na tři částky, giž nemáme žádné těžkosti w
slowich sw. Matauše; gest pak poslaupnost ta ná
sledugici:
I. 1. Abrahám I. 1. Dawid I. [. Joziáš

2. Izák 2. Šalomaun 2. Jechoniáš
3. Jakub 3. Boboam 3. Salatiel'
4. Jůda 4. Abías 4. Zorobabel
5. Fares 5. Aza 5. Abiud
6. Ezron 6. Jozafat 6. Eliakim
7. Aram 7. Joram 7. Azor
8. Aminadab 8. Oziáš 8. Sadok
9. Nason 9. Joathan 9. Achim

10. Salmon 10. Achaz 10. Eliud
11. Boz 11. Ezechiáš 11. Eleasar
12. Obed 12. Manasses 12. Mathan
13. Jesse 13.'Amon 13. Jakub
14. Dawid 14. Joziáš 14. Josef.

Z uwedeného wyswětlenj gest widěti to, co
sw. Matauš sám prawí Wčlánku podotknutém (17),
že od Abraháma až do Dawida rodů gest čtr—



o třikrát čtrnácti rodech. 527

nácte; od Dawída (neprawi od Šalomauna) do
zagetj Babylonského zase čtrnácte ; a tolik též od
zagetj až na Krista. Neprawj ale nikde, že rodů
těch dohromady gest 42 ! !

Srownáwáme se W tomto počtu sDr.Ja.Gi
ijm Rosenmiillerem (Scholia in N. T. Norimber—
gm 1815.) gakož i sBohumjrem Olearem (in ob—
servat. sacr. pag. 30.) a s Storrem (dissert. in li—
bror. N. T. historicor. aliquot loea) dle uwede—
nj Rosenmiíllerowa.

3. W gakém pořádku má se přiměřené

cwičenj náboženské pro školnj mládež wenkow
skau stáwati?

Od Antonina Wendra, děkana We Wlašími, kniž.areib.
konsistorni rady &c.

Prawda—li gest, že pramen lehkowážnosti w ná—
boženstwi, pramen nemrawnosti Wětšjm dilem,
ba snad gedině Wzanedbaném aneb chybném wy—
ehowáni hledati se musi: nemůžeř izdruhé stra—
ny gináče než prawda býti, 'zeř dobré, přimě—
řené wych'owánj zbožnost a mrawopočestnost za
účinek swůg má.

Tyto pak wěci gsau, kteréž člowěka kaž—
dého pro sebe, kteréž obce celé, kteréž i občan—
stwa zemská oblažugi.
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Oddělenj wychowatelstwi, nimž aučelu toho
to přežádauciho se dochází, bez Wšj pochybno—
sti náboženské cwičenj gest, hned za prwnjho
mládí započaté. Agestit pro tu wčc předmět
tak Weliké důležitosti, žeby zwlást pastýřowé
duchowni, gimž swěřeno, w přemyšlowáni ——w
čjtánj o něm — w učenj sebe dálšjm dilem swau
wlastnj, dilem cizi zkušenosti“ -— nikdý ustati
neměli; aby takto powinnosti swé, kteráž —-ga—
kož k powáženi gest, tak isladké odměnypodá
wá, — bez weyčitek swědomi -- co neylépe
možná — a s požehnanými následky dosti činiti
w stawu byli; gelikož gim samotným část tato
\vychowatelstwi, gim cwičenj náboženské, gim
tedy blaho občanstew, časné i Wěčné dobro lid—

ské ku pěstowánj odewzdáno : aniž pak možno,
zauplna dostatečného dozorstwj tuto uříditi. *)

Medle, an pastýř duchownj Welikau tedy
wěc na se Přigal , z niž přísný počet mu nasta
ne někdy: nebudet mu zagisté newhod, když se
mu z cizi zkušenosti poukáže, kterakby lásku
k náboženstwi a mrawnosti w srdcích mladých
žákůw měl štípiti; což , že pastýřům a kateche
tům wenkowskýmbude k libostiij wíce se zdá:
čim nepořádné a ginák i k wypůsobenj těžké na—

...—_

*) Co že weřegná zkaumánj školnj do sebe magi, zkušenj ibez
mého připomenutj znagj; :: ta ke wšljpcnj zbožnostiammw
nosti nikoli neslaužj.
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wštěwowání školy náboženské cwičení tuto prá
wě wíce obtěžuge.

Žádám wšak, bych nebyl z neskrownosti
obwiňowán, gakobych snad rádcem &učitelem obe

censtwa činiti se chtěl! Mámt gá wšecka poučení
o předmětu tomto na swětlo wyšlá dobře W u,.
ctiwosti; ihotow gsem, sám každé takowé ochot—
ně přigmauti &geho užití: - nemohu ,wšakso—
bě odepříti, abych wěcí, kterauž gsem mnohale
tau prací za dobrau a užitečuau seznal, mladším
w úřadě bratřím neposlaužil; W nabytá gich u—
mění práwě se důwěřuge, že dle potřeby, gakž
okolnosti udagí, pominou, co zbytečného, ado—
sndí, což zde toliko poukázáno gest, aneb čeho
by se nedostáwalo. A protož tedy :

'W gukém pořádku má se cwičení nábožen—
ské pro mládež školní wenkowskau stáwati, aby
prwnímu mládí bylo přiměřeno? —

Předepsaný Katechismus se zde, gsauc kniha
školní, za prawídko béi'e.

Na rozličnost w schopnostech , na dříwe na
byté wědomosti, na ponětí doma wsatá zprwu
nesmí se hleděti nikoli; nýbrž dítky co prázdné,
na počátku co stegně uspořádané tabulky bud'te
pozorowány, na které se něco trwanliwého na—
psati má.

Toho nižádný nemůže upříti, že se gim hned
zprwu zm'nnosti o Twůrci & o stwoření swělo
podati musegí. dříwe než se na otázku w knize
školní: Kdo wšecko stwořil? -— odpowědi žá—

Časopis p. Katol. Duch. IV. 4. 4
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dati může. Aprotož, co prwnj základ cwičenj
wnáboženstwi, historie biblická sto'gi, gegižlo
wýrazowé hlawni w dálšjm kráčeni s Katechis—
mem musi se spogowati; při čemž že maličti při—
běhy mnohem ochotně-gi poslauchagj, nežli ga—
lowéa nesrozumitelné otázky, a gich častěgi oh—
tjžné a geště méně srozumitelné wýklady , mal
katecheta geštč k lepšímu, že pozornost gich
hned spočálku zagme a náchylnost k učenj pro
budi.-—- Srdce pak takowýchto posluchačů prwnj
struna gest, kterauž katecheta naladiti musi; i
budiž tedy za hlawnj prawidlo položeno : že ne
wyhn-utelne' třeba gest, aby katecheta powždy
sám sebe dřiwe rozehřál předmětem, gegž mysli
přednésti, a proto nikrlý sobě nedowolil, bez
wlastni připrawy wynčowáni počjti. —

Giž pak gednage ostwořeni swěta, postupug
katecheta od hezžiwotných k žiwočichům nemz-
umným — od těch k rozumným smrtelnjkůnya
tak ponětj o neydokonalegšich tworech -- an—
dělích připrawug; kterýmžto gednánjm také tak.
poslaupně welikost a wznešenost Twůrce samého
se obgasnj. A gak přewelmi mnoho katechela
neprospčge, gakli maličké ohdiwowánim twůrce
Boha úžasem nad wznešenostj Geho a hlubokou
uctiwosti pro Něho dřjwe naplnj, než poněti od
porná do hlawy se gim usadila, a dřjwe než po
citowé se záměrem geho nikoli se nesnášegjcj
srdce gich zaugali!
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Ted“ Pak řekne u p. Milé dítky, wynasnaž
me se , abychom toho nesmírně wznešeného
Twůrce s pokorau wíce se znáti naučili!

Tu třeba a)na wěci stwořené poukázati, b)
oswatých písmech star. zákona zminku činiti, aby
se stézka k wýkladu wlastnosti Božích proklestila.

Posledni Wěc tato nepodáwá-liž Příležitosti
gistč zdaleka newolané zmíniti se o zgeweni
Páně, o péči otcowské, pro kterauž nás o Wlast
nostech swých a o připrawách wykaupenj naše
ho wyučuge? -- I hned pak se učiteli nábožen
stwi pole rozlehlé naskytuge , na kterémž wolno
mu pro dítky krátké přiběhy rozsazowati, znichž
Wloslnosli Boží W katechismu znamenané sezna
ti, sWčtle schopiti, &tudy do paměti hluboko
wtisknnuti imohau i musegi. Zná-li katecheta
wěc tu nnstrogiti, aby příběhy takowé ze žiwo
ta lidského wybral, anel) alespoň na něg oln'á—
til: i pro dálší léta ditek ——s obdiwowánim a
nctiwosli, kteréž w srdcich gegich zanjtíl, spolu
také lásku k dobrotiwému :) mocnému Twůrci

rozžehá, a prawau synowskau bázeň štčpuge, kte—
ráž ge bude zdržowati, aby se Mu neznelibily.
A gakýž to prospěch pro nábožnost &mraw—
nost _- prospěch ceny nemalé! gaká to spo—
moc pro cwičeni nnsledugici! „Mocný ten a do
brotiwý stwořitel tomu chce“ — „On to pravá.! “
——ó! žádné napomenutí, žádná domluwa, žádná
pohrůžka, žádný trest nenahradj účinek slow ta'-ch

\! v v_ 'eprawdowe :) laskaWc pronesenyc .
. o
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La'fkai wšemu wěřj , wšcho se naděge, u
gišíuge Apoštol sw. Pawel.

K auplněgšinm wyswětlowáni wlastnosti Bo
žjch opatrowánj prwnjch lidi wrági — gich pád
_- gich' wypuzenj — Abel ——Kain a t. d. pře—
wýborné pomůcky podáwá; gakož se takto i w
biblické historii zárOWeň s katechismem pokra—
čuge.

Po takowé připrawě přigde se w katechismu
na otázku: „Co gest Bůh?“ &odpowěď gegi,
kteráž nikoli není a nesmi býti gen prohozená,
chladná definici; nýbrž Wýraz wrauciho pocitu
a klanění, obdiwowánim, uctiwostj a láskau 'ze
srdce wynucený.

Žel neni to wěc má, tuto opotřebě wýkla
du slow zatmělých mnoho mluwiti, netřeba při
pominati.

Uwod a wýklad otázky lmedky nasledugjcj:
„Gak byla duše člowěka stwořena? “ ktomu má
zaměřiti, aby u ditek pocit gegich wlastni důstog—
nosti wzbudila a rozmohlo; k čemuž se takédo—

bře hodi, an duši lidskou podlé bytosti Božské
klade. Lahodit to zagisté člowěkn obyčegně, řek—
ne—lise o něm, že se mužům slowútným podo
bá: i nesměla—ližbyse marnůstka tato u djtek we
wznešenčgši , úrodněgši cit přctwořili, w cit, ga—
kowýž na budoucnost gich prawýmendělem stráž
cem by byl? Zdržugi—li se lidé pro způsob
nost, pro počestnost chyb a wýsluplďu,bogjce se
poklesnauti W tom , což sluší: ó! nelze gináčev
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než žeř swčdomj podobnosti s Bohem mnohem
zewrubněgši , mnohem záslužuěgšj zdrželiwost
wywoditi a wneohebné žiwota prawidlo utwrdi
ti musi.

Nesmirná tato wznešenost duše lidské má se

djtkám nábožně 'a s wraucnostj, -— má se při
každé-šetrně k hlawnimu aučelu měřirimu kate
chetowi přečaslo se uaskytugiej příležitosti na
srdce klfnsti; :) nemělo by se “ cwičeninikdýdá
le pokročiti, l_ečse přeswčdčenj nabylo, že po—
čz'ntečučoswětlowaná ponětí, p0znz'mi a city se
způsobem, gnkým maličti smeyšlegi a pociřugi,
akoby sdruženy :) dokonale sgednoceny gsau.
Pěkné, kratičké průpowědi, gakýchž se při ta—
lcowém wyučowáui —- co wůbec powčdomo ——
nikdý nedostáwati nesmi, tak se djtkám předne—
sle, aby se w nich hezky znaly, gen oukolem k
učení z paměti nikdý nebuďte! --—

Tuto pak zastawil gsem obyčegně u wyučo
wáni, aněkolik dní zaplnil Wyprawowánjm krát—

kých přihůhů, opatrně tak wybraných, aby we
směs s přednešeuými wčcmi w dokonalém byly
spogeni. Při tom uawádčlgsem dítky, schopno——
sti gegich, náklonnosti, a wadymrawnj dobře před
očima mage, aby samy usudek swůg,rprogewily;
čímž gsem sebe nepřigemného nfytýkáuj a trestá—
ni chyb a poklésků gich zbawil, powždý to tak
nastrogiw, aby práwě na dítě chyhugjcj otázka
připadla, na njžto odpowidánim by donuceno by—
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lo , samo swau chybu wyznali, a tudy samo se
pokárati a polepšení si nmjniti.

Metla se pomalu docela \vyhoslila ztřjdy mé.
Při prowiněnjoh něco těžších -—když se dři—

we slawné utišeni bud' gen pohledem aneb daným
znamením nařídilo —- nasledugici, neboli tomu
podobné zwolánj nad miru prospěšné aučinkuge :

„Odjtě, nad tebau srdce boleti musi! tys te
dy tak nešřastné bylo, swému mocnému , tak do
hrotiwému Twůrci se zoškliwiti? Tak uešiastné,
krásnau duši swau zohyzditi? ——O ! kdo z wás
chtělby na místě nešíastn'jka tohoto býti? — a t. d.

Zwoláni to kdomluwám nad miru důrazným
pramen odkrýwá nikdý newysychagici, a žiwých
podáwá barew kwyznačeni ohyzdnosti, kterauž
hřích, — a milostnosti, kterauž ctnost do sebe
má; gakkoli se posud o trestech :)odměnách swč—
ta onoho mluwili gcštč nedá.

Po maličkém pouchýleni tomto kdálšiotáz—
ce w katechismu přistupugi: „Proč stwořil Bůh
lidi ?“ ——

An dítky poznaly, gakto wznešená duše
gegich, a gak drahocenné to pro nás dobrodi—
nj, že gi bytosti neydokonalegšj připodobňo-wati
smíme : žádná otázka gina nemůže uwede
na býti, kterážby k ožiweni wštipené lásky kdo
hrotiwému Stwořiteli a obdiwowáni Geholépe se
hodiin. Odpowěd' na ni tak mnoho látky k wý—
kladům, k úwodům we žiwot skutečný, k wábi
cjm a zase odstrašugjcjm přikladům podáwá, žei
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se ani prawdč podobalinemůže, aby něžná, gap—
ná srdce mladistwého křeslanstwa bez pohnulí
;) bez přeswědčení zůstala; zwláš'ř, an otázka

hnedky přicházegící hřích w obrazu přeohyzdném
před oči stawí, až srdce proniká.

Radosti newyslowilelné často gsem pocítil, Wi
dn, kterak po hlubokém stenu, nímž gsem místo
odpowědi , tak aby to učenci zpozorowali, zapl—
nil, negeden ze schopněgších budto swůg obli—
čeg rukama zakrytý na stolici položil, aneb wpo—
hnutí upřeným okem hleděl před sebe! takowéto
pohnutí bez použití minauli, byloby zrůdy se
nad spásou dílek dopustiti! Gel tu i místo, kdež
se křehkost srdce lidského odekrýti a mládeži
před přílišnau w sebe důwěrau wýslruha dáti mů
že, tak ale, aby srdce nepozbyla. ])ůkladů k na
učení tomuto gak bibličtí takiswětští děgopiso
wé i příběhowé ze žiwota lidského Wůbee pře—
hognost poskylugí.

Zde pak u wýkladu historie biblické spo—
geném, sneustálým poukazowáním na wlastnosti
přednesené, —- oniehžto při každičkéln ewičení
zmínka nenucená mělaby se činiti -- až ku po
topě swěta pokročiti, kterýto katecheta leňowal
by? Udalost tuto žiwě wyprawuge učiní, že
mráz půgde po dětech, a že přísnost sprawedl
nosti Páně gakoby zíragíce se zatřesau. Ayl gaká
to milá příležitost k upewnění bázně Božíwsrd—
cích gegieh, *tím příhodněgší , že hned otázka na—
sledugíeí ktomu wede, gak Twůrce ten není gen
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hrozný snad ukrutnik, nýbrž otec we wšem la
skawý, z lásky trestagici a milosrdensth činjcj.
Spolu pak se swatost Páně slabé mysli di—
tek tudiž auplněgi oswětlj; budaut sto, aby so—
bě laskawost, milosrdnost spřjsnostj a sprawedl
nosti myslily wsgednocenj,a tudy swatost pocho—
pily: čímž i wčdomosti gegich ibázeiiPáně bla—
hoPlodné činí pokroky. —

Prwié než katecheta opět dále pokročj, se—
znam djtky se zasljbenjm AdaniowiaAbrahamo
wi daným; wylož nowau wlastnost Božj-— wěr—
nost; a připrawiž djtky neydřjw na dilo spasení,
potom na děg geho a na děginu Spasitele samé—
ho. i na swalé geho učení.

Že se tady dítky nawáděti magi, aby wděč
nost zamilowaly sobě, a ctnost tu také konaly,
gakož i, že se krása a záslužnost gegj uWedený—
mi několika přiklady—takét i zodporné stránky
pOukázati má: sotwa bude třeba připomenauti,
an sobě i tu i Wkaždé příležitosti, ano Wždy
oky musi katecheta upřjtomniti, že péče gehone
má toliko po wěčném spasení djtek giti, alebrž
i po tom, aby ge w užitečné a blažené občany
wzděláwal. -—

Když takto maličtj oTwůrci wčcj weškerých
Wčdomosti nabyli: čas gest, aby druhau w Bož—
stwj osobu, Boha Syna seznali.

\'Yážnost wpohleduiwřeči, gakau by se zna—
menitost učení toho wyznačila — snadnost wdo
razuměni a wyhošlěnj w's'elikých dogmatických
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těžkostí,*) aby se pomatení ponětí předešlo, tak
přísně se od ketechety požadug', že Wtom od
ueymenšího upustili nelze.

O wtělení Krista Pána musí se gednati ga—
ko o článku wíry, o kterém ni neymenší pochyb
nosti míti nelze. Na neyweyš mohau geg něko—
lik krátkých prorockých předpowědí předcháze
1i. Radím Wšak wesměs, we wyučowání předněg—
ším, zwláši kde se historie biblické užíwá, aby
se děti uwykaly, Wýroky písma, za wyřčení Bo—

bráti a gim na slowo Wěřiti.
Při olázce: „Co se přihodilo znamenitého

před narozením Kristowým ?“ zdá se welmi uži—
tečnébýti wyswčtlení, wgakém spolku Jerusalem
byl sRímem, sNazarethem, sBellehemem, -—gak
10 wyhlíželo s římskými wládaři & národem ži—
(lowským, — gaká příčina, že María (lo Betlehe
ma přišla.— Tak i o tamněgších pastýř—íchřeč
buď činěna, &wůbec o Wšech wěcecll, kteréby
(lítkám cizé a nepowčdomé byly. Gá také,olší
mu, císaři & le'ndaři gebo mluwč, neopominul
gsem, o hlawě církwe, o weliteli nad zemí naší i
o Wládaři geho we wlasti této se zmíniti, snapo—
menutím, by sobě wčci ty zatím Pamatowaly. U

*) Auřad školního dozorce zastáwage zwlášinjm důznamem Dů
Slogué Konsistoři nedostatky gsem předložil, gaké gsem \\
wynuowáuj mládeže w náboženstwj byl shledal. Pro tu wě'c
od pj wyšlo napomenntj, kteréž se we Vernaljch r. 1823 Š. 8.
nacházi. \Viziž i Veru. r. 1817. N. V. a také r. 1811 N.
V. 11 g.
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činil gsem to, by gim pozděgšj učenj historické
lehčí bylo a patruěgši ; spolu pak také, aby ně—
které známosti o spogeni swém s oběma těmato
hlawama a sobcj zemskau nabyly; a mnim zagi
sté, že zacházky takowé negen proti aučelu ne—
gsau,nýbrž že i nemálo prospěgi; pročež gich pro
žiwot skutečný nikdý nepomjgjm.

Když se způsobem tím známost o poměrech
wěku toho i o smeyšleni geho předešle: ulehčí
se katechetowi wyprawowáni o narozeni Páně i
připadek geho znamenitě, a poučení mrawná sa
moděk se mu na srdce tisknaucj tim wolněgíi k
srdcjm maličkých se proberau, gesto rozuměgi co
se přednáší, a uwyklj giž budau, aby každé wy—
prawowáni na mrawy gich obraceti slyšely. U
diweni, milost, klanění se Ježiškowi g'nn podobné—
mu wslřic wyplápolá ze srdcigegieh; budaut pa—
stýře blahoslawili, že widěli Spasitele Wgeslech,
-- záwiděti budau mudrcům milosti, kteráž se gim
stala, an mu prwni dary podati směli, —-a budau
odhodlanost cjtiti, kterauž i ony by božskému dj
těti wše obětowaly,na čemž lpj srdce gegich djtěcj !

A zpozoruge-li katecheta takowé city a umí—
něnj, gež probuditi se snažil: bude-liž moci po
poučeni prahnaucim gemu na půl cesty wstřic spě
chagicim žáčkům ukogenj odepřiti? Neubezpečí—
li ge, žet i oni gistau magi naděgi čísti a dobří
zůstanau—li, spasitele toho někdy spatřiti? žet i
oni každodenně směgi mu dary obětowati, wda
ry, nad wšecko zlato země té Spasiteli přigem
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něgší; -—-dary, kterýmiž i sobě samým poklady
pro Wěčnost usiřádagí : poslušnost, lásku, ná—
božnost, pokoru :) t. (1. Libo—li, Odhal se tuto
blud onen škodný, gakoby darem chrámu učině—
ným hřích u Boha mohl se wyplatiti, aneb se gi
né mrawní wady O(lkrýgte; lépe wšak se ctnosti
žiwými barwami obrazte s užitkem člowěku z
nich plynaucím, a na swěllo gasné postawte, tak
aby si dítky bez pobídnutí samowolně umínily,
že oněchchtěgí se warowati, tyto pak konati be
(lliwě.

Aby wšak Wzbuzení citowé nezwrhli se w
křídla Ikarowa, aby na místě aučinných křesřanů
—-newywedl sobě Wnúboženstwí přepiatců: hez
ky Opatrně p_owždy se ku zemi snášeg, —-»po
hnuté miláčky w rozličné obzory žiwota lidské—
ho uwáděg, a nech, aby citowé wúmysly a ži—
wota prawidla dozráwali. Gakož při každém
cwičení, tak i zde Průpowčď onu neustále měg
předočima: Exempla trahunt. —- Dlužno pak ka
techetowi častčgi — zwlášičan naučení na žiwot
lidský obrací —- prawiclla mrawní, z wlastností
Božích se preyštící opáčiti, a snažiti se, by my
šlénku: „tato gest wůle Boha mého -- tořmu se
líbí“, ažwmawyklý půwab ku ctnostiudítek poz
wedl: gakož i naoPak „toto Bůh zapowídá, to se
mu oškliwí“ co bezpečnau pawézu proti hří—
chu upewnil.

() obřezání Páně může se zmínka učinili, gakož
0 obyčegi od Boha w starém zákoně nařízeném—
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a křtu našemu něco nápodobném: hned wšak
bez prodlení dálšjho se pokročj k wýkladu autě—
ku Syna Božího před auklady člowěka gediného.
— Kterak se při wšech předmětech, o kterých
mládeži známost auplnau podati neradno, i zwě—
dawost gegj powábiti nedowoleno, takto prozře—
tedlně pospj-šiti má: budet každému katechetowi
známo dokonce; gest wšak třeba, aby se wčc ta
před každým takowým připadkem dobře roz—
wážila a s učitelem grammatikálně opakugjcjm ná
ležitě o nj promluwilo.

Na dotaz, genž se tuto ditkám namítá, zná
každý bohoslowec odpowčdjti; &budet i dobře
slaužiti, ndagi—li se mládeži poznanáhla se zá
konem starým seznámeněgši prorocké Wýpo
wědi, na okolnosti dila wykaupeni na \vlas po
ukazugici. Dle zdání pak mého nebyloby nepro
spěšno, zučeni toho na mrawy obrátili, gak že
wpotřebňch našich —- po szwáni Boha našeho,
rozumem swým, užiwagice mohutnosti, genž do
nás gest, a prostředky dowolenými sobě pomá
hatí a zaufánj i powěry střici se máme: gešto i
sám Syn Boží prostředku přirozeného použil,
chtě-ge pronasledowánj ugiti, a tudy i nám při
klad zůstawil, gegžbychom nasledowali. Načež
pro wýstrahu Wýkaz nedowolených, powčrny'ch,
w lidském Wšak žiwotě často užjwaných pro
středků měg si tuto misto. — VVidělo—libyseWšak
za lepší, mrawnj tento předmět až k přikázani
prwnimu dochowati, gest o tom co gednati, kte
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rakže wšeliká usilowánj, ano Weškerá namáhání
zlých lidi, bud'tež si gakkoli mocní, marná gsau
proti usauzeni a řízení Božímu: — neni-li libo,u
příležitosti této whodné ,obgasniti maudré a peč—
liwé wedenj tčch, genž Bohu milj gsau, a důwě
ru Wně obžiwiti.

As gako nadliěžně tuto připomínám, aby se
příležitosti, kteráž se u přednášení žiwota PJ. K.
zde krátce poukázaného naskytuge, použilo, amlá—
deži k pochoPenj a porozumění wyznánj Apoštol—
ského po částjch, gak se w historii pokračuge
napomohlo.

Otázka dálší: Co wime neyznamenitčgšjhojo
mladosti Ježjšowě? odpowědi zagimá, z nichž
prodítky mnohostranná poučeni wyplývýagi. Pro
mrawy gich W chrámě -— pro užitek, gegž dobří
towaryšowé podáwagi, a naopak — pro způso—
by po domácku a na wenku --- pro chowáni se k
rodičům, kpředstaweným a t. d. ——pro pilnost
a bedliwost we škole i mimo ni: pro wše totomá
zde katecheta zrcadlo před rukama, kteréž aby
mládeži předstawil, a gi k potřebě podal, nesmi
meškati; anohrž snažiti se, aby \'Vykupitele W
ctnostech geho djtěcich gakožto milowánj a nasle
dowánj na neyweyš hodného předstawil gim.

Prwé pak než geště Ježjše při křtu geho
gakomuže uwede; nechat mládež Jana Křtitele, co

předchůdce Páně sezná, a zwolánj „Eyhle berá—
nek Boží“ srozumi.
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Může! se gi tu o počátku beránka weliko—
nočního neyhlawněgšj řjci, což katecheta w Li
blické historii až k wygitj z Egypta dowede:
i zgeweni Janowi daně: a duchem swatým napl—
něn budea t. d. třeba bude podotknauti; musj se
wšak způsob křtu tehdegšj i řeka Jordan oznámiti.

O postu a pokušenj Kristowě ostrowtipně
gednati nechtěg katecheta : raděgi po wypra
wené udalosti -—o poloze chrámu a na wýchodu
obyčegném způsobu střech podotknuw — beř se
k poučeni: gak se dítky W'čas pokušení wnitřnjho
i zewnitřniho zachowati magi ; při tom schwalug
prospěšnost průpowědi z pisma , co ochrany w
pokušenjch , uwed' příklady ze žiwota skutečné—
ho , a neobmeškey utěchu wléwagici poučení o
andělu strážci přidati, při kterém naše česká,
pěkná a wšem dětem známá píseň: „Andčle Boží,
strážce můg“ neypřjhodněgi se wyložj.

Otázka Wkatechismu ted' nadcházegici : „Kdy
počal Ježiš učitiť“ aby se chladně toliko a bez
dušně gen prohodila , ani možná není. Onat ga—

koby dwéře k náboženskému cwičeni o Wjřeotwi—
rá a syna Božjho gako učitele člowěčenstwa zna
mená. Neni tu místo, kde se základ wjry, zá—
klad nepohnutedlný položiti má?

Djtky poznaly Twůrce, učily se Geg milo
wati,ctjti, obdiwowati, Gemuse klančti a Geho se
báti; počaly o wtěleni Syna Geho známosti na—
býwati, Geg co djtě milowati a t. d. — ted' tedy
nechat Geg katecheta co učitele lidstwa předobra
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činného slawně prohlásí; al ge se saustawau spa
senj seznámí, kterauž Twůrce založil, a Syn pak
prowedl. Nesnůze, gež od prwni doby naroze—
nj swého strpěl, drsná připrawa pro auřad ten
učitelský, gjžto se podrobil, maudrost, kterau
se při zwolenj prwnich učedlnjků řjdil, obtíže,
gežto po cestách za wyučowánjm swým kona
ných snášel, čistota duchowni, ze wšech činů
Geho wyswitagjcj , přjwětiwost a láska, kteráž
u prostřed newděku , nenáwisti a stíháni při
Geho gednánjch se powždy stkwj -- neustále ka
techetowi nyni Před očima buďte! Wěci těchto
dále pokračuge použiwey, aby srdce ditek wdě
kem, láskau, úctau, wjrau a dowěrau k Spasite—
li naplnil; a slowa Geho: „Nechte maličkých ke
mně přigjti““) neodlučitelně ge ijm nawždy
spogi.

Newděčnost židůw, gich zaslepenost, kate
cheta důrazně na srdce mládeži wlož, i ptey se
gich: kdožeby tomuto Božskému učiteli, genž pro
spasení naše na zembyl sestoupil, genžtak milost—
ně a neunaweně pro naše dobro pracowal , a ho—
tow byl (nechíi někdy hrůzoPInau změnu wběhu
žiwota Geho, totiž Umučení Geho gako ze wzdá—
lj zhlódnau) skutek. wykaupenj swého aučeniswé
i krwj wlastni zapečetiti, kdožeby směl mu wi—
Py na slowo, —- poslušenstwi na každé pokynu

*) Slowa tato nade wchodem do školy Wlašjmská na tabulce
mramorowé zlatými literami napsána se nalezagj.
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tj odepřjti? — Takto aneb podobným způsobem
gest třeba, aby se zárodek ne slepé, :) wšak
bezwýmjnečné wíry zaurodnil; zde i lze pošeti—
lost lidi na weřegnau hanbu wystawiti, lidj, kte

s odwahau trestu hodnau wyřčenjBožskároz
umkem swým posuzowati se Opowažugj; lze
tuto mluwití s Pawlem o podrobeni rozumu, o
potřebě a zásluze wíry; lze mládež obklopiti šti—
tem neproniknutelným proti wšemu pochybowá—
nj, posměwactwj, newěře i Wšelikým oněm ge
dowatým swěta toho šjpům , genž na zahubenj
duši se pauštěgi. ]

Mládež má dále gádro wíry, má wšaki
osidla, gaké hrozi, seznati; a wtomto smyslu
-- kutwrzenj totiž základu, na něgž wira se 0—
pirá, prones se otázka hned nasledugjcj: „VVě
řili—li wšíckni WJežjše ?“ s takowau Widitelnau,

ljtostiwau rozpačitosti, aby mládež, Spasitele mi
lowuá, strachowala se, že odpowěď newypadne
dle žádosti.

Zwolánjm pak: gakže my štastni gsme, ač
gsme nezaslaužili, že do počtu Wěřicjch patříme!
aneb čjmsi podobným, budiž o blahu takowém,
o ceně pokladu gi tudy swěřeného poučena, a
taki o wěrném Opatrowánj, kterým geg po čas
žiwota p-ěstowati gest powinnař)

*) Snad-115: třeba ina to pozor obratití, žet' trwžnnj wyucowá
nj nemagj hodinky určowati, ale raděgi, že má ge po
hnqu a přeswčdčenj, gehož se šťastnědoslo, končili? Chwj
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Čím důraznčgi se toto na“srdce mládeži wlo
žilo; tim ohyzdněgšj progewi se gi zatwrzelost
židůw, igegich nenáwistizáwist, kterýmižnepra
wostmi ke wšem nasledugjr jm ukrutnostem na P.
Ježíši spáchauým pohnánibyÍi: Ay! gaká to roz—
milázáminka, pod kterau tyto w každém skoro sta
wu lidském rozplemeněné ohawy zostuditi, :)
plody gegich wdčgině Ježjšowě — spoukázánjm
na Kaina, na syny Jakubowy, iw obecaém žiwo—
tč ohledati, a spolu sjmě swornosti, přízně, pij—
wětiwosti a ozhotuosti k giným zosjti lze gest !—

Gakžby neměly mladé newiňata zhroziti se,
slyšjce dále, kam až hněw a záwist židy přiwe—'
dla, ktomu totiž, aby Ježíše, po gehož každič
kémkroku stopa dobrodini, 5101311swaiosti po—
zůstola, zawraždili! A gakžby neměl katecheta
přek—wnpugjcjhozhrozeni horliwě se chopili, aby
podrážděnou giž oškliwost khněwu a záwisti na
neyweyš roznjtil &sesilil k trwa'mj stálému? —

Od této pak doby katechetowi důležitost
powinnosti té pořád wzrůstá, aby na gednáni di—
tek pilný pozor měl. Každé poblauzeni od toh o
což práwé gest, gok se ho dondi, musi gimp
wytýka-li, na wěci přednešené se odwoláwu—
ge, a při tom z chybugjcjho úsudek nad sebou

le slawného pomlčan -- po njž kraličká lnranj, čili zpi—
sma wžatú průpowčď — ijwánj učgaké whodné pjsně škol
ní, &gichž uwáděujm až posud se skoro wesměs mešLů, ——
aneb neobyčegná od samého katechety předřjkáwnná modlit
bu mělaby cwičenj skonáwuti.

Čumpis p. Kntol. Duch. IV. 4. 5
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samým wylauditi, by záhy znění sebe samého,
nedůlkliwostswědomi, prawau bázeň boží, astud
z wlastnjho powědomj wzbuzowal , obsilňowala
rozmáhal. Láska k Bohu a kbližnjmu, ochotná
poslušnost přikazům Božím — _šlechetnosti a
mrawnosti gediné podpory buďte. Necwičenost
a nuceni gsau zdrogowé pokrytstwj, lži, za
twrzelosti a wšelikého zlého: tak práwě, gako
potupné anel') dokonce tělesné tresty při wynčo—
wáni tomto i cwičenj ináboženstwi samo nechut
né činí &zoškliwugi. *)

O přednešeni umučení Páně nezbýwá wíce
co říci; gediné snad, gak radno gest, o politi—
ckém stawu Jerusaléma, o neywyššim knězi, o
farizcjch & zakonnjcích, pakli se nestalo dřiwe,
wyswětliti, aneb dle potřeby“-opáčili; pak, že
neni dosti, aby se gen citliwost zapogala asau—
trpnost se Spasitelem wzlwudila: nýbrž raděgi,
aby se holné obdiwowánj wznešenosti Geho, Ge
ho nepřemožené trpěliwosti, Geho lásky i ksa
mým nepřátelům wraucně na srdce kladlo. Bez
wšeho pak odporu musí se progewenito wznešené
slowy Kristowými: „Dokonáno gest“ zawřjti, :)
důkaz. člowěčenstwi wykupitelowa zgewnau smrti
Gcho, .— důkaz Geho božstwjpowstánjm zhro—

*) W tomto wzhledn školy naše wenkowské až posud welmi
pozadu zůslúwngj: nbilelowé prawého anéelu auřadu swého
se nedochápali, & při trestáni gen metla zastupugo mjslo
laskawé přjsnosn.
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hupolidsku nemožným, potom učení onesprawed—
liwém pronasledowání, autrpnosi s trpícími, trpě
liwost Wsaužení, pokogné očekáwání smrti, at. d.
na budoucí hodinu odhodlati, aby se pak klidně
k ukogeným mohlo mluwiti myslím.

Potom pouhé wyprawowání o wzkříšení Pá
nřpřichzi'zí,když se bylo dříwe o nowě wytesaném,
péčliwč opatrowauém hrobě, i o ostatních W ka—
iechismu podotknutýcli případech dílem histori—
cky, dílem dogmaticky slušně promluwilo; z
kterýchžto \věcí obrácení na mmwy samo se pře 
destírá.Otázka:Kdogest Kristus? gentoliko
co následek z předešlého, nikoli gakožlo cos no
wého platí; gol glž Pán dětem znzim dostatečně,
:)nczbýwá wíce, než aby se patrně poukázalo,
že se známost into chce do pořádku odpowědi
w katechismu předložené uwésti pro Snadněgši
pmuatowání. dewnálě pak tutoho potřeba, aby
se dítky na příští J. K. poslední pozorny učinily,
přičemždotaz učedlníků: Kdyže se to stane? a
odpowěd' Páně z písma uwésti, nebude" neslušno.

Dříwe než se dále pokračngíce dílky 5 třetí
osobou whožstwí seznámčgí , měla sek tomu při
křtuPáně cesta připrawiti, gakož i při umučení
uwedením slibu oseslání utěšitele. Na to pako
skutečném seslání Ducha swatého gednati se po
čne, a dále rozloží se geho aučinky, které tě—
měřna způsob důkazu o wěrnosli Páně na swčt
10 wystaupí.

* a:
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Kdoby wšak za nankami zde Položenými u—
čenostswau—chtěl wykládaii, učení ta l'agemná wy

swětlowánjm a podobe-nstwjmi !(pochopeni připra
wowati: nesrozumitelným bude a zůstane; hudeř
mysl isrdce másti, a nadto itagemstwj zlehčj,
genž tagem'stwjm zůstati má imusj. „Tak wyřče—
nigest Spasitelowo , tak hlásali Apoštolé od Něho
poučeni !“ to bud' základem Wšj wíry, a také na—
wždy Zůstaň. Co o Apoštolowých prwé sloweeh
se zmjniw řekl gsem: to gak zde, taki při kaž
dem naučenj wíry misto swé má. *)

Na snešenj Apoštolské a geho eprawu , ge
što dílky přečast'o doma chybně w něm wyuč'eny
býwagi, má se ustawičnč ohled hráti.

Dále, zase w způsobu opakowáni ne wšak
nowého poučeni poslatu se k otázce: „Kolik gest
božských osob?“ A řekne—lipak katecheta : Oby
čegem nosi služebníci znak swé wrchnosti, wo
gácí swého punownjlca, z kteréhož se poznáwa—
gi a t. d. tak i my služelmjei Spasitelowi, zna—
meni máme, dle něhož gsme k poznání, znameni
totiž kříže , kterýmž i dále weřegně wyzuá
wáme , že druhá božská osoba a t. d. ——sezná

mí tak djtky s přičinau, pro kterau se znamením
kříže znamena-íme, gakž dosti gest; gen mu uda—

*) Gest třeba připomenanli , gak se domnjwlun, že kateche
ta gíž dřjwe neopomiunl o ucenjch wíry něco promluwiti,
hned když Ježjše co učitele nwádél , i že nápodobnč
někicrě zázraky přednesl, gež On před smrtj swau i po 2
mrtwých walánj byl učinil.
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ti zbýwá , proč známky té neloliko weřegně
gako wíru swau wyznáwagjce , alelu—ži pro se—
he modlice se, zprwu i na konci, pak i při
želmz'mjchužjwáme. Spolu pak nebude snad ani
záhy tuze ani pozdě, mládež na tomto místě o
pozdrawenj kaloljkům obyčegném: Pochwálen
bud' J. K.! a odpowědi na ně poučili. *)

Bud“ si giž dřjwe aneb pozdčgi , přigdauza—
gisté djlky W známost o rozlržkách W křeslem—
stwu. Začasté stane se to k gich škodě náram—

ně. Protož není toliko radno., ale i dlužno, aby
ge o tom katee-hela poučil w tom čase, když ge—
šlě sto gest , aby gim newypudltelnau oškliwost
z bludů w náboženstwj, & s ni iau'trpnau sná—
šeliwost pro lJl'andjcj wštipil.

Negednal—likateehela o Petrowi &druhých
Apoštolech a) u příležitosti. gicll wywolenj, 5)
při sběhu utrpení, aneb a) po wzkřišeuj spasi
telowě: nyni tedy Wýrazné slowo: Kataličtj
křesťanépřičinj, aby o hlawč cjrkwe, 0 dané gi
moci, o hranách pekelnýeh, o odpadlstwj mno—
hých křešlanů , o setrwánj w zaslepenosti stru
čně &gádrně tak mluwil, aby dítky giž z hlasu
cenu cirkwe katolické, štěstí to , že náleže—
g', a spolu i powiunost seznaly, která ge zawa—
zuge blaudjcich ušetřiti, ge milowali, a za ně

.) Gak potřebné gest pom—.enjtoto, sám každý nahlédne. ge
što i lidé druhdy sprostčgsj , za toto pozdrawenj se stydčti

a na mjstč geho lichých poklon užjwati yočjuagj. ,
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se modliti; posléze pak , by se dozwčdčly 0 ne
bezpečenstwí, do něhož marnými hádkami owí
ru, gakož ichladným swých nzibožných powin—
ností plněním spasa duší našich uwrhuauti se může.

Zdánliwým, a wšak potřebným pouchýle
ním tímto ulehčí sobě katecheta odpowěď na
otázku nasledugící & wyswětleuí ponětí o církwi
katolické.

Co se swrchu za podotčením Říman t. d.ře
klo, může se tuto znowu říci &mládež může se
scírkewní poswátnau ivládau — pokud sluší -—
seznámili, aby negen wnitřnj ohcowúní wčří—
cích, ale iwnéšnj gich spolčení poznala. *)

\'Vnilřní ohcowání musí se o něco wíce ol)
gasniti, aby se otázce: „\'Všickni—lilidé nmruu ?“
s připogenau hned utěchau ze wzhledu na církew
katolickou, místo uhodlalo. I oočistci wiomtóž
ohledu wolno tu promluwiii, třebal olázkn ge—
ště na předmět ten neuwedla.

O čemž pak dítky, — nechli byly od rodi
čů, neb gináče ni slowa o tom neslyšely, -— giž
cosi tušiti, — co sobě giž napřed žadati musely
——i co se gim Wpředcházegívím učení , gakož

to prawda člowčku giž přirozená častěgi naskyt
o . , . . .-b10. o lom pro geglch auplne ukogení co o glstou,

*) Cožkoli se akatoljkům prawý smysl a aučel nenahljžongjm
směšné zdá, a gim za záměr posměchu slaužjwá :owšem lom
poli-ehj, aby mládež záhy důkladné Známosli nabyla? g“
kož se zmjnkao tmu dále w řeči () swátcjch a obřadech na—
sich zase Wrálj.
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oníž ni neymenší pochybnosti wnich wzniknauti
nesmí &nemůže, se gim progewí — totiž, že du—
še lidská gest nesmrledlná; nebol, „Bůh to zge
will“ Slowa: „Nebogte se těoh,genž zahígegítě
lo at. d.“ 00 plalno člowěku, aby a t. d.“ „[ uká—
zali se gim Mogžíš n Eliáš &t. d. mimo mnohé

giné každému bohoslowci známé Wýpowědi písma
wolno tu co důwody, ne nesmrtelnosti _—ale co
důwody toho, že Bůh to zgewil, umístiti a spolu
do paměti wtisknauti.

A takto katecheta došel hogného pramene,
oplýwagícího naučeními wíry i mrawů, z něhož
símč skutků dobrých giž prwé \vsaté geště wíce
zúrodniti mu možná ; o wěcech těch wíce říci, w
prawdě bylnby Wěc zbytečná, an předestřené tu
prnwdy sotwa se čísti mohau, aby se na mrawy
neobrátily; pročež stačí, toliko na pogednání o
wlastnostech božích poukázati.

Žel žádnému učiteli náboženstwí nenapadne,
aby o Způsobu trestů wěčných & odměn slowa
mnohá činil , za wěc gistau se může wzíti; nebi
dětem, pakli wraucně k milowání Boha ake kla
něníse Gemu wedeny byly, poznawše Geg co by
tost neydokonalegší — spogení sBohem neyslad—

odměnau, odtržení od něho neykrutěgším zdá—
ti se bude trestem.

A krásně pak za wšemi těmito naukami, as
gako auhrnkem gde snešení Apoštolské, na kte—
réž, gakž řečeno giž powinen byl katecheta po
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částkách poulcozowati, :) tak dítkám slowa od ro—
dičů naučená oswěcowati a obgasňowati.

Posléze po sestaweni wšeho, což se předne—
slo, gakož wůbec pro ulehčení Paměti přihodno
gest, kapitolu prwni zawirá. Tady hlawnich
nauk olaáčenj, mnim, že bez užitku býti nemůže.——

Tuto pak podlé rozměru muoholetau práci
uspořádaného z pořadj W katechismu zachowa—
ného wystaupiti, &cwičeni o neysw. swátostl, i
omši swaté scmto položili, za Wěc \velmi potře—
bnou Seznol gsem; ano byl bych se radě-gi W prw
něgšich létech i pokusil, těmto naukam při uče—
nj o utrpení Páně misto wykázati, kdyby se po—
řádek historický přiliš tjm nerušil.

Že gsem se takto od knihy školnj pouchý
lil, timto hodlám ospl'awedlniti.

Dle zawedeného pořádku našich weřegných
služeb božích, i kdyby radno býti mělo, djtkúm
zanedbání gich promineuti nenáležj, nýbrž ra—
dčgi k tomu přidržowány a na dobře zřízených
školách lťspoluobčtowa'mj mše sw. každodenně
wodjny býwagi.-— Imožná—liž, aby dítě, dokudž
konání sltlžbyPánč, obřady při tomi odčw zwlášt
ni se swými Wnáboženstwi geště autlými poně
tjmi srownati/neumj, po několikrátnim popaiřeni
na tyto gemu neobgasněné předměty nezůstalo
lhostegné? Geliž možná, aby zponenáhla wúž
nosti iuctiwosti pro službu boží a pro chrám ne
tratilo, newědauc co gíného počiti, nežli se dru
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by swými šeptati, &giné nenáležitosti tropiti? A
])yí i, gsauc doma lépe wedeno, tichost &sluš
nost zachowalo: můžeme—liž přestati na pisku
tomto, genž základem gest zdánliwé nábožnosti
gebo? Po stézce rozgimáni takowého mohliby
chom hezky daleko přigili; gelikož rozumizku—
šenost nám, břímě powinnosti té nesancim, na bo—
hatau zásobu poukazugi. Než segdčme se stézky
užproto nemilé, že se na ni se sterými wadami po
1deáme; a gediné na chladnost, lhostegnost, ba
i na neřády pohledněme , gichž w chrámich na—
šich skoro po každý den nám spatřowati.

Co dřiwe necwičenost &dětská powaha zplo—
dila, uwyknutjm dozráwá; srdce se pomalu kO-e
mu ledowau omkne , a než djtě w létech dospě
legšich učení o sw. swátostech a o mši sw. za—
slechne, gapnost geho pro Wěci ty dáwno gest
zamezena. Srdce, gel—štotak často rozum zawá
dj a pantů, srdce to, aby wnáboženstwj rozum
wedlo a nad nim panowalo, přede Wším wzdělá—

\vati káže potřeba. Tam, w něm se musi pla—
men obětní zažhnauti, aby poněti rozumu Ohři—
wal, oswčcowal, & úrodu působil; gináče newy—
nikne z m'nhoženstwj nic giného, než pauhé stu—
dené mudrowán'j, anoř denně saustawu swau, &

pokaždé k gistému zhoršení měni, nic negsauc
než třtina wětrem se kl'átjci.

Takowá pozorowánj , takowá zkušenost, tr
wám, nawrženau změnu W pořádku katechis—
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mu omluwi, a snad i gako užitečnau a newyhnu
telně potřebnau prohlásí.

A na tom se ustanowiw dále pokročjm. Pro—
mluwi—likatecheta, odděleni to prwni dokončíw,
a k nasledugjcj této wěci dobře se připrawiw k
ditkám 11př. as takto: „Dnes wám přináším ně
co welmi radostného! Ježiš, gemužto co božské
mu djtěti W gesličkách hotowy gste byly, wše
což máte milého, obětowati, gehožto nuaudrosli
a poslušnosti W Jerusalémč a w Nazaretě gste se
diwily, umjniwše sobě , že budete Geg na—
sledo—wati;ano, Ježiš ten, gehožto gste upřimně
zamilowaly, slyšjce, kterak wás k sobě wolá,
widauce, kterak krok každý dobrodinjm znamená
_Ježjš, nad gehož stálosti wutrpeni, nad gehož
smrti srdečně gse užasly, nad gehož wzkřišenim
gste zaplesaly, a nad gehožto na nebe wstaupe—
nim gste truchliti chtěly, domníwagjce se, že
wás opustil, Ježiš ten přcmilý, předrahý _- co
myslite dítky milé, kdeže nyni přebýval? Odjt—
ky! zaradugte se — tentýž Ježiš, gakož w ge—
sličkách ležel — gakož pněl na kříži, po každý
den mezi námi gest; můžeme s nim Wždycky
mluwiti, k němu se modlili a t. d.—-- a co wíce,
—- i můžeme s nim nerozlučitelně se spogiti,
gakož se pokrm a nápog s tělem spoguge, a t.
d. I wy geg, owšemř Wginém způsobu kaž
dodenně w kostele widjte; padáte před ním,
ani samy dobře newědauce, po každý den na ko—
lena — on wás tu také žehná — widjte gak ra—
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dostuau a nábožnau pokorau dospělegši křesla—
né přigjmagi geg,a t. d. _— přednese—li prawim,
katecheta toto, aneb cos takowého, ay! walně
srdce gegich roznjti, a sice netoliko na některé
okamženi, nýbrž na wždycky, a tudy sobě ce—

stu k učení o swátosti oltářni proklestj, prwé gi
co tagemstwj ohlásiw; a čim důrazně-gi přednese
řeč takowau, tim spíše na Pozornost posluchačů
swýchmalýchat se

O wyučowáni wšuk w nj zewrubněgi mlu—
will, proto byloby zbytečné, že mimo wětši
katechismus i mnoho giných zwláštnich otom
pogednúnj dostatečného swělla i důkladných na—
wedeni ktomu poskytugi. Gen at se nezapomene,
že se k skutečnému přigimáni dítky tuto geštč
nepřiprawugi; pro kteroužto wěc musí se dobře
na to ohled bráti.

Od učení toho způsobem přirozeným cwičeni
0 mši swaté nesmi se odlaučiti, i mát se zcela
a zewrubně přednésti, a při tom spolu o oděwu
kněžském, o swčtle, kadidle a t. d. mluwiti. Gak
se tu s posledni wečeři Pána našeho, na beránka
w Egyptě a oběti starozákonnj ohled berauc, (o
kterýchž wčcech mládež giž z historie biblické
známost mjti bude,) počíti má, netřeba připo—
mínati obšjrně, an to samo plyne ze sebe.

Geště Wšak než kapitolu tuto uzawru, dwo—
\věcpodotknauti musim.

Předně. Že negen zaslušno, nýbrž má—lise
wcřcgná i saukromni aneb domáci nábožnost po—
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Wzbuditi, žiwiti a roznjtiti , že newyhnutelnč
třeba gest, aby se (ljtky hned po učenj o sw.
oběti mešní i také o zpěwu *) W chrámě pouči—
ly, w něm cwičily, a se smyslem neyobyčegněg
šich pisni seznámily.

Tato stránka pobožnosti weřegné dobře za—
sluhuge, aby se na ni zwláštnj zřetel obrátil. Má
meř školy pro tanec, aby se půwabné, šwižné
pohybowánj těla zobecnilo a sauměr w ně uwedl;
máme pořádlcy, by se práce ručni a umělectwi
uchowaly ; máme wzory Pro (ljlny, ústawy k wzdě-
lání hudby, tak nazwaná Conservatoria: wšecky
Wčci tyto potřebné gsan irhwalltebné! Gen pak
obecné, společně a weřegné wygadřowzlnj nábož—
nosti wnitřni samo sobě, aneb na neyweyš ge
(linému warhauiku zanecháno, genluž o slowa, 0
smysl, 0 přjměr péče neni a aniž pak býti může.
Mládež učj se zlvčwugen po sluchu -—slyši pak ne
práwč — a nemůže ginúče než špatně pěti, nad to
geště slowům Písně a obsahu gegimu nic nerozumí.
O! gestiř k politowáni, že se slowa wšeho smyslu
prázdná,ba i(lokonce protimyslnz'l přemnohokráte
slyšeti musegi Wchrámě, kdež fgeden druhého

*) Wlétě r. 1830. předložil gsem Důst. auf-adu Vikariátnjmn
kralické rozebránj wěci té ku powáženi :: dálšjmn auřcdnimu
geduanj. luelze mi gínáoe, než up'rjmné žádati a přáti, aby
se ponawrženj to ochotně přigalo a brzce w skutek uwede
no bylo ! ——
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wzdělati má. Totol snad nelze nábožnoslj, aneb
službau dokonce Božj nazjwatiPI -— VVložil—liby
se wšak předmět tento pozt'šechnč mezi Před
měty školní: wzplápolá dogista ze škol, těch—
to gediných konservatorii náboženstwi mrawno—
sti, nábožnosii a weškerého dobrého — rozžžaté
tu swětlo w tisíci a tisíci paprscích i do osad,
bude po domácku se zdjlegjci neynižši třídy lid
ské osWěcowati, a smysl i sauzwuk polehku
na misto potlačeného nesmyslu a protiwného wře—
sku se usadí. A uwede-li se nad 10 geště akatoli—
kům dobře obyčegné i chwalitebné užiwáni pě—
senniků -— téměř Wůhec: nabude zagistépobož—
nost weřegná prospěchu nad miru welíkého. —
Dále musim přidati

Za druhé. Gak mile katecheta učení o
oběti přeswaté dokoná, bez prodlení před kaž—
dým swálkem, kdykoli se služba Boží od obyčeg—
ného řádu &giž známé doby pouchyluge, mláde—
ži každý obřad wyložiti a s cwičenim nábožen—
ským slaučiti, nemá sobě leňowati; kterážto Wěc

geště přjsnčgi se požaduge na mistech, kde aka——
tolických rodin neb dokonce osad stáwá. Gak

») Galgsem se wynasnažil, chyby we Zpě'wu zpozoroxvanézka—
zatelny kárati a Oprnwowali; Tak upř. na pozdrawenj ono
„Dominus vobíscum“ w řeči materské wždy se odpowjdalo:
„I s duchem sw_)"m.“ Wšecko wyswětlowánj i každé napo—
mjua'mj bylo nazmar. Počal gsem wšak s tim we škole -—
a hle! šlo to 111,i také dále mezi ostatnimi. Tak také po
wíce giž let školnj i chrámownj pjsné mládeži dáwám zpi—
wati & wnich gi cwieiti. _
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toho welice, welice třeba: giž prwé w pozname—
nánj gednom gsem progewil; přeswčdčeni ale, gak
mnoho tim dobrého wznikne, gak mnoho před—
sudků a powěr se tím udusj, i gak prawa-inábož
nost při tom prospěge: samo sebau se předestj—
rá. Gen wýkladowé 't'akowi nebuďte chladně,
ospale, a gako bez citu činění, aneb snaddokon—
ce učenými wtipnůstkami maštěni. Mysli, gaké
se we škole wzděláwagi, silných pokrmů ani ne—
potřebugi, aniž nesnesau, leč mléka přigemného
podey se gim.

Timto pak mním, že mohu připomenutí má,
což kapitoly prwni se týče, skončiti, a že bude
mi lze, o ostatnim obsahu katechismu, gešto
mnohem gest drsnatěgšj , bohdá, něco struč—
něgi přednesti.
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4. O škodách plynaucjch z německéhowy

chowánj české mládeže na našich národních, zwlá—

ště pak wenkowských hlawnich školách.

Zlístů *) Frant. Slámy.

Lis t I.

Nos praeďz'camus Christum cruczfíxum, Judaeís scanda—
lum , gentibus stultz'tz'am. 1. Cor. 1, 23.

An sedám, abych ti giž také o swatyni wšeho
uměni, kterak se W mladistwé srdce našich žá—
ků štěpuge, swé mínění napsal, pozdrawuge mne
wečernj slunce swým poslednim swětlem. Geště
se za ním diwám; neb těžko ge se strhnauti oku
pramene swětla. —- Ptactwo umlká, a dlauzj sti—
nowé opowidagi tmě noclehy. Ti stinowé —- a
ta ima za nimi, komu gsau míli, komu wděkP—
Sowám :) nočním drawcům ; krom těch ale chwá—
tá každý žiwočich ke swé domáci skrýší.

Mně ge ale ta tma se swými stíny také pro
10nepřigemná, že mi ony stíny na mysl wede,
genž někdy mému trhagicjmu se oku při posled
nim zacházenj mého slunce dlauhau tmu wěčno
sli ohlašowati budau.

*) Spisowatel nasledugjcjch řádků sepsal několik listů o wy
chowánj české m]ádeže na našich hlawnjch školách. Gedni
určeni gsau do Časopisu Českého Museum. Tyto, gelikož
gsm! předmětem i účelem Časopisu našemu přjbuznčgšj,zdč'
l"Sem tuto swe). duchowenstwem, žádagjce gich nestranné
ho ale i swčdomilého uwáženj.
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IKřesíanu gest myšlénka na smrt neweselá :)
trudná ; &přede může křestan zwolati : „Dobrý bog
gsem bogowal; Kristus ge můg ziskl“ Přede
se'křesřanu We smrtelných tmách krásné gitro
\věčnosti t'ozedníwá. Gak hrůzy plným slowem
musí ale smrt tomu býti, komu w té smutné .do—
bě wíra naše tmawé wýhledy na wěčnost negasní!

O drahý Kristomile! moblo-liž nebe swětu
nad náboženstwí wčtšího dobrodiní poskytnouti?
Gaký to bauřliwý žiwot člowčka takowého, genž
na negistých wlnúch pochybnosti Splý\-*age, ni—
kdež se břehu dopatříti nemůže!

Gak nesnesitelné parno wysmahuge kosti 0110
ho , gonž při horku \vezdegší bídy &nedostatku
pod břemenem křiwdy, práce abolestí kráčí,ne—
mage na swé stézce níkdež wětwí, by ho Chládek
owanul! Upig, příteli, blažené praménky, genž
se znáboženstwí na celé žíwé i mrtwé stwoření
r0zléwagí, a brzo—li neztratí sama krásná příro—

da swé půwaby; lidská společnost nhelní zá
klad swé bezpečnosti; pěkná díla umělců swé
křídelní měřidlo, ano swé ognsňugírí slunce?
Brzo—li nezboří se poslední chrám do pOpele :)ru—

mu nedáwno wypálených škol a nemocnic? Kam
se poděge lahoda žiwota? Co bude bez nábožen—
stwí zákon a každá malá i welka charta národní?

Směšné w poli nástraha k odstrašení zwčře; ale
giž u Wečer gi powalí gelem, a před switánímza
dupá gi zagíc. C0 budou bez něhopewnosti, leč
ohrady buřičů? co meč, než břitlcým nožem w



O škodách z něm. wychowáni české mládeže. 561

pěsti silných zbogníků? Podaří-li se někdy SWČ—
tu náboženstwi zlídj \vypowčdjii, al si to _učín'l,
ale zawjrage za nim gednau rukau cestu, al gen
druhau rychle po swých slownjcich sáhage,znich
Wýznamy: wěrnost, prawdu, swčdomj, přjsa
hu, pong, bezPecVzost,poxlušnost, řád, uxlá
du, práwo, ctnoxt, newinnost, milosrden—
stwj a na sta giných bez milosti wymaže; ne
bo't wšíckni tito andělowé půgdau za ním gako
wěrné dětí za matkau do wyhnanstwj, a lité fu—
rie: podwod, lež, ljchota, poclylebenstwj, roz
brog, těkawosf, u'zdor, zmatek, z.pauramez-vá.
zanost, zbrocleň,wilnost a ukruterut'wj pře
stěhugj se w rotách do gegich stanů, a teprw po—
zná swět koho z lidské společnosti wypowěděl;
pozná, že gest náboženstwi gednotliwému člo—
Wčkuicelému státu pokladem neyswčtěgšim a do—
brem swrchowaným, &kdokoli swénebo cizi ště
stí bez něho zakládá, že na písku stawi. Nemář
gistč ani neymiloslněgši srdce tolik lásky Wsobě,
aby náboženstwj přemílowati, nebo geho záslu
hy o lidskau blaženost, miluge-li toliko maudře,
přecenili mohlo.

A přede, kdoby tomu uwěřil, ani nábožen—
stwinaše, tento neystkwělegšj dar nebes, bez ne—
přátel neni. Newidimel sice nyněgši nepřátely,
aby nábožensth křesřanskémečem a ohněmpro—
nasledowali; k takowé zbrani dilem gešiě nemo
hau, dilem gi také pokládagj k swým účelům za
neužitečnau. \Vůbec se stařj anowi nepřátelé ná—

Časopis p. Kato). Duch. IV. 4. 6
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boženstwj našeho od sebe lak gako východ od
západu liší. Raz znáwagj se od sebe půwodem,
účelem izbranj. Staří protiwnjci kříže Kristo
wa pocházeli zobřizky, zpohanstwa nebo poz—
děgi zkoránu; 11ená\\'istgegichproti Ježišowiply.
nula během přirozeným zupřjmé lásky k gegivh
zákonům, modlám :) koránu. Kdyby se kázani
galilegských rybářů k zákonu a modlám aspoň
bylo mělo, gako měst ke hwězdám, bylhy
kříž pokogně wedlé (hrámu Ládina státi mohl;
ano sami žárliwi Aronowcí bylihy nowozákonnj
.občř, podlé řádu Melchisedeka, do počtu swých
suchých &mokrých oběti přigali. Kdyl' pak ge
dni pokogi i Wálce, černým i bjlým bohům chrá—
my stawěli, & druzi také neysměšněgšj thalmu—
disty s Mogžišem iproroky porownmi uměgj. Ze
wšak náhoženstwi naše, wycházegic nad oblohou
sWěta dušewnjho, kamkoli mezi pohany swým
paprskem zasáhlo, gako slunce hwězdám wšecku
gasnOst, tak modlám wcškcré půwaby &krásu
odgalo, ano i zákon Mogžišůw pouhým kwčtem
býti oswědčilo, klerý oprchali musi, gnk mile se
owoce znčho zplodila: to roznjtilo wšecky mi—
lownjky zákona i model proli křesřanstwu, 0
či tmě uwyklé nemohly snášeti tolik gasnosii; nc—
mohly ale -také trpěii, aby gegich od dělinstwi
zamilówané stářím welehné :) smyslům lahodné
náboženslwi iau nowotau do stínu zašlo.

Giného půwodu gsau nyněgši protiwnicí ná—

boženstwi. Nebywše sice n'ikdý křeSÍané, pachů——
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ze_gipředc wesměs zlůnn křeslanstwi. Nenúwist
gegich neplyne zlásky knúboženstwi ginému, ný
brž z pýchy :)z welikého přecenění wlastnjho roz
umu. Rowni dětem dospělým, kterým stnřjro
dičowé giž na každém místě, krom hřbitowa pře—
kzlžeg'j, zapomjnagi newděčně na wšecka dobro
dini, gež znziboženstwj zgeweného přigali, niče—
llOŽleč smrti :) záhnby mu nepřegice. Lišice se
tak půwodem swým i swé nenáwisti, rozezná
wagi se geště žiwěgi swým účelem od starých pro—
tiwniků kříže. Tito byli geště gako děti malé,
podwodu :) lsti neschopné, nemohauce sobě ani
pomysliti, žeby Bůh člowěka sice stwořiti, ale
sotwa že stwořeného, gako neytwrdšj otčím, bez
pomoci a bez zgeweni se opustiti mohl. Gegich
srdce chtělo gešlě milowatiimilowáno býti. Pro
tož bogugice proti kříži neměli širšího ůčelu,le
dn swé zamilowané oltáře ulu'lgili, kterým ta no
wota z.pnustau hrozila. Stál tenkrát gen oltář
proti oltáři a nedalo se nowému wyzdwihnauti,
aby se starý .nesesul.

účel zarazili sobě nowi protiwnici na—
šeho náboženstwi. Gim ge kříž gako obřízka,
korán gcko modla, ano každé zgeWené nábožen—
stwi welikau ohnwnoslj. VVšeckyoltáře po ce
lém swětě podwrailiti, gména kněze, chrámu, 0
běli u wečné zapomenutí uwěsti, totě ten gygan
tický účel, po němž tilo nowj ciklopowé we dne
wnoci tauži. Tážeš-li se, co chtj swětu na smě—
nu podati? odpowidagi: „Misto chrámů zděných

. o
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Ukážeme swětu chrám welebněgšj, gehož sli-eohzm

sama obloha, gehož swie'l slunce gest; zakompi—
smo a tradici nahradíme swobodnau wůlj; olla—
ře z kamene dosadí zíwé srdce člowěka, kdež
rozum, swrchowaný řiditel lidských činů, kaž—
dau hodinau kněžský úřad zastane“ Powažug giž,
příteli můg, člowěka, tak gakým ho we zpowč
dnici a wgeho neustrogené domácnosti spatřu
gem, gakým ho na wlastnim srdci sami, k zámut—
ku! shledáwáme, a powěz sám, kde nalezášw
letoPísich cirkwe nebezpečněgšich nepřátel kři—
ž„e? Že se prwé iisjcowé křesíanů mdčgi upáli'ti
a litau zwěři roztrhati dali, než by Krista opu
stiwše modlám se byli klaněli, nediwim se, wěda,
žeby do dnes, gakkoliw časowé gsau Wlažnj, na
tisice křesíanů spiš do ohně skákalo, než by se od
kříže božského wykupitele k modlám nebo k ob—
řízce strhnauti dalo. Což ge, medle, mrtwá mo
dla, což ge zákon, proii Synu božímu, protiDu
chu swatému? Clowěk nerád \vcházj we směnu,
kde se mu, geslli ne zisku, aspoň rowné za ro—
wné nepodáwá. Toho staří nepřátelé nešetřjce,
přišli kzahanbenj. Toho ale šetří tim opatrně
gi nowi proiiwnici kříže. Což může rozumu bý
ti přigemněgšjho, gako wyrazili se z okowů wi—
ry a smělým letem w oborách swých domněnek
horowati? Kdo počna gednau mysliti, sám na so
bě nezkusil, gak přenerad lidský rozum swau
gi pode gho wíry klonil A co Opět srdci našemu
lahodnčgšjho nad úplnau wolnost! Neklopotj obě
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srdečné komory člowěko wřelau (lychliwoslj, gnk
bypři zákonu: „Zepři sebe sám,“ také naklonno
stem těla pohowětř mohly? A gaké teprw půwa—
l)ymusi wočjch šetrného a zlatomilowného swčta

ten chrám naleznouti, gehož střecha žádné spr" 
wy, swice nižz'udných Wčcl, a kněží nigakého de—
sátkunežádogj! Gislě, příteli, ialo směna, kte
mu se člowěk sám mezi bohy stawi, srdcemprá
wo nepráwo rozeznáwá a wlastnim rozumem se
rozhřešuge, přewyšuge každé nebezpečens—twj,kte
ré od Kaifáše až do Juliána cirkwi hožj hrozilo.

A předcl bych ani ioho se nestmšil; ale
zbraně & taktiky nowých protiwniků Krista se
bogim. Gacj nedoukowé a slepci byli w tom o—
hledu staří nepřátelé naši proti nynčgšjm? 0
lmčm, mečem, ljtau zwčřj, násilím :) soudem snac
žili se, nebožata! modly swé uhúgiti a křesíany
k nim přilauditi. Utěšený to způsob k získání
lásky a důwěrnosti! —- A koho pronasledowali
staří? snad lláboženstijristowo? Nikoliw! To
liko geho wyznawače. Slepau wášnj rozniceni
ráželi gen owoce se stromu, nemohauce ubráni—
ti, aby strom Wkořenech nedotknutý, wko'ře ne—

porušený, dle swé přívod-y, tim hogněgši úrodau
letos se neobtjžil, čim wíce wlků a planých sně
tek wloni se mu bylo zoráželo.

To gsau nowěgši nepřátelé kříže gini mistři.
Znagíce se do lidského srdce, wčdj dobře, gak
wclice se každému násilí pl'oliwj, a ge za bezpeč

né znameni lže pokládá. Pročež nikoho mezi ní
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mi ncnagdeš, genžby proti náhoženstwi zb'nnč
u mečiřů hledal, nebo se domýšlel, žeby se ka—
mením uházeti a w ohni upáliti dalo; dokona pak
wyznawačům ani zlým slowem ubližiti, ani Wla—
sem hnauti nechtj. degich zbraň gest duchownj
:) toliko k nábožensth ne pak k geho wyznawa—
čům namířená. VVywrát'jme—listrom, tak znige
gich heslo, nikdo pod ním chladu wíce hledati ne
bude; odlxáučgice pak toliko pocestné z geho
stjnu, sotwa gich deset zapudjme, giž se dwadcct
giných w horku pod geho wětwe potěsná. Kde
studna a kde žízeň, tam se wody neubrání. I
studna se zaházeti i žízeň uhasiti musi. Proto no—
wi nepřátelé zgeweného náhožeustwi, podwrncu
gice gednák wšecky základy nábožná, nepomjgegj
z druhé strany žizni po něm, či lépe každému poci—
tu o geho potřebě Wšemožuauopatrnosljnndchá—
zeti. Aby křesi'anstwo žádného podezření w ně
nekladlo, oblékagi se gako křesiane', chodi bez
mála gako křesinné, ano i wřeči máš co pozorov
wati, aby ge od křesřanů rozezual. Rozprá
wěgiř oKristu suctiwostí, welebi gebo moudrost
i ctnosti; ale '1ztěch neypěkněgšich slow newy
wedeš sobě wzuešeněgšjho o něm ponětí, než že
byl synem Marie, plodem člowěka, & ——gim po
dobným mudrcem, kterýby za našich dnů, ne
mage potřeby předsudků židowských wíce šetři
ti, swau maudrostj gistě Welikého stupně sláwy
dosáhl. —— Ani náhoženstwi geho zřegmť— nohu—

nj, anobrž wyznáwngj swčdomitě, že; njm mno



O škodách zněm. wychowáni české mládeže. 567

ho dobrého nnswčlť-se rozšjřllo, srownůwngice ge
spohanstwjm wSech barew, :) uwažugice podi
wnau nestrannosti, co se gednim i druhým zlé
ho a dobrého na swětč způsobilo, gsau také sto
wyřknauti, že k—řeslanstwi předce lepši gest než
pohanstwi. Než opět newyplyne zcelégegich chwá—
ly žádný půtah o božském půwodu našeho nábo
ženstwj, leč to, že pouhým ]ešenjm, které se po
wystnwěni domu zbořiti, o tak dobře gako po
hanstwi do hrobů přestěhowa-timusi. Bo
gugice wtšpem neyostřegšjm, wýmluwnosti swo—
(lnau & rozumowánim neodolatelným uwáděgibr
zo ten hrzo zas onen článek zgeweného nábo
ženstwj w posměch, an se zatim o giný článek
hOrliwě ugjmagi, gakohy wšem potřebám duše
odpowidal. Negednau wrálice se kporaženému
článku zas geg zdwihagi, ze špíny cjdj, a wšeli
gak zastáwagi, aby opět tomu , o který se prwé
zasazowali, smrtelnou ránu zasadili , kdy se toho
od nich, gako od domnělých přátel, neyméně na
dál. Neygedowatěgši ale základy, kterými kaž—
dé zgewené náboženstwi podwrátiti se wynasna
žugj, nemohu zde zamlčeti, ač se wic, než žá
dám, šiřim. Přede Wším twrdj, že nenj žádné_
ho zgeweného náboženstwj potřebj; an rozum
sám dostačuge, člowěka k té dokonalosti do
werti, gakékoliw dle .rwě přjrody' dosíci mů
že. Hági swau saduizwlastnostj božjch, gak se
rozumem poznáwagi, itaké zděgOPiSů lidských
pokroků a bludů, okazugice chlubně na nyněgši
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wčk, w němž, prý, tolik newěry a neznabožstwi
se ualezá, než za Wěkůminulých, kde podlé $gc
dnoceného swědectwi historiků era w zgewené
náboženstwi tau neymenšj pochybuůstkau natr
howána nebyla. Za tauž příčinou uwáděgj za
druhé w pochybnoxt samu možnost něgakóho
zgewenj od Boha, nemagice za giné, než že člo—
wěk ani toho smyslu nemá, kterým by se k Bo—
hu & Bůh _kněmu pro nepostředečné zdělowáni
boží wůle oduášeti mohl; aniž také, kdyby gnké
zgewenj možné bylo, geho prawost a gistotu od
hladu a podwodu rozeznati umi.

Protož wyhlašugi wšecky duchem božím
nadšené muže manjm za podwodnjky nebo za pod—
wedené.

Ač pak po těchto dwau zásadách ničehož
„sewíce k wywrácenj zgeweného náboženstwi ne
dostáwá, nelitugj přede nowj.protiwnjci k'řjze
snahy ani. práce, aby také wjru hiftorickau
wskutečnost božího zgeweni zničili. Tudíž se
stawugj brzo domnělé odpory w ewangelickém
učení a děgopisu tak mistrně, že gedno druhému
odpirá, &sami wywolenj božj (by gednak možno
bylo) o wjru by připraweni byli; brzo ale, po—
stawiwše se na Wznešené stanowištč swětobčan

stwj (kosmopolitismu), widi W rodině Adamowě
na tisiceš'přepodiwných wěr, z kterých gedna
druhé odporuge , gedna druhau kaceřuge,a přede
sobě každá půwod z Boha a prawdiwost osobí.
„Nic,“dokládagj, „není gistěgšiho,gako io, že w
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Bohu odporu není ; a pročež ani w geho zgeweni od
poru býli nemůže. An pak w těchto wěrách Wšu—
dy z odporu na odpor padáme , gest patrno, že
ani 'gedna z nich z Boha bezpostřednč nepošla;
gelikož se bez rauháni o Bohu pomysliti nedá,
žeby, gsa otcem wšech lidj, gednomu toliko
národu , W gednom kautč swčta se zgewil, a mi
liony druhých země synů we tmě a bludu tápati
.by dopustil.“

An tak nyněgši protiwníci kříže z gedné stra—
ny potřebu i možnost zgewenj božjho upiragi,
gebo děgoprawnau skutečnost za přelud, za po—
wčry a klam W spisich i na besedách wzdělanců
směle wylilašugj; přewrhugi z druhé strany slo
wem i příklady každý ušlechtilý mraw a wšecky
řády , kterými se žádostí awášně lidské na uzdě
držely, zgednáwagjce si tjm, w .frdci člowéka
nepřemožitelněho podpůrce a spolubogownj—
ka proti zgewenému náboženxtwj. Ctnosti,ge—
gichž nebeské \vnady naši otcowé ani dosti spa
nilými barwami doljč'iti nemohli, potahugi se na
pořád před saudnau stolici rozumu, a neypřj—
snčgšimn wyšetřowánj podrobené, kladau se w
otázku, zdaž gsau tauženj a lidského milowáni
hodny? zdaž negsau okolnosti, W kterých od
nich ustaupiti netoliko wolno, nýbrž islušno? Ne—
prawosti obecnau oškliwost budicí nacházegihá
gitele i omluwy. Agako gsme prwé wíru zwlášř
na kořeně a w duši mrtwenau býti spatřili, tak
Opět mrawnost na základě se wywracj. Tobě
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příteli, znagicjmu se do plodin nowřgši moudro
sti nenapiši z té strany nic nowého anepowědo—
mého; ale k našim dobrým otcům, genž před
padesáti gen léty zesnulí, kdyby možno ble
mluwiti, ti by se wěci ze swěta docela giného
slyšeti domnjwali, gestli bych gim řekl, že se
nyni pokoře, gindy za matku ctnosti pokládané,
wšecka cena ušlechtilosti odgjmá. Toliko za po—
wahu nízkých duši, neznagicich se do wznešeně
důstognosti člowěcké, wyhlošuge se tato božská
ctnost; na proti tomu mluwi se o weliké potřebě,
aby každý člowčk, swau welikau hodnost uzná
wage, směle k Bohu se postawiw \vyřknauti mohl:
„Ty i gá gxme občané gedné mrawnj řjše, ge
dnomu mrawnjmu zákonu podrobeni.“ Tauž
měrou drží se stydliwost panenská pauze za zna
meni powčrčiwého, klášter—„jha wychowánj, (a
gakau wýznam : klášternj ted' myšlénkubudi, ko
muž neznámo ?) smělost ale 3 wšetečnost ano ne
stydatost wilná dochází ochrany, wýmluw, bai
podpor, gsauc za umění wyblz'nšena, kterým se
žiwot slodi. I poslušnost, která gindy wšecky
řády we státu iw cjrkwi zdržowala, padla wklnt—
hu. tak že gsme nedáwno za neposlušnost ob—
čanské koruny rozdělowati, & „rekownj my
slí“ naziwati spatřili. Giž to zagisté tak daleko
přiwedli nowěgší nepřátelé náboženstwi, že otáz—
ku Pilátowu: „Co gest pravda?“ také ktomu:
co gest dobré? obrací, magice za to, že ničeho
není, coby samo Wsobě dobrým, slušnýma spra



O škodách zněm. wychowánj české mládeže. 571

wetlliwým bylo. „Kdo, prý, mezi Arahylaupež
položí za zlé? kdo panictwí, gednoženstwí mezi
Turky za dobré?“

Aby pak wítězstwí stálého sobě ubezpečili,
newywracegí pewnosli a twrze křesíanů, nepálí
gegich písemní umluwy, lm ani kněží tolikéž ne
monasledggí, gako staříwyhnanstwím a mnkami;
ale swrchowaným posměchem, pomluwami, cti—
utrháním w tak hlubokau potopu a opowrženíge
swrhugí, že slowa ioděw žalúřních wěznů hned—
le wělší Wáhu &(lůwěrnost zbutlí, než řečaoděw
kněžský. Nemysli pak, žeby toliko na katoli
cké kněžstwo dotírali, to't ge arci w gegich očích
neywčtší nenáwisti hodno, a naň se až potud
střely gedem neyostřegším nekalené metagí; Pro
toř se žádnému kněžstwu zgeweného náboženstwí
gešlě amnestie nepodepsala. Daleko za zgewe—
ným náhoženstwím leží hlawní záměr našich ne
přátel , a kdokoli Před ním stogí, bud' že se giž
knězem, pastorem, rabínem nebo ulemau nazí
wz'n, překáží gim a musí s cesty.

W obecném lidu se owšem podobné nauky tak
zhusta nerozšířily; ale za to se mezi stnwywzdě
lanými den ke dni hlasitěgi i smělegi zdomácňu—
_u', a gen málo požornosli třeba , uhlídáš, že gim
i do lidu sproslého připrawuge se cesta. Co zna—
mená to přepiatá snášeliwost, která i mezi lidem
pokřikuge, že se brána nebes židům i pohanům
tak ráda gnko křeslanům otwírá? Co působí za
cliwy ta gedinká průpowěď mezi lidem, že nábo
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ženstwí gen pro Sprostý lid gest wymyšleno ? Gaké
110p otwrzení nalezá taž průpowěď w srdci sprosté—
ho člowěka, když wstaupiw (lo příbytku swého
předstaweného, podiwná města & geště podiw—
něgší zrcadla na stěnách spatřuge, obraz ale ukři—
žowaného nadarmo okem swým hledá, nebokdyž
stímže předstaweným na poli i na louce , W110—
stině i w kanceláři, ne pak W kostele, leč ku
pohoršení se potkáwá? -— Ale ku podmanění
obecního lidu, gak mile stawowé wzdčlaní do
newěry zasnowáni budou, wčdí naši nepřátelé
kratší a ])ezpečněgšícestu, než gest dlauhé wywra
cowáuí náboženských prawd. Oč se srdce zasa—
dí, proti tomu se hlawa nikdý dlauho nerozpaku—
ge. Gen tři kauzelná slowa: „štola a desátky
se zrušj“ potřehugí \vyřknouti, gen lid zpoxluš
nosti \vywázati, a spatříš, příteli! shrozným ú—
žasem, gak se ilid, ta až potud tichá woda
s gekotem přes swé břehy rozlige, :)náboženstwí
zgewené, aspoň na čas, gako swého nepřítele w
nenáwist wezme.

Co mám, příteli, geště přidati , aby se do
twrdilo, že církew boží nikdý geštč s nebezpe
čenstwím tak stmšnýmo'nezáposila, goko toto gest Š'
Mám okázati geště na mračna, genž se uwýeho—
du i na západu proti řádům státním i církewním
stáhla, a giž, pohříchu! swé hromy také do
zemí našich neyhližších sausedů na západu syr
pagí? Mám ti uwáděti wýtahy z řečí některých
sněmowen, nebo na gegioh čaSOPisy, &giné knihy
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okázati , w kterých se směle twrdj, že krom
rozumu není lmžstwi, kteréby se člowěku kdy
zgewiti chtělo? VVšeho toho ani slowem nedo—
tknu; gelikož Wěc zbytečná gest, tam na Opada—
lý kwět okazowati, kde owoce dost hlasitě geho
skutečnost dowozuge. Dost zagistézuwedených
řádků wyplýwá giž důkazů, že se na lodiKristo—
wu strašněgši nebezpečenstwi walj, než skterým
geště kdy zápasila. Negsau to sice wlny, kte
réby se wrchem do lodi přelj'wati hrozily; ný
brž gsau to wody tiché a k wjru táhnau,w němž
by lod' is plawci se pohřjžila; k skalinám plynau,
na nichžby se podlaha lodičky zespod rozrazila.

Pochybowati ale o konečném witězstwi cir—
kwe, nebylo by nic giného, než wlastnj newěru
wyzrazowati; a newěry chrání Bůh (začež mu
neskonalý dik skladám) i twé i mé srdce: ale če
kati snebc diwů nowý'ch ', aby prst boží swé di—
lo zázračně hágil , nezdá se mi wzdálené od po
kaušenj Boha. Bůh pomáhá weždy gen těm rád,
kteřj si pomáhagi sami; a pomoc geho až podnes
chodi po cestách přirozených neyraděgi. Ti te—
dy , které k swému dilu powolal, zdwogenau
silau o zachowánj náboženstwi proti geho nepřá
telům zasazowati se musi. Neprospěge Wšakwíce
pálení knih, klatba nebo křižácké boge wěcido—
bré; nýbrž tauž zbrani, kterau nepřátelé zgewe—
ného náhoženstwi cjrkew Podwráliti chtj, tauž
sami poraženi bud'te. Geli wšak swrchowaná po—
třeba , ahy muži nad giné oschenj Wkaždém ga—
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zyku soíislické mudrowáni našich nepřátel celau
silau poráželi, která gen při prawdě státi může:
nesmí se z druhé strany zapomjuati , že se tak
zgewenému náboženstwi gen půl a snad ani půl
služby neprokáže. Bogowati, nepřítele poráže
ti, gest potřebné, ano weliké a slawné zlé, \ 'ál
ka se wůhec gen pokogi k wůli che. Kdo po—
kog zgedná; kdo ho ubezpečj pewně; kdo ne—
příteli každau cestu do wlaslinapřed uhradí : ten
si získá slawněgši o wlast zásluhy , než kdo ne
přítele byl gen porazil. Tak, drahý Kristomile,
saudim gz'ui strany náboženstwi. Get třeba, aby
se perem i hlasem mocně proti nepřátelským úto—
kům hágilo; ale wětšj zagisté služba se mu pro—
káže, když do srdce Wěřjcjho lidu se w chrámě i
we škole tak pewně wštjpj, tak hluboko zasadí,
že newěřjcjm giž napřed chut zachází,“válku pro
ti němu zdwihnauti. “loži-li se náboženstwi
mládeži swětle, a pokud to při geho hlubokých
tagenstwich možno, srozumitelně hned do gegíeh ú
tlých srdci, a rostauc s ni stegným směrem n wzdě—
lání dušewnich i tělesných moci bude—li bedliwč
rozněcowáno, awšeho, cokoliw by geho roz—
kwčtu škoditi mohlo, šetrně chráněno, nadarmo
budau se zdwihati wšecky moci temnosti na gcho
zkázu. Nebořprawda má Wllady neodolatelné do
sebe ; gen kdo gi newidčl, nepogal a nezná, nebo
gen na půl poznal, může gi odpirati: komu swau
nebeskau twář odhalila, toho gistě ani ostrost me
če neodlaučj od ní.
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Ale gešlě gednau prawim , giž u neyútlegšj
mládeže musi se náboženstwj wraucnostj žiwau
wštěpowati. Kdykoliw srdce sladkého citu lásky
schopno býti počíná, tenkrát také k milowáni
Boha odnášeti se může; kdykoliw slowu swého
otce wěřiti počíná , tutéž slowa nebeského otce
wěrau pochopí. Adokud srdce roste, dokud du—
še mladistwá swé známosti rozšiřuge , dotud ne
smi ani náboženské wžděláwáni zanedbáno nebo
protrhowáno býti. VVetaponáboženstwj, shle—
dá-li dorůstagici mladjk některým rokem, že mu
giž tak gasně neswjtj , gako Wdomě otcowském,
že w geho srdci tak blahého tepla, gako gindy,
nerozljwá, nebo že se před geho očima do tma
wého ran-cha zahalnge. Od té doby počne naň
mládež gako na dětinskau hračku pohljžeti — a
zapomínati.

Augsem tuto,.přjteli, wěrně wygádřil, gak
\veliké nebezpečenstwi zgewenému náboženstwi
hrozi; an gsem aspoň několika slowy nawrhnul,
gaká potřeba nás nabízí 0 náboženské wzděláni
mládeže wšj silau se ugimati, gelikož nepřátelé
našizwláši mládež swádčti usilugi : dowoliš, abych
cokoliw se u wlasti Wnáboženském wzděláni dě—

ge, do příštích listů odložiw, řádky tyto s tim
ubezpečenim zawřel , že gen prawé blaženosti
swých mladých kraganů žádostiw, pera klistům
těmtopozdwihl

Twů
g wĚrný Přítel.
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List II.

Nunquam Zegz'stz's, quia ea: ore Zactaníz'um et infanlzum
perfecz'sti laudem. Elat/z. 21,17.

Drahý Kristomile !

Znage twau ohniwau lásku k náboženstwi Je—

žišowu mohu sobě snadno pomysliti, že tě můg
posledni list zarmautil. „Možno-li uwěřiti, tak asi
zaupčla duše twá, aby iakowé náboženstwj, kte
rému swět za wšecku swau nyněgšj blaženost, za

swá prawa i zwolnost, za swé uměnj a maudrost,
ano iza swé lepši politické zřízeni, a zachowá
nj wšeho pěkného, co kdy před křes't'anstwem na
swětě bylo, gedinčděkowatin1usj,tak twrdé pro
tiwnjky mezi samými křesíany naleznauli mohlo?
Geště—lidost zkaušeno asliháno nebylo, že i w
těchto nowých časjch na ohniwau průbu sevbe
ře ?“ A přede nesměl gsem ušetřili twého zámut
ku, ač předzwidaného,chtěl-li gsemz druhé sira—
ny dokázaii, že Wžádném wěku tak nutná potře
ba na úřad apoštolský tak nedoléhala, o nábo
ženské wychowánj mládeže wětšj horliwosti se u
gímati, gako za dnů těchto. Ale newolal giž

Kristus: „Nechte maličkých kemně přigjtiP“ Ne—
ni to we swětě dáwno rozhodnuto, že se žádná
nauka dřiw důkladnčgi a wřelegi mládeži do srd
ce Wštipitinemá, gako náboženstij Nenalezlsám
Rousseau, smeyšlege wswém Emilu g'múk, brzo
sprawedliwé wywrácenj swého škodliwého zamy—
slu? Nuže šetřmež giž bedliwč co se w naši wlastis
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tanto neydůležilěgší naukou stáwá, a gakse mlá—
dež českú proti tomuto hrozícínm nebezpečen
stwí i zas proti nezřízenýmpudům wlastního srd—
ce hradí. VVděčně sice uznáwám, že školní naši
zákonowé na zwedení náboženské neypřísnčgi
dotíragí, gakož na Wěc, kteráž člowěka we wše—

likých změnách žiwota bezpečně prowádí , aniž
lnu kdy zcela klesnauti dopauští. Náboženské
nauce gest neywětší počet hodin wykázán; mího-
ženstwí má swé neypowolnněgší učitele ana pro—
spěch wté nauce héře seu wyswědčení prúwem
neywětší ohled. Než, kýž by možno bylo neříci,
že wtéto předdležité nauce práwě to neší'aslné tla
čení na německau řeč wšeoku prozřetedlnost ná
lmžné wlddy :) gegí spasitelné příkazy na zmar
navádí! Ach, Krislomile! Tu pra'nwě Wlasř drahá,
rozlmliwši swf: i'n'xdra, &okazugíc ksrdci, wolá:

,„Zde má l)0leSlnG)'WčlŠ'í !“ O přigde—li lékař dost
moudrý &dobrý umírniti gegí bolesti? —

\-'Vkroč1ne do neypředněgší lidské spo—
lečnosti našich měst -— kde hlawní školy *) ——

totiž mezi rodiče a dítky. „Zegtra se počne
škola“ -—-tak slyšíme otce mluwiti; genž se toho
bud' z n'z'nwěštína domě nárožním přilepeného, ne—

bo zuwedeného giž dle zákona pořádku, anebo
z kostelního ohlášení dowěděl. -— Tobě VVogtíš
ku, (nebo spíše Engelberte, Adolfíčkn) pět let giž

*) Snad dokonce bez připrawugjcjch škol triwiálnjch 'č'ili far
njcln, aneb kde prwnj třida oněch tyto giž doplňuge.

Časopisp. kaml.nuch.1v. 4. 7
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minulo, musíš tedy do ní.“.( Dítě swoluge sm—
dostí; widíl swé o něco starší druhy wesměš tun
cestau kráčeti; učitelem se mu wíc nehrozíwů,
a zwědawostfi g'istý pocit o Wětší platnosli. kte—
rauž tan cestau nabude, malugí mu školu liarwan
růžowau.

„Až potud se mluwilo na dítě pauze česky;
nebot otec i matka W českých městech, byl ta
ké německy uměli, byl té řeči Wbesedácha naho—
stinách wůliec užíwali , doma přede, gelikož gim
čeština přirozeněgší, k wygádření srdečnosti o—
chotněgší , gen gazyka Cechům národního po—
třebugí. Ano i němečtí rodičowé českých měst
dáwagí nadělí, aby wíce řečípoznaly, mluwiti če
sky. VVgazykn českém wygádřowalo dítě až po—
tud wšecky swé city srdečné; W něm poney
prw swé bolesti a žalosti gewiti , Boha nazíwati
a k němu swé kra'taunké modlitby konati se naučí

lo. Říkalo se mu: „Když se modlíš, musíš na Pána
Boha myslili; prosíc aneb děkugíc za chlel), a
cokoli s milým Pánem Bohem mluwíš,třelmí,aliys
naň a na to co žádáš, pěkně myslilo; nebot Pán
Bůh má w oškliwosti modlitbu , o které srdce a

duše nic newí.“
Tak zwedené dítě wstnpuge do školy, ne—

sauc W sobě tolik zwčdaxyosti, co se do geho (lí-
těcí mysli wegde. Ale sotwa že tam wkročilo,
počíná se mu wšecko w giném swětle okazowa-—
ti. Wykazuge se mu místo k sezení -- dá se zna
mení — nastane ticho - pan učitel otwírá usta
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_. a wece: „Zum Gebetf“ W'eškerá škola Wstá

wzl , klekz't ——-gak kde učitel co za hodněgši

uznal. Náš nowáček se s podiwenim ohlíží, a
_—Wstá'wá -— kleká také; widj swé druhy zna
mennti se křjžem, spěchá swau ručinkau též, aby
ge dohonil. A ted' počnau promichan'j hlasowé
spolužáků z čerstwa, z dlauha , tiše, hlasitě, zpě
wně, gak totiž móda & chul kde uwedla, něco

šweholiti, z čehož mu ani gedua slabika , wygma
důrazně „Amen“ známa není. Trwá to několik
dní , než se náš nowáček opautá, — &počne ta
ke hlaholem swým přizwukowati ——a když špa—
ček často předřikáwaná slowa konečně wyhlásku—
ge , muselby náš český žáček welmi nečeslcý ga—
zyk miti, aby do roka swůg „Vater unser“ poři 
kati neuměl, a Wida při tom, že se před :: Po
takowém řjkz'mj kříž dělá, což swé rodiče Před
modlitbaů a po modlitbě také dělúwati widj,wy—
swětli sobě snadno, že to modlitba gest, gižto se tu
hned prakticky učí.—» Do školy chodi , aby prawé
od neprawého rozeznal. I Wii tedy, co ge prawá
modlitba; wi mnoho—liwáhy magi do se slowa,
která mu rodiče geho o modlitbě do srdce wklz'n—
dali ! -—

Nyni počjnagj školnjpráce, týkagjce se pan-—
ze liternich známo-sti. Mnoho—li w nich prospí—
wati může , Powědělo se ginde. Ale ted' dochá—
zí také na hodinu náboženstwj určenau. Pán, ge
muž náš nowáček giž dřiw na potkání ruku lj—
báwal, a genž přiwětiwým pohledem, neboislo

* *
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wem gebo sobě důwěru ziskal, wcházj do škol
nj swětnice. I raduge se, an daufá, aspoň z ge
ho řečj něčemu se naučiti a za dlauhau chwjliw
předešlém mučitelném sezen'j náhradu wziti. Než
ubohý duchowni s německým katechismem Wr nce,
sewřen spolu zákonem a nemaudrým očekáwánjm
rodičů, aby gicli dítky při zkaušenj hbitě po ně
mecku odpowidaly, sotwa na_,nělaskawě pohljdne,
klade nesrozumitedlné gim otázky — Wcizi, gim
neznámé mluwě, cokoli také rozum a srdce o

marnosti geho práce namítá, a zpamětné cwiče—
nj w katechismu malém"německy ukládá, nechtě
ge při zkaušcnj se swými žáky za učitelem zůsta
ti. Christofile! kolik kragjčků chleba zanese,
kolik střewjčků, lístků a slabikářů roztrhá náš
žáček, než se takowým způsobem gen něco po
paměti odpowčdjti naučí? Gest to pokrm dětem,
dle apoštolské rady, zážiwný? Gest to čno mlé
ko, gaké dal sw. Pawel Korintským (giž dospě—
lým) ku pitj , dokud silného pokrmu nemohli
snésti? Byl-liby Kristus, sw. Pawel anebo mi—
l-áček gebo Jan, žádagice naše české maličké “
sebe míli, anebo ge osobně nawštjwiti, také ně—
meckau řeči na ně mluwili? --—Anemáme my se

kněžj před každým gednánjm na to ohlédnauti:
Co, a gala by Wtakowé připadnosli Kristus a geho
sw. Apoštolowé byli gednali? Rozumíme, tak
gednagíoe, Kristowě žádosti: Nechte maličkýcli
přigiti ke mně? Zdaž spíše meziKrista a malič—
ké nestawime nepřestupitelné hradby? Zdaž spíše
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Krista nezahalngem, aby chtíce k Němn, nepo—
znali Geg, Widauce, newiděli Geg, a slyšjce hlas
Geho, neslyšeli? Nemá náboženstwi, gsau cčlo—
wčku za průwodce od kolébky až k hrobu urče—
no, gebo Očjm gasně, nohaum bezpečně, atudyž
zřetelně i wraucně WStjpeno býti':J -—

Ale nesmírná wěci duležitost ukládá mi za
powinnostno té wěci něco hlauběgi pogednati.
Náboženstwj ge'st, gakkoliw ney'wýš potřebná,
(:'vaš'akdětem přede i w materykém gazyk u wel
nitčžká a zatmélá nauka. Býwát katecheta, sebe
wýborněgši, užiwage řeči pauze materské, gistě
welmi spokogen,nabuda přeswčdčenj,že dwě tře
tiny gebo žáků předepsanau část w gednomroce
mile-žitěpochopily. To ginák býti nemůže; ne
bo't nábožensth se objrá, dle swé Přirozenosti,
samými metafysiekými či nadpřirozenými po—
něljmi. K těm gest ale duše giž na myšleni u—

wyklé a přemítání schOPné třeba, čehož se u dě
ti , pro roztržitost gegich wěku přirozenan,wel-—
mi pořidku nacházi. Nemůže—li se dospělý člo—
Wěk bez těžkosti k Bohu pozdwihnauti, gakž
toho na dítěti žádati můžem, — na djtěti, gehož
citelnost bez pořádku gen toho, co kde leti, zpi—
wá a chřestj, sobě wšjmá? Gakž to oBohu bez
těžkosti má mysliti, genž ani do oka, ani do ucha
nepadá? Gakých ale —- swrchowaný Bože! tu
ieprw těžkosti, když se nábožensth — toto oku
lidskému samo sebau tagemné swčtlo ——geště

přes to do swjtilny z černého,neprohledného skla
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zawírá? Gakž tu geho swčtlo pochOPí? Držíme
se \vtom našeho božského wykupitele, gen'z za
powídá, swětla pod kbelec stawěti? genž swé
náboženstwí rowná městu na wrchu wystawe—
němu a založenému a ze wšad spatřitelnému? A

o té wěci musí se teprw psáti ! I nemůžem tedy
powažugíce tu těžkost náboženstwí za giné míti,
než že zákon školní, genž úplnému wyučení nú
boženstwí šestlet wyměřuge, welmi moudrý gest;
ale není—li potřebí mezi českými dětmi něme
cky cwičenými, a mezi pauze německými swau
wlastní řečí učenými, rozdílu činiti, a oněm wíce
geště let k učení uděliti? —

lllawně pak rozpadá náboženská nauka w ná—
boženstwí \VěrOučnéa mrawoučné. Arcit se má

rozdílu toho gen w knihách šetřili, a nikdý w
žiwotě. Gnlowé bude gistě náboženstwí Wčrouč
né , negsauc spogeno s náboženstwím mrawouc
ným, gnko strom hustolistý nežeua k owoci,
gako slunce zimní, genž swítí & nehřege : ale bez
skumného náboženstwí dobrých mra Wůdaufa ti,gest
oprawdu tak marné, gako ode stromu bez koře
ne a bez kwětu owoce čekali. Kdo nám wěro

učně náboženstwí do srdce wštípí, ten nás mra
wům nenaučí nikdý; a kdokoli zemdlí &zkalí

naši wíru, poskwrnil & porušil tím samým také
naše mmwy. Z wíry berau mrawy swé neymoc'
něgší podpory i pohnutky, & pro mrawy se opět
wíra pokládá; we spogení swítí ahřegí obě: roz
pogené, aneb ogedněné nedagí swětla, odeprau
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mph. Neprawíml nic nowého , a tedy také nic
do Pochybnosti swodného!

Ale ani wtom, drahý Kristomile,newegdem
wodpor, řeknu—li, že se pewné stawcní gen na
pewném základu stawěti dá, —- neho ginými slo—
wy: gen. na ganzém a zřetelném uc'enj wjry
mozno zalažiti swčtlé a bezpečně uč'enj mra
wz?. Bude-li učení 'wírymatné a negisté, as ga—
ko spoří paprskowé, gež měsíček noční dohau
skrz husté mraky na stézku opozdílého pautníka
trausí : ibudeř také učení mrawů matné a negisté.
Při matném Wšak a negasném pochopení wěro—
učného, a tudíž i mrawoučného náboženstwí na
stane gistá polowičatost nábožného zwedení. A
nad tu není člowěku nic škodněgšího. Skrze ni,
gako to přiwřenými toliko dweřmi ——wlaudí se do

geho hlawy ipowěra i newčra. Lépeř bez dwe
ří; tak se nedá člowěk aspoň na twrdé spaní!

A práwě do tohoto neynebezpečněgšího sta
wn polowičatosti w náhožuých známostech gest
mládež naše na tak zřízených školách wedena.
Tři léta gí ugdau, an se sotwa čtení a písmu me
chanicky naučí, a mezi tím nenahýwá hlawa žá—
dných nowých, aspoň žádných swětlých ponětí : ale
zato srdce giž pusme, giž pauští neštčpné wlky,
před metlau ge pokrýwagío, a mnohá w Pozdních
létech až k hrozné wýšce zrostlá neprawost, w těch
niž létech wtraušenň, proto gen takhugně a hlu—
boko rozkořeniti se mohla, že nic gegího rozmno
žení netěsnalo. Wždyi sobě geště szomínáš na
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prwní léta, která gsme w B***, magíce se něme—
cky učili,:stráwili. Nebylo prwních (lwaclcetmě—
síců celé naše nábožné učení pauhé pamatowá
ní? A Přede byli naši wrstewníci panzí Němci,
nemluwíce na nás ginák než německy. Gakle ale
zcela ginák Wpátlu našem, kdežto (líiky wyšedše
ze školy na ulicii doma opět samé Čechy po—
tkáwagí!

Přede gsme byli w létech přemítání bližších;
přede byli gsme k studiím zwláši obrúni; &(lříw

náboženstwí wgazykn materském tak wyu—
čení, gak tomu tehdegší, nrcil ne pilně příliš na
wštčwowání katechety W domácí škole powolo—
walo, ——neřku, že nás mocnčgší pohnútky k u
čení (loháněly, než wůbec na neywětší početna—
šich žáků působiti mohau. Nemůžem—li 'tedy
směle twrditi, že se u nich prwnj tří. léta zce
la., a to snenahr—aditelnau škodou strany ná
božuěho uvedení na wěky tratj? — A kolik
se ].)řeťlnášíwtěchto létech spasitelných Pravá,
kterýchž katecheta wbudoucíchlétech , gako
známých, gen powrchně dotýká, chwátage k wy
kládání prawa, kteréž prwé pro útlý \věk zanezá
žiwné Powažowal. A rozuměgígiž Wtěchto létech
žáci wesmčš geho wýklaclům? Řídcí --——gen hla

wy Wýborné. Střední čásť, ta welečetná, z kte
réž škola wlastnč sestúwá, & na níž země pánu
i církwi neywíce záleží — znawyklé giž nepo
zornosti :) (lílem znedostatku gazyka německé—
ho: gen něco powrchně pochylí ; prawda ale 3 ge
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1er proni ztraceno. Neznagic počátečních pmwd,
nedostawši dřjw zážiwného mléka, není také sto
stráwiti pokrmu twrdšjho , gi šiřegi newykláda—
ného.

Nedey se, Kristomile, šáliti weřegnýmizkauš
kami. Ginákž—gest nábožensth — či spíše .do
wům nábožným -— se naučiti a ge odřjkatí, a
ginák zase náboženstwj sobě w krew a wlast_
nost obrátíti, podlé celé geho ceny wážiti, a
ončse tak owinauti, gako břečtan ()swau žerď,
aby gako tu každý ljxtec'ek, buď se zdál oku z
poz-dálj orůznčn, přede při bližšjm dopatře
nj widj se spogen býti s některau břečťanu
haltízkau: tak též naše gednánj, celé obcowá
nj a každý krok piltah a Spagenost s tjm keřem
winným mělo, gehož ratolesti gsme. Býwage u
weřegných zkaušek slýcháš naše žáčky — chyba
hvrdého wysloweuj _—-uwšem dost hbitě odpo-
wjt'lati: ale newid'jš—li, že se w ty dny obyčeguě
gen takowé částky k wyptáwáni obiragi, genž se
zlí-iwneyhuslěgi Opakownly; že i přes to ne ge—

den ztěch Připrawených či nastrogených žáků,
gsa některau otázkam katechety oklamán, & drže
gi za známé heslo, zcela Opáčnau odpowěď dá—
wá? -— Ale gdi k nim w den nezkušebný, obal
otázku w neznáměgšj slowa; žádey účetzčásti
nezkaušené; popros o wyloženj wčeský smysl;
dey si wěc wýswětliti přikladem z žiwota obec—
ného wzatým: abrzo se sbolesti přeswčdčjš, že
ze sta ani deset twým žádostem nedostogi. Nuže
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možno—li, aby při takowém zwedeni wnábožen—

stwj, nimž se potřebná ponětí We wčrouku ga
snč nerozwinula; když prawý zanjmawý duch na
srdce wřele nedolehnul, i náboženstwi samo, i
cistj mrawowé, nemagice pewného základu, kaž—
dau chwili kpobořenj se nechýlili? Ale není otu
wěc pochybnosti, a wice o tom psáti, byloby
dokazowati, že slunce wnoci neswilj.

Že podobné náboženské \vychowánj ani k o—
byčegným potřebám m]adistwého srdce nestačí,
gestwěcpatrná; gak ale má uchoWatimládež při
náboženstwi za časů tak nebezpečných, gako naši
dnowé gsau? Gak odolagj tak zwedeni mladíci
neznabohům? Gak se uchowagj proti swůdnému
wábeni swěta a wlastnjho srdce? ——Ale zde na
obranu myšlenky není; takto se spiš prodělá
wá napřed cesta ku pádu srdce i k ztrátě wíry,
Powoliš—li,také o tom zdělj swé myšlénky stebau

Twůg
.; I v '

Werny Drpel.

(Pokračowánj.)
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5. Duchownj Prostředkowé

proti hrozjcj

záhubné nákaze , Ch o le ř e.
.——-—_.—_.___._._.__

W'yswětleni w Kázání,

držcném, po weřegne'm prosebnjm průwodu, na den. sw. Wá—

clawa 28. záři 1831. w hlawnjm chrámu Páně sw. \“Vjta na
hradě Pražském.

Od YVáclawa WVile'maWVáclawíčka.

Pošli—límor na lid swůg, obrdt'e Sepak lid, genž
slowe lid můg, modlitby mi se, a lzledalby twa'ří mé
zde, a činil pokánj od zl_)"ch,cest swých; i gá wysly
šjm geg snebe, a odpustj/n gím hřjchy gegích a uzdra—
wjm zemigegich. (2. Paral. VII. 13, 14.3)

Slawimeí dnes wýročnj památku sw. českého
wéwody mučedlnika Páně a patgona našeho, swa—
te'ho VVaiclawa, &wykonali gsme práwě weřegný
prosebni průwod, aby milosrdný Bůh na mocnou
přimluwu swých Swatýeh a VVywolených, zwlá—

ště Pak českých našich sw. patronů, a gmenowi—
tě sw. W'áclawa slitowal se nad námi a zemi na—
ši, ochrániw nás od záhubné nemoci, kterážto ze
wzdálené Asie až blizko knám se rozšířila, agiž
tisice lidi rychlau a bolestnou smrti uchwátila. I
gest to ráně morowé podobná nemoc, -- cholera
nemoc— a mor, nýbrž giž pauhé geho gméno, gak
gest nám strašliwé ::hrůzy plné, ačkoli, diky Bo—
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hu, nemoci té zwlastnj geště zkušenosti nezná—
me! Kde ona gednau wznikne &se usadí, otra
wuget lidi nepřestáwagic; a ged tento není gako
giné látkynemoci takowý, aby ty, kteréž zachwá
ti, gen zponenáhla zemdlil, & Potřebného gim
času polař—ělknáležité připrawě na powúžliwau
cestu do Wěčnosti; nýbrž gest, zwláště zanedbá—
li se rychlé pomoci, i náhle smrtící. Toho za—
kusili předkowé naši. Giž sice dřiwe wyskytla
se morowá nemoc wněkolika mistech českých ku
pomezjm Slezským; ale teprw ]. P. 1713 dokon—
ce do hlawnjho našeho města se Prodrala; pak
po něgaký kratičký čas ulewiwši, Opět téhož roku
dne 22. měsíce srpna wznikla, a až do posled
njho měsíce března 1714 trwala , a sice wtako—
wé prudkosti, že na tisice lidu, a skoro dwa
miliony Wšelikého dobytka umořila. I kdož te—
dy,"kdožby byl ze žiwých tehdáž tworů při ži
wotu byl zachowán, an gim wšem smrt gako
Wšeobecná hrozila, kdyby nebyla ruka Boží na
skraušené wolánj lidu těžce nawštiweného gedo
watému praudu w náležitý čas přitrže učinila?

Ú, mogi Neymilegšj! gaký to smutný obraz
předstawuge se před naše oči! a gnký dotisk mu

si to na nás učiniti, Powážime—li, že zhaubná tato
nemoc, ač w ginóm, &wšak neméně hrozném Wý
gewu hrozi nyni inám &kraginám našim? Ach,
což začneme, ke komu se utečeme , a gakých se
Prostředků uchopíme, abychom zniin hrozícího
nebezpečenstwi? — A wšak odložme wšecku při
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lišnau bázeň a wšecken strach uemírný, genž ne
sluší na křesiany, gelikož wčdj, že bez wčdomi
:) dopuštěnj Božjho nic se neděge na swětě ; ný
brž že bez Wůle geho ani wlus gediný nespadne s
naší hlawy, *) a že milugjcjmu Boha wšecko , i
to neyhoršj zl'é dopomáhá k dobrému.“) A
pročež srdce netrahne, ale Pána pewně se drž—
me, a do Wide geho otcowské důwěrně se ode
wzdeyme. Ííbhož miluge Pán., tohoř trescc, uči
apoštol.***) — Spolu pak podíwné opatrnosti
křesíanské misto při sobě deyme , Wšemu wolně
iwděčně se podrobjce, což řízeni zemské mau—
drau radau lékarskau k ubránil-njtéto nebezpečné
nemoci welehlasně nařizuge a ustanowuge. W'ždyí
nesmíme bez potřeby w nebezpečenstwi se wydá
\vati, nesmjme w pomoc Boží swéwolnč spoléha
ti; nýbrž prostředků nám užiwati dlužno, gíchž—
to Bůh itehdáž, když tresce, proti dopuštěnému
zlému milostiwě pmpůgčuge.t Cti lékaře pro
potřebu,— od Boha zagistě gert wšeliké lékar
stwj, dj Duch sw. skrze usta moudrého Syra—
cha.****—)— Přede Wším ale a obzwláště srdce
swá od duchowniho moru, genž gest hřích skrze
krcw Beránka,- kterýž snímá hříchy swěta, očist—
me. Tato předrahá krew, na dřewě křjže wyli—
tá, gest tagemstwi plný lék, genž wšecko napro—
sto zlé hogi a léčí na čisto, a Boha krotj, aby

*) Luk. xxr, 18. **) Řjm.\'lII, 28. ***) Žid. xu, 6.
****)xxxvm, 1. 2.
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odložil metla trestegici swé sprawedlnosti. Ne—
bčl tedy, křesíane! toliko příbytku swého , abys
choleře ubránil přístupu; ale oběl také dušiswnu
&připraw upřímnou :) skraušenau zpowčdi milé—
mu Spasiteli wsobě stan, kdehy se se Swan mi—
losti a swým božským požehnáním zase mohl u
saditi. Neyswětěgši swátost Wsrdci twóm bude
tobě neylepšj ochranau proti Wšelikýmnehodám,
&wyswohodi tě od nepřátel twé duše, a prospě
šno—litobě bude, itaké od anděla smrti. Tudíž
giž také s čistým srdcem čisté ruce k slitowné—
mu Bohu pozdwihnauti moci budeš, genž whro—
zicim nám nebezpečenstwi sám gediný pomoci
může, a sprospčchem ti giž také bude wzjwaii
geho Swaté , naše české SW. ochránce, — swa
tého WVáclawa, aby nehodné twé prosby hodně-g—

šjm swým orodowánjm podporowali.
Eyhle tož"gsau prostředkowé, gichž wnc

beZpec“némtomto čase užjwati máme,- a“sice:
1. VVýhost deyme awarugme se duchownjho mo—

ru, genž gest hřích;
?. szweyme o milost a slitowúní Boha srdcem

wěřicjm, skraušeným & nábožným, &
3. Prosme též milé geho Swaté,— sw. \'Václawa

- o mocné gegich přispění a zastání.
Swatý Bože, swatý silný, swatý :) nesmrte»

dlný Bože, smilug se nad námi!——SW. W'áclawe,
ochránce náš, orodug za nás! --—
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1;

Paměti hodno, že giž pauzí pohané mor za
trest Božípokládali, a sám ho I'Iypokrates záhu—
hau hroznau &strašnau*) nazíwal, poněwadž to—
tiž geho rozptýlení anákaza wždy tak diwné bý—
waly, že mu ani lékařowé nemohli dosti wyrozu
měti. Podobně přetlkowé naši tauto morowau
nemocí přestížení za trest Boží gi wydáwali, &
wraucné pokání činíce WBohu toliko naděgi au
těšení swé skládali. Užiwše dříwe prostředků
duchowních, ktělesným teprw důwěrně se utíkali.
Že pak mor za rozličných časů od Boha na lidi
poslán byl kpotrestání gich, ze wší pochybnosti
wywádí písmo sw., gakož giž z gediného textu
našehopatrně widíme: Dopustjm-li mor na lid
mág,—obrátí se pak lid můg, c'z'nilbypokání
od zlých cest surých1 i ga', odpustjm gim hř'
chy' gegz'ch, a uzdrawjm zemi gegich. Tu mlu—
wí tedy Hospodin sám o giném geště moru, a si—

ce o moru, který daleko horší gest nežli prwní;
nebo dí netoliko: Uzdrawjm zemi gegieh, ale
také: odpustjnz gim hříchy gegich. Gest tedy
dwogí mor, geden těla a druhý duše, onenno ná—

sledek tohoto, tento pak příčina a trest onoho.
A pročež chceme-li zniknauti hrozící nám záhu—

bné nákazy, Wůle—liwtom bude Boží, hříchu a

__—

) To ďmv od ďcca mjsto óěw, ďeam désiti, lokali, báli ":
utíkali etc. lmperfec. verb.
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neprawosti—se warugme, kteréžto duši usmrcugi,
gako mor tělo.

A síce hubici to mor duše, horšj než onen
těla, když kde wněkteré obci, w některém mě—
stě mnoho neswědomitých a nešlechetných lidi

gest; ach! snad dokonce wíce zlých než dobrých
a sprawedliwýeh, kteřjžto wšecken giž cit pro to,
co prawé aprawdiwé, co dobré apowinnost gest,
w sobě ztupili, u nichžto ani domluwy, :)wýhrůžky
boží, ani \výstrahy horliwých učitelů a kazatelů,
bedliwých předstawených :) laskawýcb, dobrých
přátel wíce neprospjwagj ; — kteří dokonce plc
sagi, když zlého, mnoho zlého natropili, a ne—
Prawosti na neprawosti namnožili. Tit gsau ne—
toliko gako na těle nemocní, od nichž i ginj mo
han nakažení býti, nýbrž gako skutečně mrtwi,
genž morowý puch od sebe wydáwagi, a wšecko
okolo sebe nak'ažugj. Ged, — smrtjoj ged duše
gsau hřišné gegich základy , které z wnitř nešle
ohetného swého srdce wbugnýcb řeč-ech wypau—
štěgj; a ged, smrtjcj ged duše gsau hanebnj ge
gich skutkowé kpohoršcnj a nákaze giných!

Hubjcj to mor, mor duše, když w některém
městě, W některé obci wšecko porůznu se děge;
když geden druhého w obchodu a obcowánj pod—
wádj a klame; když gedenkaždý swé gen tobol
ky hledě na sprawedlnost nedbá, a prawdu pro—
dáwá pro časný zisk, z přízně aneb bázně lid
Skéš — když každý, gakž gen může, z těžkých
swých powinnosti se wywazuge, zahálj nežli pra
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pracuge, raděgi krade, nežliby se žiwil poctiwě;—
když obywatelé nestřídmosti amarnotratnosti od—
dáni gsau; když swat'ý stud panenský bez ostý
chání porušen býwá, a mladí lidé gako kůň bez
uzdy, genž rozumu nemá, toliko tělu swému
howěgí a libostem geho. — Mor to duše, když
w rodinách :) domích zmatek a různice panugí;
když tam satan wchází a wychází , a není místa
popřáno Bohu a Ježíši; když manželé sobě ne
wěrní wespolek se trudí :) sauží, i hryzaufa rwau
hůře než odpowědní nepřátelé; — když rodiče
dítek swých zanedbáwagí , gich bez kázně &bá—
zně boží wychowáwagí, neb iwlastním příkla
dem k hříchu a neprawosti swáděgí. Ach! kde
tekowý geduan nepořádek se zmohl, tui počí
tagí obce a rodiny wíce duchowně mrtwých,
nežli w čas obecného moru býwá zemřelých; a
což při tom neyhoršího, gestil, že tato morní ná—
kazu daleko okolo sebe sáhá atak se rozgídá, že
pokolení po pokolení hubí a poráží, až ničímž
wíce nemůže uléčena býti.

l'Iubící to mor duše, horší než onen těla,
když kde w některém městě neboli obci wlažnost
u wíře pauuge , a lhostegnost k náboženstw', ga—
koby bylo gedno gako druhé, bludné rowné pra—
wému, wzniká & se rozmáhá; když kde. chol
Kristowa, církew swatá, wážnosti swé tratí, služ
by boží zanedbáwány a kostely pusty býwagí;
w- když láska k Bohu stydne, soběctwí pak 3
nemilosrdenstwí mozoly chudoby sobě přiwlast—

Časopis p. Kalol. Duch. IV. 4. 8
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ňuge, & bohaté lukomstwi trpjcjm audům K1-i
stowým ničjlnž nepřispiwá z dostatku swého, ne_
dbagjc nic na slowa Wěčného odplatitele: Což
grte gednomu z, těchto učinili, mně gste uc'i.
nilí. *) -- Mor to duše, když kde nespokoge
nost s wrclmostj zemskau, kteréžto není gediué
od Boha,**) se. gewi a pr0nášj; když který pod—
daný přestáwá ln'nti se &ct'jti krále, &gemu wěr

nost a poslušenstwjzachowáwati, ' "') když pro
ti geho zákonům a nařízením reptá, gich pomlau—
wá, práci přewznešených předstawených swých
auřadů nepoznáwú, gim odpjrá, neb dokonce ]:
pozdwiženi powzhuzuge pokogných! Ach, tot
mor, —- mor duchownj, genž často i morem tě—
lesným se skonáwá , gakož to wid'ime na odhog—
ných židech, kteřjžto i proto, že powinného po—
slušenstwi wypowčděli swé ač pohanské wrchno—
sti , netoliko zkázau města & chrámu swého tre—

stáni, ale imorem a hladem zastiženi byli , tak
že gich zahynulo na tisíce tisíců. WW) _

Odwrátiž dobrotíwý Bůh, aby to tak neby—
10 mezi námi! & wšak což spomůže pauhz'udobrá
žádost, nepřičinjme—li wla-stni swé ruky. Myt
sami musime se před tímto duchown'jm mo—
rem se snažnoslj opatrowati, a 10 tim wíce,
pončwadž mor duchownj daleko horší gest, nežli

*) Mat. XXX, 40. **) Řím. xm, 1. ***)1.Peu.11,17.
*“*) Mat. XXIV. 7. Skulk. Apast. .X[, 28. srow. JOS
Flaw. de hello Jud. IV, 6. :: Antiq. XX, 2.
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mor tělesný, gehož se tak náramně strachugeme
u bogíme. “f'žt'lyič to gmenowaní hříchowé činí,
zlost, nestřídmost, nečistota, že lidé nezdrawí
býwagí, a smrtedlné nemoci mezi nimi powstá—
wagí; zlost, smilstwí, opilstwí, bohaprázdnost
a zpaura popouzí k pomstě Boha.- ,My se dnes
modlíme , by wěčný Slitowník ochránil nás aze—
mi naši od hrozící nám záhubné nákazy — cho
lery; awšak odstraňme wšecko od sebe, od oh—
cí a rodin swých, což trestagící sprawedlnost ge—
ho proti nám wybízí. Ciňme pokání a wěřme
Ewangelium *), aby prosbya modlitby naše
Bohu byly“ milé :) přígemné, a zaslaužily od ně
ho wyslyšány býti.

II.

(30 Hospodin Bůh králi Šalomounowi při po—
swčcení chrámu Jerusalémského přislíbil, že totiž
lidu swého od na'nkažliwých nemocí, a nemoci
wšech nemocí, od. záhubného moru wyprostit'i
chce, pakli k němu do swatého geho chrámu se
utekau, ke twáři gebo hleděti, pokání činiti a
skraušeným geg srdcem wzíwati budau: to činí On
wždy geště, a tím wíce pro nás křestany, gednak
poněwadž \vlastně my ten lid gebo, gemu na křtu
sw. mvtáště poswčcený gsme,**) gednak poně—
Wadž chrámowé naši, kde k němu w Swát-osti

") Mar. :, ") Efez. v, 25 — 27.



596 \ Iíázanj
'

.rkryíémugwoláme, daleko SWetěgšj gsau, nežli
byl chrám Šalomaunůw.

Tohoibych owšem mnohými příběhy a při—
klady zcirkewniaobecné historie doljčiti mohl,:1
wšak přiběhowé domáci a Wlastněgšj měgtež před
ginými Přednost. Toho samého času, 0 němž
gsem giž zminil, když iw milé zemi české a lilaw—
nim tomto našem městě mor wypukl, a wšecko
giž wůkol potjrati započal, gako sekač sena, genž
bez rozdílu wšecko co zachwátj koli na. lauce,
každau trawičku, každé kwjlko šmahem poráží:
wzali ubozj předkowé naši w úzkosti swého srd
ce útočiště swé do chrámu kswatým oltářům,wo
]agjce k Bohu srdcem wě-řjcim, skraušeným a ná
božným o milost a ušetřeni; a eyhle! Hospo—
din wyslyše wraucj hlas gegich, welel hubici—
mu andělu meč do pošwy zastrčili, a -— hogné
mu umjránj stal se konec. Tak se tedy naplnila
wěčně prawdiwá připowěd' Páně: Dopustjm-li
mor na lid swůg, obrátč se pak lid můg, mo
dlillžy' mi se, a hledal továři má, a ode/vrátil
se od cart swých zlých; i gá také wyslyšjm
geg sneber, a milostiw budu hřjchúm gegich,
a od těch ran wyprostjm zemi gegich. ? Pa
ral. VIII.

Nuže tedy, utjkeyme se i my sem do chrá
mu k sw. oltář-fun wzjwagjcc & prosice o milost
a slitowánj Boha srdcem wěřicim, skraušenýma
nábožným; a sice předně wzjweyme ho žiwau,
auplnau , křesianskau katolickau wirau, nebo bez
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wjry' nemožné gest: ljbiti se Bohu, gakž apo—
štol učj. *) Amedlc ogaké mluwj on wíře, nežh
o oné, kterau hlásal knjže apoštolů Petr, hlásal
ou (Pawel), ahlásali ostatni apoštolé , gakož gi
přigali od Pána & od nich náměstkowé gegich,
zwčstugjce gi po weškerém swělě wždy w spo
genj shlawau cirkwe, řjmským papežem, gakož—
to Petrowým náměstkem? \Wzbuzugme tedy ča
stčgi swau swatau, křesíanskau katolickau, apo—
štolskau wir—u.

Prosme awziweyme o milost a slitowánjBo—
ha prawau nepohnutedlnau (lůwěrnostj w milo
srtlenstwj gelio. Dziu'ěř se Bohu a daufcy w
něho, a wyswoborlj tebe, napominá maudrý Sy—
racl1.**) Cwičme se tedy we swaté naděgi ; wždyř
gest Bůh, Bůh náš i otec náš, který nás miluge,
a wice miluge nežli lidský otec milowati může
děti swé, a byž i matka nad plodem swým za
pmnenauti se mohla, nezapomene se on nad
námi. ***)

Prosme a wziweyme o milost a slitowánjBo—
ha prawau křesřailskau láskau a milosrdenstwjm
k bližnímu. Almužna zagistě , když se dáwá
w pokání, wyswobozuge od wšelikéha hřjchu.
„“) Ú,bylo—lik(ly potřebi prawowěřicim moc—
ně na srdce wložiti , kterak prawa láska křeslan—
ská štědrá gest, nýbrž kterak sebe sama ochuzu—
ge , aby milowaného Ježíše w chudých obohati—

*) Žid-.XI, 6. **) II, 6. *““)Izaí.XXIV, 15. ****)Tob.
IV, 11. Dan. IV, 24.
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Ia, kterak i toho neypotřebněgšjho se zba'Wuge,
aby se o to sJežíšem Wosobě nuzných a potřeb—
ných zdělila, a kterak proto Swatí naši se po—
stili, aby hladowých nakrmili, z oděwu se swlé
kali, aby nahých odíwali, wlastních peřin roz—
dáwali, asami na holé zemi líhalí: -— a naopak
kterak onen , kdož ucho swé zacpáwá, když
chudý zvolá, i on gednau wolati bude a nebu
de wyslyšen; *) kterak cizí statek zadržuge, kdož
z dostatku swého chudým neudčluge ; (S. Aug.) ný—
brž tolikeré loupeže se dopaušií , koliko chudých
gest, kterým Pomoci mohl a nepomohl (S. Basil.):
toho bylo-li kdy potřebí dobře powážiti, tedy
zagisté tohoto času, kde zastawením obchodu, z
nedostatku weýdělku mnoho pracugících rukau
zaháleti musí , & nemagí ubozí , čímžhy se obži—
wili, &tak tedy hladem umoření wneywčtšímne
bezpečenstwí postaweni gsau , prwní se státi
ohětí hrozící mím záhubné nemoci. Křesíane!
nechceš—li se zdrawím a žiwotem swým, o gehož
zachowání k Bohu woláš,_spolu ztratiti duši swau,
zachoweý zdrawí a žiwot chudým, &budeš na
nich míti přímluwčí W tomto ,trudném čase.

Prosme a wzíweyme o milost aslitowání Bo
ha wdokoualé lítosti nad hříchy swého celého ži
wota netoliko zházně před hrozícím nám nehez—
pečenstwím, nýbrž z lásky kBohu, pončwadž on
neywyšší dobré a otec náš neylepší gest, i také

*) P'rjsl.xxr, 13.
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když nás tresce. Giž Dawid půl ;) modlil se:
Srdcem skraušeným a pokorným nezhrzjš, o'
Bože! *) Zpytugme tedy každodenně, zwláště we—
čer, an uleháme, swčdomi swé,awzbuzugme ty—
týž gakože wir—u,-naděgi a lásku, taki ljtost nad
hřjL—hyswými.

Prosme :) wziweyme o milost a slitowúni 130—
ha upřímnou, skraušenau, dokonalau zpowědi ze
wšech swých hřjchů; nebo to gen působí upo
kogcnj , a zgednziwá milost u Boha. Kterýmž
odpustth hříchy, odpanštčgjž se gim ; =**). . Tobě
dám kljcíe králowstwj nebeského, cožkoli roz
wážeš na zemi, budež rozwázánv ina nebi
a,t.d. ***) O, nemylme se! kromě cirkwe neni žá
dného hříchu odpuštění, žádného sBohem smí-
ření. Toliko oirkwi odewzdal Syn Boží klíče
duchowniho swého králowstwi, W gegim toliko
lůně složil on poklady swé milosti a swého sli
towáni! Obralme se tedy záhy klmrliwému, roz
šafnému a apoštolskému zpowědnjku.

Prosme & wziweyme o milost a ušetřeni Bo

ha, častěgšim přigimánjm neyswětěgši Swátosti,
kdykoli to zpowědnik za dobré uzná, wlastnina
še mdloba posily žádá, a čisté, .la-'\SkauBoží roz—

čilcné srdce dychtj po neyužšim spogeni sJeži—
šem. Kristus sám wolá: KCl—už mětělo a pige
mau krew, máš žit/vol;wěč'ný',a gáž gag wzkřj
Sim (k wěčné blaženosti) w den poslednj. "**)

*) Žalm. L,19. ") Jm).xx, 23. ***) Mat. XVI, 19.
**“") Jan VI, 55.
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Každodenně gest stůl připrawen, i proč liknuge—
me přistoupiti k němu? „Tento stůl“piše sw. Jan
zlatoustý — „gest mocnost duše, sila ducha, swa—
zek (lůwěry, náš základ, naše naděge, naše spu—
seni, naše swčtlo, náš žiwot.“ *)

Vszweyme a prosme omilost aslitowánjBo—
hn neobmezenau (lůwěrnostj kukřjžowanému Sp a
siteli, gedinému Prostředniku mezi Bohem a hři
šným lidstwem. Kristus milowal nás, a wy
dal sebe mmého za nás na smrt,-***) i čehož
bychom tedy nemohli (laufati od takowé lásky ?
W"geho swatých pěti ranách nalezneme útočiště
& spasení. Skrze co stali se Swati naši we wše—
likých swých sauženich & strastech, i w hrůzách
smrti tak silni, nežli skrze kříž swatý? ijeyme
tedy kříž Páně, Oplakáweyme u noh geho sMag
dalenau hříchy swé, r0zgjmeyme swaté geho u—
trpení, které podstoupil za nás, a my se spolu od
božského Trpitele naučíme, Prositi o milost a u—
šetřeni Boha soddanosti do gebo wůle, což kře—
sřanských proseb neyhlawněgši wlastnost gest
Otc"e,chceš-li přene: kalich, tento ode mne; ale
wšak ne má ale twá se staň. wůle! D") Tot
řeč dobrého dítěte kdobrému otci; toi vvýgew
neywrauoněgši lásky kBohu, Neywyššjmu , Ney—
maudřegšimu a Neylaslgawěgšjmu, bez gehožto

*) Hom. XXIV. in [.op. ad Cor. X. **) Efcz. V, 2. '")
Luk. XXII, 42.
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wůle a dopuštění nic se neděge na swčtč, a kte—
rýžl'o ničehož nechce, nečiní a uedopaušií, leč co
slauží k našemu poswěcení &Wěčnému spasení.

Pryč tedy se zbytečnau, křesiananeho—
dnau bázní ! Wždyř spočíwagí osudowé naši w ru—
kau Božích, kterýžto i iehdáž, když tresce, ne—
tresce bez potřeby, než toliko aby nás od ney—
horšího zlého, od hříchu wy-swobodil :) obrátil k
sobě. A pročež uložil—li wlúsce & maudrosti swé
nás giž powolati ksobě, staňse zvůle geho ! Ob
myti od hříchů slzami swatého pokání, a posil—
nčni na cestu Wěčnosti neyswčtěgší Swátostí -—
smíření s Bohem a se swětem, ——můžeme pokog—
ně smrti wstříc hleděli, nebo'l' dokonáme wPánu
wegdauce w společenstwí Swatých, gešto swé ne—
smrtedlnosti 'giž gisti, gen geště o naše spasení
starostliwi gsau, nepřestáwagíce za nás 11milosrd—
ného Otcese modliti. „Sancti orant pro nobisf“
Swatj modlj se za nás, učí swšeobecnau cír—
kwí sw. Augustinf) K nim tedy, geště k těmto
wyšším ]askawým našim přímluwčím &orodowní—
kům pobožnau mysl swau obraíme.

III.

Sw. církew katolická učí, že „Swatí \vnebi
„s Kristem panugící Bohu modlitby swé za lidi
a,přednášegí, &že dobré a užitečné gest, Swatých

*) ad Psal. LXXXVHI.
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„W nebi wzjwati, a k gegich orodowáni útočiště
„bráti, abychom od Boha skrze Ježíše Krista na
„šeho gediuého Wykupitele a Spasitele milosti a
„darů nám potřebných dosáhli.“ *) Swatj totiž
w nebi stogi Wždygeštč s námi Wspolku wedlé de
wátého článku wíry: VVé—řjmSwatých obcowa'
nj; swazek pak čili základ tohoto společenstwi
gestiř láska, kterážto, gakž apoštol uči, nikdý'
nez/vypadá,“lifx) nasledowně ani s tělesnou smrti
newymjrá. A pročež milowali—li nás Swati, an
Wtěle geště obýwali, a touto láskau swau gsau
ce puzení, modljwali—lise za nás, za duchoij
blaho swých bratři, i časný také gegich prospěch
a gegich blaženost: i zdaližby nyni, an giž koru
ny dosáhli a twářj giž Wtwář hledi na Boha, genž
pauhá láska gest, ——nás milowati a za nás se 1110
dliti přestali mohli? Mohl—liby u p. swatý český
wéwoda, tento otec wlasti swé, sw. Wáclaw, genž
pokudž žiw byl a wládnul národem naším, gag
tak welice a welikomyslnč..milowal, že toliko ge
mu žiw byl a blaženosti geho Wěčné a časné, ——

mohl-liby nyni, an giž oslawenýstogj utrůnu Bo—
žjho, zapomenauti se nad (lědictwjm swým,a ne—
modliti se wic za lid swůg druhdy tak wraucně
milowaný ?

Powažme gen, gak mu hned giž časný žiwot
swěřeného sobě lidu byl milý a drahý. Kníže

*) Conc. Trid. Sess. XXV. de iuvoc. Sanct, srow. Seas. XXII. co
3. & c.5. **) 1. Kor. xm, s.
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kauřimské Rndislaw, muž hrdý :) panstwj žádo—
stiwý powstal proti němu, a odčnce u welikém
čísle sebraw brannau rukau proti němu do Pole
wytáhl. Giž giž wogska zohau stran proti sobě
stála; ale ach! kterak krwácelo otcowské srdce
Wáclawowo, an tolika lidu zahynauti mělo! 0,
ne! nechř raděgi umru gú, — nechí gá 11mm;—
a z otcowské lásky , která umřjti wolj za dítky
swé, wybizj on odbognjka w saubog, wzkúzaw
mu: Žádáš—li,mého knjžetytwj, nežádey krwe
tolika lidj.— Giž proti sobě wygjžděgj,— Ra—
dislaw W brněnj oblečený, \\"éwoda pak bez br—

nění, —-—giž doráží bogowný Radislaw Wšj silau
nu tichého a Pokorného VVúclawa, smrtedlnau mu
ránu zasaditi usiluge, když — ay! Wtom Wše—
ckeu poděšený s koně skočiw, na kolena před mi
láčka Božího padá :) wolá: Milan: a odpuštěnj!
Příčinatoho byla, gakž se potom sámotom pro
hlásil, ta podiwná, že dorážege na V\Táclawaza—
hlidl skwaucj kříž na přilbíci geho, a dwa muže
welebné postawy, an wedau geg, zobau stran dr
“z'jcea náramnau hrůzu působjce. & t. &. Akdož
nám wypiše rozkoš, která laskawého otce země
pogala, widauojho, an takowým způsobem kreW
milowaného lidu geho šetřena byla? A tento mi
lownik českého swého lidu nemělby nás potom——
ků swých g-iž milowati? nemělby nyni, an giž
wsláwě Božj stogi blizko trůnu milosrdenstwi, za
nás orodowati, kdežlo žiwotům našim hrozi tak
zňlmbné nebezpečenstwi?
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Odstupiž ! Oslawenj přátelé Boží prosí za nás,
orodugi za nás,*) zwláště pak ueyldahoslaweněgši
Panna a Rodička Boží , Maria, a ti gešto s námi
neyautlegšjmi swazky spogeni gsau, sw. naši če
šti ochráncowé, sw. VVogtěch, sw. Prokop, sw.
Iwan, sw. VVjt, sw. Lidmila, sw. Wáclaw, sw. Jan
Nepomucký, a g. Tak orodowali Jeremiáš pro—
rok, a Oniáš neywyššj kněz, dlauho po smrtiswé
za lid a swaté město Jerusalem, a sice ne bez
dobrého aučinku. **) Taktéž se modlil orodownik
angeluproroka Zachariáše: Haupodine zástupů.
až dokawadž ty se nesmilugeš nad Jerusalémem
a nad městy Jůdxkými, na. než gsi se rozhně
wal ? M"**)A chceme-li wíce geště důkazů o 1110-—

dlitbách Swatých \vnebi za nás, nahlédněme do
zgewenjsw. Jana; — eyhle! zde padů těch čtyř—
mecitma starců Před beránkem, magice geden—
každý znich harfu a báně zlaté plné kaděnj. O
pteyme se apoštola, co to kadčni wyznamenáwá?
a powi nám, že to modlitby gsau Swatých za
nás hřišné a ubohé lidi. Pohlédnčm tamto, a u
widime, an giný Opět angel se postawuge Před
oltářem mage kaditedlnici zlalau: i což gest ge—

ho zaměstknáni? I gemu (dj zgeweni Boží) dá
ni gmu zápalowé mnozj, aby ge obětowal s

*) Flaviauus post mortem vivit: Martyr pro nobis oret! -—
wolali gednohlasuě otcowé shromážděni na Wšeobecném sně
mu Chalcedonském1. r. 451. **) ajmach.2xv,13. 14,
"*) v, 12.
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modlitbami wšechSwatých na oltář, kterýž
gest před trůnem božjm. I wytaupil dým s
modlitbami Swatých zrnky angela před Bo
71a.*)

thůru tedy, křesíanémilí! thůrukne—
bi swé oči, swé ruce, swau mysl, swé srdce
obratme, —- knehi', kde kraluge Wšemohauci a
slitowný Bůh, Otec, Syn aDuch swatý, a kde pa—
nugj s Kristem geho Swati a VVywolenj , naši la—
skawj orodownjci. Na gegich mocnau přimluwu
spoléhagice modleme se:

'thlédni milostiwě, ó Pane! na skraušený
lid swůg &wyswobod' ho z hrozícího nebezpe—
čenstwj záhubné nákazy, a gakožto záwdawek
twé milosti nám podruhé darowaný powažowati
giž budeme žiwot swův. Tobě, dárci geho,
geg giž docela poswětjme. VVzhlédni na nás,
wzjwagici tebe, &učiň s námi wedlé hognosti
swého slitowánj. Chraň wlasti naši, chraň země
české, chraniž gi skrze zásluhy twých wěrných
ctitelů , gegichž drahé ostatky W nj odpočjwagf,
:)z nichžto mnozi swau gi krwj poswětili, &swau
hrdinskau wirau a swými welebnými ctnostmi gi
oslawili. Chraniž obzwlášt skrze dědice ge—
giho , twého welikého služebnika, sw. VVáclawa.
A wšak ne gak my , ale gak ty chceš, staň se!
Anebo cožhy prospělo, kdybychom zachowali

'; V, 9. \'m, 3. 4.
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žiwota swého, ztratili ale nesmrtedlné duše swé?

\(Vezmi tedy žiwot náš, gestliže umřjti nám lé
pe gest nežli déle žiwu býti. Ty neylépe,
co k našemu spasenj prospiwá; :) wšecko, což
nám -prospěšno, gest W rukau twých. Núóžiž
tedy s námi wedlé maudrosti & otcowské swé lá—

sky. \Vždyt twogi gsme buďto že žígeme,aneb
umjráme. :)

Swatý Bože , swatý silný, swatý a nesmrte—
dlný Bože! smilug se nad námi. Swatý VVácla—
we! ozdobo české země, kwěte knížat, kwčte
nehešíanů! orodug za nás.

Amen.

„__—___...

*) Řjm. XIV, s.
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W' oněch měšlanských rozbrogich , kteréž lonske'
ho i letošního roku w králowstwi saském neřádily,utr—
pěli gsau od náboženského fanalismu tamněgšich pro—
testanlů nemálo obywalelc' katoličtí gak W městě tak
i Wkragi. Hanu &potopu museli gsau .wšudy w swr
chowané míře okaušeli, zwlášlě p_aktehdáž, když se
pokusili ztěch sobě činěných wýčitek &ůkorů w mir
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nosti se osprawedlniti. *) Ona wzteklost rozgilřcne'ho
zášti ewangelíckých spolukřeslanů (laklé se sami na
zwali,) tak daleko dosahowala , až W neustálém wčze
li nebezpečcnstwi negen swého gměni , nýbrž i samého
žiwola. Slrašlíwe' byly ony wýhrůžky, gimiž cele' ro—
ty sběhle' ]uzy proti katolíkům &gich duchownim sol)
lily, & kdybyr řízeni zemské nebylo W to mocně wkro
čilo, byli by snad mnozi tentýž truchliwý osud zaku—
sili, kterýž katolické kupce Romsano a bratři Sala po
tkal, genž od sul-owých protestantských ztřeštěnců do—
bywšjch se uwočer dne 11. Září 1830. mocně wgegich
domy, nelitostiwě ztrýznění bywše, patřili museli, an
wšecko domáci nářadi &Wešken sklad zboži zkažen a
wniweč uweden gest.

Škoda tato udáwá se na 40,000 říšských tolarů.
Gakkoliw ale toto nelidské nakládáni ze strany prote
stantů welmi bolestně nesli katolíci Saští, nicméně ge
ště snad tíže rmautiti ge muselo dozwěděwší se, kterak
mnozí z wlastniho středu gegích powstáwagi , & opo—
wážliwě změny wučeni awkázni cirkewnj uwe'sli usi
lugi. Die ucř'ánj**)127 osob Prohlásilo weřegnč w dráž—

') Tak wydal upř. gistý p. Struuz třiknjžecky pod názwem:
„Einige Aufschliisse betreílend die kalholische (3('l$lli(»'lll\ťll
Dresdens“ plné, gizliwých pomluw a nářků, kteréž owšem
z žádného giného anmyslu' nemohl sepsali, než aby lid pro—
ti katoljkům popudil. Když na to gislý katolický kněz w
Drážďanech welmi mjrný odwod sepsal, byltě prolonegenwc
Spisu: Bzene řečeném w posmech wzat', nýbrž gcšlé “ gi
ných dwau zwláštnjch spiseCh: Gewissenslragen an und fiber die
kat'nolische Geistlichkoit in Dresden von Fr. Girardt, Pastor
der reform. Gemeinde, a w onom: Auch einige Aufschliisse
'úber (las Verhaltniss der evangelischen und tomisch- kalhot.
Geistlichkeit in Dresden, nebst Untersuchung der Frage:
Konute das Pallium nach Sachsen geseudet werden? V. 8. T.
G. Zschocke Diakonus, náramně zlehčen a ztupcn byl: —

**) Praije sehwálnědle uda'nj,]poněwadž, gak se pozděgí
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d'anske'mOznamowateli (Dresdner Anzeiger) swůg úmysl,
wzbnzugícc swé spolubratry, by neprodleně knim při
stanpili. Nedlauho na to prOncsli se w Památnostech
Saských (Denkwíirdigkeiten von Sachsen),na gake'mzá
kladu tuto nowau církeW wzdělati obmeyšlegí. Přede
Wším žádali za wýmínku swe' reformy nezáwislost od
římské stolice, t. g. zawržení primátu, potom auplnau
rownost s ostatními měštany bez přednosti i bez zapo
wržení; te'ž sproštění snukromní zpowědi; (ó kterak
se powždy proti tomuto wýborne'mu ústawu katol.
náboženstwí lidské náružiwosti zpauzegí !) dále pak do
wolení, by rozlaučení manželé Opět wnowe' manžel
slwí wstaupiti mohli; wyzdwižení bezženstwí kněžské
ho; umenšení každodenních služeb božích, by se ducho
wenstwa uspořiti, tudy obecných Wýloh uskrowniti mo
hlo; zrušení nepotřebných swátků, by se pokud mo
žná wstegne'm počtu zároweň sprotestanty swětili, což
ina slawnost reformacj wztahowati se mělo, kteréž
(gali gsau prawili) i katolíkům potřebí gest; posléze
propuštění nákladných zpěwáků kostelních. -—

Zwláštní knížka pod názwcm: „W'ú'nschefú'r eine
:cílaemčisse Reformírung der kathol. Kirche z'nSachsen.“
Altenburg, 1830. měla obmyslům gegich cestu protříti
Drážďanský Oznamowatel ohlásil tuto knížku neyprwé
10. Ledna 1831; poněwadž ale, gak se zdá, neměla
wolnc'ho odbytu, wydal brzo na to (21. Ledna) z ní
gádro. Spisowatel, číně sobě naděgi, že se w cele'
německé církwi znamenité proměny stanau , byl w
lom, gak pozděgi se ukázalo, Welice na omylu. \Vší

obgewilo, počet 1ě'chtobauřliwých nowotnjků omnoho menší
gest byl , gešto náčelnjci gediné proto, by che následownj
ků k Sobě přiwábili, lžiwým spolku swého zweličowánjm
katolíky mámiti hleděli.

Časoíns p. Katol. Duch. IV. 4. 9
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ckni dobromyslní katolíci hleděli soprawdpwau nelibo
stí na tyto lstiwe' praktiky, kterýmiž k odtržení ge od
církwe přilákati se zameyšlelo. Aby pak každý ta
kowý Pokus na gegich obci se zmařil , a nikdo wíce
znewědomosti a z nedostatku cwičení Sweden nebyl:
wyda'mogestod apoštolského vikariátu králowstwí sa.
ského dne 19. Listopadu 1830. nasledugící nařízení:

Ignác Bernard Dlauermann etc.
lí Srdečnómu zármutku našemu přeswědčili gsme se

bezděky otom, kterak někteří, wyznáwagíce se katolíky
býti, usilugí u Wěříeích pe'či naší swěřených roztržky či.
niti, gicb wíru masti, a giný základ pokládati, kromě
toho, genž giž položen gest, Ježíš Kristus. Skládagíce sice
we wětší částku Wěiřících našich nadčgi, že pewně
se přidržowati budau učení Pánem a Spasitelem naším
zwěstowane'ho a cíl-kwí swatau wěrně doehowane'ho,
uznáwáme wšak nicméně za powinnost i z naší strany
ktomu Přispěti a wšecko wynaložiti, by blaudící na ee
stu Spasení uwedeni a bezpečně utwrzeni byli; neb
wšecka poblauzení magí zagistč počátek swůg Wnezná
mosti učení swaté Cil'kWe naší, genž tím bezpečněgi
se tedy naprawí, čím důwodněgi wěřící ogeho Prawdě
& božském půwodu se přeswědčí. Protož nařizugeme,
by wšickni wesmčš kazatelé od prwní neděle adwen
tní b. r. We Wšech kázaníeh prawe' katolické učení tím
způsobem přednášeli, aby wgednom každém Z'cz'zanjne
gaký článek wjr ! našj wyÍJa'ďdn- byl; čímžby Wěřícío
geho božském půwodu, gakož i o blahoděgue'm. působe
u'í gebo na naši útěchu a spasení přeswědčeni a kpc
Wne'mu wně wěření byli' pohnutí.

\Všecka tato kázaní bud'te sepsána & na počátku
každého měsíce na naši katolickau konsistoř nám za
stína a předložena. Důwěřugeme se w naše rozmi—
le' spoludělníky na winnici Páně, že pamětliwi gsauce
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přísného odpowidáni Wden 'saurlu, wšecky Bohem sobě
propůgčené schopnosti wěrně Wynaložš. a sgcdnoceně
sněmi swěřeně sobě duše tak pečliwě pěstowati hudan,
býwden kladení počturadostně zwolati mohli: Pane, zde
gsau, které gsi nám swěřil; žádný naši winau nezahynul.
Prosmež Boha, aby tomuto předsewzate'mu dilu, kswe'
sláwě & kspasenj bratři našich milosti swau hogně že
hnati ráčil.“

Takowe'to ustanoweni welmi potřebno bylo, geli
kož Se neustále na audy katolické cirkwe rozličnými

Spisy nowe' anowe' útoky činily k podwrácenj wjry ge
gich.

Giž w počátku roku 1831.Wyšel spis: „Grundzů'
gcder reinen kaihol. christlichen Kirche zuná'chst in Sach
sen und Schlesien 'uon einem christlichen Gez'stlz'chen.“
Dresden bei Arnold. Stwůra talnasledugicimi slowy
se zawira: „\Všechn)r welike' wěci zmalého počátku \
„zníkly: křeslanstwj, reformaci at. &. Čistá křeslem
„sko-katolická církew wSasjch stane se snad rychle
„walnau & mnohočetnau, neb gegi wěk giž dozrál; od
„malička wšak začjli musi; lllawni město saské po
„woláno gest, gak Se zdá, by swět swětlem přede—
„šlo. To ledy sc staň, & sice bez meškáni; nic gi'ž gi
„ne'ho není potřebí, aby těch 127 sginými gednoswor
„ně smeyšlegicimi, gichž myšleni ažácloslí w oněch zá
„klaclech wysloweny gsau, Wespolek se usnesli, swůg
„úmysl wcřcgnč prohlásili &zemské obci 11př. tyto pa
„ragrafy gakožlo swe' wyznáni wíry předložili, modlí
„tebnici neb kostel zřídili, & několik kněži wywolili a
„ustanowilL Faxit Deus !“

Gaká to mírná naděge! .— Po tomto spisu wyš'el i
hned giný obsahu mnohem pohoršliwěgšjho Pod ná
ZWem: „.S'endschrez'ben an die 127 abf'á'llz'gcnKatholíken

in Dresden, von Sz'xtus.“ Tuto spisowatel celau ka—..
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tolickau cirkew w neyhlawněgšich článcích ušlipačně
přelřásá, a ga'koby autrpnost měl s oklamanýma kato—
líky, neygizliwěgší hanyapomluwy proti neywyšši h_la.
wě cirkwe i audům gcgim rozlrušuge. I Alexander
Miiller, powěstný zemský rada \Vimarský přičinil se w
swém Kanonz'ckěm H/jďačz', časopisu welmi zlowolne'm,

.kodtrženi katolické obce Drážďanské wšcmožně napo
máhati. S nesmírným c'hwalořečenim wytrubuge w
něm, čeho napořád tento spolek dotčených 127 katolj.
ků od 9. Září 1830. whlaWUÍm městě saském wyhle—
dáwá, a kterak se we swých Sněmowánich a pozděgiw
spisech byl pronesl. Pončwadž ale "towšecko maličké
toliko hrstce — snad gen čtenářům Kanonicke'ho Hli
dače — wědomo bylo , zamyslil bud' on, nebo někdo z
geho přátel tyto sem se polahugjci wýklady, geště s
ginými přídawky we wětši oběh přiwe'sli, a tudy po
wslala knížka pod nápisem: Die grosse Eínheit der 127
antz'rb'mz'schen Kalhoh'ken in Dresden, oder die neu an—

hebenďe rom. kat/10.7. chrz'stlz'clzeKirche, im Lande Sach—

sen.“ Lipsko, 1831.
Než při tom wšem usilowáni zmizel celýr spolek

tento, když několik gcho neypředněgšich náčelníků pro
swé hanebné auklady i proli Wládě strogene' ]apeno a
do wězeni dáno bylo. Katolická pak cirkew saská stogi
posud gešlě nepolmutá, počitagic podlé farních-Wýkazů
od roku 1830 k 17.000 wěřicich, z nichž na gedinéDráž
d'any okolo 9000 Připadá. *) (“ iz: Religionsl'reund.
May 1831, Kirchenhistorische Nachrichten S. 253.) Ona
w hauřich nyněgšjho wěku na swých práwech negen
nic neztratila ', nýbrž gak se zdá, ljrn geště ziskala, že se

*) Před několika léty počjtalo se w Drážďanech solwa 900
katoljků.
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nyní kcírkwi Lužické blíže připogíti může, gelikož po
zesnutí Wýborne'ho kapitulního děkana Budišínského,
Administrátora dio'cesí Míšenské w saské horní Luži—
ci a biskupa Antigonske'ho Franliška Giříbo Locke (u
mřel 7. Září b. r.) apošlo1ský vikár králowstwí saské
ho, wysoce důstogný p.“ biskup Ignác Bernard Mauer
mann dne 9. Listopadu b. r. za kapitulního děkana Bu
dišínskčho wywoleu gest, kterážto příhoda spolu kato
líky saské radostnou nadčgí naplňuge, že nyní tak dlan
ho osiřelá církew gcgich pod biskupem wlastenským w
gednu diocesí spogena bude.

2. Kardinal Bartb. Pacca: „Denkwiírdígkeilen Pius
des VII.“

\V kuibkupectwí Karla Kollmanna w Augsburku

wyšly práwě nyní I—Iz'storiclrépambtnOŽ—liGeha Swa
tostí Pia VII. před i w zagetí gebo wliímě, a při ge
ho násilném odwezení do Francauzska. — GestiÍ to
důležitý a zwělší částky nepowědomý přídawek k no
wěgší církewní i státní historií, wšucly s důkazy opa
lřený, a kopravwření děgopísu Welmi pr03pěšný. Toto
německé Přeložení wzděláno gest podlé druhého Řím
ského Wydání. Díl druhý a třetí obsahugící: Cesty do
Francauzska W roce 1809 a 1813. s obrazem oswíce
něho spisowatcle. Cena Wšecb tří dílů gest 3 zl.
24h. stříb. Spis tento wyplňuge Welikau mezeru w
historii zdoby Napoleonowy, udáwage mnohé příhody
mocnárske'ho &saukromního žiwota téhož císaře, kte

rc'ž buď na prosto neznámé, anebo zpotwořene' swělu
oznámeny gsau. Katolz'ckěmu duchowenstwu bude spis
leulo důležitý auplným awěrným wystaWením příběhů
sw.Otce wgeho zegelí', zpytaíelí děgopz'sůmnožstwím
bud' nepowědomých, aneb přewrácených zpráw; diplo
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matowí pak ostrowtipným & prawdiwým obgewenim
obmyslů &činů téhož císaře, geho wlácly i geho swě
řenců.

3. Die franzósische Revoluzion von 1830 hístorisch und

staatsreehtlich beleuehtet in ihren Ursachen, ihrem Ver—
laufe und ihren wahrscheinlichen Folgen. Berlin hei

Fer-čl.Dnmmler, 1831. 329. S. 8.

Obsah této pamětne' knihy, gegiž spisowatelem gi
stý welmi wážený učitel na wysokých školách W Ber
ljně býti se prawi, gest wkrátkosli nasledugici:

Neyprwe' se ukazuge , zgakýeh příhod konstituční
charta w řiši francauzské w roce 1814. půwod swůg
wzala, gegižto obsah se tu auplně udáwá, :: toto zá—
stupná i'jzenj k řjzeni stawowske'mu německých kře
s'tanských'národů se Přirownáwá. — Na to wypisu
ge se zápas rozličných stran we Francauzsku od ča—
su obnoweni wlády a obgasňugi se tagne' příčiny onoho
zbauřeni roku 1830. Dále se wyprawuge w gake'mpo
měru gest stál Karel X. & geho ministři k swým od—
půrcům před oněmi rozkazy od 25. Čerwenee 1830.
Rozkazy tyto a z nich powstale' rozbroge u_wažugi se
práwě podle charty 1814. a dle tehdegšiho staWu říše
francanzske'. Konečně se posuzuge gednáni strany swo
bodnicke'neb liberální po dobytém witězstwi, s uwa
žowánim následků posledniho pozdwiženi, a zawirá, se
posauZenim liche'ho swobodenstwi čili liberalismu, ga
kožto neyhlawněgšjho zřjtlla, zněhož Weškere' zle' wě
kn našeho wyplýwá.

Základní idea spisu téhož gest, že Karel X. podlé
moci, která mu chartau 1814. byla dána, & gakož ney
wyšši hlawa říše za tehdegšimi okoličnostmi ]; wydáni
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oněch nařízení od 25. Čerwence\1830. owšeln opráw
nčn byl, ačkoli prostředek ten tehdáž welmi neoPalrně
&neprozřetelně byl wywolen.

Spisowatel obšírně podáwá mnoho článků zliberál
nich časopisů &denniků, gako z Nationalu, Globe, Nou

velle France & Ami du Peuple, kdež se po dobytém
wítězstwi odbogniků zgewně swětu oznamuge, což před
lim neustále zapirůno bylo , že totiž Comité dírecteur &
karbonárský Spolek skutečně &auplně uspořádán byl, kte.
rýž demagogickau aučinnost swau po celé Francii roz
šiřowal s tim určitě Wysloweným aumyslem, by se
králi gehořizenico neywíce obtižilo, atudy co neyrych
legi ku pádu geho přispělo; oclbog proti řízeni že byl
heslem gegich', což se owšcm Weřegně nepronášelo,
ale tagně nsnešeno bylo; za celých patnácte let že in
to komčdíi hráli stále gen k podwráccni rodu Barbon
ske'ho směřugice, &k tomu cili Wšemožných strogů, kněh

tiskáren, zbrani i tagných spolků užiwagice. Musi't
iu gedenkaždý oprawdownu ošklíwost ciliti , kterak ti
to lidé, honosicc se neyšlechetněgšimí prawidly aaum'y
Sly, přísahu &wěrnost na 'liřich proměnili, užiwagice
každého i sebe ohawněgšibo prostředku, by soběctwi
swé prowedli &=bezwládě 'bránu otewřeli. Gakau
sofistickau wýmluwnostj přičinili se práwa králowská
w očích národu z1ehčowatí & podwracetí! W oněch
odtud pocházegicich následcích nal'ezáme patrnau wý
strahu, že litera & článkowc' charty neb základowe' zem
ské zpráwy žádný trůn nenpewui, nýbrž toliko mau
drost & mrawni sila, gakož i časně i prozřetelne' u
warowáni nebezpečných a zhaubných prawidel &swod
ne'bo učení.

Z celého tohoto spisu poznflwá se patrně, kterak
francauzský národ se Wším tim líčením budauci swé
sláwy a blaženosti náramně gest oklamán. Což prwe'
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tak utěšeně rozkwětali počinalo , gest nyni W niweč u
wedeno; pokogný měš'tan neb rolnik musi nyni syny
swe' k. wogsku odwáděti, sám pak w národní obraně
s]aužili, držitel statku W kragi není bezpečen , by od
taulawých, zahálčiwých rot wydrancowán nebyl; zem
ske' daně gsau dwognásob zwýšeny', auwěrek státní i
měš'tanský hluboce skleslý; národ na mnoho stran roz
sápán etc.

Pati'jme-limimo to také na bezpečenstwi neb ne
bezpečenstwi wznešeněgšich & dražších pokladů, ctnosti
&náboženstwi, tedy i tu s zármutkem shledáwáme, kle—
rak newčra &bezboženstwj we Francauzsku za práwně
powolene' gsauce prohlášeny, giž den ode dne wíce &wi
ce se rozšiřugi. Sekty nowépozdwihugi brde' swe' hla
wy, chrámovve' &swatyně se laupj, drahe' znameni wy
kaupeni našeho w porauháni se be'řc, & horlíwj pastý
řowé z wlaSti swe' utikagi etc.

Tilo &mnozi gínj gsau ti blazi aučinkowe', které
nowěgšj pozdwíženi We francauzske' říši zplodila , a ty
zde ionde se ukazugicj stopy wnitřniho rozgilřenj,
zle' užiwáni tisku , auskoky náčelníků rozličných stran,
slabost &nemocnost zemské wlády truchlíwe' dáwagj
náwěšli , by Snad gešlě horší wěci gím nenastaly. —

Gestil: zagistc' welmi užitečno &přihoan wěku ny
něgšímn, an tak mnozi národowé k podobným bauřem
náchylní gsau, když se ony příhody we Francauzsku W
prawdiwe'm swětle wystawi, gako se to We spisu při
tomne'm stalo.

\
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4. Homilie, neb wyučowáni lidu křes'íanske'hopři ran
nich službách Božích, dle wýkladu swatóho Ewangelium
na neděle a slawnosti Páně, od Františka Fryěe, faráře
lIabrske'ho. W Praze, wknjžecj arcibiskupské knihti
skárně. 1831. 8. Prwni dil str. 302. Druhý djl str.

328. za 121. 20kr. stříbra.

Gakým aumyslem pan spisowatel , o gehožto prá
cech ani-ada kazatelského giž léta 1821. pak 1826——
1827 wyšlých, literatura domácináwěšti poskytnge, na
depsané homilie byl wydal, sám Wpředmlnwě se ohra
žuge a na gewo dáwá : „Co gsem psal“ di on „to gsem
psal. Nepsal gsem wšakkzjskánj cnw-„ilyněgalčě—Bůh
gest lnůg swědekl— genom proto, aby slowo Páně ro
stlo &rozmábalo se.“ Slowa tato negsau skreyše poru
šenc'ho wlastniho milowáni; alebrž bystrý důwod o
chotnc' wůle a gake'hosi duchownjho hladu. Tagiti wšak

nelze, že nedostatkem homilij W řeči naši dědičné po
stiženi gsme; neb wygmauce Homilie a kázanj pana
i\ašp. Mel. Hrdličky (1818—1821), a některých giných
\Viršínkowých, zwláště wýborných pak Pařízkowých a t.d_
—-na zbyt'gích nemáme; ač způsob tento kaza'telstwi
welmi dáwný gest, kteréhož swatí Otcowe' hned na u—
switě sw. katolické erkwe sc držeti obyčeg miwali.
Ani pak odpirali hodláme, že lid obecni zhomilii sobě
hogněgšich béře nžilků, nežli zkázani řeči strogenau
wyličených, která teprw po zdárně pollačenc'm od Kon
stantina pohanslwi do swatyně se wetřela; což wšak
bez ugmy Wážnosti, kteráž kázanim Wýmannosti
dle umění pěkného slrogeným sluší, řečeno budiž. Tý
kagicc se pak powahy wnitřni homilii těchto, wůbec
pronášíme, že pan spisowa-tel spíše se držel prawidel
()rigenowých, nežli sw. Jana Zlatonste'ho; wykládá to
tiž weškerau perikopn neboli částku sw. Ewangelinm:
wtrušuge rozmanitá naučení, twrdj & ubezpečuge wěři—
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cích u wíře katolické a nabízí ge kmrawopočestnosti, a
to mistrně a důkladně-'. Wedle' tohož slawi se na od
por rozpustilému, neklidnému, ano bezbožnému duchu
wčku, našeho co gedowate'mu plodu daleko široko roz
traubene'ho oswiceni. —

Na důkaz této zpráwy rádi bychom byli některau
homilii za přiklad sem wepsali; ale pro dspořeni mi
sta klademe zde toliko záwěrek třetí neděle postní.
„Rodičowé křestanšti ! chcete za dobré wychowáni plo
du swého chwáleni býti, nebo zlořečeni potomstwa na
se uwrhnauti? I na nás se Wztahuge hana a nečest ta,
gestli nedbanliwosti waši zděti powstali rauhači, zlo
děgi, paličí, wražedlnici, hanebnici wšelikere'ho druhu.
Ano i waše wlastnj děti wás proklinati budau, snášegi
ce zle' Wěci iza skuthr swé, &mnsegi říci, že wy při.
čína gste Wšeho toho zlého, geliož nad sehau rozmo
hly, poněwadž gstez mládj W náležité kázni gích nedrže—
li. O! zhrozte se nářeku takowe'ho, a Wed'te děti swé
hned zmládi kbázni Boží. Íleknete gim časně, že gen
ostříhání přikázani Božích blahoslaweného činí člowě
ka, rozpustilost pak 3. bezbožnost ohyzdi a neštastnc'ho
činí každého. A když tak dobrým wedcnjm powstanau
rozšafni, swětu užitečný, Bohu míli z nich lidé, zple
sáte sami nad dobrým zdařenim gich, chwála pak we—
škerčho potomstwa nasledowati wás bude až do hrobu,
wsrdci pak wděčných děti wašich wzděláte sobě pa
mátku nepomigitedlnau , která až na wzdálené potom
stwo naše dogde, a se rozmůže. Amen.“

Než to našemu srdci Welmi bolestné gest, že pawa
ha zewnilřni homilii těchto náramně zapáchá němčinau, a
že pan kazatel ncwclmi šetřil gak čistoty & srozumite
dlnosti, tak ozdobya připadnosti ušlechtilé řečinaši, tak
gakoby bohužel ! i u wzděláwáni lidu obecného bez že
broty německé obstátinemohla. —— lowně mlčenjm po
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mígíme některých wad dogmatický-ch, toho sobě toliko
síncmalým podiwením wšímagíce, kterak pan kazatel
Krista Syna Božího mnohokráte wšedně nazíwá „mu
žem diwotworným“ a posléz i hrdinau. „Ach N.měg
me oči swe' upiate' na toho hrdinu Ježíše“ (str. 168 dílu
pi-Wního). \Však co 50 zde přihodilo horliwému kazate
]i, děge se mnohým spisowatelům wěku našeho, a to
nikoli wedle' průpowědi Horáciowy, „quandoque bonus
dormitat llomerusg“ alebrž za tau příčínau, že množ
stwí spisů nekatolických bez rozdílu wíře nepodohnau
pilností čteme, a gich užitek kromě wědomí za katoli—
ckc' slowo wydáwati nawykáme. Gestli pak ale zde wů
hec proti ní nedokonalosti weysttrahu dáwáme , nemíní..
mc tím pan-a spisowatele kormautiti, ale Spíše wzbudi
ti, aby, anl: tolik pěkných hřiwen sobě od Boha swě
řených má, gimi gakož až potud těžiti a tudy pole ho—
miletiky wíc a wíc wzděláwati nepřestal; přitom ale
také naším srdečným Připomenutím naprosto nepohrdal.

b) Smjšeniny.

a) Zákony.

Gubern. nařízení od 7. Ledna 1831. číslem 43323.
Konsist. oznámení 10. Února 1831. č. 910.

Dle wys. gubern. nařízení od 13. Dubna 1820 č.
53367, přísluší také k powinnostem školních dohlížite
lů místních, by mládež od nočního hospod a taneč—
ných“hudeb nawštěwowání warowali; gelikož se při
takowých příležitostech ,neywicc mrawy dělí porušugí,
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&wšelikě wynasnažení duchOWních pastyru a učitelůo
gich wzdělání na zmar uwádí. Pročež se kr. kragským
úřadům ukládá , školní dohlížitele skrze úřady a magi
stráty kwšemožné bedliwosti powzbuditi, aby děti na
takowýchto místech dostížene' s wyhrožením ge očeká
wagícího trestu domů odeslali, arodiče k takowe'mu ne
pořádku přiwolugící důtkliwě ponapomenuli.

Na oněch pak místech, kde školy není, a tudíž i“
žádného dohlížitele, ustanowiti se k tomu magí místní
předstawení (rychtářowe'), apřísežní konšelé, & přísně
zawázati, by na 'takowý záhubný nepořádek bedliwe'
oko měli, a k wykořenění geho wšech školním dohlí
žitelům předepsanýchprostředků užíwali. Uřadowe' míst
ní magí k prospěšněgšímu plnění tc'to powinnosti co
neymožiiěgi napomáhati. Zpt'áwcowe' duchowní gsau
zawázáni při každé školní visitací oznámiti , kterak se
powínnosti te' zadost činí.

\Vzbírce zemských nařízení, wúkazu od 13.dubna
1820. wlauzený omyl má se takto Oprawiti: že nikoliw
duchowní pastýřowe', nýbrž školní místní dohlížitelé
děti ze škol wyháněti magi.

Konsist. nařízení 10. Února 1831. č. 971.

Gednota k zwelebení kostelní hudby založená w
swém působení prospěšné pokračuge. Každoročně cwi
či se několik žáků zkaždc'ho krage we wyšším způsobu
hrání na warhaný z darme, chudším kostelům uděluge
se několik krátkých mši, Graduálů a Oll'ertorií wýteč
něgš'ími mistry složených , i pracuge se také na wydá
ní kostelního kancionálu, genž obsahowati bude nápě
wy (melodie) 5 notami na Warhany, ak slawněgším pří
ležitostem s partiturau pro irauby, klarinety 'a íletny.
Takowáto gednota, která sobě tak kráSný aučel wytkla,
důstogná gest zagiste' wšemožne'ho podporovvání. Pří
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Spěwek čtyř zlatých stříbra ročně činí dárce audem té

gednoty. Ale i menší příspěwky nežli tyto roční roz—
šíří obor gegího aučinkowání. Pročež se konsistoř

kogí tau naděgí, že mnozí duc—howní.pastýřowé dle
možnosti swé nčgakými ročními příspěwky se opíší.
Upsání takowe' stáli se může w kragích u úřadů vika
riátních, whlawním pak městě zrowna u konsistoře.

Poněwadž gednola počátkem měsíce Řígna z kaž
dého českého krage gcdnoho žáka do cwičení We wyšším
způsobu na warhanyw Praze přigmauti chce, magí dů
stogní p. vikářowé k tomu způsobné ginochy do po—
sledního měsíce Dubna ponawrhnaulí. Neylépe pak by
Se k lomu hodili čekancowé na učitelstwí , kteří Spolu
připrawowací kurs slyší , gsauJí ostatně s bytem_a wy
žiwením Opatření, a wykázatl-li se mohau s wyswěd
čeníln gak dobrého chowání, tak inahyté počátečne'
známosti w hraní na warhany. Tato wyswědčení ma
gí se k předložení lomu připogiti.

Gubern. nařízení od 14. Ledna 1831. č. 47437.
Konsist. oznámení od 3. Března 1831. číslem 1359.

Na učiněné oznámení,. že se zákonowé židowských
matrik se týkagící gediné pro gich neznámost zanedbá
wagí, nařídilo slawné Gubernium dne 14. Ledna b. r.
kr. kragským úřadům, by se 9 a 10 židowského
patentu znowa ohlásžly. Zněgí pak takto:

9. Matriky narozených a zemřelých wéstíse ma—
gí pod dohlížením kat. duchowních pastýřů od židow
ského školního učitele; W místech pak, kde učitele ne
ní , od gednoho úřadem k tomu ustanoweného hospo
dáře, a to sice pod záwazkem přísahy každého čtwrt—
lelí magí se wopisech předkládati wrchnosti.

©. 10. Bez opowědacjho lislu nemá se žádná
obřízka, bez dosaženého powolení od zemského ří
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zení žádné oddawky, & bez wyswčdčení o přehlédnutí
mrtwe'ho s podpisem úředním žádný pohřeb wykona
wati. Toto od místního úřadu wedené poznamenání,
gakož i opis těchto matrik má se ku konci roku faráři
téhož místa podali, by on hlaWní matrika pořádně a
ubezpečiw se we'sti mohl.

\Velebne' duchowenstwo má si tedy dáti na tom
záležeti, by mu wšecky k židowským matrikám pří
slušné udalosti wěrně oznámeny1 a ku konci roku ona
poznamenání od místního úřadu náležitě podáwána byla.

Gubern. nařízení od 28. Února 1831, č. 1164.
Konsist. oznámení od 10. Března 1831, č. 1555.

Den narození & gme'na Geho Gasnosti našeho ney

milostiwěgšíllo Krále & neymilostiwěgší Králowny nc
gen w kr. hlawním městě, nýbrž i po celém králow—
stwí s wraucí Iáskau se oslawuge a ušlechtilau dobro
činnosti tan neykrásněgší wlastcnskan slawností se stá—
Wá. Aby se pak tyto wýgewy wěrne' oddanosti a lásky
tím rychlegi We wyšší známost uwe'sti mohli, powzbu
zuge se welebné duchowenstwo, aby budaucně při těchto
siawných příležitostech dane důkazy wěrnosti & Srdeč
ne' lásky, gakož i oprawdowe' dobročinnosti neprodle—
ně & wěrně swým konsistořím oznámili sobě neslížilo.

anern. nařízení od 10. Února 1831, číslem 3792.
Konsist. oznámení od 10. Března 1831, č. 1561.

Cís. král. zemské řízení nabylo z udalých příhod
te' Wědomosti, kterak stawcní &zpráwy, nákladem we
řegných fondů chene' ani wždy dosti trwánliwě , ani
Podle' plánu se neděgí , a tudy nedlauho po Progití za
ručeného od nagímatele času gíž opět nowe' zpráwy na
škodu weřegne'ho stawitelske'ho fondu za Potřebné se
ponawrhugí , čehož příčinu toliko w tom hledati,
že dilem pronagím atelé ti špatného stawiwa užíwa
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gí, & zběžnau práci odbýwagí, dílem také že se u
započínání takowých stawení, kteréž se začaste'bez krag—
skýcb měřičů dčgc, s powínnau Přísností a opatrností
se nepokračuge.

Aby se tedy těmto nepořádkům co neymožněgi nade
šlo, má konsistoř podřízené duchowenstwo powzbuditi,
by při staweních, kde náboženský, studií neb giný
fond přispíwati musí , spolu také ono dohlíželo, gelíkož
duchowním gakožto užíwatelům patronátních stawení
po Patronowí neywíce na tom záležeti musí, aby Pona
wržené zpráwy pewne' a dle náwrhu zhotowene' byly.
Z té příčiny přikazuge se kr. kragským auřadům, ma—
gistrálům a ustanoweným zemským komíssařům, by
duchowním pastýřům při všech kostelních , farních
i školních staweních wýtah aučtů k nahlédnutí podati
nařídili, ge k přegímání staweuí a zprůw pozwalí, &
přigíluační protokolly, které se k aučtům přiložiti ma
gí, duchowním podepsali dali. Tohoto pokračowání
šetříti se má zwláště zohledu předběžného sečtení ná—
kladu, pončwadž duchowním sešlosta nedostatky sta
wcní neyle'po musegí býti powědomy.

Gub. nařízení dne 18. Února 1831, č. 49930.
Konsist. oznámení dne 17. Března 1831, č. 1756.

Ačkoli wysokým gub. nařízením od 29. Řígua 1829.
wčrné wedení wýkazů Weysewku , sklizení a zdwíže
obnowenč přikázáuo bylo, a k zakládání gich zwlá
štní formuláře wydňny, předce se přihodilo, že Po
smrti gistc'ho benclíciáta takowý wýkaz se nenalezl,
čímž rozwržeuí užitku přewelmi oblíženo bylo. Za tau
příčinou se wšem rurálním beneflciátům šetrné wyplně
ní téhož nařízení Opětné přikazugc, a okresní vikářo
wc' se zawazugí , by při kostelních visitacích opilne'm
téhož rozkazu ostříhání náležitě se přeswčdčili.
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Gub. nařízení od 5.Dnbna 1831. č.13555.
Konsist. oznámení od 21. Dubna 1831. č. 25112.

Dle wysokého dworního Dekretn od 24. Ledna 1790.
' magí se zádušní aučty, gak oněch kostelů, gonž kza

prawení běžících potřeb příspěwky dostáwagí, tak i ke
stelů na panstwích zemského a náboženského fondu ku
konci každého roku cís. král. zemské auč'tárně k pro
hlednutí předložiti; od ostatních pak záduší zaslati se
má kte'muž aučetnímu úřadu od duchowních Zpráwců
podepsaný wýtah zaučtů zádušních.

Gub. nařízení od 23. Čerwna 1831. č. 20613.
Konsist. oznámení od 14. Čerwence 1831. č. 4294.

Na dotaz giste'ho wrchnostenske'bo úřadu zdali při
udělowání sirotčího powolení kmanželstwí od hospo
dárských úřadů také spolu přikročení a podpis práwní
ho úřadu zákonem se nařízuge, oznamuge se, že ono
w gubern. církulárním nařízení od 11. Ledna 1811. č:.
36095 obsažené ustanowení, dle kterého we wšech o
powědacích listech kženě'ní bez rozdílu , při expedi
cích na žádosti o prominutí trogího ohlášení, gakož ina
powolcních od wrchnostenskeho hospodárske'ho úřadu
nezletilým ženichům & newěstám k ženční udělených

wedle podpisu wrchního úředlníka podpis práwního
přikázán byl, dle wysokc'ho dworního dekretu od 5. Le
dna 1815. č. 1123. zákOnů sbírkyr od 24. BřeZna í828.
č. 2082 a od 4. Února b. r. č. 213. za zrušené powažo
wali se má, a že budaucně na Wšech listinách neb pí
semnostech, gimiž se wrchní poručenské powolení k
manželstwí osobám nezletilým uděluge, dostačuge pod
pis práwního zpráwce, aneb onoho wrchnostenskeho ú
ředlníka, gemuž wrchnost ona wysokým dworním dekre
tem od 21. Srpna 1788; č. 879. zákonů sbírky gmenowa—
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mápráwní pogedna'mí svačřila. Při čemž se magistrátům a

wrchnostenským úřadům také k zprawowání gegich
Wznámost uwádí, že wšeckyr ohlašne' list)r bez rozdílu,
gakož iwšecky žádostiopromiuutí trogích ohlášek pro—
tokolem gíti &k' práwnímu pogednání přináležiti magí.

19)erkewní zpráwy.

Z Říma dne 15.Čerwence. Den dnešní gest ze
mím římským welmi památný, gelikož dnes rakauská
wogska z nich odtálmau. Geho Swatost Řehoř XVI.
wydal při této příležitosti nasledugící prohlášení: „W'og
ska, kteráž gsme od nábožue'ho &wznešene'ho panowní
ka říše Rakauskc' powolali, by pokog &pořádek nynčg
šími různicemi zmšený obnowila, ubíragí se dnes z
wlastí naších. Stáwál se to za tím ubezpečením, že
nyní i zblaudilci, wytrženi z klamu swe'ho k wětšímu
počtu lidu se přidagí, a wšickní w gednomyslne' swor
nosti po oné cestě kráčeti budau, kterauž gim wíra ge—
gich otců, powinností poddaných & cit prawe' cti"—oka—
zugí ; též že wšickni bez rozdílu snažně oné blaženosti

wybledáwati budou, kteráž se Panze :) gedině prawým
mrawoučením opatřiti, &měšlanskau sworností a upří—
mnan kpokogi láskou npewniti může. W'íděli gstc ty—
to wítěze, & shledali gste na nich příklad udalnosti i
mít—nosti. Přišliř gsan kwám co přátelé a galia přátelé
se také kwám ustawíčně chowali. Oni přišlik ochra
ně potlačených, kpokoření násilníků, & tohoto šlechet
ne'bo powolání ani na okamžení s očí swých nespustilí,
učiniwše auplně zadost, gak nutná potřebě toho, kte
rýž ge kntíšení bauře powolal, tak i wznešeným roz,
kazům lnocnáře swe'ho, genž nic gíne'ho neobmeyšleb

Časopis p. Katal. Duch. IV. 4. 10
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nežli abyr dítky k gegich otci přiwedl, a wzemiobecné
matky sw. římské církwe pokog způsobil. Slowcm,
Wogska ta ubíragí se zkragín našich wtom přeswěd
čení, že zde Welike'mu zlému učinila přítrž; gakož i w
te' naděgi, že wy sami smutnému gích nawrácení uwa.
rowati se wynasnažíle. Tato gest příčina, že nelrwá—
me de'lewmlčcní, nýbrž znowa srdce swe'kwňm olwí
ráme. Mocni práwem této swate' stolice, mocní slow
nými zámluwami, kteréž nám Wpřítomnýcb okolična
stech od Wysokých dworů Ewropegskýcb Opětbyly ob
noweny, mělibychom raděgí způsobem panowníka nežli
otce kwám promlauWali; Wšak takowe'lo řeči'ízane
cháwáme sobě, gesllížeby 'neš'íaslnau příhodau nowe'
rozbroge měli zniknauti, a nowí zmalkowé weřeguý a
domácí pokog rušití; nyní toliko žádáme, abyrdítky na
še se nawrálily, a gedine'ho hlasu otce swe'ho byly po
slušný. Těžký byl zármutek náš nad oněmi žalostný
mi křiwdami; ale Bůh Wšemobaucí gest swědkem, že
geště bolestněgi nežli toto bezPráwí proklálo srdce naše
ono pomyšlení, že gedenkráte nuceni budeme kmeči
sprawedlnosti sábnauli. Aponěwadž,gakž daufáme, sám
Bůh cestu smilowáníšswěho nám otewřel, zwčstugeme
Wšm ssrdcčným plesňním, že nic tak laužebně nežá
dáme, než abychom na wšecko, co se nyní událo, za.
pomenauli mohli. W'ěz tedy gedenkaždý, co s přeplýwa
gící olcowskau milostí obětugeme, že kdo lásku naši ztra
til,gí opětdosíči může, pakli oprawdowé důkazy lítosti
dá na gewo. Láska tedy prawá a ustawičuá sgednocug
wás wespolek. \Všickni co gedna čeleď žiwi buďte.
A deyž \(Všemohaucí, aby od nynička žádného gine'
ho rozdílu mezi wámi nebylo shledáno, kromě Wělší
ctnosti, wěrnosti a poslušnosti. Po tom taužiž geden
každý; to budiž sláwa wlasli, a napolom nábožen
stwí i towaryšstwo blahého a slále'bo pokoge požíwa
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tí budau. Kogice se tmulo krásnnu naděgi ohiráme se

neunaweně tim, co k prospěchu našemu slauži. U pro
střed zármutku & péči, kteréž od našeho powýšcni na
swalau stolici nás tižily, bylo gediné dobré waše před.
mětem starosti našich, gakož sami gsle Spali-ili,- wšak
geště dražší bude nám péče ta, když nám nebude wii-,e
bogowati proti neblahým wýstupkům a těm mnohoná
sobným nehodám, které newyhnutelně znich wyplýwa

\Vlakowém úmyslu otwiráme wám plnédůwěrno
sli srdce swé, žádagice od Otce wšelikéhopotěšenimo
ci apoštolského požehnání, aby nad Wámi prawe' blaho
slaWenstwi rozhogniti ráčil. Dáno w Quirinálu, dne 12—
Čerwence. 1831.

Z !?ařj že dne 15. Čerwence. Katolici Marselš-tís
tamněgšiin duchowenstwem wznesli na řizeni zemské
swau proleslacj proti ponawrženému zrušeni biskupské
stolice llIarsclské, kteréž kragská rada lsLiwě we gme
nn obywatelstwa téhož krage wládě byla předložila.
„Kněžstwo naše, prawi, odwoláwagic se na sauhlasnost
swých žádosti s našimi mělo auplne' práwo na naši ge—
dnomyslnost spoléhali, &toliko swygádř-enim swým nás
předešlo. W prawdě, náboženský nit náš gest uražen, &
onino gewitelé toho ponawrženi, proti němuž se wim
naše prohlašuge, & klere'ž nám nčkdegši pro nábožen.
slwia i'rancauzskau říši nešlastnau dobu připomíná, —
negsau žádnj prawi zástupcowe' krage &okrsku našeho.
My stogime wšickni () zachowánj biskupské stolice, z
kteréžto někdy předkům našim ewangelium sw. bylo
zwěslowáno, — Onéstolice,na niž tak mnozi slawni hi
skupowé gsau seděli, paslýřowé od mnoha pokolení wy
soce wáženj, & onen Belzuece nesmrtedlné paměti,
genž město Marseille, strašliwým morem téměř wyhy
nule', od auplne' záhuhy oswobodil. A když gsme ob
noweni tohoto starowěkého sjdla biskupského smno

**
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hau taužehností se dožádali, a gc, gak kněží naši pra
wí, radostně uwítali: žádáme, aby, gako otcowe' naši
chleb wíry od něho přigímali, též i dítky naše tak
šíastny byly, a během wěků duchowních milostí au
častny býti mohly. K těmto důwodům přistupugí ge
ště giní,me'ně sice důležití, wšak ne nedůstogní, by
uwážeui byli od mužů, kterým čest a prospěch wla
sti na srdci leželi 'má. Pročby mělo město oné oz
doby zbaweno býti, kterc'ž mu biskupské sídlo & bi—
skupské ústawy, gako gest kanownícká kapitola, se—
minář a g. dodáwagí. Není—li giž na tom dosti, ba
pohříchu! příliš dosti, že obecní pokladowe' ústawům
těmto na budaucnost wšecku pomoc odpíragí? Sln—
šno-li, ab)r se rodičům tohoto města dwognásob utížilo,
dětem swým čestne'hozaopatření zgodnati? Pakli že to
mu snad audowe' kragskč rady takto chtěgí, tedy my
tomu nechceme, imámeř práwo tomu nechtíti. My te
dy ponawržení tomu odpor klademe we gme'nu ná
boženske' swobody, kteráž skrze národní chartu nám
gest zaručena, a dle nížto práwo stále &neporušené
nám přísluší, bychom sobě w zachowání naší bi
skupské stolice wměstě Marseillu nižádne' swětske' mo—
ci překážeti nedali. Illy odpíráme we gměnu sprawe
dlnosti, gešto nedopauští, aby katolíci zbaweni býti mě
li toho, čehožopatrowati gim wkaždé případnosti nále
ží, a aby se snad pro zalíbení některým našeho náho
ženstwí nenáwistníkům zle užíwáním_moci slušným žá
dostem Weškeróho obywatelstwa protiwenstwí činilo
My odpírůme We gme'nu římské katolické apoštolské wí
ry, kterauž základní zákon zawíru wětšího počtu Fran
cauzů uznáwá a kterauž my srdcem i duší wyznáwá
me, wníž žiwu býti a umříti žádáme, & kterauž wšemi
práWními prostředky zastáwati chceme. Přitom wzdá
wáme našemu nábožue'mu biskupu, za příkladem kněž—



Smjšeniny. 629

stwa zdegši dioecesi, poklonu naši lásky a uctiwosti, kte
rauž nám geho swaté důstogenstwi & geho čisté &tkli
we' ctnosti wléwagi. Žádagice snažně tohoto ctihodné
ho pracláta,by pokornau prosbu naši obecnému otci
wšech wěřicich předložil, aby Geho Swatost ráčila o
chranmau ruku swau nad námi & potomky našimi dr
žeti &wyplněni oné žádosti se protiwiti, proti niž senaše

“
'—katolická srdce gednomyslnč prohlašugí.

Tento šlechetný odpor, kterýž gak kněžsth tak
i obecenstth ke cti slauži , byl giž 21. Čerwna s
několika tisíci podpisy opatřen. Tu a't se katolíci uči,
co sobě, swým dětem apastýřům gsau powinni az ohle—
du kněží gest to zagisté nenepatrné znameni gegich
ctnosti a maudrosti, kde takowi wěřici se nacházegí.

Z Pařiže dne 20. Čerweuce. Z ohledu tétopro
tcstnci proti zrušeni biskupské stolice w Marseillu pro—
nášj se gistý katolický list takto:

„Odpor kněží Marselských', gakowý gim powinnost
gegich uložila, byltě spolu také národní čin, & zcela
přiměřený k onomu položení, kteréž duchowcnstwo
zanimati má. Oni prawili k lidu : \Viztež lidi, genž
tlumočnici žádosti wašich gsau , poněwadž od mini..
stm k tomu ustanoweui byli. Skrze ně máte se te
prw dozwěděti, že žádného biskupa nepotřebuge
te, &také skutečně žádného míti nechcete. Prohlaš

te se, & poučte ge, že krag zcela giné žádosti kogi,
nežli do Paříže zaslány bylv. — A eyhle ! tisícery
podpisy nasledugi na odpowěd'. Čím dále kněžstwo
tanto cestau kráčí , čim méně se opírá na nestá—

lau &klamnau přízeň swětské moci , alehrž raděgi na
smeyšleni & lásku katolického lidu spoléhá: tim moc
nčgšim se stane. Tažte se kněžstwa Marselského , ne
přewážiJi protestaci celého krage „mz'lostiwa'u přjmlu—
wu“gednoho pracfekta ? Duch, kterýž chowáni ducho
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Wenstwa řídíti má, gest mu W obřadě gebo swěcení
zřegmě poukázán. Biskup , an wztahuge swělící ruku
na kněží, obrací se k lidu, napomínage geg, by wšecko
wypowěděl, wčemb'y ge stihnauti mohl &kterak oních
smeyšlí. Swěcení na kněžstwí doplňuge ono tagemné
zasnaubení Boží skněžstwem , gakož kněžstwa slidem.
Rituál nečiní ořízení swětském žádné zmínky. Kněží
francauzští ! wy, genž stegné bolestisnámi cítíte,aonu
nesmírnau lásku, kterauž wás obgímáme, geště ani snad
neznáte , ukažte , kdo gste! \'Vaše síla není w předsí
ních ministrů ; ona ge wšudy, kdež se kříž nachází,
w domích wěřícího lidu, w chalanpkách sprostého.
Obraite se W zastáwání a dobýwání práw hlasitě awe—
řegně na swčdomí &na wůli wěřících; zde gsau geště
poklady sprawcdlnosti &mocnosti skryty.“

Pan Abbé B]achére, který se k oné tak nazwané
francauzské církwi P. Chalele přiwlělil, oddělil se opět
od tohoto Patriarchy, ačkoliw geg za swého primátního
vikáře uslanowil. Oznámiltě weřegně swé odwolání
w zwláštním listu na arcibiskupa Pařížského a odebral
se na něgaký čas w samotu; w tomto listu prawí mezi
giným toto: „Nešlechetní rádcowc', & zwlášlní nehody
přiwedli mne do tohoto odpadlstwí tak řečené fran.
canzsko—kalolické cín—kwe. Když gsem swazek gcdnoty
roztrhl, neostýchal gsem se giž poswěcení přigmanlí,
& na wzdor wšem wýčitkům zraněného swědomí do
plnil gsem ohawné odtržení přehroznau swatokráde
ží. W této hluboké pwpastl gsem wčzel, an man
dre' předstawení mých přátel & wšemocná milost [Io—
spodinowa záclonu nebezpečného klamu s očí mi strhla.
On , kterýž Pawla na cestě kDamašku porazil, otewřel
imně oči. Dnes se na Wždy odříkám wšech těch,
gichžto neštastných bludů gsem nasledowal. \Vzdálem
od swěta & W neyskrytěgší samotě chci trestu hodné ge
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dnáni swé hořkými slzami oplakáwati & spasitelným
pokánjm hodna sebe učiniti, bych Wspolečnost cil-kWe
opět se mohl nawrátiti. Dřjwe wšak, nežli W'ašidioe
cesi opustim, ukládá mi srdce iswědomi za powinnost,
W'ašj důstognosti důkaz me' bolesti & me'ho žele k no—

haum položili. Oke'ž by byly dnsti žiwy a hluboké,
by s otcowskau milosti přigaly býti zasluhowaly! Kéž
by \Vaši důstognost w těchto těžkých zkaušenich & zá.
mulcich, které s tak statečnau zmužilostj snášite, po
těšiti mohly, zwěstugice \(Vám nawráceni ztraceného
syna, gchož zablauzeni duši\Vašitaktěžce ranilo. Roz
hlásím prowiněnj swe', gak neywice možno, abych zle',
kterégsem tim způsobil, opět ponapravvil. Přikládám tc
dy k mému psani Wýpis listu, kterýž do nowin dátimj
nim, zůstáwage s neyponjženěgši poddanosti & neyhoř
čegšilítostí nad mým přečinčnim, \Vašj Důstognosti etc.“
\VPařiži dne 15. Čerwence 1831.

Z Londýna 21. Čerwence. \V předwč'eregš'im
sezeni obecne' sněmowny podal Kapitán Gordon z
Glasgowa došlau žádost od 28. duchownich a tři před
stawených Skotské cil-kwe, kteří žádagi, aby se Kol
legi katolické W Mainoohu žádných peněžitých přispěw
ků nepowolowalo. Pan O' Conel učinil ihned otáz
ku : „Chce—li pak ctihodný aud za to státi, že tato
žádost W slušných wygádřenich sepsána gest? Gá
se proto táži , poněwadž gistý Lord před několika
dny podobnau žádost zadal , kteráž tolikerých nesluš.
nosti proti katolickému náboženstwi obsahowala, že giž
nelze déle pokogně tomu se diwati.“ Kapitán Gordon
prawil, že schwaluge negcn uspořádání této žádosti,
ale ikaždý náhled, genž se w ní pronáší, &že rád
swoluge , aby se celý gegi obsah sněmowně oznámil.
1,Gseml welmi dobře přcswědčeu, odpowěděl pán O' Co—
nel, že ctihodný aud wšecko to smýšlenj schwaluge,
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které obřady katolické cjrkwe zlehčuge.“ Řečník na
pominal nyni mluwitcle k pořádku. — „Newědělbych,
prawil tento, čim bych pořádek byl zrušil; pakli bych
to byl učinil, nestalo sczúmyslu.“ Žádost ta byla ny
ni chle' obšírnosti čtena, ase wšeobecnau nelibosti při..
gata. \era katolická bylatuto co modloslužebnostpřed
staWena, ona, prawilo se dále, gest tak Opowrženj
hodna w swe'm základu, gako nebezpečná w násled.
cjch , a oddána Bohem k wyblazenj i s oněmi řj
šemi, které gi podporugi; protož musi každé powoleni
přispčwků z důchodů zemských míti ty neyškodlíwěg

následky pro bezpečnost, čest ablaženostnárodu brit.
ského. Když Kapitán Gordon o to usilowal, aby žá—
dost ta na tabuli téhož domu položena byla , roz,
]e'blo se Po celém domě: „Nikoliw, nikoliwl“ Pan
C. Fergusson powstal neyprwe' a prawil, že ani dosti
slow nemá k wypsáui te'neljbosti , ktcrau žádost tato
W něm způsobila; a že gi powažuge za přjmau urážku
wšech audů-tc'bož parlamentu , kterýž katolíkům záro
weň s protestanty stegná měštanská práwa powolíl;
Zwláště pak že zawrhuge to slowo „modloslužebnost,“
genž onomu 11áboženstj se přisuzuge, kteréž che než
od polowice Ewropy za swate' se uznáwá. On žeby ani
nemyslil , by w cirkwi Skotské gen gedine'ho duchowní
110bylo , genžby Powinnost lásky křestanské tak We

lice s očj spustiti mohl, by takowauto žádost podepsal.
Gemu, gakožto Skotowi, že to neybolestněgi přichází,
že se co 'lakowc'ho přihodilo , a že se mu zdá, ga:
kob)r tento aud pro Dundalka (Kap. Gordon) k podánl
této žádosti byl ustanowen , poněwadž oni žadatelé
we Skotsku ani gcdíne'ho zástupce shledati nemoh—

li, který by se byl p_odwolil žádost proti katolictwi
potupu obsahugici negen podati, nýbrž také geště slo
wy poraněeti. — Lord Milton gewil tutéž nelibost ado
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ložil: Žadatelé prawi, žeby náboženstwi katolickéi
stěmi řjšemi , které ge podporugi od Boha k wyhlaze
nj ustanoweno bylo; kterak pak mohau tak křehcia ne—
wědomi tworowe' ——neprawím , gako tito žadatelé;
(powstáwá smich) nýbrž gako lide' wesměš — kterak
mohau o budaucích radách nezpytatelne' maudrosti něco
předzwidati? Gá gsem zagíste' -— smimJi toho slowa
užiwati — Ultra protestant, poněwadž ale wim, gak
skrowná gest saudnost lidská, tedy s aulrpuosti patřím
na to, co za bludné, přitom ale za swědomitc' smey
šleni uzuáwám u těch , genž giné wíry gsau. Musimeř
pohříchu! Welmi často widěti, ao lide' dosti nábožen

stwí magi k nenáwiděni geden druhého , mnohem lépe
by ale bylo, kdyby gen tolik náboženstwi měli coby
gedcu druhého wyučili mohl, gak se weslmolekmilowa
ti máme !“ — Sir Rob. lnglis ugal se té žádosti,řka,
že ona slowa, pro-ti nimž se tak Welíký křik strhl,
wzata gsau z přísahy, kterau 658. audů geště před dwě
ma lety složilo. P. 0“ Conel upewnil onu otázku, o
kterau se tu wlastně gednalo. „Zdali pak, prawil,ona
žádost w takowých wygádřenjch sepsána gest, kteréby
Powinnau této sněmowuě uctiwost ncpřestupowaly,' an
Se tu prawi, že gegich wira modloslužebnu' gest. \Vj
ru, genž se tu hyzdí, wyznáwá skoro třetina celého
britského obywatelstwa, a kdokoli uráží třetinu saučast
níků sněmowny, uráží tutc'ž sněmownu. — Pan Hume
prawil, žeby geg, kdyby katolikem byl, tywone' žádo..
sti obsažené wýrazy nikoliwěk nepohoršily, nýbrž ra—
děgí kautrpností pohnuly, gelikož w tak oswicene' ze..
mi, gako Skotsko gest, tak mnozi nábožni muži se na
cházegi , gešto tak newědomi a předsudkem pogatigsau.
Poněwadž p. Dickson Ponawrhl , aby sněmowna této žá
dosti ani nepřigimala, ani na ni hlasy nesbjrala ; tedy připo
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menul Lord Althorp, že on zagisté těch W ní užitých

wygádřeni neschwaluge , proto že ale předcc za to má,
by se práwo k zadaným žádostem pokud genmo.
žná w průchodu swém zachowaqto, a tudy že gest to.
ho miněnj, abyr ona žádost do desk wložena byla;
nicméně proti gegimu tiskem ozna'menj že se přísně
prohlašuge. Dle toho byla sice žádost tato do deSk
wložena; poněwadž ale Kap. Gordon na tom nepře—
stáwal & také na tisk dolehal , znikla hádka nowá,

Při kteréž Sir Rob. Peel co protiwnik one' žádosti po
wstal, a tim bylo 0110Ponawrženibez sbjráni hlasů za
wrženo. _

Z Paříže dne 15. Srpna. WVpředwčeregšim se
zeni na saudu deputowaných zminka se stala orozbro
gich wměsici Uno'ru zběhlých, ibylyt takowým způso
bem oswětleny, z něhož patrně wyswitá, gake'nyni smýt.
šleni u mužů we Wyššich auřadach postawených panu—
ge. K tomuto znamenitc'mu pogednáni dal deputowaný
Barbet přičínu, an prawil: „Na začátku Unora počal
opět Weliký počet obchodniků pracowa'ti dáwat, a do
bre'naděgí se odewzdal, an nenadáleozlaupeni St. Ger
main P Auxerrois :! arcibiskupského paláce slyšeli bylo,
čemuž tehdegši policegni praefekt ani předegjti ani Překa
ziti nehleděl, ačkoli wšecky potřebné prostředky w moci
swe' měl. Při této pohoršliwe' zpráwě proměnila Se
radost wzármutek, a naděge blaženčgši hudaucuosti zmí
zela; domniwagice se, že wládě potřebné moci se ne
dostáwá, těch neyhrozněgšjch nehod gsme se stracho
svatí.“

Na to přegaw slowo deput. Arago prawil: Ministr
saudů zemských W'ám oznámil , že tyto hauře W
Unoru na příběhy , které se We Vendée udály, We
lice působily. Gakož geden z těch , genž w tomto di
Wadle gsau hráli, uznáwám za powinnost tyto udalosti
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\Vám oswětliti. Nemohu sice dáti swčtlo, odkud ty
neobyčegné přepiaté powěsti powstaly, které onoho
wečera o neslušné ceremonii \: St. Germain l' Auxer—

rois W Paříži se roznášely, &které lid na tu domněnku
přiwedly, gakoby arcibiskup půwoclem toho byl; to ale
gistotně wím, že wcelóin městě ani gediného člowěka
něgake' wážnosti nebylo, geštoby Wpondělí wečer ne—
hyl přeswěclčcn, že se příštího dne na arcibiskupský
palác autok stane. Není mi tu wvš'etřiti, gakýin nebla
liým osudem se přihodilo, že druhého dne na onom mí
stě žádné zhola obrany spatřjno nebylo-, gá toliko zprá
wu dáti míním o těch udalostech, na kterých přímý po
(líl gscm měl. . . . Me' obydlí gest w dwanácte'm okrsku
palác arcibiskupský leží w clewáte'm', ale powěst, že
u hlawního chrámu neřády stropeny, došla i do našeho
okrsku, abubnowáno na ozbrogení. Gá gsem toho dne
nebyl we službě, wydal gsem se ale předce na plac k
Pantheonu, 'abych onomn pluku, gemuž gsem rozkazo
wal, W čelo se postawil, kdyby toho Potřeba žádala. Ná—
rodní obranci také se sem geden po druhém přibírali.
——Setnina granátníků byla tcprw 45 mužů silna, an tu
kdosi zokologdaucích wyprawowal, že arcibiskupský
palác se boří. Auřadowe' byli téhož dne doc-ela němí.
Těchto 45 granátníků s setníkem lŠat-lietetn w čele bez

meškání se tam wydalo. Bylo towhodinu desátau před
polední. Po několika okamženích nasledowal gsein gich
igá se 110 muži rozličných setnin. S welikau těžkostí
gsme se na místo dostali. Na této daleké cestě nepo
tkali gsme se — což welice paměti hodno — ani s gedí
nau stráží dozorní. U vvrat arcibiskupského palácu,
kde gsme se postawili, nalezli gsme pět nebo šest ná—
rodních obranců na koních, a maličký hauf gcdnoho te

mu. Bořenípalácu dělo sc práwě plným kwapem. .Tu
gsme rozehnali zástupy, které zahradu obkličowaly; za
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mezili průchody neybližších ulic; osadili wěže Notre
Damské, by se k bauři zwoniti nemohlo, a takto če
kali gsme celé tři hodiny na posilu, o kterauž wšudy
gsem žádal , odnikud ale neobdržel. Gsauce gižmrzmi,
že se zbraní w rukau na tak smutné diwadlo patřili mu
síine, snažili gsme se, ač nás welmi malá hrstka byla —
na dwůr se prodrati, kdež práwě stěny, nářadí, komí
ny, okna a kusy střechy dolů- lítaly. Obranci stúligiž w
šiku chtíce tam wraziti, když mne nenadále gistý mi
neznámý muž welmi horliwě oslowil. -- Dle geho
mínění neměla národní obrana w takowých okoličnostecb
slidem se potýkali. On prawil, že ge aud sandu de—
pulowanýcb. Po mnohém dolazowání gmenowal ře
čník pana Thiersa a doložil: „Geden národní obrance
nám geg oznámil; tu gsme seznali, že nám gen gediný
zlitulů swých powědčl, an tehdáž wysoký auřad za
stáwal. Geho slow se uposlechlo; neb gsmo srozu
měuí wlády w tom widěti se domuíwalí; &naše hnutí
se tudy zastawilo. hedlauho na to přitáhl také geden
pluk wogska řadovve'hoa přednosta dewátc'ho okrsku.
Tento pan deputowaný připomínal mu to same', ale
přednosta na to nedbal; iny gsme se prodrali do sta
Weuí a buřiči bylii hned zněho wypuzeni. . . . Me
zi těmito neřádnými wýstupky, gichžto swědkem gsem
byl, žádný mne tak hluboce nezarmaulil, —-—-řeknuto
zrowna — gako swrženj onoho pozlaceného křjže, kte
rý na kapli kalhedrálního chrámu stál. Bázeň wý
stup—kutoho neosprawedlní; neb musím onomu nesčísl
ne'mu množstwí lidu, které nás obklopowalo, tu spra
wedlnost učiniti a Wyznati, že ono segmutí kříže ni
koliw nežádalo. To tak těžké ublížení swobody ná
boženské welikým zármutkem nás naplnilo. Opraw
dowí swobodj,r milowníci žádagí gi pro gednoho kaž
de'ho bez wýmínky. Kdyby Muhamedánc', kdyby In
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dowe' osadili SeměliWPaříží,nebudeme-ližžádali, aby se
mešit, achrámů Brahmowých aBudhowých šelřilo: tak
gnko my žádáme, by se chrámy křes'tanske' we wážno—
sli měly. Dělníci w kalhedrální kapli pracowali mnoho
hodin, a za ten celý čes byla národní obrana poluogným
na to díwákem. Obecenstwo se lomu diwilo, & to
Wším práwemgmy gsme beze wší nesnáze a překážky
dělníky zahnali mohli. Wšecko proti nám swčdčí. Ge
díný toliko ohled na wládu, gegíž slabost nám powě
doma byla, & kteréž gsme nowých příkoří způsob-mne
chlěli, ukládala nám tak dlauhe'ho mlčení; wšak dnes,
práwě nyní, kdež ministr soudů zemskýchPříběhyzmě
síce Unora snebezpcčným stawem kragíny Vendée spo
guge, nemohu de'le mlčeti; gednáí se tu 0 man wlastní
česta o čest wšech obranců národních, gichžto wůdcem
gsem byl. Weřegně ledy Wyznáwám, že kříž kathe
drálního kostela Pařížského na rozkaz wlády stržen byl.“
——Minislr de Mont-alivet: Kdo pak dal tento rozkaz ?
__ P_ Arago: „Když mi oznámeno, že sedm neb osm
řemeslníků se nachází na schodech wedaucích ke kuplí,
nařídil gsem ge gíti a na policegní auřad dowe'sli. Le—
dwa esem ale wlaslní rukau toho, gehož gsem za Wůd—
ce měl, se uchopil, an se nad mým gednáním do křiku
dal,;nně pololišlěnau & polopsanau ceduli od přednosty
dewáte'ho okrsku okazugc, kteráž to mu udělené naříze
ní zřetelně wyswědčowala._. . . Tyto děginy mluwí sa
my o sobě, netřeba w dálší wýklad se wpaušlětí.“

y) Umrtí.
Dne 28. Listop. b. r. zesnul WPánu '\Vel. (p. t.)

Pán Kníže-Arcibiskup \Vídeneký, hrabě Firmian. Sla
wuý pohřeb konán byl d. 4. Pros. whlawním chrámu
Páně sw. Stěpána u přítomnosti weškerého duchowen—
slwa města \Vídně, gakož i mnohých giuých okolních
biskupů.

Církew Irská utrpěla welmi bolestneu ztrátu; bí.
skup z Clovno &Ross Dr. Coppinger 1780. roce stáři swe'..
ho z tohoto žiwota gest powolán. Ze starého katoli—
ckého rodu pošlý přišel wmladosti swé do Paříže, chtě
lekarstwí sludowati. Gednoho pak dne wstaupil do chrá
mu Notre-Dame řečeného. Zpěvvem žákowstwa při
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Welebne'mzwulcu warhan nenadále takbyl podgat a roz
njcen, že wtc'mž okamžcni sobě uminil swěta se odřici
a mezi wybostěnými a práw zlanpenými zwčstowate—
li sw. ewangelium Bohu a neš'tastné wlasti swé slaužitř.
Z cln'ávnu ubíral se přímo do seminárium. Po wyswe
cení stal se kaplanem w Korku, potom farářem a po.
zděgi i biskupem tamněgším, &za čtyřidceti let biskup
stwi 'totn welmi slawně gest zprawowal. \V čas po
zdwižen': w roce 1798. byltě takořkamodlau lidu, gehož
důležitosti mladístwau zmužilosti se ugimal. Pokutya
statků zebráni slaužilo gen k pewněgšimu spogeni pa
stýřů s owčičkami. Bózliwe' & téměř otrocké gednání
gebo sauseda, biskupa Korecke'ho W OČÍChlidu geštč wi
ce onoho powýšilo. Když bauře tato se utišila, oběto.
wal částku swé prázdnosti katolickým nowinám Irským,
W nichž neustále učené, nábožnč &Srdnalě mluwíl. Ča
sem wydáwal také malé spisky o náboženském a polití
cke'm staWu wlasti. Před čtyřmilčly počal cititi, že si
ly gebo mndle'wagi, a konec dnů geho se přibližuge.
Protož powolal kněžstwo swc' rozšířené diócesi w swůg
skrowný kosteliček, genž mu za kathedrálni slaužil, a
žádal ge, by náměstka wywolili, genžby prozatim goho
pomocníkem býti mohl. Po wykonane' modlitbě byl ge
den po druhém do swatyně powolán, kdež nim tento cti
hodný kmet kalich předstawil, do něhož gedenkaždý wo..
líci listek wložil. Zwoleni tohoto wyšlo gme'no mladé—
ho Dra Kollina, prostého faráře. GehoSwatost Papežská
geg potwrdila, &nyni switi tento mladý biskup IrSku
ikatolickčmu swětu příkladem téhož wlastenectwi, tauž
maudrostj a nábožnosti, kteráž druhdy předka gebo
šlechtila a lásky hodna učinila.

(J Powýšeni.

Neymilosujwčgšim Gebo c. k. Gasnosti rozhodnutím
ode dne 25. liitma b. r. byli gmenowáni a ustanoweni:
a) Za biskupa Tarnnwského (w Haliči) \Vel. Pan swč
tici biskup František de Paula Pištěk; b) za biskupa
Králowéhradeckóho Wel. P. Karel Haul, kanownik hla—
wniho chrámu Páně sw. \Vita &c. k. guberniálni rada;
c) za biskupa Brnenske'bo \Vel. P. Gindl, c. k. dworni
rada etc.
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wšech čtyř swazkůdV. ročního běhu.

I. Pogednáni.
1. Náwodstwi.

Proč & gak by se měla láska ke čtení &
samočinnému študowáni 11m1. ducho
wenstwa zbuditi &zachowati, od Fr.
Bogenického. - — - sw. III. str. 323.

2. Dogmatika.
Zdaliž učení o samospasitedlué cirkwi ka

tol. tak nedůwodne' gest, gak se prote
Slanti domnjwagi? Od Jos. Černého. . II. 163.

O cjrkewnjch odpuslcich, od V. Zahradnjka. IV. 483.
3. Morálka.

Zrcadlo ctnosti, aneb památní slawnost
Swatých, od M. Klara. - - I. 3.

Zásluhy křesianského uáboženstwi ozao
potření nuzných, od Fr. Slámy. (Foge—
dnánj historickomrawnL) - I. 33. II. 187;

3. \Výklad pisma sw.
Na čteníJeremiášelI. 31. od Zimmermanna. II. 231.
O třikrát čtrnácti rodech u SW. Matauše,

I, 17. od Fr. Kostky. - - -— IV. 521.

4. P &stýrský auř ad.
Kůzani oswálosti swěceni kněžstWa, od

\V. W'. \Václawička. - -r I. 107.
-- o sw. manželstwi, od téhož. - II. 263
-- o sw. poslednim pomazání, od téhož. III. 417.
—— o ducbownich prostředcích proti nákao

ze choleře. - . - IV. 587.

O přednášení katechetickém,od Jawornicke'ho. II. 235.
\V gake'm pořádku má 'se cwičenjnáboženske'

pro školní mládež stáwati. Od Ant. Wendra. IV. 527.



5. Liturgie.
Slowo o nyněgši cirkewní hudbě. od J. K. II. 280,
Oděw kněžský při mši swaté, od J. Zieglera. III. 381

6. Cirkewni práwo.
Případy z cirkewaiho práwa, od J. U. Dra. IIeIferla. I. 72

7. Děginy, obyčege a starobylosli křesianske'.

.Apologetikakřesíansko- katolická, od Al. \Vacka. I. 89.
Ozaloženi biskupstwi Pražského etc. od K.

\Veiníngera. - - - II. 244. H]. 402'
Žiwot G. S.P. Řehoře XVI. shistorii o wo

lení papežů se statistickým přehledem
wšech ewropegských obywatelů z ohledu
náb. wyznáni. - . - III. 363.

8. W'ychowatelstwi.
Gak se dílky slowům učili magi ? od Fr. Kostky. III. 394.
O škodách z německého wychowáni české

Mládeže, od Fr. Slámy. - - IV. 559.
II. Oznamowatel.

a) Literatura. I. 127 ——138.; II. 289 --—-296; III.
441 ——4455 IV. 607 — 619.

Nowc' knihy České I. 158, & ku konci sw. III.
b) Smíšeniny. ]. 130 ; II. 303. III. 467. IV. 619 ——636.
Žiwotopis knížete arcib. pražského \Václa

wa Leopohla Chlumčanske'ho rytíře z Pře
stawlk aChlumčan. -— I. 148; II. 311.

Zpráwao spolku pro wzděláni řeči aliteratury
české, & ozaloženi pokladnice k wydáwáni
knih českých pod gme'nem „Matice Česká.“ I. 155.

O nowe' francauzske' katol. cjrkwi p. Chatele. III. 4-53,
Nowá sekta S. Simoniánů. .. — 111. 462.

Kapucini we Šweycařjch. - “- m. 465,
Pastýrská opalrnost w čas moru. — III. 471.
Zákony a nařízení. - - - III. 619.
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3) %ebčínj a fmátcčnj u) íbjtřdd).

* t'bílďď „Rágani na 1130?ernebífle, namnoi'íii
fmntťn ccle'bo tofu, s něťolíťo řeřmí přilešítoftnimi, ob
5153.ŠIB. EIBa'cIamíEFa, mbobomíumertmi boEtora, běÉana
w SJZač'erabci(m;nčgíTibo řanomniEa um. 5mm na hrabě
SDMŠIÝe'm)%eliřú 8. 4 bill) 1823, 1824 (11825. ['n-an
248: 271, 292 a 345. 5a 3% 12 čt., gebnotlimú 'oíl
ga 48 Er.

* JQÍGÍGHÍ Uomo 55035700 me fmáteť a m ne:
D Eli, nnebvceloročni Fágani [máteťni anebělni. DD ŠŠ
ššrvče. 8. (Storm bilo. 1821, 1822 a 1823, fktan 298,
320, 318 a 322, ga 45h , bil ga 131.

* mebělni , fwátečni a příležitoftná Rám!
ni. 93b %r. išrnťe, faráře .babcrůčbo. ?. bwa bill)
1826 a 1827, fxran 353 a 314, ga 25h bil %“1 čl

'* ěomilie , aneb mnučománi lihu ťřcf'tanííšc':
bo při ranních flušbád) %ošitf), ble múťlabu
flvate'bo Gmangelium, na neběle a fíamnoffi 5336115,ob
%rantin'ťa %rnče, faráře .babetfťc'bo. Šiva bílx),8.1828
ftran 253,a 257, ga 1 gl. 20 Čt. .

* ýomili e, anebmvučománi libu Eřeířanrťe:
bo při tnnnid) qu'gbách 9230šití), ble múřlabu
fmatěbo Gmangelium, na nebřle a Harruofti 595115, ob
%:antin'ťa %rvče, faráře .baberíťčbo. ©in btm 8.1831:
5a 151. 20 Ec.

* Sřágani nebčtni, fmáte'c'ni a přihšitoftná
Sana Sincblomfťěbo, Éanomniťa na hrabě ptašfřčm itím
Iíšita, ?Biíťupa ibermíenft'e'bo ac. Žlři točni bčbp po
3bilečn, atři bill) přílešitoířnicb řágani , bobromabt) 12
bitů. 8. 1318— 1823. ga10 ;,I. ,gebnotlimť)bilga 15l.

* 9? e bí lni SW 5 a n i. Sb ?lntonina %)uthmaueta,fatá:
ře Sřabniďe'ho. 8. 1825. ftran 372, ga 48 Er.

* © mátečni $ dann i. 52b Qíntoninaspudmaneta , fa:
ráře Siabniďčbo. 8. 1826, ftran 201, ga 30 ft.

* %óťlabo na nebčlui a [máteťničmangeíia
ble gpůfobu me fff'olád) nařígeněbo ; ge; ťprofp'e'dm ča!
tedmÍům nTolnim prtv mněmeďěm gačvťu fepfat, vařte?
mřcíít'mu web! líně f))ařigeť,bpteřtot :. ť. pramibclni



4 ságani.

moh) *Dmšíťe', a infulomnnó ťanomniť Ýřtomřřiďó Jc.
Qrube' ponaprameně a rogmnošeně mobáni. Ěti bilo. 8.
1819, 1820 a 1821, íttan 383, 460 a 240, na pracím
papiru ga 351. 36 E:.

R 650 n i n e bě [ n i ob ?fut. ČermáEa 2bítn m .bnRt. mag,.2 at.
ságani fmáteťni ob tého; m bt. Er. mág. ga 1 si.
Sáčani př ilešitoítná obtého;mSgt.muy: 151.
Stačí pa Í'tljř íEe' přebmřtů mramnúd) a bogmatiďócb, (po:

řábane' na nebčle tofu celěbo ob S]). $). Safaubfa. 318
br. Sr. 2 bilo ga 2 gl.

Sešiš Širiftus m čtrnácteru nebřínicb fágani ga přiťíab
ctnofti mvířamenú, gidfg taEe' co pofmid) poušitifemůge.

_ 53b3. Smatana. 8. QEsDrage1827. l$l. mas. 1 gl. 10h.
Dieči při rogliřnód) příležitofied) ob ÉIBacFa.8.

182—1. 1 bil 40 čt. Žbó maš. 40 ft.
Éágani fmátečni , poftni a nčěterá nebřlni

ble ?Bourbalu a Smaěfilinna tvpptacomaná ob 3.8. Smir
ffinřa 8. 1826. 3 bill) 3 at. mag. 3 st. 30%.

%óřla !)ome' n eb e): b o ttl) ranni nebělni anřťteté ímá:
teční ob %. 3. QBitíTinEa 2bih). 8. 1827. 2 51. mg.
2 čl. 20 Ér.

Edgani nebčln i, vniřní (: nčťtetá fmátečni ob ?.
:IGírffínťa 3 bill) 3. 1827. 3 51. nm;. 3 51. 30%.

Šágnni ob Šťaireríidm. 2 bílo. ga 2 gl.
Éágani *na mITecEpfímnnoftí a fmáth) cctěbbtofu. Sb 932.
_ ©MM) & ŽB (Žbtubimi 1817. ga 15[. 12 fr.
meči Duchomni při togličnúd) příležitoftecb, ob Snbř.

ímarn'ofta. 8. w ?Bmě. ga lat. 12 fr.

h) 315011111.

* ©MM Rrpftom a. Ra'gani poftni, ftťťás ť- 182%
ofabč fwě přebneft ?f. Sebina, běťan m (člvatém polí. 8.

_ 1825, man 120, ga 20h- '
* Šefter o poftnid) Edgani o ?Bošfťě sDrogřes

teblnofrí. thanódy ob sllšogtě'cfmŽŠ-spťodm'čfl),fm
ráře ©matomogtčšfťe'bo na matném měně Sprašífe'm. 8.
1829. í'tmn 163 ga 24 Fr.

* Ságani S))oi'tni o febmetu flow umiragici=
bo *Dána Sešine. řtetáš ofab'e'fmě r.18?8. přcb:
mf! iš. ©. Eautfťzj, farář .Spoířiroaříťú8. 1829.6tan
95, čd 161312.

* Rámni poftni o poEáui Hvatěm, ťtem'šr.
132.2, ofabě fmě přebnefl íšrantiffcř £. Šebína, bčťan &)

ematempolí bljš QobřiíTe.& 1824. avan 106.318 Er.
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* Šefateto řáganí 0 (ma te'm po Páni, fcpfanňď)
ob Emmich Qšmvoromíťe'bo,mmi pro gicb wúbotnoft mo;
mu mpbanócbob%. míče (Spamu) 8. 1822. ffmn ga24 E.

“ Ge fi a 0 t tp citi , neb .f!*,.1fz)teblnároggímáni poaebuíd)
bob *Daína a ©9M0tele (mšin'e Jimma ; m fc b m cru
DOfin i d) ťa'ůani přebnen'ená ob Tyr, %tpče. 8. 1827.
ga Ěť.

* Rdsané ĚPOBui cím. poťa'ni, ob %s. Éautfťe'bo. 1831.ga t:

? © e b m e t o \'m út 0 fri cit Em c fm. Eatolíďé tvofmčtles
uňd) m fcbmeru pol'tnjd; Edšanj. Bb SES.?B. %áclamičťa.
8. 1830. „30 Ft.

513011“ „saní ob %. ©. Gttánfřóbo, břEana ŽBeIišíEe'lm
515 \in. Ér. 36 Er.

3560“ DOftni 5303.Sčautenťrance. Wa tři roťni břbp
ro;,bčlenc'. QE br. Št. mag. 39 E'r.

Ša'ch ni poířní ob QBacEa.Srubě mpbani. 8. 1823.
1 at. 48%.

c) Ewla'fftni a přiložítofřnj.
* (Soginu cótEemui obpuftěp? co aučfnťugi?

(\ Eterař a gaEúm gpůfobem ge Tobě 513W“
ti může m e a mám e ? DĚaguge mjubila'rnim tága:
ni Dr. 93. íGáclamičeE. ŽB. 8. 1826, fttau ga 12 Fr.

* Rás ani na Gwanqelíum, Ptere'š fe čte na b e 11% Ošíf
bo Sila, ob Biemme %amoromfťe'bo,nimi Pro fm“
wíybonmít mobané ob 3. míče '8. 1822, ga GE:

5“ Sága ni přilešítonné při ftamgé ťnišccú mcpbíífltpífe'
generální m i; matt) na (ScláE'omč)ObSame. &
1817, Etnu ga 65:

* spříležitoftná řeč bu (bomni o gnomu ffamč'ni
břbitomnibo chrámu 23mm Ečla na Q'Ginici, ginař na
[;oře Dub m Ěřebecbomicicb, ob %. (Ě. „Spamelťmfaplana
?Dobrušffěbo. QBeIíĚ138.1828,ftt-an31. 6 obragem 12 &.

* Ságani !) přilešitofti blvebeni bo chrámu SDán'ěŽenu:
itého noroe'bo bucbomnřbo paftúře mel'elm. pána QBilěma
©eminnem sc. Sb %rantirfřa ÉautWěbo, faráře Apofti:
mnřířc'bo. 8. 1828, firmu 18, ga 6Fr.

* Sid; ani btíane' bue 13. Grpna ob (JB. Gcbta'čťa, ro
Šebta'ce při imTtalacú 'aa bčEana %R. 51). %oqtřdm
Wegeblébo. Spřilošená qeft latinfťa' řeč, btšána ob (3. 9.
S)). 51). 18ch meumanna, EanomniEa na btabč prašíEc'm.
8. 1826, (tam ga 10 Er. *

* Řeč pohřební na ©. 9. $%.Éniše gCšmarcen:
berEa, c. P. polního SDZatiTa'lEaac. Sb R. QBrám). 3.
1821. Gran 16. 6 mpobtagcním Enigete, ga 6Er.



6 Éáganb

**'))tebígt von iegígcnSliebiirfniffenbet Beltgbon bufetu
' 8. 1817. S])reís 6řr.

*“ Eágani přštešítoftné o Gta—mnam při obnomeuí nebo:
řelěbo chrámu Erál. méďa 'Domašíic, Éterc' :. 1822.
mobořeto. s])řebneífcná na ben Sta t_ogeni 5Dan m)
93?a r t) e ob Sana (Senefelfa, faráře w Gitttvoři. 8. 1822,

_ ftran 32. (,a 10 Er.
"' Sře'c při ílamnofti nanímě'cománi mšotni bo

ftaweni me ŠlBepřEu. Wa ben Hamnonimarogmibla.
hofíameně Spamu)image. 8. 1823,ftrmt 32.5a 10 E:.

* Sá ;, a ní na ben rabo'ftne'bo problán'eni obnomenčbo
půlnořnió o mánočnibo Giítřni, Ptcre'štiífu
pobal So5cf (Sobulř'a,běEan mgimin'omě. 8, 1827, ftcan
22. ga 6 Er.

Šieč bud) omni a nfolni na namnoft fm.. smích—(ma.Db %.
sli. fmaďa, ro ©. Rt. GÉt.

Šicí sbřuděomni o obpul'fcúd) ob 53). 5D. Sařaubřa, m Ján:.l:. Er.

Řeč při pohřbu, ob 5D.9D. Íšaťaubťa. ga 6 Er.
5?de na ben fm. schíclam a, ob S. Biegleta. ŽB

Abt. Sir. mag. Gťt.
skeč na ben fm. šaťuba t'očtn'ibo, ob %. %.

QBamben). 1820. 4 Er.

II.
„ _

G_Zpišř't)naučné v míře a mtamecf) 'Em:
ítamřucí), bibli a gegi mňťlabn, gařo- i

ťnibp obřabů Eofieínid) fc tóřagici.

* Shátťě mvimčtleni Eateďvnfmu Evrofpřóltbťb
telům abítťám, Etere'š mnbímí miťoláš SEomeE, fate:
chata na c. E. blamni mxorni \Tťolc;DWŠÍÍČ. 8- ÍSŽSoÍÍW“
m;). ga 24 Pr. '

* & tá t řó Ea tecbís m us E utmrgeni Éatoliřů rot míče _qe'
gift), ůwla'íTtčvař pro to, qenš htotiďau miru přigíma:
gl mb opauthčqi. Dt) ŽB. Šabtabniřa, faráře Bubnů:
débo. 8. 1830. mag. ga 30 er.
unuána Sana ceíta Ečefřana gmřfta 596W
bo blabonameně mččnofti. 3 angíiďěbobo Stč.



Gpiífr) naučné a mtamne'. 7

meďěbo gačnřu umcbmá, nyní po? mťeITtin'c' na fmčtlo
mDbamí ob SŠ. Webomx), 2bih). 8. 1815. ga 151.

* Gefta gimo ta, aneb: ?Dobftata win; wn'eobecne'řře:
Řgníťč fftse Dtáňťuz Rba geíř to pl'a'no? proti něčteróm
bumvflům naffinců m těd) mčced), řtere' SncE'atoliEo mne:
bomšumění gfau, ponťágana ob %. !Bobbanecťc'bo.

v 1818. ga 24- Ěr.
Geft (to tu $páně, anebo neopramřgffi fmva os)?epfmětřy

,ÍTl ftvítofti oltářní , ob ěBemarbn Giallurn). Spřelošenim
?Bogtčcba Siam—ewa.8. 1820. ga 30 Er.

* Dcerka (M. J. H.) aneb Poznánie cesty prawé k
SLMSan. \Vydaná od W. Hanky. 18. 1825. ftmn
82. za 10Et.

* £ůležítoíř sgemene'bo náboženftmi Shifto:
m a a boplnřnl počatého ffeftinebčlníbo cmičeni pro tmťte
či \nini ob Eatoliďč(Sótfme obňaupit, ob %.2auťotp,8.
aa 12 ťr.

**Qilgibo (Sblábťa ?Dtágťa: (So máme o apo:
mčbi Ea t o tí Eů btšeti? gelřlipauge IibíEe'ncb52303:
W přiřa'gani? Gólomičťonačas meliřonočnj, obS óúbla.
19. 1819. fimn ga 18Er.

* Éatotiďe' bčeni o fmátofti ?Biřmománi. .?ču
poučeni a pomgbugeni nebířmomamjm. Sb 3. 92%.
QBeiningra, faráře m RInbnč. 12. 1819. ffran 60, ga 6 Er.

* Ěniba fm. Sana Blatouftébo :) napramenípablě:
bo, ob QBiEtOtóna ge 931%th En Form) patnáctého měťu
ťefťt)mplogena. munignoma mobaná. 8.1822.3a14£r.

* Qi fi ;) a ff 13'n':e ? ft & b 11 ob pramébo omčince Rríftoma na
čas pob gme'nem „belmetífe'bo a líugfípurťíťe'lm nábožen:
iimi obbětene'mu, ob 3. Ěobbaneďébo. ?Drubě mio-ání
8. 1818. ga 10 Er.

* Ěěboš liftu bileE brubó s. 1820. ga 6 fr.
© fromna [ol'ti Patoliďěbo náboženftmi 8 to:

gumem , bíe němeďělm fpifuůčelítil ŽBogtčd) Geblářef.
93 Šplgní 1822. ga 2-1 Er.

miíma fmate'bo Qřome'Qšmtumb (Šmanqelíum
aneb ?Bla'šmě Směířománi. SDřcIo'íi!%rant. momentů 5
Slůše, farář m EuíTtčncócb. 933 Space-,ea m SJZIabe' 580:

[eflami 1810. ča 24 Er. __
* *Doí'tvlla, aneb cččličná ponabčowáni fřtítan

fEá na. nebčte přes celó rnE, ob Giamůrťa, Eněňe túra—m:
nibo . Žbiln, ga lgl. 12Fr.

* Sřuťomčt praměbo nábožennmi Ériftoma , neb cmiťmi
[Ttčlřínebčlni pro tu), Ěteřiš ob córtwe řatolicře' obftaupiti
mini.12. ga % ťr.
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QGoftvčztteni- a přibameř En Eatednsmufďn Fu
potřebě učitelů, obgmlcín'tčpři tanwód) íífoldcb,b0 ťtmjcb
bucbomni čafto přigítí uemůše. 8. 1821. ča '7Et.

* Brcablo měšne'bo a blabofíamene'bo šlmo:
tia, m Eterc'm fc meble' gifte' apt—iwi) sDifma fmate'í)o fPa=

třiti a mibčtl _můšc , gaEóm šimotcm . a m Etcrúcb miftcd)
Gmati pofmcti stlítámagí, PteraE a ro Ptere'm čpůfobu fe
aagimís přímlauwagi , (\ gaťó geft togbil mega) orobomá:
ním Sřrnířomům aGmatúd) gebo. 53.>]).1561.0b Ěomá'
(Te %amoromíéc'bo, mani paE gnoma ob ŽŠÁMtrpcba mpbác
no. leeliEí; 8. 1822, fttau 37 a 89, am 24 čt.

* E n iš e EP a_ o 2 &f ( e, fepfaná ob ášrnbrncba Écovalba J_Qm'
běte ge Štolba-Fu, přeložená ob *Rogtědm Sonne, fa=
ráře tve QBíacboměm ?Břegl').8. ;,a 24 Er.

Bpů fob, gaÉ na'bo'gna'památťn pabefátiíctód) man'šelů fila:
teť ftvůg obnomugicňcb ro Gótřmi fmatě Ratoliďé obo:
Eegučfe [m'ětiroá. DD %. SŠ. Bamotúbo. 8. 1824.506Et.

Tia fama m němčině ga 6 Er.
Cžitťem Šriftoma, 00 '2[. (55.Gadyín'ča. 253 órabcí

Rra'lomé mag. 12 E:.
Giviťeni pro Šenión a memčftn ?. příbmnhmutč:

dn) pro tobiče, _qínřsbitů) btgo utniragi. DD (305. £ch
neta, faráře Eu'geďébo, m in:. Rt. ga 18 E:.

Ratetbis m 116Šenicb ům, ob £. Rbuxm.:S. m 24 Fr.
Sa cho mi 28 cpElab :)mě na epin'toh) a cmangelia ncbřlni

:! [mátečni celého tofu. Do Sana Wčcblina. m Abt.
Str. 4 bill). nm. 2 čl. 24 F:.

($eben omčinec a geben pafťifr'. Sb 3. 932.Eri!
Ie 3 bilo tv .br. Rt. ga 33[.

Sport! i! i e poftni ble [m. :Dhuťa. Db íšr. QBJcEa. w \br.
Rt. 24 E:.

Sana %. spontana Fníbo„o ftatečnofti málečnč neb tea
řot'oíťě, te'š Domácí a Eřeítanfťé. Sb 3. 23. Blmmet:
mamut, .br. Er. 24 Er.

Rčefřanfče' Eatoliďě učení o cirřemníď) Sb!
puf'zcicb. Db C3.Šumava, na En. Sir. ga Sťr.

3“ „ a “ TřtíÉ“ if) “ učení "( mratvů. ťu potřebě Eatedntů,
učitelů (\ pomocnířů m neb'žínírb ffťola'cb. 28 Q:. Et.
;,a 24 h:.

Dblán'ťt) tveoroč'ui ch fmátč & (\ flamuoftí na
celá \: oř, tě'g obvčeqxltóťbpři níí) ceremonpi, m.)bane'
ob Éš. (Sb-mem.. S))oopramene' a rogffíčcm' ob Sní. (ŠeňÉa
% *m.1rten6erř.t. bĚĚ—ma a f'anomníťa Rráloměbrabeďčboo
23 .in-., Rt. ga 39 Er.

a;
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SDf ani spa na ST.2. sóatlerů, m Etcrěm f_gbómp'rá:
telům gprámu báwá o (mém fe namráceni bo Stimíťe' ťa:
toliďě apofftolfťě cirEme. s])řelogil Sox-. Étegči, bítePtoc

, blawni Ufou) m S.)řommbBmořidy 93 Já:. Er. ga 55'Et
ŠB !) ťl ab (mat. čtení na meliřó 5DáteE5 múbornč pohnut), fe:

p(ane' fťtge Énčňec£omá1Te QSamoromee'bo, mčrněmubanó ob
305- Rííčťmtofesíota *Dra'gíře'bo. LTB.br. Rc. mag. 15 Pr.

Spařigřa múřlab nambělni epin'toh)me fíťolácbEproípčcbu
Fatedntů. Sčefftěnúob S'. búbla, Qbih). 1827.12 st.

SDH“ &pDElabu maubrofti, obětomaněbceřim Širi:
ftu bolet paneuWódymftupuqici. “prbaně ob QE. Sřuf:
feta, Ratcdntp na iBoíTebmbě, 8. 1898. mag,. 10 Fr.

spoučeni pro paftůře bucb'omni u poítclcnemocnňd)
a umíraqicúd) ob ©. Éčblera. Bčefítřně ob S. \bóbla.
S. 1826. 48 Fr. mag. 58 Pr.

Ghime ŠbUírni ro,—,mtbowěEngatelfíti, 2 bitu; 5a 2 at.
mag. 231. 20 Er.

© t ap fa , tuřni Eniba En Eated>u>6=nu_íu,přebemmm pro ťa;
tecbeto. 8. ga 48 čt mag. 58 Er.

Gtapfa, přípravný fu Eáčnnim pro obecm')(ib na neb'e'lni
(Žmangelia Eatotíďe'bo min, 6 uftamíčnňm m5blebem na
_qeboobgíirně togmtbv Fagatelíťe'. 2 bill). 8. 1823, 134.
36 Er. nm;. 131. 56 Fr.

* P anis Quo tidianus, pro consequendaet con
schanda Vita seu Del Gratia. Ad usum A. H.E.
D. D. Animarum Curatis- Quinta em en
(lata editio. S. 1831. nemás.na tiffacim Papi:
tu ga 30%. na píacim poÍTtomíEe'm za 40 čt. mág. na
tiíť. 5.1 48 Er. na pí'acim ča lat.

* Pracparatio ad Missam et Gratiarum actio Post
Missam. ga 14h.

* (žntwůrfe ůueincm nom'tďnbigen EatecbetircbenUnterridngum
?Bebufe ber (Beiftlicbem aus bem %mngb'í. ůberfegt unb
mít Buíďeen betmebrt von Qínbreaé máš, %):ofeňnt unb
Qireťtor im %ífabb'fh Seminarium im 91mm, unb SRÍ:
Folaus 28cm, S])farrec in Sřbeinbaíern. 53:09. 8. sDrag.
1824. 4 mm. mms 4 H. 48 Er.

* gie beíl. ©cbrift bes neuen ?Bunbes von 53. 932.Gómpa
pínger. gr. 8. sDrag.1817. 4 mm. — SDMŠ4 H. 48 Čt.

** %eicbtmnb Eommuníon : unterricbt in Wragen uno 'lím:
motten , bon QI. \bUIe. 8. 1817. ©cít. mms" 36 E:.

* Die Dřelígíon Gbriíti, mit bem fecbémó'mntlicbm untetricbte
fůr ienc, mame von ber ťatb. Eebre abgutteten geronnen fínb.

am 98. í'auťota, Spmbft in Sřaubniů. 8. sprog. 12520.Er.
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Časopis pro Katolické Duchowenstwo.
\'Vydáwán přispjwáujm mnoha učených &ducho
wnjch' mužů od Iinjž. Arcib. Pražské lšonsisto..
re. Čtyry ročnj běhy od r. 1828 —- 1831. kaž
dý ze čtyt swázku, spolu s přjduwky Za2 zl,

* *))a ft m a b n d) o na ni pro omcc gpramébo omčiuce Rrií'toma,
to _qeft: .S*Cčef'tanrt'ácmičenj E mnučománi menťomfťěbo
ťatolidře'bo [íbu mc fmatém náboženftmi , bub' me \UCÍIIÍ:
cích: nebo w chrámu spáně, Doble' nambo Ratecbiému
fpořábaná ob ?šrant. 'líg'b. Sřoťofa, ťnřge cirťemnjbo.
Dum bilo ga 151. 36 fr. '

Wabčeni ťřerřanfťe' mramopočeftnoftí E“mffeo:
becne'mumbbřláni nítobu. 90 ?B. (Sauna), bifťupa lin:
tcbonfťe'bo ro &;)r. Řr. ga 16 fr.

s])tmni připtama ?)?atiččócb ! fmate'ipomřbiarm.
přiqimáni m fořcaticfůď) rogmlumácb. Sb 'n. „g)oh).
93 .br. .Rr. 5a'20 Er.

610 ma áRoglaučeni Ěřefřanfťe'bootce E \'me'mu na me
řegně Ufon) ie vbitagícimu ínuomi. Bla (žmmerídm ob
ŽŠ.5D.Emma 93 íprach Rrál. m ga 12 &.

III.

Rnigťn mobtitebni, spínat) Eofíeíni a má:
bogue'.

* 58156gcft nepřiftffi lá tEa. Smoblicófníšla špčlnau
rytinami. 12. m 1818. ga 10 !t.

Góttemni moblitbu při průmobed)E brobu. Spřcto'gil
a mpbal Sos. 21b. Siegler. 933„čt. .Rr. 1815. za 6 Fr.

* (Sótťemni m oblitbv při gaopatřománinemocnýchob
SŠ. Bíegiera. 1.2. ga 6Er.

* (S 15třem ni :pob 03 n oft na flamnol't 2303150těla, obte'boš.
12. 1817. ga 62x.

* (ží) ( eb o mě po [m cítn i, ťnišža moblicz)pro šenfťau ofobu,
ob řtán'temí panm) řábu fm. wm QR. ?fnt. © Erás
fnóm obrágřem 12. 1820.5a 12 Et. na pracóm ga 20 Er.

Eancoonal aneb pifnč nome' boítoroďe' na bni [mítečni
přes celé to?, glvláfT't Eteři fe ob ftaroba'mna m Górlmi
EBo'gi a av této ťEefřaniťe' zemi [\nřti. Qěta s]Dánč 1595,
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mvbanú ob (šimona Eomnřďe'bo „Babča Spřetífftčmjm
Spray 1808. ga36 čt.

satolidšu) Ramp onát, nošenýob Eom. %rpřage,farda
ře m Qbřaned) blisřo šBrna. QBobáni 1Tc1'te'. 51532155)8.
m %rně 1522, mimo přebmlumu 33. archů [x)lnó 5a
1 gl. 12 fr.

* Ratoliďé moblitbo pro ofmice ně Eřcfřam).
Sb 35. Éubetťn. ga 18 Et.

* Rřišo m a' c e R a ob Bieglera, 3. mpbáni 12. to Spray 1818.
ga 12 Pr. _

%)db ptmnibo člom'e'ťa m rdgi, teggímáni řřefrana
na'bogne'boob 53. Ratnera. SMB—bmw) máloroě 1822.
ga lOEr.

*?133zjb o t mobliteb, ob 'IBemerEx),Srvtínau. ga 6 Ft.
* bermanně Gebetbud) fůr Einber. 6 Šír.
*fpobogně a mraucúcb gdbofži plně roggimáni

moblitbr) *))ánř, E potěn'eni bucbomnimu m febm
proíeb mgbělané. Žpram' ob %r. Demotpbo, faráře ©et
blcďe'bo 5. m Spmge 1827. ga 8Er.

* S])ob ošno ft, fterá \'e může Eonatína toš nagmamjď) (ma:
tňcb fdmbecb na Ratlomě mragíťe'm. Žprand ob 30x11.
sIššitářa, 12. 1822. ga 3 Er.
fčo famč němeďp 1827. ča 3Er.

***IBtjtemn citu Přef'taníťócb,m;;épřtmecítma náboX:.
m).-h roggimáui. Bčcíítčně ob '(Š'.QC. Sřofofa, 8.1824.
ga 14 Fr.

(štítu Eřig ow &. Gepfaná a Diínčmi opatřená ob Sos.
_boIáiřa, faráře m?Blantťu. Gobrágťem. mójr. Rt. 8'Br.

(Sírťemni pobošnoft na řřišomébm) ob 53. Bieglcra.
m .br. Str. m6 Ft.

Gptara nomébo gáťona, neb piíně celoroční.m Jžc.
Rrálomě. ga 36 Er.

Giábro mffecbEřef't anfťúd) Eatolicřód) mobiiteb.
QDJótabct) Rrálomě. 8Er.

Rřcfčan tvbuchu ťatolicfě citEwe fe moblici
ob ?íleg. řnišete čbobenlobe přeloženim QL Štránffe'n

ho tu „br. Er. m 18. 22%. na tiff. 12 Ec.
Stř ef'tanťa bůměřugicú ff na%oba; t. g. mobfítbp

Eatollťče' pro nábožná poblami šeníčc' ob Smog. Steriťomo.
Gřifiau tptinau. EIBQt. Sřr. na pon't. pap. 5a30 čr.
na tiíř. ga 20Et.

Smobticí) Eni 3% pro řemermíďč tomaton'c, gmláíTt'c'Pbpš
bo fm'e'ta gbau. Sb Zim. Šttáníře'bo. 933.br. $text.
aa 10 Er.
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92 om & Eašb oben ní 0 bč't %Bo!) 1: aneb 9Robíítbt) Eatoti,
ďe'- smat. Sh. ga8ťr.

9! ábošná cmičeui E ftamnofti ?Bošibo těla při procen.
ŽB Járab. Rt. „gaGřr.

5Da n na Eřef'tan íE á, fni'ářa mnučomaci a moblíci pro pan:
m). Db ?! Ccštraníťc'bo. 93 „inv. Sřr. ga 30 řt.

ŠROtáte, neb meíele'a rabofme' špěme abmentni 5 notami.
ŽB i'm. Sh. na poHt. pnp. sa 45h na řanc. ga 33h

mogmlau m ání 6 523o bem aneb moblitbu ťřef'mna tato:
liďe'bo. fpmci $. SDLRrálc. Ščil'tau rotinau na poth.
pap. 30 Er. na tiff. 20 fr.

Gebm floru “Da'na na (hbo Gešin'e Shift a naEřiší,
ro [ebm mramnúťo piíni uwebl 3. \boťáfcť. % „Dr. Rv.
mag. ga 6ťr.

Blatá Enin :) nineboma'niRrpfta Spina ob %. Šempmz
íže'bo. spřel. 'lf. Štranwljbo. Brubě mvbani. ÍIB Ján:.
m. mag. s Eil'tau rptinau 48 čt.

Blata' Eniba *Eom.Écmpmíťéím onáuebománi sDa'naarí'
fta; mpba'ni s btubau literau. FIR„Dr. sn ga 26 Pr.

Šatmom é. mb gpžmoméfm. Damiba, ob Gimme 36:
břmťe'bo. Bnoma rouhání ob 513. 53mm). 933 .br. Str.
na poth. pap. 36 Fr. na mf. 30 Er.

Stati; nebe EIÍE mah). ŽB „br. Sřr. ga Q—Hr.
58 ůf) gc Pt nenč i NH Iáíťa. Stuiba moblicó ob (Šťattó,

baugen. 18. 1821. 6 tptinau na pfacim pap. 20 ft. na
tiiř. 12 €:.
Ea fama me 12tetce mmmm. p\'. 18 I:. na tu?. 12h.

Gcšiš přítel bíteE, moblitbp a gpěmo pro mhíbe's, praca) %.
S. Šmobobt). 12. 1825. 20 E:.

Jj) a ubra, Eřeířanířá Eatoliďá mobliteóní Eníba , břen'těná ob
S. .bňbla 8. mŠDL—ase1830. na tííE. pap. 40 Et.

Ěatoliďě toggimáni a moolitbn ;)to šenfře'ob
?!. %)ařigřa.8. 1822. na tiíť. 36h.

„Enina [m. 'líuguftína, hmotně ronmíaumánibun'e
ťřefřanfťe'bo čloměřa 6 Bobem. 8. 20 Er.

autoliďe' mobl ítbx) *))ařisťa;gřefftřněob Sóliblaů.
1827. 20 ft.

* Sie qle ta (3. E.) nomdřřišomí cei'ta.8. 18 Šprage1817.
mág. 5 Pc

* !JJobošn oft při Ruletěm Subiteum ga fmatébo wobla'ífeni
Sana mepomuďe'bo. Sb ŽEom.Subelťp. 12.1829. Uran
192 6 obtágťem ga 12 !t.
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*Glaw na' f_fohtá památťa mvblán'cni „Gma
těb o ?Btaboft. San a Slepomuďe'bo. Énišťa
! moblení a mgběln'ni pro ťatolíďe' Fřcfřanp, asi,—band
ob %dclama %:. Neumanna, Fanomníťa Gtrágce blamni:
bo chrámu 506116a t. 1). 8. 1829. than 167. Bc třemi
obměny,ga 20h.

Ela fama nřmcďt) ga 24 ťr.

** SBmučeni SJ)&už na 21. roagimáni togwůcně, m nímž
taEé Eřiš :) má cena se 14. mim; fe obfnbuge, fpom
tmoblitbami mcňnímí,at.b. (žebravé ob Eom.$ubclťp
12. 1830. Ih'an 192. ga 10h., gtuba rodů.“ 15 fr.

IV.

©pift) poběltgicji.
a) Sýramnoftř, Opatrnoíři a abrami mcím'ěš.

*“Bina _gťun'eni múb orní proúřebťomě, item!
čloměě m ftn'le'mabrawi Šítvot fmůg problaužiti a nergiůčgi
gmbatnauti může, ob S. éóbla. 8. m SDI-agega 10 ťt.

St r at í č! á 25 ne t etl) E a, to gel? gpra'wa ? gabrgeni Dobré
bo řa'bu šimota a řgacbománi tubp ftále'bo gbrnmj a; bo
neppogbněgn'i ffarofli. ?Bnbaná ob 250mm. ÍIaince. 8.
ms *IBacoml 1819. ga 24 fr.

f: ibo m il, povčugicá, Eteraťbo Iibe' mnohém šímota nebem:
čenňmim opatrně fe twhnauti mohli. Gepfat ?Bob.
Ěablíc 8. me ?Bacomě 1813. ga 18 !t

* 9135běl ání Elo ro či 0, _qaťóbůtimá, abv mubte fmřtap
ble buffe blage bolo. (*_Drobofpělě)fepfal Som. Sřubelřa.
1 Edl-ff“ ftran 311. naS))rage1827. Druhá řailťa 1828
ftran 342 ga 151. _,

*Bpůfnbně rogwašománi člomřťa tvbůleší'tňfbtoe
cecb 5 rogumem fe fromnámagiců. spro mgbřlam Ehl:
tnčřa m letech přirůffámagicúbo, m níš op?t mnob_oppte:
Hitelmjcb a poučuqiujcb pramb fc natbábt). Gemma Ob
Som. Sřubelfl).12.\1831. ga30%.

*S 13%!a neb ělni pro moroůlau mldbeš, gaťo'í taťě iniba
mbřláwagicó pro obcemi lib, ob S—93. Sltfpťa. S. 1826,
firmu 160, ga 15 E:.



14 Špifx) pouťugici.

* Gtvě't u) Etn'e'ui, čili obmcfelugicú a ftbceiíbíťá mednici
togmlump a mppramománi. 9D $. Swfelo. 12. 1830.
fttan 132, ga SFC.

b) Spro gmláfftnj fiamn a pomotáni, pro tobiče,

Učitele, bofpoba'ře a t. b.

* SBobuflaw ;;Qobťomřc a „„baíenntepnuďíůpm
nu Spettomi 5 mošmbetřu, miftobtšicómu Prálownmi Ěeffe':
ho o fpra'mě ůemě perlami, Eten) po 307 letech mpbnt
3. ?B. Simmermann. 933.8. m Spray: 1818 íttan 76.
mág. ga 12h.

* Sa \)b o r, fe \) l á EBb ot ff ň. Slšn'Iednilú příběh pro (ib men:
Fomíh) !) mřfth). DD Sob. megftřiťawčťana Gmčtelíře':
bo. 8. m Sprnge 1822, bum bill) s rotinau mág. 5a48 Er.

mamebeni E nfolnjmu mpučomání pro bíiteíevb
!Bernatba Smrbeťa. SDM. *IBenb. Sním. 933 .br. .Rr.
3 bilo ga 1 čl. 6 fr.

Dbtaů boťonalě bo » čitele, ob QI.S])ařigťa,přel. ob
%. QL. %aďa, m .br Sir. wás. 18 Er.

* Spřiprama ? Spřebpifům ob S. UtBaua
1820.9ma bilo ga30 fr.

Stameb ení ? mohotomení pife mno ffi, gťefft.ob
S. Segbíníťe'bo. br. Sřt- 3a 36 čt.

* Gmineninn, aneb togličue' fpiíťu É vatománi. 931)253.
©MM—(go.12,1827, (tam 78. ga 8 Er;

*“Dmč ftč láteE Epřebpifům. Gefťpaučmecřo&
1830. ga 12 fr.

%Ra ř i u Ea, aneb pobřágani Enerogumne'mu mpcbomámáni běti
ob Gbr. 53. Galcmamm, Eterauš m čethínu mvebl mor:
bart *)lšaněť. © mnobragenim Šatcmanna a winčtřau,m
Jít. Sřt. mág. ga 36%.

2351: n SRa b i tel robíčů, bitcE, pří'taunít a učitelů, wvba:
m) ob S. 2. Bieglera, 2 ftvasřt) 6 obra'gťem, w Jin: $!“
ga 40_Pr. _

2M : c e b a pobošně manželťoa ro;,ffafne'bofpobnnř. 55. Q. 95311:
Elat) bmamecútma \retffíx o ctnoftedmobrě a mechetm'šcnv
pološenůcb. Tonepprm léta 1585. b ©. 21. 593mm:
mina mptintšna', nyni mnbaná ob QI. Jganphjvře. 8. m“
spray, 182-1. wáš. ga18h.
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Dtágťn na b'e'ti, aneb přebcba'gegícópotřebná přípravou E
fnabnřgn'imu pochopeni ttábošenlhni Fu pomoct) tobíčům,
fmětfťóm t) buchomnim včitelům, Eterě sčefítílm- žanněE.
8. 1814. ga 36 Pt.

s)33'e'cnepbůlegitěg ffi pro robiče, nTomibčitele abobli

38h mlábeše ble Suita přel. mcbčle 8. 1824; mág. mft.
8 lat ob o [, aneb gpuftld mefnice obnomená farářem, učíte

Icm a manželům gebo. Simba pro lib weíníďó. s))tacó
S. gmobobp. 12. 1830. ga 30 Er.

mawcbeni o Eonicb ob ant. Sungmanna, 8. m ipm“
1818. ga24 fr.

* QBófhaba přcb Eetmenau nemoctj bomřgóbo:)
omčibo bobvtřa, ob Sg. Š])rašfťe'bo8.m5ptage 1819. 3.16 ft,

* 9 febmctu bobotfa bomácúbo, gebocboroáníane
moceď), ob II. 3. Sungmanna. 8.tv *btage.1826.ftran
155. ga 24 Er.

© omáců tu (bařřa ageb pogebnáni o mafítřcb a 13011an
pořrmecb pro bcctfv (Eeířě\) Smetatvfťe' ob Bobr. Sinišo
mv rn .br. Rt. ga40h.

*Jžavčeni pro mlabe' [eblffe' bofpobářc ob .?š.
%lábn 8. m i\rage 1829. míš. sa 20 Er.

© 0 íp o b ář : o 5 u m m5, antb : učení o rolníctmi a chovní:
ni bobptťa 6 třemi přibamÉD 0 mvmčřowáni poli a me:
boni bofpobá'í'ík'c' Enibv etc. ble €íné fepfal m. ŠIBaněP,
(%16. měřeďízmí figurami 8- 1522. mág. ga 24h.

?íuči nlimě ípramománi mčcl ob %. 'ZI.Sámiffew
8. 5030 ft.

Qšměni Ie fni poblě ©. ?. ŠMÍDQG 3 lefnfctmim Waffen:
ířtjm ob 913. ?B. barbaři), 3bilt7 étptlnau ro 8. 1823.
3 gl. mág. 351. 30 fr.

9 ;) á b 11 b ob :; tťa, řniba pro febláE'r) ob S. ?B. ŽBolíítcina
8. ga 6řr.

ŠDřiv am ato m &ni 6 (tram) nebubu bobptťa, gata; :; nřgag
&' gebnáni proti gabigeni bobvtř'a m šatu nebubů ob 5.
523. QBolíítcina 8. ga 18%.

V.

Špiíp pro mlábeš.
(Šuftačňue. 59%in 5 bámnomřřofži!řefřaniře'bte Gimiba

ob S. 553. ?lBlafa'ťa 12. 1828, firem 175, za 12h.
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.. Stmzfcnfo ?wřtnc'mu a čilc'mu mčřu obalte,
„saně, ob Som. Stubelh). 12. 1823, 3 21 mmm),
ia 12 Fr. . '

v 929 ffia nné při bobr) ťmnftragenegťuňeněmldbeii.
„Druhé mobáni 8. 1820618. obrágřn,fmm 204ma30h.

. sDramibla Bimota (\propomibťmnmbotáaťusob:
pomřFmí. Báreť pro mlábeš čefřau ob 313. (gama,. 93
'Drage 1823. 12. ftr. 76. za 'i'fr. "

65 in b'ř i d) 5 © 31bi n o ro a, item! Epnmáni ?Boha„mím
wřelošil 'Zomás Sřubella. Druhé mpba'ni. 12. sm SDI—ase
1830. ga Str.

%)ft\vobtli ť“ mfaumáni apomiblvtmnfmřtlenimta:
mnúd) přifloroi Gefřócb fu profpčdm mtábeše ob 932.Gotha),
faráře m Smrmvomř. 12. mSDtage1822. ftr. 144. ebu:
bebni přílohou ga 24 fr.

3 l:a flit o. Dáreť pro bitfv obEI. Rabatu. 12.3a10ťr.
(Be b it &t? o. *Domibťa pro bitů) (\ gegid) přáteli). Sb 3.518.

fmlafáťa. 19. to*Pro“ 1827. ftr. 91. 5a6 fr.
„g;olnub : ?. *Domibřa pro hitů) a geqicb přáteli). *Na.

ob %. %. (šitím), 12. m *))iňu, 1827. ga Sřr.
R o D'i čeE třip r aut Pow ó, příběhemnemínnč nařrnutě

QBenbelinťv Unletem'a ob ?. Subelfp, 12.m5))rage 1825.
Gobráčťem (iran 216. ga 12 ťr.

*Dřigemnč meče tl). 9m pro pitnou mtábc'š.Db %.
St. Slimane, ťaplana Wirenomfťe'bo 12. tv sprna: ftran

_ 233. na 12h.
'mů'icnťa ,t,Gcblowa, ble 513mmGómítba ob 305.

%otůpřl) 8. 1825. ftrau 187, _m 18%. . _ _
* Gftěbrň m ečet. Wowibťař wánořnímuobbarowambl:

teť. *Dřel. ob %. ©lámp, 12. w 51)iff111827,$fh'aul32
a 12 Ft.

* 582in o te'Ea 93?! abeže. gbit—Eamramnňď) DOMĚ“
É umeótřni frbce (: obmefeleni umrti, gc; Majol ' Pt“
low fs. SIB- smmvae. 3 bilťn , muni 5 archu "hm sa

30 tr. (Šas ob čafu fe poh'ačuge. _ !,
sm!)ffřb 0 wanci bo !Btnfític. Spřelos. ob ŽŠ'l'oDBM-?

Ěomfv, óčtormi ťráfnómi totinnmí m Qť- 5“—SGUQÉr
ÝBág En p t 0 bitů) ob Sof. (Sbmeln. 518=\2ť.'5Íť-_W,it"“
*Bagaliřťo, obraz, medwtmšd), autlá frbcc mmamgvd) .a"

hnáni pro mlábeš oběbo poblami. *Přel- 933—%aífao m
Jít. SÍr. m18ř'r. , _,

?Bibliďe' p řiběbo War—<br>i nomc'ho gářona pro mlabeiOb3. %Qt.Št. tlfťopo f

*

ů

**

&

*

$

vů
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Gbimnnůho lttčfhnfo pro bitln, ob 3.911. ?ubwita,
6 obraísř'em.'BŠ-br. su. ga 15h.

Doř'on alu) ME. Sán? pilně mlábeši ob 3. .an'lc.
9135x. Qt. ga 1.5u,

530! ubi čřn. Sha-ay, ro tcfe. ?Domith) pro bitů) ble Šmíc:

? 35-953-slÍBlafáEa.Gtran 58. 5113„br. „Sir.lžšlb'qať.

Stanáťý ': gwatoianiťá mun'ťa, lefni čapla. €Domibťnpro
mlňbeš apřátele gegi. “Dřcl. an. QBogt. ónogťa. 913
5M. Rv. ga 12h.

3 a t ' d) !)(Ím u s o gb r a m i, obuvlámnř pro břbinfťau mld:
bcš. *IBhfhinu umcbl Norbert %anět. 5183313 Sh.
ga [Oh-.

$mč t 1113 !ofíiřct. 'Domibřa pro Emetauci mě!. &)řer.
'ltnt. *mog. .bnogťa. © čiftau tvtinau. ŠIB\br. Sh.
ga 24 Er.

mramně mnvramománi a powibačřppro malé iba.
[pčlě ob em. 'lf. Éclabtuba. 93 Sar. Rt. ga i()ťr.

?R r am už 1)r op o m ib ! o (: pobobenftmi, na obbatománi
n'folni mlábeše [epfal932.S. Gadna. 933.Sjt.£r.5a12lr.

9201135 léto aneb obplata bobtočínnofti. 933br. Řr. gaóřr.
WOW!) toť ob Jhummacbca, přel. Gšt. 2M). Eomfn. 28

.in-. Št. ga 24 Et.
*Dřivobobnřni ob SDR.S. GMW. ŽB—broRt. ga 12h.
*Dřibřbomě pro Mno a ben—\)mlafteníeě. Srubč

mobáni. Db ©ucbdnťa. ŽB .br. J'Cr. ga 17 Fr.
Uřůšínťp mb fpiíťp btobně pro bittp ob Groot). Ěcnťp. 93

.br. Sh. ga 6%. ' ,
ERůšcnf a G)cbl of) : abita. Gtarobpla pomlbťa pro to:

biče a bith). Í153.br. Str. &“?Šfť- „_ _
5186 „měla 0 pilní a mrawně mlábcgí mami prmám EDI.S.

(VŽ—what. 4153 Jpr. Sir. ga, 12%.. _ _

sIBffecřa pomoc přicháňv G bl'W- Gamo DOWN!

pro mmm; med,;mřgflfirgie (Žbctóbetga ob „sog. %. Sian.. t. m. a o t“—

smí:? &gfomo pata mlábejšo' *Dře'loš.ob C'číiefteta.
mm! 150 tptínEami nepatrme mpbam. 8. 1816. 50

51355331?buton). pro obc'ofýtesffimíáb'i- %“
„o)6. „_ 93mm 2 bilo, (tan) \; nom; Mon obíabuv
giců. 8. 1821. h!. 24%... _ _ _

23 „bomb, „mb „muj ctmc'ctpwmmmnofhopto mm; na
Mši ob „mého a; bo befatebo _roPu, !tttcš ble Golc
manna WW &mm 92. 98mm. 8.1824. mag.24 tr.

r)



18 Gpifx) pto mldbel.

23 o b uf! a na wc ímé tobinč, neb bálh'i cmíč'eni biteE w mmm,
nofti, m fta'ři ob befdtěbo a; Dobroauáctébo tofu, ble Šulc;
mmma fepfal W. ŠIBaněE.S. 1826. mag. 24h.

Qune í! omi , neb Etátřé učení o bum pro bitů), Ptere'š fe.
píal 3. ©. Řampe. a sčeňtil 92.933ančť. 616 pčťmj,
mi totinami. 8. m 9%—1826. mm;. 32 čt.

39 tEa wonněb o řm i ti mmmněbo učení pro bitťp. .Ob
SDZ.Rabaně, faráře 8. 1821. ;,a Sťr.

93“an Sřabínfon. Rnigťa imhifftni mecheme'mlábeši
Geffe'ťu poučeni a lvprašení. ble Eampc, 6 rytinau 1808.
ga 42 Et.

9 b m ě n a m \: a m nó m a pilnóm bitEám ob 21. 93. Šítťa,
Bpifnčmi mbubbu brozbmúmi. 8. 15:25. mač. 2,4 &.

s])m.>č'ugjcó malé pomibř \) pro Děti. Sbfabugía)
fto pomibeE. wřeluš. ob gšt. Sana Ginobobl). 12. 1830.

_ ga 18 P:.
(štítná mečer. spřetažením %. Ss. Šmobobp. 8. w 'Dr.

_ 1827. Stvtinau, mag. ga 16 Er.
* Gtčbtú mcčct. Spřelošenim3.93. %laíářa.12. 18.30.

ga 10 Er.
“ 3 tgaceně hit?, pomibťa pro bilťp a gegicb přátel:) ob

©miba, přqlošeuá ob %. S. Glamx). 8. 1827. ga Gťr.
Špoča'tťo mé m raw ů ob ěalcmanna, ble noměhopro řa

toliďau mlábzš přebčlaněbn wpba'ni pře). ob SE. Spam.
!omífe'bo. 8. %Ginbř. érabcp. 1830. ga l gl. mag. ga
igi. 10 Pr.

Šímot Segiffe 5M vfťa pro bitťn. %)řel. ble Šli—ebberfona
ob S: .bóbla. 8. 1520. mag. ga 16 Er. robenř. 5c124řt.

wobumir, mlabó sDauftcmuií', pomibřa pro bitů) a přáte.
lo gegíťb přel. ob 553. *Deliťána. SISS-Zn.Rc. Gpčřnau
tptinau ga 181%.

(Shub običřn) , báreE autlě mlábeši ob EU?.9. Stettíťotm),
6 příčným obrágťem mág. ga 20 čt.

* %Oowibťu) pro mtábcš. EDD%r. 2! Sřcťofa. 12.
1830. ga 12 Ec.

* QBpptaťoowáni o tuWed)wřcedz. Dbgunbragaóťr.
“ ?Bobumit, mlabú pauúemniř. Gtčfti bo b tágo

tv 9 d) o m dni. 21) !IBlafáťa. 12.1830. za Gťr.
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VI:

Špiíp bifiotiďe', ,geograíiďe'a topným:
fiďe, a t. b.

* Eusebii Hieronymi Stridoniensis Presbyteri opuscu
lum de Virís illustribus, & J. P. W, Ditrich, 8.
Pragae Čechorum 1821. pag. 84. const. 24 cr.

* .bpfřorpe čefťe'bo biwabla, ob počátťu03nany:
nřngi čafl) ob S. .bóbla. 8. 1816. ga 4Fr._ .

* $tenpřa$321aboboleflawíťá ob přímíGabi: bo ge;
mě čeífe' aš bo nončgffid) čafů, ptam) ?šr. Samotného &
Euše faráře mŽufítčnicp'd). !IBeliEó 8. 1622. (tam 308.
ga 36 Et. _

* Rronvťa Gotťewni, mniš fe přiběboměGórťmeČev
íEě ob .gegibo pořdtťu a?, Do le'ta s))a'nč 1632 mnpramugí,
fepíaná přeb 300 let:; ob žBobuíIama 25ítegomí£ěbomvni
mpbaná ob %. GEal'iďe'bo. ©mapau řtálomftmi čeít-e'bo.
8. ms))rage 1816. ga 24 ft.

spaměti S))Inuité, geš fepl'ala mpbat 305. 828.Geblá
čeř. 3. m s)])lgni1821 ftran 150 6 mpobragenjm ftatfíibo
poblebu mEIÍa spaní, 5:130 fr.

* ŽBpobtageni a popíáni [m. QBáclama. Smspr.
1817. Sobrágťemgaůřt.

* Šimot [m. ?ílšbčtp BDSM.?fntBJvŠDr.1817.5I110Ěr.
**Šimot [m. Dtvlíe. 8. 1818. též němeďp.5ač.ú:.
Rronvťa neonomčgffi ob poča'tťuptwnicb Fnišat če

fřócb- Db Fgrgztm. Spawn. *lBeliťl)8 m sprage 1813
3 bin) ga 351. 36 Er. 53x53Etonpťp Díl 4. welťú 8. na
sDrage 1827 ga lat. 12 ft.

“ Šitvot fm. pannp ieregie, spvřipogenauErdtťau
b_ilřorii řábu borócb Rarmelítáneř mGahád). 9D 3303.
Gernčbo. 8 1830. Bran 163. 50 15 Er.

' 5D0 ;) fa'ni založeni. mlán'tni pobožnoai a šimota fmato"
Bi, mnohém nefířafrmjm orubům pobroheně, bómate' ře:
hole (Softetcpeníře' at. b. ŽBeIiFú8.1824.ftran
248. epětí obrny) ma'; 5:1 1 31.

Snišťa o měrácb "5emfřúdy.„ DD !tete'bočafumít!) a
měření gemfťě wťrálomftmi Gefťc'm fmůg sařátef magi.
%)ognomu wubaná ob 305. %r. gewotóím m .br. Str.
mas. ga 15 h:. „

Glám om e' , praotcowe' (šachů (: [\nbliteblná [ibta gegid). 91)
3. am. Strále. Smím Sir. was. 15 ťr.
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©MM letopiíomč čeííti ob r. 1378 bo 1527. čili
poťmčnmáni m Etoniřád) sDřibiřa ŠDuRFatm) a ?Beneffe ;.
J'gořomic, gruťopiíů ftarúd) mpbnnc'. spáči a náEiabcm
Emil. c'ef'f'e'©pntcřnofti SřavE'. ŽBSDL-ače 1829.5a 331.

mnprdni ?,imota fmatljcb bmav _bratři, břituvů (: apoh'tolů
(Erin) a ©trathotv. Sb 305. SULĚráte. © pěEnau to:
tinau m .br. SÍr. mag. ga 10 Et.

Šiva otopis fm. Sana mepomuďe'ím. Gpřípogením Kušeb
%ogiťb a moblíteb, \vpbauá ob Sana 92cp.3immctman=
na, m J'gr. ŠČL'. nm;.. aa 12h.

Slšosíueta (% 525).Špřibčbomě o směnách cúrťmi
proteůantft'ód). 1])rel. ob am. QBolfa ťnčgc ctjtřemnjbo 8.
1804. l;,l. 12 Er. nm;. 115! 32 Er.

53eto ;) i fo mě Ěto ian [Tt i. 30 geft mopfání befútííete'
máíťp. ŠtcEů 5 ťra'lem ŠDrpamcm. 5. mpbánj. S. 23 spr.
1812. 42 fr. mag. 52 Et. _,

s])čibčbwn'oé itálowftmi (SefEe'bo, gbčínisa pane:
mání %erbinauba ibn, 'c'tete'šmppramuge S. ŽB. Sim:
mermmm. 2 bill) 6 rvtinamí m 8. 1820. 2 gl. 24 E:.

'))řiběíwme' Erálomftwi GeWébo, 363in gapanowá:
ni SJZaximilíána 260, i'tete'g wnpcamuge 3.9.8. Bimmeti
mann; Mupobtagením 1138. 1822. 131. 12 ťr.

Q'Bffeobecná řronořa ftbčta, to geft mppfánimíTecf)
připdbnoíti a bčgiu celého fmčta; ob ftmočeni aš bo na;
má) čaíu. 8. 1820 mág. 58 Et.

91h—třawé ntčíti, t. g. bnftoruďé roggímáni, mněmš fe
135151199,že co fc řoliměč u) tomto [mětř mihi, nic 11616:

50 není, neš m]TecřoEaíem migi, ob 513. Doěřenfťěbo
1583 nošené, nvni pognomu mnbaně ob 5153.Sř.©tčpána.
8. 182-1. mas. 18 Er.

ŠDůmobni axprambimě mppfa'ni oblebnuti s_Dta
bp ob (wxvcgbíťe'bowgan 1648. 8. 1819. mag. 18 E:.

sbiířotie literaturu; (Sefťe'ob s. Sungmanna,ga23í.
"' sDonamtšeni o ftamu a řábecb budyowenftma

m (iecbád) „blahu ftamopiíů tvůbec, ob iš. 91. gun,
bm. 12. 1824. ftran 148 ga 30 fr.

„Rap le mňecb Šmatócb a měrnýchgemřelócbro ©ebtiďc'm
Fláňteře, 5 obra'gťem ga íOFt.

Rtatíčťó obfab aalošeni báťonowčřócb Eapli
traffer Gmattjcb (: l'oě'tnúd) aemřelód) m obrabč auboli
Gableďěbo. QBobal 5. %t. EDemotl). 8. 1822. s co
brdgfem. 5a10_ fr.

SMů m o b ce :) o &'cchácb. 95 S. ?i. Dunbra. tv Špmge
1822. Handy,. 12 Er.
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* ?leMáui Gefťěbo ťrálomftmi. ob SB3.31abače.
© mapou č'eifěboPrálorpftmi. 8. m?l-age 1818. ga 48h.

Bemřpiž „510mm“ (Íůffěl)0, gcgš fpořa'bal-S.QI.
391mm“- %wraůer 1823. 8. (mm 168. maš. za 40 fr.

* óifttvtifcbe Benřmůtbi'gfeitcn bes Řónigtcítb—Š
5236'bmenbon S. Góiffner. 8. 'Drag. 1816. gab. 24 Rt.

*.%vobraseninvopfcini topolinťutřeňůomčbo
Ěmen tt u“ Jboře Sřumo uřatěbo (: při rcgpoltřni Miš gd:
bm fPGtřem'bv řříšť, Ob ŽŠ. íšr. Bauen). 93cm) 8 to
Spray 1823. ga 12 řr.

spr ůw obc e po bifťupf'tmi Érárotvěbrabcďěm, aneb tOgogra:
ftďe' a bifforíďč popídni wíTed) m'e'fi, mřfřeřeť, pauftmi,
hrobů M.D. Sb 9.72.Strále. m Jj: Rt. 3 fmagťp nm;.
151. 121%.

QBn'cob ecnň gemčpié neb Giengrafia me třecí)bitech 6
melFau tvtřnau a bměma mapama. Bmla'fftř pro včlgele
a ťeÉance mohli, a mlábeš wmfteníťau fepfal & 650:
bcť, w .br. Sit. wág. 13l.42 Er.

933\) o b \? a 3 e ni a po n (& ni chrámů Givato barboríťěbo 1m
\Sjoře Rutně. sKačaba!S. %. Qcmotn). 5233.in. St. 5
2 meIEóma rutinama 30 Er.

%)opíáni meleflamne'bo auboli čebteďěbo blíž
.Eutm) boro. Mšpbat 3. % Demon). © 5 wtínamí

' 8. QBŠDrage 1824. mág. 50 fr. V
* s])ogebnáni o bylinářftmi m (Secbád), přel. ob

?ínt. *JDqumim. 8. w sDrag; ftran 152. ga 18 E:.
s])opfáni a mnobrageni ncvgnamcnitčgh'iťb

gmiř at gbnftoroe přirogenúd) měn), m ?tevčmš gcmnitřs
ui gpúfobnoft těla, poflama, barum, fcbopnoft a vměloft

gmiřat obíašem; (\ 1) přibřbowé něEteři pripogeni grat),
genš fe štřmi gwiřatn gbčblu). chíaně ob Sama 3:39:
bla. 8. 1811. ga 24 !t.

* QBčrné popfáni Hmota a fmrti [matěbogBáu
c ! ama SRuřebIniPa SBošiho (\ *Datrona čeíťe'ba). ale čti:
nn'ctí obrá5řů této ťnígcc připogcmjcb a rovíwčtlenpd), pti
nic!)š mšbt) EtatiEEá moblitba připogena gcft. 12. 1831.
ftran 4-8, ga 12 Et.

VII.

.Sřnifm mčbcďe', matbgmatíqře'c počtátfťe',
měřiďe', mccbaltiďea fvčtďe a t. i).

* umnice; nebo EogíEa. DBQ[.9RatEa.8.1820.5a36Fr.
.



22 lhůtu) mřbecřě.

%)tamibla E počít-ání ; blame). %)řel.obSanaímaf;
(fe. Qtubč mpbáni. ŽB .br. Rt. 24 řr.

%)roč 0 p ror 0 při Umění pučemim, ob $. 92. 305. SEM!.
ga. 933 Qt. Sřt. 2-1-Et.

!)? \) cbló p o č tář, neb Erátce ohražení počítáni ; btmm) ob %.
81. (čílgiga. 9533x. Re. 4- Er.

SBm ebeni ťfnabne'mu, gifte'mu a lebťčmu gpamčti pořitčni
ob SŠ. Stébla. ŽB .br. Rt. 4 Er.

Důťlabně bmebeni É početnimu umění. 933.8. ,13 fpr.
\) 50b. .bnfe 1823. 30 Ft.

* BdElabcmé žDZěřictmičilí ©eomettve. SNR.
Gebláčča. 9335Drage1822. ča lgl. 121%.

Jópbom'e'řftmi neb (štrognictwi, řiti !metbaníťa,6
57 obragci, ob R. Gábřa m .br. Rt. 5030512.

* Bd'člabo we' SDřitobnictwi, anebfíšoguťz;a Watemaa
' mh) potašeně neboli fmifTene', fepfal EIB. Gebtáčeř. 93.3

Šprage 1824. Bill prmni ča 48 ťr.
* Ěljdů gáEIabúbil brubó. ŽB m:. 1827.
* Eučba čili ebemie.
ŠDřírobofťum geb Wigíťa, čili bčeui o přítogemjd) roč?

tedy, 01) Sk*.Gábča. leójr. Re. 32 ťr.

VIII.

ga ILI.

ěvčímvnice čití Štamgtatiťt) Uomniťv,a t. .

* Žiuplná bobtopifeby oft memeďá po mčmeďu!)
po ťefťufepíaná obSŠ.Gmitta. to 8)ifřu.1819.ga 24h.

53)r a m o ;) !$ (i e 1?6, ob %. .bcmťp, btube' mvbáni 18213105.
* ?Bó'bmH'dn %iegunge n non Bieqler,ga Gťt.
* Ilibee bíe QIuSt'pracbe bet: Eecbífcben %Bucbftabem' ěptben unb

Šle'rter, von Ěomfa spr. 1800. 12h.
?lšerfud) einer bó'bm. spbrafeologíe von23. 3.

Šotbta. „2 Eble. 12. sBdían 1.821 u. 22. 2fl. 12 H:.
<Dramíbla (SefEe'bobcopircbnofti ob 3.92. $í15iga

93 .br. Rt. 36 Et.
?Bmebeni ťWemecEě řeči ob ópnťa Šmida. Brubě

rouhání. EZB.br. Sir. 18 Er.
Buňatalě formu) ťefťe'boflowefa mpfmřtíene'. Sb 305.

911!-ášrantv mór. Re. 1829. 12 čt.
Ě ab.u[e třřVEnálešítčmu pománi bemateto Eáfřel?řeiťěřečí,

ob %r. Gerne'bo. 30 Ft.
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mčmeďá mlumnice ob QI. %ífíiďčbo, 583\Drage1823.
!) .Spaíe,30h.

932lumnic e čili ©auftama gagoťa Čeíťe' řeči, ble Bobromíťé.
bo ob %. ©anťp,ga 40 Pt.

ípramibla čciEe' řeči ob SJ).momomňbo b Jjn'qe8.24Er.
(Ewičeni m mlumeni gaguťem měmeďým. Iti;

bungen im Deutfcbl'precben, bon Sřautenťrans, vermcbrt
von S'amorniďú 4 ?fufíage. 8. 1819. u 3565. 18 Fr.

mevnoměgňi mlumnice čefťá, ob £. Épfela8. !%
*Dtase 1830. m 24.řr.

*“Románi Čih , b.i. ©cammatič unb %Bttetbucb bet
Bigeuncr Gptacbe. 90511 016 Qínbang bic „bannýr
E a obc: bic bóbm. Diebsďptaóe bon QI. SJDucbmepet.
8. 1622. 12.8%.

S.Bčbmiícb=beutfcbďateinifcbe6 ŠIBb'ttctbud; 1).
©. s])allřomítícb 8. !;Orag 1820. bvma bill). 5a'751.

*“ 9 počátťu a proměnách ptamopifu Geífěbo. DIM. 8. 1828
W:. 16. 50 4 řr.

* %eteuótung bet Gtreitftage ňber bic bčbm. Sttbogtapbie
». S. Sungmann. 8. 1829. Ěeitcn 83. 10 Sir.

IX.

Sřniím Etáíoměbné a Romaně.

a) Štečnictmi můbec.

231350 tui gpůfob o mě budyomni mómtumnofží nb 305.
SIBetnbatba, čermeno'reť'tcře'boběřana. 1822. ga 48h.

ašmčni Eagatelfťé S. 25. Romenrťčboge; poa172 (etud)
5 tuÉ0pÍlů WWW! a poprwé touha! S. L'. :ó'tegter. 8.
18.30.30 30. Čt.

b) ?Báfnictmj wůbec.

*Doťátřome' čeTEěbo báíníctmi, obgwtáfftčpragobvc.
8. m'DreprutPu. 1818. ga 24Et. ' u .

BlomEx) o čef'če'm báfni ctmi, gwlaňtepaťo progobm.
8. QBsptage 1820. Žil-Er.

!. % ál'ně me fbitřdd).
* SBáfně' %. ©. Watta. 1823. 12. Rum. 126. 5012Er.



24 SÍnibp Erafomě'bně.

* Qžáfnč SŠ. Š'Ěoílata. 8. rBfDrage 1821.3a 15 fr.
* ?Bcían (fmiffené) %. 2. Gelaťomfťc'bo.12. 1822. 3a12ťr.

-- brube' moba'niu) sDraga. 1830.3(120Et.
* ěBáíně Sana bercošxa. 12. 1822. ga 12Ér.
* 315á (ně 3.518. Ramarúta. 12. 1822. ča 12h.
* Ěáíně %. QI. Sřoťofa. 16. 1827. aa IGEt.
*“ ?Ba'íně 3. Radana 12. www:—,e1823. ga 12Er.
%)il'nč fm'e'tíťe' libu flowanfťěbo u) Uhřicb 8. 1827. nm;.

ga 2% Er.

Gelanťu) ob 3. Baugera na„pc. m. mag,. ga 30 F:.
Sp) ínč ob fa %)u rogmanitěbo ob 932.lí. Spčibíla m .br. ÉrAOEt.
%áfllě 3. R. (%mešenířc'bo,na er'. Ěr. 20 E:.
G cín e r o m :) 53—91)lepřel ob „bann s obraůEemqaíŽťt.
*“ „©la 6 Být !) (iefEe'. ?Báínč Gtčpmčťomv. 1818. 12. bum

bill) ga lbl.
* Ětaíořeřniť, aneb gbitEabáfni EbcElnmact'). Sb ©.

Si. Wřadyíčťa. Š'Dil 1. 1823. 8. ftran 400.3a 48h,
* Šiftomč z, bámnomčťofti. 3 Qacberapřel.52.6“

lařomfčú. 1823. 8.5a lóřr.
Žmaliíf'oíli m řeči másauč. Gbírřa nápifů. thbnů:

fteř, tutipnňcb nápabít a t. b. o Eterc' fe pořtťíl ©MM.
ŽB JDE. Št. 1523. 12.

Womě bmífn'e', ob mudnnira; šrntinau Ba 24h.
* .. 0 b o [)enítmj ob (5. II Rcummacbta, přel. &. ?B. 30 m:

fl) 516- m Špraůe. 1321. 3 bi-lřv srutúm tittlfetn.5c13tpřt.
SJ)tofto na r o b ni frb fťa' 3D?uš a ob ILš.„span?o.12._6P.
GlomanWé S)?árobní Špifně. ©etmmé iS'r.?. Ge:

laÉomítóm. & SJB ŠJJraše 1822, bil brum) 1825,bil
třetí lř9'7. ga 15h 12h.

* Glomefnoft, aneb gbit-Ea přiťlnbů Gřrátřúm pogetná:
nim a nohu, ob Eš. Sungmanna. m8. 182031151.

* DB fin no w !) %d fu ě'. spřel. OD3. &ollmanna16,1827.
aa 40Ér.

moworočenťa naroE1823 a 1824 a 1825. % „žn-.
Kr. po 24 a 36 a 48 Er.

imma ntbl) ob 3. 9.5. %[abíhy &%.íjr. S'Cr._l1.2čr.
Bitemrčě nárobnj pirně, přel. ob &. 2.Gc[ařomíťěbo.

23 „gr. m. m. 20h. „
Sblaš pífni StuIFócb. .Db %. 2. GelaťomfťěboEIB.br:

Sir. 24h. __ , '
SMS nabdínční (ieíře'm ob3.6. ěnaibra. Wgn.

m. bmčgbirěx) po 36 E:.

tg;
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Gto melmi nabťnód) bmauřdbťomód) ?Bágee
přel. pcči ŽŠ. J:). s))ofpin'íla. 93 Azur. Et. 12 ft.

ŠlBefele' pifuě ob ©—sIBolněbo, býmalc'bo omčdťa nahá:
tonobád). 913 Sgt. Str. GEc.

?Befna , či báfně prmotinně ob iš. srnťp. ŽB .bt.Ěť.12Ět.
Wluga mamma; ob QSaIaiTc.Sil brubó.8. EIBbolo:

mana). 1825. 24Ét.
?Báfně !)to bně ©. .bněmťomíře'bos.1820.29řr. magBSEr.
'D ohřebni *Difn? ob S. 3.8%9bx), btubě mpbáui 8.1822.

mág. 27 ft.
Gtarobmá C'šřláb áuč XIII. a XIV. m'čťu12. 4 bí:

Il) \) 5963. po 12Pr.
* Štatobplód) félába'ní bil opogb'e'm')5a24řr.
muťopiš Etalobworfťú, mpba'nob FIS.bouři). 51251.
imap) bcer_a me třech gpěmjd) ob ©. Gobrx) 8. 1829. 513

s])refíputřu mag. 30h.
óanřomp sJDifně'. ga 20Fr.

2. SBáín'é gebnotlimě.

(Sireefetůt'o wapauffeť. *Dřelošenim.Ríníťe'bo12. m
%brnč. 1817. ga 18Ec.

iš g 0 c © m a to u aw í č. \brbínfťó apě'm proti s))olot'ocům.
DD fm. .banťt). 1821. ga ler.

* Sansun, báfeň epiďá wó gpěwld) ob %r. QLŽRoEofa1823.. ga lňřt.
** So ; eff (Žg pptíÉf). _ asana me bmanáctí gpřmíď) ob_žšr.

Sřaumamm, bčEanaGnůolomíďébo, tvelř. m fprage 1820.
© Era'í. rptinau. ga 24h.

" S])oflebnj b_en a Hub. %díeň me 3 gpčmid) ob %r.
Stoomarma. 8. 1816.51 lžřr

933W effe n o ít SDH v o bl), [vrcďá ba'feň mn'effi gpřmicb ob
932.3.SDoIaEa,mms. 1819. GEL-áfnauwtinau.5a24ťr.

**Báře nab fpobanftwem, aneb leáclmv a ašolefíam.
© fr. rvtinau. Db Íš. Einbpz 8. 1818.5(1 24ťt.

*“ 9 6 či *Domibča gbďmnomčřofti (Šefťč. Bb 3153.6. moc
motm'uho. 8. 1824. ga iOFr.

S])a n n a Gage rni , báhň m 6 gpě'micb sKšaltem ©Eotta.
_ SDM. %. 2. Getaťowířó. 5153.br. SMAS Pr.

65th a bmabcet. SB JEN:.Rv mág. 5.Ět
* Allegoria, Protheus felicitatís et miseriae Cžechi

cae. Gtatoš'eífá gemč. 65mm. [. 1715 ob *3. ím:

tóneěffmíbampbaná nyní po hrubě ob 53. .Wbla. 1829.. :.
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* ?Dřmin. ÉBáfeň tomantíďo-brblnfřá wXVI. gpěmicb'0b
6. .Dnčmřomít'ěbo. Stubě mpbáni. 1830. ga 15!

3.©t1) bimabelni.
a) QBefbitťád).

?ílmanad) bramatiďňd) her na toť 1825, 1826, 1827,

3228, 1829 a 1830 ob 5153.Sčlícpetp. mě:. 3%. po. Et.

aim at) to 93. .Rlícpaw. [mag—.prmni. 518Sýr. Str. sa 131.
:'Dimablo 'c'cíEe'nome', 4 bin) Grotínami m Spray 1825.

mág. igi. 52 Ft.
inablo s.m.©:ap,anea.13birůpo243.

71)8mlán'tni.

a. (Šinoí)t1),ttud)lol)rt) a mcfcloínv.

©“ _to 06 wppabne? mefctobra tve Sgeb. ob 3- 5.7?
Gtčpánťa. 12Et.

*"Giňtóoma Spbigenía u) Ěautíí. ŽragěbíamW=
tetu bčgíhvi. SDM.©. RWlacba'čFa.1822.8.ftc-100.
ga lóťc.

* 53íbuffř !! faub, fmutnobram &_qcbn.ob928„-.Ř[ícper0. Sťt.
* %Re č i f! a m 0193 In n! a. mvtiřiťá brn ob (Sjeblíčťp.3010“
920 gapř enau. %raňťa m geb. qebn. ble Sřocebue. ga SÉr.
Slet o pú: . mel. btmvm 1 gebn.'7ťc
* D mplom 6. ale (šamana mgbřlcmš mefelob'ca 230mm:

tem Sabat-(him. 8. 1823. mag. ga t23r,
* Spřeitrogowa'ni. ?íran'ťame bmau qobuáníď) ob Ros

cebue, gřcn't. ob 932. S. (šacha. za 10%.
Geblífé námluwp, wefetobram igcbn. 8. má:. Sir.

. 1820. 6Er.
%vbtaně Danii-mi.. \Důmobni meíctobra 1193gebnánid;

ob gg. mtmmanna 8. u)„br. Rt. 1821. HP:.
* ©!1ltbůllčml'), aneb mňa Dcl' (Žpěe. .boffsriďa' 5:0 m 138:

tigebnínitb; sčefft. Storb. QBan-řř.8. 1825. mg. ga 12Ět.
* mobiwná nemoc. Dle Ščoccbue mgbřlaná mefelobta

ob iš. 59. Gilemaiďóm. 18. 1823. ga SEr.
* %ína. Šmumobm me 4 bčgítmid)5 libotfa Wíiaueta.

8. 1827. ga 16 E:.
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* Šenicbomč. $])ůmobnirňmomaná frnma me 3 gebnánidp
Sb ©. 3. 932aCbác'Ea8 1826. ga 20Er.

Ungelina, Étudňobra me 4 gcbnánicb ob %. řEurinífe'bo.
ŽB bt. Št. 1'7Er.

' ?Ing el i n a. Shanetfpícl in 4 Qíťten aus bem bó'bm. bee
SŠ.Ěurinfěr) bom $$$. Smotháčeř12. %)mg. 1827. 24Ět.

EBegběčnó IěEař. %tanfa m 5 gebuánicb ob 912.Gutha).
m Qt. Št. 18 čt.

%člauni. %efelobra me 4 gebnánid) ob ŽB. Elicpetn. m
Sgt. SN:. 20 čt.

EBilá růže. gramatiďá malíčřoft me 2 gebn. ob 932. ©.
Stettiťouqo. 933 „br. Str. 18%.

!Bošena. Ginebra m !&gebn. ob EIB. Šllícpero. ga 22h.
Simaban: ě. Ginebra na1 b'e'gl'fmipřel. _0b 3. Gamety.

m .br. Rt. SEr.
!) ro 0 gča ta , btam. báíeřt tv 6 gebnáni ob ŽS. svícnem). 933

Qt. 5%. 20 Er.
gabrián 5 51:imfn, totiřfťá bra me 4 gebnánicb ob 5183.

Šlicperp. %. gar. Rr.17řr.
aarfa, ttucblobra me 4 gebnánjcb ob 53. ©. ÉIBoccla. \IB

\br. 5%. 15 Er.
„g)obina meřetni, bm gÉoccbue, přel. ob %. 30mm.

933 .br. Šír. 5 Er.
.g)m bč iB Eno tv ífň. Smolná činohra m 5 921511. přel. ob

Eš- Gbmelx). ŽB .br. Št. iSÉt.
Rana elná pin'řala. Gmčnnobra me 2 _qcbna'nicbab SŠ.

metléa. .br. St. 8 Er.
Enigma megi pafttjři, bra paffúřfťdme3 b'čgffwipřeí.

ob %. (Sbmelp. 5233.in. Sir. 7 Er.
£tnařeromé, činohram 1 gebn.TB.bnánůťr.
ťnupelnicp na chlumu. %[affenfřáčinohra m5 gc:
_ _ hnánid) ob S. 92. Gněpánřa. ?B .in. Str. lóřr.
): cit a b řti, brum. maličEoftfu gmenominám ob 3.53). Řaus

na m .br. Rt. 8Et.
Ébář a gebo t ob. ?Befeíobta m5 gebnániď) ob 93. Rííc:

Dero. 18 in. Str. 20 Er. _,
Zmar i nEa , bra ro 1 gebnáni. *Dřel.ob %. &. Gelanmířči

ho. 233 „gn-. m. src. 
mchfobi přátel gEaulTetř. sDůmobniťinobratve 2

gebnám'd) ob 3. ©. metiťa m „En-.Rt. Sřt
žlt o b © m 0 g a n o m fť &. Étudjtobta mc 4břgíttvi ob SIBácI.

Rlícpem) ti?—Št. Šír. 17 Er.
Eom). fIrucblobta přel. ob %. Romů). SIS ět. Rv. 8Ér
%bliřťa, činohra m 5 gebn. ob QE Šlícpetpqa 20h.
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Bawtgenó Wu. Ginobtaml běgilmigťěkfnera.WchS.
(Sbmela. 933 Abt. Et. Gťr.

ŠišEům meč. išraííťa me 3 gebna'niď) ob W. mupcru). w
Sgt. Rt. 13h.

Sobanna 5 Emoutfoťonů, činohrapřel.“pb S. Gbmelp
u 365. 12 EU.

Smateč nab amateť, přel. ftanfa ob 3. (Ebmelp.v
\Šášo Ft

máneť :)mé nemčtno fti, přel. činohra ob %. Gbmeh).
u fgág. 12 Fc. _

* Gpta 9326111),aneb: Rare! XII. bžBenbru. Ginebra m
5 gcbnánicb, gřen't. ob SŠ. 92.61Íěpánřa 8. 1817. ftrmr
84 $a Fr. _

* Spřjgeň malých; aneb gabni fcbobv. sISS:,[eIobratv lge,
hnáni, gEth. ob EI. Rubelřp. 8. 1830. ga8Pt.

3. Spčmobrn.

* Easebníť Gem HIM). Bpřmobm me bmnu gcbnáníd).
s])ř'cl. ob ©. 5%. Žmadúčřa 8. 1825- ga 12%.

* Dtbe [lo , Emauřm'm ěBcnátffó. ŽBáínd gpcwobm me 3
gcbn. přel. OD ©. SČ. SDÍMÍMÍČĚG. 1827. čd Sfr.

* šRobí na (římem a ríťá. Bvřmobm m? 3 gcbnánžcbble
S. SŠ- (Eafteui ob ©. Sť. Whabáčřa. 8. 1824. 5a12řr.

* sB'Sobař. gpěmobta me 3 gaba. *Dčcl. ob G_ .K. ivča:
cbáčťa.8. 1824. sa 12h.

bráteniř, ňpčwoína me ? b'e'gíuviď)ob 305. Gbmeteníťtj:
50. 933 „bc. Rt. 20 Ec.

.Řauselná ertna. Bpčmobmme 2 bčgftm. přel. ob %.
Gbmeleníťnbo. 933 \br. Rt. 15 ft,

Sibřid) a QSošena Bpémobra me 3 běgftmid) ob S.C—íbme;
leníťe'bo. ŽB .br. Rc. 1.5 &.

Gail). Bpčmobra me 4 běgítrojd) přel. ob F3. (Sbmelcníťvbo.
93 .br. Rt. ?Oťt.

*JJťašfftÍ flábcv, aneb: Rubičeř boftane ga mpuťenau.
Bpčmotm. 8. QRWage 1819.19čr. mág,. 14 E:.

Sogef (\ bratři gebo. Bpčmobra me 3 břgfhvíd),přel.
ob %. (Sbmelcnsfóbo. ga 16Fr.

Žilina, neb fpr-aha u)giněm bílu fmžta, fmč'fíní gpřwobta me
3 qebn. přel. ob ŽŠ.SR. G&čpínťa. \) gig. 8. 12 Ec.

Don Suau, gpěmohmme bvoau gebnánicb, přel. ob 3. 92.
Šněpánřa. D 3555. 8. 16 Ec.

* 39011 Ešuau, pronopáífnič potreffmú, gpřmohra me bmau
gebnánid), přel. ob ©. 3. Žmudpířťa. za 20%
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**unce ge ferailu. Bpěmobta me třetí) břgúmjcb. 8.
1830. fttan 55 ga 10 E:.

K.

Spř'eťíabt) gfíaííťů žíteďúd) a Batínfřód).

* ?RatEa EE. (Sicetoua Éníbo :) přátelffwi, nabepfané
Éelíus. ?: Intim) m řefftřmt bmebene' ob Řehoře ©rubě=
ho gQželeni, Blatínfř'ujm tex-tem. 19.01818. ga 1251.

Ěabule Écbefa Sebanfťěbo. 3 Sřeďébopřel.obŽG.
Siaraffata. 8. 1824. 8E'r.

* sBitgília SJZatona gpčmt) paftótfťč. ŠIBčefEěwer:
fTevmebla mvfmětlšlsňmýnařiďtj. 8. 1828.1'005. 30%.

23315501:ge fpifowatelů Sčeďód) 2 bjlpS. 1826. 15[.
mag 15[.20. Er.

šenofonta mubtce Qtténíťe'bošimot a ffutřome' (Sůva ffata
ního. %)řel. ob QC.5©řntetobm 2 bill). 8. 1809. 151.
12 ft

XI.

(Šóníů)ťwvragení , neb aábatmté.

* (Stima a Dsfmalb, Šmegcarfřdpomjbťa. © výtlnau
mág.. ga 10Er.

* Genomefa 12. 1818. a 1824. gaiQFt.
* (šíitča, brabčuťa 3 sogenburEu. přel. obÉom.

Šubelťx). 8. 1819. 5a12Fr.
* Érogelba a Sótmelbaďš. 1818. ga 12h. _

Dblešeni Ston'eífťě, přel.3 ftanc. S. 523. Gtťpán.
5153Spíífu 1820. 4bih). 48 fr.

*“ Qšlab oflam , aneb řbo fmřt gťuípl, n?co mí, ob 3.550“
máta. 8.1v913t. 1824. Ba 12k.

* (Etnoft webe E ptamému Htčúi, přel. ob 53.71.©
Smate'E'o.8. 1824. ga 12ťt.

* ?Domibřx) ob (5. %. ban bet $elbe 5 bitů.;apQOÉr.
* Ro nmalinřp , aneb gbitřa půmobnid)romantiďvd) po;

wíbee ob 53. (55 93mm Qi! prmni 1824, bj! btubv
8. 1827. 5a 336%.



30 Gplír) Emotašeni.

* Motamfťě pomibťv. aneb 7přepobíťonód)obročí:fm.
(Sotona. 12 m Spray 1825. ga SE:

0 memin, aneb udíleon gneměbomoúí, ob $!. .STubelEv.8.
1824.5a 12ťr. '

šBabičťa. Gbuba' íTtvablenEa. Weboštiť spapir:
ni?. 'Domibťl) mautenomp přel. ob %. 250mm, m gr.“
Řr. 20 Er.

Qčmče & 93060m0; *“ 2 DÍÍCÍďh sDúmíbťagmautena ob
530mm. SfB .br. .Rt. 40 Er.

(Šiatč ňalPx) ob 58. Ěomft). 52535513R:. ča 16ťr.
Satoffín &Gmatawa; pomibfasmlnutócb šatů. 918

„br. ŠÍt- 4Ec.
Sella, gRlautma ob %. Éomro. SIS „gr. 31520 P:.
.g)i t [ a n b a, wěmobčopnč?Bretáňíťá. obi. JÍÁBór. .Rr. 15 Fr.
Slaurenomx) pomib El), přel. ob %. 58. 30mm. 518.513

Sic. Símagřů po 20 ft.
Snigeci lěťař, EiglnEa, ipomíbťpgáíauťena ob %.

20mm. 933.531;R:. 20 €:.
Šafontainům žRomuluó. SDM.ob S. 2ubmiťa2fm. m

th. Št. 48 E:.
Sláiťa gi bttápila me2 bit. 3 Mamma ob %.Eomll).

553in. Rt. 40 Et.
?Rařenťin Eon'ičeť ob 932.©. žRetiFomp2ímag. 6 o:

brágťp: wat. Qt. 33 Er.
Maliřťofti ob 932.S. ěvďn'l). EIB.br. Ščt. 12h.
Émilina, aneb uomoročničtení. DD 3.2. Bieglera, tvar.

Sřt. 30 čt.
Emimili, pomibťaRtautcnoma přel. ob %. zomp). 933ět.

St. 20 Ér.
9321)trh smí) m čne'čeť. Sb Wade ?fntonie. © 051165:

Ecm. ŽB Jótabci 5%. 16 Er.
mabčne' pomibťp ob 513. Bavím. m „br. Sir. 15 Fr.
%)ř i břbo mě pro been), Geffé a Emorawířě ob 272. ©. Sier

tiřotm). ŠŠŠ—br.St. 18 čt.
spřiběbomě mobíngona mtabffibo. C5rptinau. ŽB

.br. Št. 20 čt.
Sřomantiďe' pomibťp ob %. zomp). © rytinnu. 26

„Št. Rt. fr. .
Štěpčgelmoma. $WIbPaŘ—Šf'3ť'5,Et—_ __
gfagá powčft o Gitogmiýomta ?Brunfmjťowt, Emgated)

Čeížód). 93 br. 35- Mr.
Šřafttn) ofub prm neiTtaífně princegřl). Sb ŽBCYOMI).EIB

ť. Rťo 15h.. _
%čtnóa Simča, aneb náloft láíťx). 5Dom1bEa. SBS—bratu

fit. ářťo
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aminbatb z,'líicbfftátu obŠmida. 2355x. Sřt.Sh.
QBčnečeE pto bcerťp rolaftenfče' ob 932. ©. %Retiťomn). 93

.in. Q:. 24 Et.
21317d)omanvcláfřn, přel.Guffiďó. %br. 31:- 6 F:.
Selenoplaíítnič ?Bcnátíťň. obrubBaupegnjďó, spo,

wibřn Šlaurenomp přel. ob$ (Somro. m ©!.Št.20fť.
&tabč Stošmbetť. 8.1810. 30%.
Šita'fná Dliwíe, aneb ftraňíblobĚilěmě'še8. 1798.85“
Eáff'a a mbřčno 11, a mocnoíř (baštami. Bb Qafontaína.

8. 1821. 12 €:.
Bebfomvftnoft Elefti ceftu Enen'tčíií. Sb 3, ©,

Jpíiímem S. 1821. Gťr.
Walegeni Dítrowa Wabetp. 8. 1821. tvá; SEc.
sDřibotn)Sana gamputáře obiarmáta8.1823.8h-.
Spřjběbowe' Ectemacba hana %!všíoma fenfaní ob %:.

neluna, přel. ob Biegleta 2 bill) 8. 1814.151. 24h..
sDřibobx) wtnncegřn gmomie.S. 1830. lOEr.

Stogliičně pomibařťtj— Epoučcni a Eobmefelenj. 1808,2Fr.
(Švanvelfřá reťonč. 8.1814.10ťr.
Bbitřa přibob paměti bobnňd). 8. 1821. 24%.
Bagbčna fiečna. S. 1798.12k.
Bbitřa ceft mppfáni po moři. 2 bill)8o1812olgl.

4Er.
Bbčneř ; Ba'fmuťu. & ms))r.1799. 20řt.
** (Štrofťa. Dáte? bcerEám mčlřfřóm ob Subtomlaíiťv

5m. ?íntonie 12. 1826. ftr. 112. ča 12 ft.

XII.

Gpiíp obfabu roaíičněbo a čaíopiíg.

39 o b 1“0 f! 0 m, mpbán ob S. 2. Biegleta, 12 ftvagťů po 18%.
“ © vllos , na'robni Enfopié, web! ©1351.4. 3 bili) 62 60

obtagv. ga 3gl.

Sha to cb'tv ln iť, fpie pro obmefetenia fpotu ! ponabťcní,
* mpbnman' ob 932. E. Gutha). Í—Dmafmagft). 1827. 4853.

S toť , weregnó (pie mffemmčnó pro mšbřlance natobů Č.::
ffoielotvaníťe'bo. Sb 3. Gm. *Dteála. Qt. t'ole'ťařftmizc.

* seřftřmgflg fmageřgvtf) 481%. s“e v u )te. e ammelt von \. itat. 1.
8. 5])t. 1826. 12Fr. sp ěunbm



32 Gpífo togtíťne' a čafopiíp.

Gedyofíatv. .QBňcoBecm';_;ábamnif. Gftvagťu. 23 93mm a
m .br. Št. 1830 po 12%.

© inbv a Sluni, aneb čbirEaobragů pamětíbobnňď) ofob,
wčcóa příběhů. %ebenim 3. ©MM. Geben (mag. 151.13ťr.

Qřilogo r. ?Ipra'n ob %. 2. Biegleta. 243Jbr. $t.24ťt
SDEitet líbu. Sb 553.S“?ramc'tvufa.8. 1806. M.
Sřogmanitofti. Žíhbámane'ob 3. .bijbla. fšmagťnA,

B, F, G, H, I, K, L, M, N; 0, P,Q,fmageE 10h,

Spřimčícf.

Spifně ě bubbau a bubba.

* s])il'n'ě (Šeffě pro geben hlas při Pianu-Forte, bwa
[\vagťp, mubane' ob ©. .W. ?RadMčFa, po 24h.

Bematero wi fni pro geben bias při Eptařc; ob ŽB. ?!.
Šitťa. mŠDt.1821.51 24h.

* Variationen fůr bas Piano-Forte gefetgt D. S)). Soiepí)
Eemod).'Dmg 1826. 24h.



ČASOPES
pro

tolickéDuchowenstwo.

\Vydáwán

přispiwánjm

mnoha duchownjch a učených mužů

od

ecj Arcibiskupské Pražské Konsistoře,

Pátý roční běh.

Swach druh ý.W—
W Praze, 1832.

VV Knížecí Arcibiskupské knihtiskz'lrně.



Hána ďomycžě'sze'1:6mlóv zawšxars.
Hgog Oscarů. A. V. 21.

Veritas est dulcís eLamara; quando dulcis, Pascit; quando
amara, curat.

S. Augustinus,

Quid forlius desiderat anima. quam verí'tatem?
Leo XII.



LPOGEDNÁNL

], O překážce w manželsth přjbuzenstwjm
a šwagrowstwjm z nemanželského zplození

& zrozen).

Přj51)č\vekk wyswčllenj Š. 65.a 66. knihy wšeobecných zákonů

městských, *) od

Dra. Josefa Helfe rta,
cjs. král. professora práw a knjž. arcibiskup. konsistornjho

rady w Praze.

\_$.65. wš. zák. měst. nařizuge: „Mezi příbuz—

nými W linii nahoru wstupugicích a dolů sstu—
pugjcjch, mezi Wlastnjmi a newlastnjmi bratřimi
&sestrami, mezi bratranci, sestřenci (streyčenci)
:)sestřenicemi, gakož i s bratřimi a sestrami ro
(ličowými, totiž se streycem, s ugcem atetau ze
strany otcowské a materské nemůže žádného plat

*) Díwno, gak překladatelé našich zákonů mohli takto přelo
žili: biirgerliches Gesetzbuch, ges'to zákony tyto negen pro
měšťany, ale i pro pány a weSničany ustanoweny gsan:
mělot' Spiše názwu českého občanských zákonů se užití, an
dle š. 1. a 4. wšíckni občané, Staatshilrger, —-—a ne toliko
měšťané, Stadlbilrger, gimi se wjžj. Poznam. Překlad.

* *
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ného manželstwj se zawřjti; necht př-jbuznost z
plodu manželského aneb nemanželského po
cházjf“

A \;. 66.„Ze šwagrowstwi powstáwá překáž—
ka w manželstwi, že muž w 65 s dotčenými
příbuznými manželky swé se oženiti, a manželka
za příbuzné tam dotčené muže swého se pro—
wdati nemůže.“Ý')

Ustanoweni tato gsau zřegmá, a osoby, genž
co příbuzné a sešwagřené wylaučeny gsau z wol—
nosti za sebe se dostati, gmenowitě uwedeny. Ne—
gsaut podrobena ani tehdáž pochybnému wylože—
nj, když srownalost přibuzenstwi a šwagrowstwi
na zplození neb zrození krommanželském zalo—
žena gest, gestliže toliko sama tato udalost po
chybnosti nepodléhá.

Tak tomu ale neni w připadnosti, když kromě
manželské zplození aneb zrozenineni dokázáno, a
dwč osoby chtčgibýtí spogeny mauželstwim, gichž
lid za příbuzné aneb sešwagřené má, aniže todo
kázáno aneb isnad dokázati možná gest. Nami
tagjcj se W pádu tom obtížnost okazuge se w
neywyššim dekretu dwor. kanceláře ode 2Lř'jgna
1813. s dodaným k němu ponaučenjm (Instrukci)
o pokračowáni, gehož má duchowni zachowati
u wedeni matrik, a z neywyššjho dekretu dwor.
kanc. ode 13. ledna 1814. co dodatek k onomu

ponaučení wyšlého. -— W prwnjm se nařizuge:

*) Tak znj přeložení překladatelů knihy wšeobec. zákonů měst
ských, 1812.
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1) „Aby gméno matky dítěte do křticí matri—
ky ani na udání matčino, aniž po udání báby &—
nel) porodního pomocníka wepsáno nebylo, ne
wyřknau-li dwa duchownímu co zpráwní mužo
wé známí swědkowé swým wlastnoručním spolu—
podpisem do křticí knihy, že matku dítěte do—
bře zuagí a určitě wědí, že udané gméno gegí
prawdiwé gméno gest; kde Wšak dwa takowí
swčdkowé uwedeni býti nemohau, by duchowní
gméno matčino s doložen-ím „dle udáwání“ za—
znamenal, ahned otom oznámení místnímu wrch—
nostenstwí *) učinil, aby toto gistotu gména wy—
šetřilo, & on pak přigaw takowéto wyzwědění
mohl teprw do matriky připogiti.

?) I tenkráte, když matka wyzná, že wda
nú není, a spolu zapsání gména nemanželské
ho otce žádá, tento od ní udaný nemanželský
otec do křtieí knihy zapsán býti nemůže, lečby
s dwěma swědkoma u duchowního se dostawil a
()wepsání swého gména gako otec dítěte žádal;
w případnosti té pak, kde duchowní geho praw—
diwé gméuo nezná , gakož u matky řečeno bylo,
leč dwa duchownímu co zpráwní lidé známí swěd
kowé potwrdí, že muže za otce k dítěti se hlá—

') Rucan dobře rozeznati wrchuost awrclmoswustwj, z nichž
prwnj ])alislwo, druhé pak galao tuto mjstuj anřad značí, to
lmlo wšak překladatel wšeob. zákonů nešetřil a w nesmírné
dwogsmysly tudy se zapletl, tak že se new), kdy Obrlgkeit
& kdy Herrschal't slowem wrchnosú se rozumčti má.
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sícího dobře znagí, udané pak gméno gako geho
prawdiwé gméno že dobře Wědí, aneb písemní ná—
ležitě osprawedlnčná listina gebo místního wrch—
nostenstwí toto za gisté prokáže.

By konečně W případu tom, když matka
se přizná, že prowdaná není a zapsání otce ne—
žádá, dítě toliko co nemanželsky zrozené se za
psalo, slaupec (rubrika) pak pro gméno otcowo
prázden nechán byl.

W druhémto zní: „Že když matka dítě za
nemanželsky zrozené udáwá, a nežádá, by gméno
krommanželského otce zapsáno bylo, aniž ginak
žádá, aby !( důkazu o prawdě gegího ndaného
gména přiwoleno bylo, po gegím prawdiwém
gménu dokonce ani skanmati se nemá, nýbrž u—
dané gméno s doložením „dle udání“ w knihu
porodní se wepsati, wyskaul'nání pak prawdy
gména gegího oswědčením aneb doznámením
toho politickému wrchnostenstwí tenkráte gen
způsobiti se má, když matka toho sama žádá“

Dle patrných slow těchto zákonních mist
může rodič nemanželského dítěte toliko na žádost
swau do matriky zapsán býti, matka pak může
chtíc zatagena zůstati, také giné gméno si dáti,
kteréžs pominutím gegího prawého gména do ma—
triky se wpíše.

Čemu se ted' dá za práwo, když dwč dle
Wšeobecné powčsti od gednoho muže s rozlič—
nýma osobama zplozené dítky, za gegichžto otce
on ale w matrice ndán není, aneb dwě dle doslý
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cln'miod tétéž ženy zrozené děti, 11gichžto křtin
matka rozličným gménem zapsána gest, za man—
žely se pogmanti chtěgi ?

Co tu práwem, kdyžby dokonce kromman—
želský otec a njtn zplozené dcera, gegimžto že
on otcem, w knize křtici nestogi, aneb matka se
swým nemanželsky zrozeným synem, o gehožto
křtinách wymyšlené gméno matčino se zapsalo,
sňatku žádali?

Příbuzné gsau si osoby tyto zagisté, pakliže
ona powěst prawdiwá, ono dosléchánj důwodno
gest, an mezi nimi W'případu prwnjm, co po—
bočními(postrannými) přibuzenci a sbratřenci, po
lowičné příbuznosti, -- w druhém pak co mezi
předky a potomky (ascendenty a descendenty)
úplného přjbuzenstwj trwá. Může tu duchowni
zpráwce sňatku odepřjti, když se mu powčsti té
k uším dostalo , smj—lianeb musi—li ge dokonce
spogiti, poněwadž matriky o tom ničeho neobsa
lmgi? Má—li powěst čili matrika Wětšjm býti dů—
wodem? -— Geště wšak wíce: Dle neywyššiho
dwor. dekr. ode 24. čerwna 1801. musegi děti,
od ženy w manželowě sebe délši nepřítomnosti
zplozené za manželsky zrozené zapsány býti.
Zplodila tedy dceru manželka za čas manželo—
wy přes rok bez přitrže lrwagici nemoci, W niž—
to k zplozenj děti zcela neschopným byl, aneb
nn po mnohá léta w zageti nepřátelském trwal,
aniž pak při swém nawráceni pořádnému zplo—
zenj otec odpíral. Deyme tomu, že si gi oblibj
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syn téhož manžela, gegž tento s ginau ženau w
prwnégšjm manželstwi manželsky aneb třeba w
zagetj cizoložně zplodil: smí—lityto dwě osoby,
genž o překážce přibuzenstwi dokonce ničeho ne—
Wědj, oddány býti?

Kdyby nařjzenj ode 19. kwétna 1784. W
platnosti trwalo, genžto dj: „Že w případnosti
pokrewenstwi z nemanželského lože pauhá zná
most udalosti (notorietas faeti) se nepowažuge
za dostatečnau překážku občanským aučinkům
(ad eífectus civiles) manželské smlauwy, nýbrž o
tomto iznámosli práwnj (notorietas iuris), genž
wýrokem příslušného saudce se děge, Spolu že
třeba gest, gakžto podobným způsobem týkagic
se manželské překážky z cizoložstwi pošlé, naři
zeno gest“ a kdyby známostj udalostnj, powč—
sti saukromnj Wědomost, znamostj práwnj pak
důkazy saudni k rozumění byly: pogednau by
otázka ta rozhodnuta byla. Než to přednášením
od 8. čerwna 1815. od G. Mti. král. neymilosti—
Wěg'l ugatým nařízení ono wýslowně se za zdwi—
žené \vyhlašugeř), i wygádřenj udalostni :) prá
wnj známosti (Notorietatis facti et iuris) až do
wygitj geho neznámé, od zákonů nikdy neužjwa—
né, posawád tak málo wyswělleny gsau, rowněž
gako wlastni směr nařízení toho poznánřř).

*) Prutobevera Materialieu, lI djl, str. 276.
“) Uolliuer Handbuch des in Oes1errcich geltenden Ehercch

les, ldjl, str. 536, 189—194, 218—222.
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Otázka musi z knihy W zák. měst. a swr—

chu uwedených znowa stanowených neywyššicll
nálezů s ohledem na znik a ňlosofické odůwod—

něnj poměru příbuznosti a šwagrowstwj rozho—
dnuta býti.

]. Gesli to naprosto nedůwodné, že přírodo
práwnj zákon manželstwi osob blizko sobě při
lmznýeh zawrhuge. Nebol bylby iskutečně ně—
které druhy zwiřat dle swého pudu k pogimáni
se s těmi, od nichž se zljlily aneb kteréž od nich
zljlmuty byly,na gewo dáwagi oškliwostů), Před—
cez toho nelze přirodopráwnjho zákonu odwo
zowati. Zákony Římské: „ln contrahendis ma—
trimoniis naturale ius et pudor inspiciendus est;
contra pudorem est autem, íiliam uxorem suam
(luceref***)pak: „Jure gentium incestum commit
tit, qui ex grada ascendentium vel descendentium
uxorem duxerit,“***) genž se na přírodní prá
WOWW)odwoláwagi, neprowodjnie, proto že Íij

*) Plin. hist. nul. VIII. Aristolel.anim. hist. cap.46.Varro
(le re ruSllCil II. 7.

) 14. 2. D. de ritu nnpt.
***) 68. D. eod.
„**) Práwem zde ustnupeno od názwu přirozeného práwa,

což wlnstně znat—jangeboreues Recht, kteréž k rozeznáuj od

**

nabytých we prjrodě práw, nazjwá Dr. Pawlowslsý zrozeuým!
l.)r.l\'egedlý přístworcným práwenl w 16. w. 2. m. Prj
cinnu oněch neohrabaných názwů gest, že necluj slowupřj—
rodu prawa ceské klaassiónosti propůgciti _a na místě ného
n.llura, prirozcnosl a pr'irozenj užpvagj, Idol-aim slowa ad—
jncliwujho wýchodu ncdopaušlčgj , genžliy zde musel býti:
nj mnel) ný; než zauedlnlno gest i těchto ulxonřenj až:.pu
suwald, ac od sebe welmi rozdjlna gsau :: gazyku našemu.
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mané,gak známo, přísného rozdilu práwa a mra—
wnosti neznali, nuceni Wšak nikoli za gedinésu—
didlo obau neuwažowali.

Ginák tomu ale z ohledu přirodnélio, mra
anho zákonu, s nimžto bludné přirodoPráwni
zákon pomišen býwá. Ten olisahuge skutečně
důwod zápowědi k spogeni pokrewenců, wšak
ale též gen pokrewenců w pořadj předků a po—
tomků. Poměr rodičů a děti wespolek gesti po
měru manžela a manželky tak náramně na odpor,
že powinnosti prwnčgšjch s powinnostmi druhých
sgednotiti se nedagi. Nebt nemůže syn ani co
muž, w kteréžto powaze hlawan gest, swé matce,
aniž dcera co manželka otci swému šetrné wážno

sti prokázati, kteréž příroda žádá, an manželstwi
sgednooeni a důwčrnosti s sebau nese, nimiž we—
škerá Wážnostdělská zůstáwá wylaučenař) byiby
i hned dcera co manželka manželu poddána byla.
Mimo to gest manželský účel Wmanželstwimatky
se synem z přičiny rozdjlnosti gich wěku welmi
těžko k dosažení, manželstwi \však otces dcerau
giž proto gest Proti přirozenosti, že otec mage
bdjli nad newinnostj a dobrau zachowalostj dcery
swé, sámby gi kazilzamilowaně se kni chowage,
by tělesného chtiče :) wilnosti W nj zlmdil. -—

Z ohledu ostatnich pokrewenců ani zákon
mrawni neohsahuge důwodu k zakázání manžel

kdyby se gich náležitě “ wědcckém slohu a w přeložeuj zá"
konů užjwalo, nesmjrné unritosti by daly.

*) Hugo Grot. de iure belli et pac. lil). 2 cup. 5 Š. 18.
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stwi bratru se sestrau, ugci se synowkyni, tetě
se synowcem, bratrancům se sestřenicemi a t. d
an se w manželstwi takowémto ničeho na prosto
nemrawného nenalezá, aniž nalézti může.

Uwedeni zápowědi na sňatek s ostatnimi o—
sobami toliko positiwnimu práwu gest k přičteni.
Zákon Mogžišůw zakazuge manželského sňatku
s neyhližšjmi přjhuznými, asice Wpokrewenstwj:
s otcem, matkau, bratrem, sestrau, hratrowau a
sestřinau dcerau, a otcowau i matčinau sestrau;
we šwagrowstwj : s macechau, s manželkau swého
slreyce (otcowské strany), s matkau swé manžel—
ky (tchýni), s ženau bratra swého, lečby tento
žádného djtěte nezpiodil , se swau pastorkynj a
pegi dcerau, konečně se sestrau manželky swéň;
tnktéžzakazugj zikony pohanských národů, Řeků a
lijmanů manželstwo s ne)-bližšími pobočnimi při—
huznýmiW—i).Mělit proto duwodu gednák wgisté
přirozené aprotož přírodně stydliwosti,nedowo—
lugjcj s osobami w manželstwi wstnupiti, s nimiž
kdo rodem neyhljžegi spogen gest, kterážto spíše
weli pohočnich příbuzných, co potomků a před—
stawených společných prarodičů powažowati a
těchto W nich také ctiti, — okoličnost, k wůli niž i
ldiž sešwagřené osoby wziti se nemag', gešto ge—
den z manželů, gedno tělo činicjch, ctěn a wážen
býti má w druhém ; - gednák i důwodu nacházeli

.) Levít. XVIII, 6—18,
„) Hugo Grot. ]. c. 13.
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w gisté oškliwosti, genž dle společného olmowání
ode dětinstwí znáním ohapolných slabostí a wad
wzniká, nedagíc se lehko \vnadnými obrazy mámi
Wé obraznosti u lásky kclruhému pohlawí panu

oslepiti — pročež i tělesná láska mezi bra—
trem a sestrau (lle zkušenosti zcela neobyčegným
úkazem gest. — Konečně a neywíce gim (lů—
wodem zápowědi té byla pečliwost o zacho—
wánj mrawnosti, aby takto gak obyčegně blízcí
příbuzní wespolek žigíce a swobodněgi obcugíce
w naděgi příštího manželstwí příležitosti k hří—
šnému spogení neměli, — odkadž i zápowěďia
mezi bratranci &sestřenicemi a ginými příbuzný—
mi pochází, gesto za časů. kde zámožnosti se ne—
znalo, děti po swém sňatku obyčegně při rodi
čích doma zůstawše, swých synů a dcer pod
gedním krowem Wychowáwali a tudy wespolelc
za bratry a sestry se powažowali. --—Mohlít tedy
i političtí ohledowé spolu l')ůSO])ilina uwetlení
zópowědi týkagící se takowého manželslwa, aby
totiž swazkowé lásky a přátelstwí, pospolné po—
moci a zdělení statků (lůlegi se rozšířily, gakžto
z míst 11spisowatelů Wšeho druhu widělif)

Toliko římské zákony měly geště zcela zwlášt—
ního (lin-vodu u pochybné zápowědi, že za sta
rého přísného manželstwí žena gakožlo dcera \V
moc mužowu přišla, filiaa loco erat, qui-e autem
íiliarum loco esse nequeunt, cum ils nec nuptiač

.) Plutarch in quzťst. Roman. qu. 107. Philo dc legil).speC-íal
S. AugnStin. de civitate Dei til). 15. cap. 10. S. Chrisoslo
in epist. [. nclCorinth. XIII. 13.
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suntř) pročeži manželsiwi bratři se sestrami,-'") a
wšem kdož podobně rodičům a djtkám !( sobě
semagj, aneb u nichž respectus parentelee trwá, za—
lcnzowaly'***). Křesianská cirkew nepowažuge
sice wíce W knize Leviticus obsažené nařizenj
za wjžicj, což wýslowně cjrkewnj sněm Trident-—
ský wygádřil, že ono zhledem Překážek manžel—
5le nemá moci křesíanůwižiciho zákona, an po—
litičij a obřadní zákonowé židů ewangelským zá—
konem zdwiženi gsauHW). Nic wšak méně po—
wažowala za neyprwněgšicli časů manželstwi me—
zi neyhližšjmi příbuznými za nedowolené, ano
hříšné T) a neplatné. Řidilaf se zákony ze—
měpánů ze strany toho wydanými W powažowá—
nj swém, gakž z některých mist u sw. otců widěii
gest. ++) Pozdčgi teprw a snad proto, že císař
Justinian manželstwi bratranců se sestřenicemi
proti zápowědi císařeTheodosia dowolil,
wrátjc se k starému zákonu zpět, nedopauštěla man
želstwi wíce, proto že on ge zapowidal. Tak se giž
wygádřowal zřegmě o tom druhý sněm Turský
]. 567.a římskýcirk.sněml. 72 sw.Ře—

*) Heiuec. Pandect. tit. de ritu nupt.
**) g. 2. J. de nupt. (1. 10.)
***) 3. 5. J. cod. fr. 39. D. de rit. nnpt.
***Ě) Cone. Trid. sess. 24. can. 2. de sacrum. matr.

1 Con V. 1.
'l'i'i S. August.l.c. S. Ambros. lib. 8.epist. GG.
+++) Const. un. Cod. Theod. si nnpliač ex rescripto pemnt.

Cunc. anon. 11.dean.567. cau.21. Conc.Roman.de
Au. 721. can. 9.
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hoř w listu do Angličan. *) By wšak předce pe—
wného ustanoweni stupňů bylo, až pokud magi
mauželstwi spřjbuznými zapowězena býti, sedmý
stupeň přigat byl, poněwadž dle učenj Ítjmanů
isedmero stupňů přibuzenstwi u dědění se ro—
zeznáwalořň Tento sedmý stupeň od X|.sto—
leti kanonicky tedy až do 14ho stupně (kolena)
občanského počjtz'm byl, až pak papež Innocenc
llI. to na čtwrté koleno obmezil a na zpět uwedl za
příčinami w tehdegšjm wěku základ magjcjmi:
„Quaternarius numerus bene congruit prohibi
tioni conjugii corporalis, quia quatuor elemen—
tis“****)při čemžlo zůstalo iw neynowěgšjm cir
kewnjm práwu až .po dnéšni den.

II. Z toho wyswitá samo sebau, gak důleži
té má příčiny občanské práwo zapowidati man—
želstwa mezi přjbuznými osobami, ano i cjrkew
zápowčdi těchto se držeti. Nemůže tedy také po
chybno býti, že ti,gimž nařjzeno bdjti nad zacho—
wánim manželských zákonů, powinni gsau k tomu
prohližeti, a manželstwim, u nichž se trwagíci pře
kážky namitagi, pomoci swé odepřjti. Gest to—
liko otázka: kdy zápowčd' takowá misto má, a
k wykázáni-li poměru přibuzenstwi důkazu prá
wnického gest třeba, čili postačuge mrawnj gi
stota, aneb ani—li té třeba neni a dosti—li na dů
nlněnce ?

*) C311. 20. OHGS.35. 9. 2.
'") Jul. Paul. ]ib. 4. sont. m. 11.
*") Cone. Lateran. sub Innocen. III. cap. 8. de consang. et aiTin.
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H[. 47. Wš. zák. zem. nařiznge: „Smlauw
wu manželskan muže každý zawřiti, gestliže ge—
mužádné zákonné překážky W cestě neni.“ Že
žádné zákonné překážky w cestě není, za wyge—
(lnanau wěc se béře při wšech snaubencich, gešto
práwo k manželstwi gest přirozené a důmněnka
wždy gest pro přirozená práwa. (517. w. z. m.)
Zákonná překážka se zakládá na udalosti něgak-é
aneb na tělesné aneb na dušewni auhoně, čehož
wšak bez důwodu se nepřigjmá. Nemůžet žá—
dnému duchowni odepřiti sňatku, dokud očité a—
neb ztwrzeným udáním známosti o úhoně nena—
bude, t. g. dokud se překážky nenamjtnau. Když
se ale překážka namítá: zapowězeno gest mu
pod těžkau pokutau sňatku předsewziti, pokud
zasnauhenci potřebných wyswědčeni neOpatřj a
wšech námitek neodstraní. (©.78. w. z. m.)

IV. Zwláště pak musi tomu tak býti, když
nemanželské přibuzenstwi se naskytne, nemohauc
ze křtici knihy ].)ýti dokázáno. Naopak tomu
twrditi, byloby tolik gako nerozumně se domey—
sleti, žeby zákonodárce manželstwi krwe se dotý—
kngjcjmu tudy chtěl dwéře do kořen otewřjti,
promjgege u zapisowáni nemanželských porodů
do matrik přísného důkazu () půwod a příbuzen—
stwj. Wiz wšak genom z ohledu toho sám w
zákoně daný důwod.

W nowém ponaučení o wedeni matrik zni
takto hned na počátku : „Udaloř 'se z mnohých
připadnostj, že duchowni rozličnými ošemetnými
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způsoby podwedeni byli u křtu k zapsání dětí
nemanželský zrozených za manželské do knih křti—
cích, spolu pak u nemanželských dětí gména mu
žů ženatých za otcowo gméno se u-wádělo, z če—
hož práwní rozepře a ngmy mnohým rodinám
eršly. By se takowémuto obelstění duchowních
wstříc wešlo, uznalo se býti třeba, gim k držení
porodních knih uděliti ponaučení, gakž nasledu—
ge“ — a wneywyšším dwor. dekr. ode 13. ledna
1814. „Dosawádní zákony maudře nařizugí ne
šíastným osobám, genž se kromě manželstwí mat—
kami staly, by se tagemstwí gména gegich neod
gímalof“ Gelikož tedy zákon k tomu prohlíží,
aby w matrikách co neymožněgší gistota posta
wena byla, to pak, co pauhým udáním stran přichá—
zí, od toho, co gisto gest, dobře rozeznáno bylo;
nedopauštěge mimo to, by přelstěním duchowen—
stwa mrzuté rozepře a saudy w rodinách wzni
kly; & šetře při tom konečně i osob, upadlých
z lidské křehkosti w takowéto neštěstí, aby za
hanbení a potupy ušly: lze—ližtoho giž odwozo
wati, žeby wláda 10, což přísným saudem pro
wedeno není, tudíž iza wěc nestáwagící powažo—
wati, mrawní pak gistotu nemanželského příbu
zenstwí opomenauti mohla, totiž, žeby osoby, pří
buzné sobě, proto že W křticí knize co příbuzné
zapsané negsau, bez rozpaků oddati welela a pře
kážku W manželstwí z powěsti sice se namítlau,
a wšak z matriky nedokázanau žeby nechtěla
bráti W swé uwážení? Namítnauti což slowe gi
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ného, než k přemitánj (pohybowáni) při
wcsti?

Zdaliž ale roznešená řeč neb powěst překáž—
ku pohotowě gsaucj w přemjtánj nepřiwodi? Ne—
má li takowéto nj pohnutj giž postačowati k ode
přenioddawek, ažby obtjžnosti takowé se odstra—
mily? Nikdeř W zákoně občanském předepsáno
neni, že přednešená překážka w manželstwi musí
před manželstwim auplně dokázána býti, aby
gemu se překazila, wygma připadnosti cizolož
stwj a aučastnosti na příčině rozpogenj manžel
stwa: i gakž lze předcházegiciho důkazu neman—
želsképříbuznosti žádati, gešto zákonodárce 2 při
činswrchu dotčených, napřed toho prowésti při
snč nežádá? Neni—liž aumysl přikázani u nami
tlých se překážek oddawky odložiti, aby se nade—
šlowšemožnému nebezpečenstwi neplatných man
želstwj ; a zdali toho nebezPeč'nost gest kde wětši,
gako u rozšířené powčsti krommanželského při
huzcnstwj? Toliko domněnka duchownjbo, ne..
nj—lizwláštnjm důwodem podporowána, a gi-li
také žádný krom něho nezdjlj, a která tudy w po—
wčst nepřešla1 gest nepostačitelna, gelikož smysl
slowa: namjtánj, důmněnek w sobě neobsahuge,
rm namitnuti (náhodě—nj,)má se za wrch překaženj

wuzawřenj manželstwi powažowati. Zdaž se 0 při—
hnznosti pohotowě gsauci řeč strhla : nelze odda
wek před se wzjti, pokudž se powěst takowá nepo—
razila, což důkazem, že tomu na opak gest, státi
se může. Že pak k tomu choti připuštěni gsau,

Časopis p. Katol. Duch. V. 2. 2
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samo seban se rozumí, poněwadž powjdánj o lom
geště důkazem není, ano i důkaz překazenř) mů_
že zemdlen býti.. Mužeř gim dokonce duchownj
při tom napomoceu býti, ge wysleclmauli &po
wyptánj gim rady uděliti, gukým způsobem magi
k odstraněni wšeho podezřenj důkazů shromáž—
děti a předložiti.

Dokázawše Swan nepřibuznost musegi oddá—
ni býti, byihy i proti tomu nel) onomu důwodu ně—
gaké pochyby se nadhodilo a tudy ipodezřenj se
zcela neporazilo; oni předložené gim obtížnosti
zdwihli, a wíce ničeho zákon nežádá. — Tomu ani

se přičiti nemůže i když by duehownj ze zpowč-dni—
ce na opak tomu wěděl, co dokázali. Když pak by
on na rozpacích byl, ano býti musel, mage gich
oddati: nemůžeí předce překážetí, by giný ducho—
wnj oddawek nepředsewzol, aniž smj tagemslwi

\: ' l - I v- _. v . .
ZPOWedn)gako w kte: e glue px)padnosu wygewm.

*) Přelgaz, Gegenbeweis, užilo proti uwedenénm překladatelem
Řádu saudujho slowu: stí-jřujlm důkazu. Musjť i práwnj..
ku na lom zúleželi, aby krátkosti se w slohu ])ráwníckém
srozumitelnosti dosáhlo, ne ale sa'nhodízmhýmiokolostogič
nostmi obširnoslj se nbšjrněgšjch ('íuiln. Tim nás gazyk
nesmjrně trpj a Spolu i národ, nemohu porozuměti, co pp.
úřednj pjsaí-owé a akuiáři ráčj swými slowy, 1ldélugjce wey
tiskliwě popjrnwó n hx'rdjcj odpowčdě stjm dosadem, když
se prolnj djl newnmelduge, tak sirmkowi se z geho peněži—
tého založeni (Geldverlnqenheiu) pomůže, kdež se zlieitim
ge dlnžjcj grunt [\'c. Táži se tuto, gnk lze takowé halla
nině rozuměli? když se žádný o to nestará. aby se poslu
chačům práw, kteří Cechowé gszlu, aspoň půl léta přednáa
šelo o českém slohu práwnickém neb gednacjm, kdyz uni—
versny opustili magi, by tě?. ('eských pjsemuostj hotowití se
nam—ilipro národ, 1m gchož mozoly gsau žiwi ! ——Poz.přo
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Takto-li se děge, ani zákonodárstwí Wnesnázi
se neuwádí, aniž se stranami hůře se nakládá, než
toho weřegné aneb osobní bezpečí žádá. Náhledu
tomu na Opak, ——že totiž osoby o gegichžto ne—
manželské příbuznosti gedno powídánj se rozná—
ší, bez ohledu na ně oddány býti magí, poně
wadž kniha zákonů zemských o tom ničeho wíce
ncwyřkla, anobrž spíše W Q.47. nařizuge, že kaž—
dý gest Opráwněn manželstwí uzawříti, gemuž
žádné zákonné překážlezy W cestě není, -— odpí—
rá kromě dotčeného gešlě ta důležitá okolič—

nost, že -—poněwadž tento článek wšeobecně
zní,a nikdež wyswětlenonení, která překážka w
manželstwí sama sebau a která zákonnau gest,
wygádřením zákonné překážky, wšechny, gakým—
koli zákonodárstwím, budiž to giž přírodním a—
neb positivním, práwnickým aneb mrawnínyob
čanskýmaneb církewním, stanowené překážky roz
uměti se musí,a že ten 'toliko,komu žádná ztěchto
wšech w cestě není, manželstwí uzawřítimůžeř)

To wšak tím přirozeně-gi wyplýwá, gelikož
s.47. o platném uzawření manželské smlauwy pr"
wě nemluwí, a zrowna proto i o dowoleném uza
wřenírozuměti se má. Když ale dle swrchu dotče
ného, zákon mrawní a oírkewní ustanowení man
želslwí bližších přátel zapowídagí: bude-liž moci
duchowní propůgčiti se co zástupce awýmožceW)

*l Dolliner a a. O. 5. 20.
") Executor, wýmoh exccutio. Palkowič.
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obogí strany, takowénm manželstwí, genž dle
powěsti zapowězeným gest sňatkem z příbuzno—
sti? Zdaliž zákon inrawní na přísné důkazu způ
soby a prowodní formy našeho občanského řádu
sauduího gest Wázún, čili geg neustále wíže prá—
wo církewní? Což nepřikazuge i toto wýslowně,
udala-liby igediná gen osoba dwau zasnaubených
za příbuzné, že manželstwí uzawříti spolu nesmě
gí ?*) Dle knihy zák.měst. snaubenci na odepření
gim sňatku tehdáž gen stížnost Wéstimohau, když
se tím zkrácení gim děgewx mohau-liž wšak to po
wažowati za ugmu sobě činěnau, když duchowní
We přísném wyplňowání swých powinností mrawní
zákon a předpisy swé církwe zaehowáwá, a to
sice, dokud se mu neukáže, zákony že tyto unieh
místa nemagí? Lže-li dnehownímu za zlé to po
kládati, že na powěsti wíce drží, než na matriky,
gešto powěst něco positivního obsahuge, tyto
pak záporně (negativně) swědčí? Aneb může—liž
kdo služebníka náboženstwí k činu nutiti, kdež
báli se gest, aby powinnosti se nepřestaupily,
genž wyššího druhu gsau, powinnosti, genž ne
od státu, nýbrž od giného zz'tkonodárstwí pochá—
zegí? To Wšaktenkrát teprw se státi může, když
dokázáno gest, že ony powinnosti w pádu tako
Wém si neodporugí, že powěst prázdná gest a
se porazila, duchowní wšak proto přede geště na

*) Cap. 22. de ms.;b. (2. 20_)
**) \VŠ. zák. měst. 79.
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pomýškách gest, proto že gello přeswčdčeni gi—
nnké gest a geho Wlastnj podezřeni není zdwi
žeuo. Nebř potom teprw gedmi se o ochranu

poddaného, aby účastným se stal práwa prospěš
ného gcho přirozené swobodě, a gehož nabytí
Haltmu přisljhil. Teprw wtéto připadnosti na—
lezň upolřebenj swého předpis ten, že ducho—
wenslwo, tu kde zákon občanský w manželstwi
\vslanpiti powoluge, stranám ani neymenšjchroz—
paku a zadržowňni kněžské pomoci činiti ne—
lllngifb)

Nowá obližnost wšnk se při tom naskytuge.
Osobám w třetim & čtwrtém kolenu spřízněným
(lowoleno, žádali o prominntj manželské překáž—
ky; magií genom k dosaženj gebo mimo pohnút
ky překážku menželstwi určitě & obšjmě udati &
k ndz'mjgich pjsemnjch důkazů připogiti. Ix nim
náleži neypředněgi obraz pokrewenstwi (schema
(onsnnguinilntís), nn starši nezdwižený zákouw)
žádá připogenj tohoto wýslowně. An pak kmen
rodu duchowni má zhotowili aneb aspoň geho
m'nležitostswým podpisem a pečeti potwrditi: se—
me sebnu připadnauti musi, gakž se to asi státi
může, když malrika předků newykazuge, a tudy
])I'Opobočni přjlmzenstwo důkazu wésti nelze?
-— Nesmi wšak se toho přehlidnauti, že uwede—
ný zákon nežz'ulapřiloženj schemy k udělení to

.) [)wnr. dekr. 1. Dubna 1784.
") Uwor. dekr. 2. Ledna 1783.
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holo oswobozenj gakožto Wýmjnku,bez niž nelze
geho dosáhnauti. Dispensacj gesliřwěc milosti,při
nižto giž samo sebau wšecko, zwlášlě ale i při—
wolenj k žádosti od mista oswobozugiciho záleží.
Paklitoto samotným wyprawowánjm udalosti po
hnuto býti se widj, oswoboditi od překážky aneb
za připogenim o sobě zhotoweného rodokmenu:
tui nebude nikdo moci o práwnosti & důwodno
sti takowé dispensaci pochybowati. I bez přilo—
žena-íhorodokmenu wšak nemanželsky příbuzných
osob radčgi anřadowó oswobozugi, nežli manžel—
sky příbuzných, protože za gedno nemanželské
přibuzenstwi wolněgšj gest auwazek nežli man—
želské, a za druhé, když žádného statněgšiho
důkazu o domnělém přibuzenstwi Wésti možno
není, spíše o nesláwánj geho sauditi se musj;dle
čehož se oswobozeni udčluge ne Wlastně od pře—
kážky co skutečně dokázané, nýbrž toliko ode
poohybné. -— Takýmto způsobem i okoličnost
to, gakoby pro nedostatek we formě žádného 0—
swobozenj žádali se nemohlo, pochybě nigaké
mista nemůže dáli, že z matrik nedokázané přátel
stwi nic wšak méně překážkauwmanželstwi gest.

V. Dle těehlo zásad musí se pokračowati i u
powažowáni platnosti manželstwi giž uzawřeného
mezi ('lonmčlými příbuznými kromě lože manžel
ského. Má-li manželstwi neplatnč uzawřené rušeno
býti: musi domnělá nemanželská příbuznost, co
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skutečně trwagicj dokázána lnýtiff) Zdali důkaz
7, matriky anal) saudnim spisem, psanimi aneb

ge, wSe gedno. Dokazo—\.\vyřčenjm swědků se dě
mini gedno gako druhé, když ginák dukaz auplný
gest,stegnémámoci;že pak co do poměrúpřátel—
skýchgen matriky za důkaz bráti by se měly, aneb
že Spiše nestáwánj přjbnznosti za dokázané powa—
žowati se má, když matrika půwodu nev-vykáže,
rozumným způsobem nedá se twrditi. Bylo—liby
mělo zákonodárstwi něco takowého W aumyslu,
byloby toho tak wygádřilo, gakož to zhledem
manželské překážky w nemohutnosti záležegici
učinilo, kdežto dokázání s wyhraženjm Wšech 0—
statnjch důkazů wýslowně od rozumného léka—
_řese žádá.**) Zákon gen negativně ustanowu—
ge, gacj důkazowé u. wygednáwánj neplatností
manželstwa wylaučiti se magi, a práwč proto mu—
sj i ostatni co úplně platn'j se powažowati. Nea
může—lise tedy nemanželského pi'jbuzenstwj au—
pluč dokázati: tut také nelze, aby manželstwi
gakožto neplatné zrušeno bylo, an w pochyhě
domněnka pro platnost manželstwi gest. S tim
se isrownáwá obecné práx'vo cirkewnj, genž ani
swčdectwi wlastnj matky gedné aneb druhé stra—
ny, bytby sebe wětšj wěrohodnosti do sebe mělo,
Lez giných prowodnich prostředků nepowažuge
za postačitedlné, aby manželstwi co neplatné se

*) '(. 99. lí. w. 7.. m.
“) i. 100. 101. K. w. z. m
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rušiloř) Zatim gest weliký rozdil w případech
manželsth giž uzawřeného mezi dwěma domně—
le nemanželsky spřjzněnýma osobama a prwé
dotčeného, kde se teprw těmato osobama man—
želstwi uzawřiti má. W druhé připadnostizpo
Wěsti zniklá domněnka 0 příbuznosti za plněg

se drží, než domněnka, že takowéhoto není.")
Když Wšak manželstwj giž uzawřeno, tu poráží
domněnka 0 nestáwáni překážky domněnku o stá—
wánj gegim. Důwod toho w obogi připadnosti
gest prokázán.

Nemůže—li manželstwj takowé z nedostatku
saudnjho důkazu překážky weřegnau wážnosti
zrušeno býti : tím méně mohau manželé swé man
želské spogenj samochtjc (samowolně) zdwihnau
ti,***) budiž i tomu, žeby k neydokonalegšjmu pod—
mětnému přeswědčenj, že spřjzněni gsau, byli
přišli. Gen co se gich swědomi týče, nemohau
užiwati práw manželských; nýbrž musegi se co
bratr a sestra powažowati, u nichž dle dotčených
uwažowánj o tělesném požiwánj manželského lo
že ani řeči býti nemůže. Chcel tomu obdobnost
(analogie), které dle práwa dekretálnjho totéž u
postupnjho šwagrowstwi, ač toto nikoli w tak
auzkau srownalost nepřiwádi gako nemanžel—
ská přibuznost, Wýslowně přikazuge.****) Mo

*) Cup. 22. de teStib. (2. 20.) ") L. C.
*") ;. 93. w. 2. m. Dolliner iiber Ehestreitiglteiten und

Aul'hchnng der chel. Gemeinschaft 4. w. 3. roč. běhu VII.
swnzkn téhož časopisu.

*'H) Cap. 6.9.10. de co qui cognos. consang.ux. aux. (4.13.)
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]muř si ze swého trapného stawu pomoci, na—

chůzi—lise při nich nemanželská příbuznost to—
liko w třetím aneb čtwrtém stupni pobočniho
přjbuzenstwj, žádagice ooswobozenj, kteréž gim
nkázanau měrau snadno se udělí, a manželstwi
gegieh tudy se oplatni.

VI. Zcela ginák to s wěci W druhé swrcbu
dotčené připadnosti při zapsáni děti na gméno
manželowo, genž se narodily w ustawičné přes
desetměsiců trwagici nepřítomnosti mužowy od
manželky, aneb za rowně dlauho trwagici nemoci
Cinjcjgeg nesch0pna k plození.

Zákon před wydánjm nowé knihy zákonů
občanských daný giž kathegorieky dj: GestiÍ' W
])rílVVCChzaložená průpowěd': otcem gest, kohož
sňatek wykazuge (Pater est, quem nuptize demon
strant). Nemůžet tedy duchownjmu dáno býti
zmocněni, pokudž trwá onoho manželstwi (jusu-Je
nuptite), čimž arci býti nepřestáwá za delši toliko
nepřítomnosti mužowau -— aby děti za téhož
manželstwj zrozenýeh, sám o sobě bez saudniho
uznáni zapsáním do knihy křtici nemanželskými
učiniti mohl. A mužowi gen práwo přináleži
řndného rodu ditek popirati. 011 pak sám gest
toliko opráwněn, ne ale powinen, manželského
zrození dítěte w pochybnost bráti. 'Widj—lise
mu býti radno mlčeti, nikdo Proti tomu nemůž
namjtnutj činitiř) Nowý zákon občanský w tom

*) Dwor. dekr. 24. (zerwua 1801.
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ničehož nezměnil, nýbrž stanowil: Gistí—li muž,
že dítě od geho manželky w čase zákonném
narozené geho není; tedy musí manželskému zplo
zení dítěte neydéle we třech měsících po nabyté
zpráwě odpírati a proti zástupci, (kuratorowi)
genž se k olihágení zplození manželského zřídili
má, nemožnost dokázali, žeby od něho zplozeno
bylo. Ani od matky zpáchané cizoložstwí, ani
gegí gistění, že dítě nemanželské gest, ne—
mohan sama pro sebe gemu prawa manželského
O(ln'íti.

Umře—li muž před časem gemn k odpírání

zplození manželského powolcném, tedy mohau
také dědicowé, gimžby se ugma na gich práwích
stala, we třech měsících po smrti mužowě zdo—
tčeného (lltVVOtltlmanželskémn zplození takowého
dítěte odpíratiťř)

Oba předpisy gsau w auplné sauhlasnosti.
Bez saudcowa uznání, gehož prwní předpis žádá,
nemůže žádné dílů, genž W manželstwí zrozeno,
za nemanželské do matriky wepsáno býti, saud—
cowo uznání pak dle ukázainí posledněgšího na
sledowat nemůž, pakli otec aneb dědicowé w
prawa geho nastaupilí neužili zákonné gim powo—
leného prostředku prax-mího.. Budiž i stokráte
cizoložstwí manželčino dokázáno nemohutností
manželowau k plození, aneb i důkazu toho na
bízeno; dokud manžel cizoložního plodu swým

*) Kn. w. z. m. Š. 158. a 159.
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bili uznáwá, gebo bude. Překazu toho se ne—

lň—ipanštia nemožnost k sňatku takéhoto w ro—
dinu geho wtraušeného dítěte s giným, kteréž s
ginau ženau dřiwe aneb pozděgi zplodil, ai giž
manželskyanebnemanželsky, na gewu gest. Gsaui
dle wýkazu rodokmenu newlastni (poloroan při—
bnznj, a zůstanau nimi bez naděge gakého oswo
bozeni aneb zginačení. Pakli se skutečně za
manžely pogali a pozdě-gi poměr ten wygde na
gewo, musí se gich manželstwi dle \výkazu ma—
trik za neplatné wylilásiti a zrušeno býti, anižby
lze bylo dělali si kdy naděgi, žeby dobrodiní au—
ředuj zákonem dowolené ano inařjzenétt) přjmlu
wy a odstranění překážky aučastnými se státi
mohli.

Sotwa bude třeba připomenauti, že od pádu
toho podstatně rozdiluý pád gest, kde zapsáni
nedobře aneb mylně se dělo. Skutečná chybnost
aneb prawdiwá mylnost netoliko směgi, anobrž i
musegi opraweny býti, a gakož W giné listiny, W
nichž auředni wady se naskytnau, opraweni aneb
zginačeni podléhagi, má se itotéž u matrik dili a
skutečně se stáwá, newšak ale hned aneb z wlast—

ni moci, nýbrž po předběžně bedliwč předsewza—
tém Wygednawanj 3 Po dowolenj a zrozkazu zem
ského řjzeni.

VII. Potud až o manželské překážce přibu—
zenstwj nemanželského. Z ohledu překážky šwa—

*) W. Z: m. Č. 98.
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growstwi ničeho říci nelze, co by giž z ollledu pře
kážky příbuznosti řečeno nebylo. Dle našeho ob
čanského prawa žádného nemanželského šwagrow—
stwi není sic W smyslu tom, žeby krommanžel—

ským obcowánim spogeni mezi sauložnikem a při—
buznými (pokrewenci) druhého tudy wzešlo, ga—
kémuž obecné občanské & cirkewni prz'nwo wze—

gjli dopauštj, an šwagrowstwj Wždy se zakládá
na manželstwj, gsauc spogenj gednoho manžela
s pokrewenci druhéhoiř), při čemž conula con
jugialis ani k powáženi nepřichází. Vl'šak ale
manželstwi samo může s osobau uzawřeno býti,
genž nemanželské přjbuzné má, a tudiž i wysky
tugj se nen'lanželsky sešwagřené osoby. Tyto
gsau od překážky k manželstwj tak ugaty, gako
nemanželsky přibuzni zřekažkau přibuzenstwi
Waizánigsau. ZékOn pro ten pád nic zwláštniho
nepřikazuge , nýbrž Opáčj předpisu pro příbuzen—
slwi daného zcela gen na šwagrowstwi. Pokudž
iedy nemohau nemanželsky spřízněni bez ohledu
na matriky pro obecnau powčst oddáni býti; po—
tud to ímá platili u sešwagřených s nimi; aniž
smí a má uzawřené giž manželstxvi na gakémkoli
udání nemanželské příbuznosti Wnedostatku úpl
ného důkazu zrušeno býti: takž i zůstáwá w
stegných okoličnostech i manželstwj takto sešwa—
—_v_ ' .gxenych osob w platnosti.

*) 5. 40. K. w. 2. m.
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Když ale W druhé swrchu dotčené přjpad
nosti matrika za manželské zplozenj &tudy do—

woděné přibuzenstwi se přimlauwá, tui se i Při
mlauwá za šwagrowstwj odtud pocházegici.

2. O Saustawč učenj nábožensle bibli
ckého wesměs.

I'wod WEwangelium SW. Marka, gakožto připra—
wa kSaustawě učení wíry a mrawů wte'mž Ewange

]ium obsaženého.

Od Dra. Jana Kórnera, rektora a professora w Bu—
děgowicích.

g. 1.

Poslední záměr tim?-nibiblického gest učení wíry
n mrawů w bibli obsažené wyniti a sausl'awně

spoglti.

Galowé :! marné liylohy umění biblické, kdyby
newedlo k dosáhnutí posledniho záměru, pro kte
rý nám pismo sw. zděleno bylo, (II. Tim. III, 16.)
-——kdyby k potwrzeni Wprawé wíře &wctnost—

ném žiwobytj nenapomáhalo. K dosáhnutí toho
potřebí gest Wynjti učení wíry a mrawů wbiliii
obsažená; potřebnost tato wyniká odtud,že Wět—

částka knih biblických předměty swé ne wsau—
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stawném, nýbrž Whistorickém pořádku, ba anhrn—

kem toliko předkládá, & protož bez zwláštnjho
wyloženj &sestawenj wčro —:] mrawoučného před—
mětu nelze geg zřegmč nahlíželi.

K zewrubnému a auplnému wywáženi wše—
ho náboženského předmětu W bibli obsaženého,
potřebí gest progiti od částky k částce knihy bi—
blické, a gednotliwé průpowědi náležegjtj k Wy—
tčenému cili wybirati, ginák se promine mnohá
důležitá průpowěd' :) auplnost žádaná se nedo—
sáhne.

VVyňaté průpowčdi bud'te sanstawně uspo—

řádány; neb tjm genom možno Wšech přehlédnou—
ti, w paměti snadněgi ge udržeti, a oné swětlosti
dosáhnauti, která zobapolného spogenj a poměru
průpowčdj nčgnké saustawné wčdy wyplýwó.

Aby pak ona saustawa pokudž možné bibli
cká byla, šetřiti slušj oné wnzby, která mezi ge—
dnotliwými průpowěd'mi wbiblj se zgewuge, neb
tim toliko způsobem budei saustawa wíce bibli
cká, nežli něgnké školy libomndrcké.

Po wybránj Wšeho náboženského předmětu
zdá se, že pauhó soustawné wyložen'j čtenářům
dostatečno gest, — což arc-i o těch se dá pomyslí
ti, genž sobsnhem bibli dobře seznámeni gsau -
ne wšak ozučátečnjcich w biblickém umění; těm
to gest prospěšněgšj, Wybjragj—lise gednotlíwá
učení, gak se Wpřeběhu knihy naskytugj, & po
skončenj takowé práce, wše—li saustawně se spo

' .řadá.
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Zlé samé příčiny užitečno se býti Widí,o ge
dnotliwých knihách tímto způsobem gednati, a
potom teprw učiniti Wšeobecný přehled wšeho
ucení.

l'žitek tak způsobené saustawy náboženského n—
čení zbiblí wyňatého.

1. Tím genom dosáhne se wbiblicky'ch dů—
wodech patřících kdogmalice a morálce ona ze—

wrulmostaauplnost, gakauž obsahowati magi pro
bohoslowce určené knihy. Gest to cosi chudo

bného &nekřeslanského, když předkládagíce uče—
ní Krístowo &apoštolské ledakdes kratičkau to—

liko průpowčd' prohodíme z biblí, gakobychom ní
swau libonmdrckau gíchu wůní biblickau trochu
okořeniti chtěli: sluší spíše, aby bohoslowec, gsa
po dwě léta uměním biblickým zabýwán, k tomu
se wedl, aby články wíry dle ducha—celých knih
biblických nahlížel &pak gsa duchowním pastý—

řem, gako maudrý hospodář z pokladu swého wy—
nášel shodně :) spasiledlně. Ncgenom auplnosti,
nýbrž i zewrubnosti tím způsobem se dosáhne;
nebot gestli se texty dle pořádkua spogitosti wy—
bíragíf nemůže se onen omyl nahoditi, který se
stáwá, když podlé konkordancí texty se shledá-—

wagí.
2. Dle biblického učení gest wazba mezi

dogmatikau a morálkau užší, přechod od dogma
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iiky k morálce snadnčgšj, než geg libomudrcká
saustawa učiniti může; možné—litedy bude i po
řádku saustawniho naléznauti a k obogi wědě 0—
brátiti, budeřtim obapolnéspogeni

3. Genom auplným a zewrubným sestawenim
weškerého obsahu biblického možno gest těm,

kteří pismo za auplný pramen náboženstwi ma—
gjce weškeré náboženstwi zněho čerpagi, oněm
omylům —-neřku-li podwodům —se wyhnauti,ge—
što powstáwagi, když se gednotliwá mista tak
sestawugi, že i bludné a swůdné učení biblický—
mi důwody se zastáwú, čehož neyhanebněgšj při
klad W knížce: Prwotni katolická wira -— se na—
lezá, kdež ,gakýsito ošemetnik, wzaw na se rau
cho katolické co zakuklený' wlk k owčičkúm kato
lickým se béře; takowéhoí by ani Hus ani Lulhér
za swého nepozuáwal.

4. Genom timto auplným &zewrubným se—
stawenim weškerého obsahu biblického stanau se
práce exegety plodné &užitečné; nebol tim způ
sobem poskytuge swým spoludruhům na chrámu
náboženstwi stnwěgicim hogného & Přislušného
stawiwa kdálšimu wzdělz'mjgebo.

5. Takowým auplným sestawenim obsahu bi—
blického klestí cestu kwynalezenj oněch analogi
ckých počátků, které pauhé swaté pismo posky—
tuge, a kteréž arci hogněgši gsau u katolíků spo
gugicich tradici s bibli. Coonen spisowatelpan
harmonického wýkladu naleznauti obmeyšlel, byl
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by snad na této cestě ]ehčegi agistěgi nalezl, než
na rozcesti pauhorozumných počátků.

6. Konečně okazuge takowé sestaweni weš—
_lm—éhoobsahu biblického potřebnost austnjho

podání, anebo giných geště Pramenů potřebných
]; auplnému poznání náboženstwjzgeweného. Neb
timto pogednánjm patrno gest , že ani gednotli—
uč ani sgednocené knihy biblické nebny tim
ohledem sepsány, abyweškeré náboženstwi ob—
sahowaly, ano obsah weškerých knih nábožen
ských wykazuge mnohé mezery, mnohé zlom
Ly, které Známy gsau zběhlému w austním uče
ni ('jrkwe , a které odginud uwedeny anebo do—
plněny býti lnusegi. Ano bibli okazuge negenom
nedostatečnost swého obsahu , nýbrž i pramen,
odkud wyhowěti se dá nedostatku onomu.

SŠ. 3.

Způsob, gimž wynjti se dá náboženské učení
obsažené w Ewangelium sw. Marka.

m způsob k wywáženi nauk wíry a mrawů se
týlcagic'p—hgest rozebrání obsahu knih gednotli—
\vých.

Gak giž swrchu praweno W 2. neysnad

K témuž záměru užitečno bude s Ewangelium

sw. Marka počátek učiniti. Geho Ewangelium
w tomto ohledu sice neyméně—ač to drahé per—
ly gsau -—w sobě zawirá; Wšak obsah gebo může

se powažowati co základ učeni obsaženého W
CaSOpisp. Katol. Duch. V. 2. 3



194.- Pogednání

Ewangelium sw. ll'latnuIsea Lukáše, gelikož wo.
bogím se téměř nachází, a protož gnko společný
předmět trogího Ewangelium gest. Při pogeduá—
ní Ewangelium sw. Matauše &Lukáše zapotřebí
gest, genom ona učení wyníti, která zwláštní
podíl ohogích gsau; wEwangelium pak sw. Jana,
které, gakož giž Klemens Alexandrinský zname
nel, co duch ke hmotě k předešlým třem gest w
poměru , nowé swčtlo se září; nebt co ostatní
o Ježíšowě božské dustognosti nastínili, gewí se
zde w záři poledního slunce. Zaslušno tedy,
aby nasledowalo učení sw. Jana po učení před—
cházegících Ewangelistn.

Co owzděláníswé církwe dle swěde
ctwí Ewangelistu předpowídal, splněno se Widí
w skutcích apoštolských. \'V těchto spatřuge se
neywíce zewnitřuí powalla církwí gednotliwýclt,
wšak \vnitřní gegich powahn, auhrnek článků
wíry a prawidel mrawních, gakož ipowaha kře
sřanů, ohledem na wíru a mrawy, widí se obšírně
7..listů apoštolských, odkud wyplýwá, že na uče—
ní z Ewangelistů wyňaté W auzkém spolku na—
sleduge učení ze skutků apoštolských, kteréžto z
listů apoštolských nabude rozmnožení, ne pak
(lOplnč'ení,které opět genom z austního a psané
ho podání církewního možné gest.

Stanel se tehdy počátek s rozbít—ánímobsa
hu a wybíráním učení obsaženého w Ewangelium
sw. Marka. Toto podniknutí žádá předběžného
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úwodu w tuž knihu, genž pogednáwati se má,

protož také se předešle.
U wywáženj nauky náboženské bude pra

widla šetřeno , aby učení, takořka po wrchu le
.' ' l , v . o .
me) a bez hlubokeho wywaden) se naskytuglcl,
do této saustawy přigato bylo; wšecko giné ale,
což dogmatikowé dle swých bohoslowmch po
čátků wywáděgi (ex ratione theol.), gim buď za
necháno.

Wídj-li někdo dle swého uznáni geštč wíce
článkůwíry , než w této saustawě gich nalezne,
nepříčjleyž toho nikterak nedostatku prawowěr—
nosti spisowatelowy.

Uwod do Ewangelium SW.Marka.

g. 1.

Nápis Ewangelistů a historické zpráwy 0 S. Mar
ku , gakožto spisowateli Ewangelium.

Knihy ewangelické —nowého zákona , kte—
ré od swého prwotnjho před osmnácti sty lé—
ty zhěhlého wydáni we Wšech gazycich, w
ktorých slawné gméno Ježiš hlásáno bylo, W
každém času napřed Opisowánjm pak tiskem
w nesmirném počtu rozmnoženy byly , magi
we wšech wydánjch gak psaných tak tiště—
ných gakéhokoliw času a wěku nápis půwodni
Šuayyelcov mta .Ma'vůawv —- xata _Magzov — xa'm
onxav, 7:0xara Ioawrlv š'uayyslwv; co náš Obecný“

český text překládá: Ewangelium sw.Matauše -
* *:
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]llerka —--Lukáše :) Jana —-—abéře to w smyslu:

Ewangelium podlé sepsání sw. Matauše, Marka,
l.;ukáše a Jana, který nápis se nacházi W paši
_yjehnebo w historii umučení Kristowa. Nápis
tedy knih ewangelických oznamuge spisowatele
gich, taki tomu negenom wčeském překladu se
rozumělo; nýbrž wšudy, kdekoliw se knihy e—
wangelické četly a čtau ; gest tedy historická praw—
dn po osmnácte set let wěrau wyznawačůKristo
wýeh ze Wšeho wčku &pokolení ztwrzena, že
knih ewangelických spisowatelowé slugj Matauš,
Marek, Lukáš a Jan.

Mimo iu wšeobecnau zpráwu o gmenech
spisowa'lelů ewangelických nacházíme zpráwy ()
gieh žiwota ].)řjpndnostecliwe spisech, zachowa
ných nám z prwnjho wčku Cjz'kwekřeslanské.

Zde neywice na zpráwy 0 sw. Marku pu—
daué hleděli budeme.

1. Neyplwvnčgšj, který nám o něm wypra—
wnge, gest Papias, žiwšj na začátku prwnjho
sioleti křeslanského W malé Asii W sausedstwu
mest Efesu :) Smirny, gsa biskupem WHierapoli,

gednjm genom wčkem od apoštolů oddělen, gsa
hikó učedlnikem bezpostředujcli učedlnjků apo
.šlolských, zwlůště Polykarpowým — wyehownn—
ce šnna miláčka Kristowa. W tomž okolí, kde
apoštolé Petr, Pawel, Filipp kázali, kde Jan apo
štol swé Ewangelium sepsal a až do konce prw
ri'ilio stoleti cirkwe řídil; kde učedlnici apošto
lů -- Titus, Timotheus, Polykarp a gini žiwi
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byli, kde pod zpráwau takowých btlčgících pa—
stýřů církwe Kristowy kwětly ahognýužitekne—
sly , nebylo těžko dostatečně nashromážditi zprá—
wy o skutcích a učení apoštolů a Ewangelistů.

Takowýchto wěcí zwláště byl pileu Papias
(Ilewlastuího swědectwí w předmluwě k paterým
knihám wýklatltí řečí Páně wyřknutébo & otlEu—
sebia w knize III. k. 35. zachowaného. Wy—
Lilill'ň'álSámo sobě, že ze swatých apoštolů žádné—
liO ani očima llBWltlčl, ani neslyšel; ale tomu,
což k wíře přináleží, že se naučil od těch osob,
genz apoštolum dobře známy byly a s nimi by—
(llcly.

VVyprawuge'totom těmito slowy: „Neoblí—
žím sobě pro tebe ty wčci, gimž gsem se (láwno
ml starých kněží wyučil a betllíwč ge w paměti
složil s náležitým wýklatlem sepsati, abych praw—
(lu od nich wydanau podlé možnósti swé utwr—
(lil. Neb sobě neoblibugi těch, kteří mnoho
mlnwí , gakž se to wůbee činíwá, ale těch six-vá—

Zílll, kteří prawdč u_čí, aniž těch, kteří (izí ano—

mi Přikázaní neb ustanowení připomínagí, ale
kteříž ku paměti přiwozugí, čemuž Pán nás ()
wíře učil a což od gisté prawdy půwod swúg
bóře. Potkal-li se kdy se mnau náhodau někdo
ze starších a kněží , kterýž apoštoly znal &s ni—
mi mluwil, na slowa apoštolská betlliwě gsem se
ho (loptáwal, totiž co powěděl Omlřeg, co Petr,
90 Filipp, co Tomáš? co Jakub, co Jan aneb
Matauš aneb někdo giný znčedlníkůw Páně. Po '
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tom co mluwiwal Aristion? co Jan starši kněz,_
kteříž také w Počtu učedlnikůw Páně byli.“

Místnost, wěk a duchownj wvlastnosti Papia
činí swědectwi geho nad miru hodnowěrné. _
O Ewangelium sw. Marka takto piše : „Toto star—

Jan kněz mi powědčl: Marek, kterýž byl Wy—
kladač Petrůw, cožkoli W paměti swé zachowal,
bedliwě w spis uwedl, Wšak ne tim pořádkem,
gakž co ode Pána činěno aneb mluwenobylo. Ne—
bo sám ani Pána neslyšel, ani za ním s ginými
učedlnjky nechodil, ale sw. Petra, gakž gsem
napowěděl, byl towaryš. Kterýžto Petr řečem
Páně a přikázanim wyučowal ne tim pořádkem,
kterýž Pán zachowáwal , ale W kůzanj té formy
užjwal, klerauž ke wzdčlánj a wyučenj niysljpo—
sluchačnw swých uznáwal býti neypřjgemnčgši
a neyužitečněgši. Protož také Marek nikoliw w
tom nezblaudil, že mnohé wěci tak sepsal, gakž
ge w paměti swé byl zachowal; nebol na to sa—
mé bedliwý pozor měl, a toho hleděl, aby ni—
čehož ze slyšených wčcj newypustil, ani co kři—
wého a neprawého nepřiměšowalf“

Ze swědectwi toho widime, že byl Marek
spoludruhem Petra, kteréhožto učení gest pra
menem Ewangelium sw. Marka.

?. Ireneus, který za swého mladictwi unoh
biskupa Smirnenského Polykarpa řeči geho od
swého učitele Jana Ewangelisty Přigaté zároweň
s Papiem poslaucháwal, a W pozdněgšjch létech
wěku swého biskupem Lugdunenským w Galii
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byl, __- ? tjm samým austni podání gali cjrkwe
nsintské tak ewropegské znal , piše W knize Ill.

anitole 'l. (Euseb. 5, S.) 0 E-Wangelistech takto :
„S. Matnuš, když Petr a Pawel w lijliič slo—

wo Boží kázali, a grunty cjrkwe zakládali, wy—
dnl Ewangelium mezi Židy wlastnjm gegicli ga—
zykem sepsané. Po něm sw. Marek učedlnjk &
wykladač Petrůw we spis uwedl, což od něho na
kázanichslýchal. 5. Lukáš, Pawlůw spoludruh,
liwangeliurn od něho kázané též w knihu sebral.
Polom sw. Jan učedlnjk Páně, který na prsech
geho odpočjwal, bydle w Efesu w Asii, Ewan——
gelium také na swčtlo wynesl.“

3. Klemens z Alexandrie, města obchodem,
liolmtstwjm aučenosti slowutného, kde dle swě—
decle Eusebia wkn. V. kap. 10.0d starodáwnjch
časů škola pisem swatých zí—jzenaazaloženaby—
l;), a kde se nalezali mnozi slawni muži gek W
SWOl)O(lllélllumění &wýmluwnosti, tak w písmech
Swatých welmi zběhli a wycwičenj, gako Panta-e—
nus,Klemens, Origenes, —Alexandrinský nazwa—
ný. Tento dychtiwě apoštolské zpráwy slim—.
máždil, arowen gest Papiowi a Ireneowi. Ten
w knihách swých, Hypotyposeon řešených, ze—
gména o Pantimowi mistru swém zminku činí,
:moi w prwni knize Stromaton, Euseb. 5, 11.
gakž se mi zdá, geg mini, kdež některé muže
wučeni apoštolském, přigatém od nich, wzneše—
né a slawné wyčitá těmito slowy: „Tato pak prá
(žemá, kterauž gsem před sebe vzal, neni W
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prawdě spis něgaký uměle aneb řemeslně pro
marnau chlaubu složený, ale gako něgaké regi
strum ku pomoci paměti mé w posledni staro—
sti postawené a odložené, abych ge měl za spro
stný obraz a zrcadlo netoliko toho dostatečné—
ho a plného ducha i žiwota učenj , kteréhož mi
se dostalo poslauchati, ale i těch mužůw blaho—
slawených , kteřjž gistě dobře toho zaslaužili, aby
ode Wšech chwáleni byli. Z nichž geden rodič
z Jonie (kraginy Asie) W zemi řecké žiw byl,
druhý W zemi Magna Grzecia řečené bydlil; tře——

tj w Celesyrii se narodil, a tam přebýwal , čtwr—
tý z Egypta rodem byl. Ginj wyučili Wýchod—
ni kraginy učení ewangelickému, z nichžto ge—
den W Asyrii se narodil, druhý w Palestině ze
starožitného rodu židowského pošel. Kteréhož
to člowěka, když gsem w Egyptě ukrýw-agjcjho
se wyhledal a na něho neyposléze trefil, gešto
W ctnosti a uměnj přednjho mista sprawedlh-vě
hoden byl, při něm gsem zůstal a odpočiwal.
Ti tedy prawé učenj pisem swatých, kteréž po
řádnau poslaupnostj hned od sw. apoštolů, totiž
Petra, Jakuba a Jana a Pawla dowedené, gakož
to synowé od otců přigali, ačkoliw nemnozi w
počtu (protože řjdcj synowé otcům podo'hni se
nacházegi) ustawičně zachowáwagjce, až do na—
šeho wěku z milosti Boží žiwot prodlanžili, tak
aby to starožitné semeno učení apoštolského w
mysli a srdce. naše rozsjwati mohli.“ Widčti
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gest z těchto slow (lychtiwost :) hetlliwost we
wyhledáwz'mi zpráw apoštolů se týkagjcjch.

W knihách Hypotyposeon, kde kratičké wý—
klady sepsal na wšecky knihy pisem swatých,
gak ty, kteréž se getlnomyslným snešenjm ode
wšech ztwrzngi, tak giné, kteréž gsau u mno—
hých na odporu, aby ani ty nebyly bez wýkla—
(lu. W týchž knihách Klemens zprúwu o pořád—
ku těch časůw, W nichž swatá ewangelia sepsána
byla, od starých kněží přigatau, swými slowy
takto \vypisuge:

„E\vangelia, kteráž w sobě wypsánj rodůw
zawjragi , neyprwé , gakž tomu chtěgj, sepsána
byla. To pak, kteréž sw. Marka slowe, tako
wau příčinu mělo: — K(lyž Petr w Římě slo—
woBožizgewně kázal, azwnuknntj Ducha swaté—
ho Ewangelinm Kristowo wyklátlal , mnozí z po—
sluchačůw přítomni žťulostiwě prosili Marka, ga—
kož toho, který od (láwných časůw společníkem
byl :) učetllnjkem Petrowým, a slowa geho wý—
horně pamatowal, aby wšecka geho kázanj se—
hrnl &w gistý spis uwedl. Kteréžto Ewangelium
sehraw asepsaw wytlal těm, kteříž ho za to pro—
sili. Petr pak tlowčtlěw se o tom, netoliko to—
že Ewangelium ztwrtlil, ale i Wšech napomennl,
aby ge hetlliwě čítali. Ale Jan wattlmutjtn Dn
cha Sw. porozuměw, že to wšecko, což sek tě
lu a člowěčenstwj Páně wztahuge , w těch spi
sech ewangelických bedliwě wypsáno gest, kžá
(losti některých přátel swých a zm'uných, neypo—
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sléze po wšech ginýcli Ewangelistech , (lUChOWni
Ewangelium sepsal.“

4. Na swědectwj Klementa Alexandr—inského,
které o počátku Ewangelium sw. Marka w šesté
knize llypotyposeon poznamenal, O(lWOltháse
Eusebius, biskup w Ceesarei Palestinské, kde ge—
110 předchůdce Pamfilus znamenitou knihownu
založil, kteráž snad Eusebiowi podnětem byla,
že se stal historikem a praotcem cirkewnj histo—
rie. Prawit toližto w knize II. k. 15.: „Tako—
wý blesk pobožnosti W posluchačjch sw. Petra
zaswitil, neměli dosti na kázanich, kterážod
něho slýchali, aniž přestáwali na prostém učení,
kteréžby poznamenáno nebylo, ale Marka towa—
ryše Petrowa, gehožto gménem Ewangelium se—
psané čteme, welikau prosbau žádali , aby pa—
měti toho učení, gež byli z a ze slow při"
gali , W spis uwedl, a gim po sobě zanechal.
Aniž prwé žádati a prositi přestali, až ho pře—
mluwili, že gim powolil, a takowé dilo wykonal.
Ta tedy přičina byla Ewangelium podlé sepsánj
sw. Marka. Když pak apoštol sw. Petr, gakž
se zpráwa činí , skrze zgeweni Ducha Sw. zwě
děl, že takowé Evangelium wůbec wydáno gest,
welmi sobě žádost a náklonnost ku pobožnosti
těch lidí libowal, a Ewangelium toho, aby w
cjrkchh čitáno bylo, moci swau potwrdil. -—
Klemens také w šesté knize I-Iypotyposeon tuž
historii poznamenal, a přistupuge k němu ho—
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dnowčrný swčdek Papias, biskup Hierapolskýpř)
Cest Pak Wědomo, že sw. Petr při konci prwni
swé epištoly, Psané W Římě, o tomto Markowi
zminku činí, kdež město Rim Babylonem naziwá
těmito slowy: „Pozdrawuge wás cjrkew, kteráž
gest W Babyloně aMarek syn můg.“ —

5. Z té příčiny Tertulián, (o němž při E—
wangelium sw. Lukáše obširněgšj řeč bude) pra—
\vj w knihách proti Marcionowi: „Ačkohw 10 E
wnngelium, které Marek wydal , přikládá se Pe
irowi, gehož wykladačem Marek byl , držj se za
Prácimistrů,což učedlnjci gich hlásali.“

Tim způsobem slowa Justinowa (o němž ol)—
šjrnčgšj dáme zpráwy přiEwangelium sw. Matau—
še —) wyložiti se magi , genž Prawi: „\'Vpamě—
tjeh Pctrowých psáno gest: že synům Zebedeo—
\vým od Krista gmeno Boanerges (synowé hromu)
nadáno bylo.“ -—Též se čte genom w Marku 3,
17. „A Jakuba syna Zebedeowa, a Jana bratra
Jnkubowa , a dal gim gméno Boanerges t. g. sy
nowé hromowi“ — neni pak žádné pochybnosti,
že Justin těmi slowy na Ewangelium sw. Marka
narážel, anot gisto gest, že genom z našich čty—
rech Ewangelistů, ne pak z něgakého Apokryfu

*) Papias tedyalílemens Alexandrinský pokládaij kázanj Sw.
Petra za počátek a základ Ewangelium Swat. Marka; w
smysl mlqu Origenes—kteréhož swědectwj lépe wkanonu
se klade.
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citowal, gnkž při Ewangc-lium sw. Muluuše ol)
širnčgi okázáno bude. _—

6. Zúwěrku zpráw o sepsáni Ewangelium sw.
Marka učiníme se sw. Jarolímem, genž sebral
zpráwy Papia, Klementa, Eusebia wanhrnek we
spisku o mužích znamenitých, kap. 8. —- „Marek
učedlnjk a wykladač Petruw, dle toho, co od
Petra wyprawowati slyšel, požádán byw odbra—
třj w Íljmč, krátké sepsal Ewongelium. Což Petr
uslyšew, sehwálil, & cjrkwi k členi swau moci
wydal, gakžo tom Klemens Wllypotyposj knize 6.
pise. --- [ Papias biskup l—[ierapolitanský zmin—
ku o témž Marku činj; gakož i Petr We swém
prwnjm llstu, kde gménem Babylonu wyrozumi
\Vádle podobensth Řím. „Pozdrawuge \Yás cir—
kew, kteráž gest w Babyloně wywolenúm Marek
syn můgf“ W'zaw tedy Ewangellnm, které se—
psal , pntowal do Egypta, a prwni w Alexandrii
Ježíše Krista ohlašowaw Wzdělol cirkew tak we
liee w učenosti a žiwota slřjdmosli slowntnau,
že wšecky wyznawače Kristowy k nasledowánj
swého příkladu táhla. Tehdy Philo neywýmluw—
něgši mezi Židy, Wida tuto |'_)oeinagjejcirkew ge—

ště dle židowských obyčegů žigjci (iudaizantem)
sepsal o gích obcowůnj knihu, gakožto ku po—
ehwale národu swého. A gakož Lukáš wypra—
wuge , že wěřici w Jerusalémě wše wespolekmč—
li, tak i o tom wšem, co w Alexandrii pod uči—
telem Markem djli se widčl, pro památku zazna—
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menul. Umřel pak w osmém roku panovániNe—
mnm-va, a pohřben gest W Alexandrii, mage za
n:.lslnpnjka Aniaua.“ '

Wiz Euseb. II, 16. kde táž zpráwa týkagj—
C]se křeslanů w Alexandrii se nalezá.

Swntí Marek, spisowatel Ewangelium, gest ten
tíž, genž slowe we skutcjeh Apoštolských Jan
Marek, w listu ]. Kolos. 4, 10. seslřenee Barna—

lu'nšnm',akterý spolucestngjcj sPawlem byl, age—
hož gméuem sw. Petr ku konci prwnjho psani

křeslany pozdrawuge.

1. \Ve skutcích apoštolských 13, 12 —- 17.
(šlese, že Petr z Wězenj skrze angela wyswoho—

zon hyw &se zpamatowaw řekl: „Nyni Wim prá
wě, že poslal Pán angela swého, &wytrhl mne
z ruky ]lerodesowy a ze Wšeho Očekáwánj lidu
L'.hlowslu':ho.“ A Powážiw toho Přišel k domu
Marie matky Janowy, kterýž přjgmi měl Marek,
Ldež bylo mnoho shromážděných a modljcjrh se.
když pak on pollaukl na dweře u wrat, wyšla
dčwočka, aby poslechla, gménem Rode. A když
poznala hlas Petrůw, pro radost neotewřela dwé—
ři, ale whěhši zwčstowala, že Petr stogi přede
dwořmi. Ale oni řekli k ní: „Bláznjš ?“ Ona puk
potwrzowula, že tak gest. Oni pak řekli: „An—
gel geho gest.“ Ale Petr trwal tluče.
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Když pak otewřeli,uzřeli geg, iulekli se. A
pokynuw na ně rukau, aby mlčeli, wyprawowal,
kterak Pán wywedl geg ze žaláře, i řekl: „Po..
wězte tyto Wěci Jakubowi i bran"-im.“ A wyšed
odešel na giné misto. ——Z téhož wyplýwá: a)
že syn té matky, W gegimžto domě křestané se
SClu'lŽiWBli,dwogi gměno měl -— totižto Jan u
Židů obyčegné, a Marek přigmi u Římanů znal—

měgši & užiwaněgši. SW. Lukáš prwnim, pak
obogim, posléz druhým gménem geg naziwá, 15,
5. 13. 15, 37. 39. Gakož i Barnabaše, které—

hož prwnj gméno Josef bylo, genom přjgmjm
naziwá 4, 36: „Josef pak, kterýž přígmi mělod
Apoštolů Barnabáše, což se wykládů syn utěše
nj, z pokolení Lewitského, z Cypru rodem,“ 9,
27. 11, 26; a 15, 39: „Barnalxlš pogaw Marka
plawil se do Cypru.“ b) Též se domysliti lze,
že w domě matky Markowy křesřané negenom
w ten čas , když Petr byl uwčzenj, nýhržipřed
tim k modlitbě a slaweni wečeře Páně shromáž—
dění býwali, a Petr tam často hýwal, gehožto
hlas děwečka hned poznala. c) Z této pak při
padnosti se nahlíží, že Jan Marek od Petra wná—
hoženstwj Ixristowě wyučen a posluchačem geho
byl, když wyprawowal onen zázraky, učeni,smrt
a z mrtwých wstáni Ježiše Krista; a ohledem na
wyučeni toto že geg nazwal synem swým.

2. Jan Marek byl sestřenec Barnabášfm',
onoho znamenitého spoludruha apoštolského, kte
rýžto gsa z pokoleni Lewitského, szpru rodem,



„ saustawě učení nálwženslwi bibl. wesměa. 207

pole swé prodal a penize za ně přinešené před
nohy apoštolské položil; Skut. 4, 36. 37. který
pro swau wýmluwnost gméno Barnabáše od Apo—
stolu obdržel; který uwetll k Apoštolům I'm-vla,
_genžco neyauhlawněgši nepřítel cjrkwe Kristowy
z J'erusaléma wyšed, nyni co horliwý zastawatel
gcgi (lo Jerusaléma se wrátil; wšak gako takowý
rjrlnvim geště znám nebyl, —Skut. 9,25; &kte—

1mzaloženi cjrkwe Antiochické neyprwé pra-—
cownl. Skut. 12, 25. 26. Přjlmznost Jana Marka
s Barnabúšem gewi nám list sw. Pawla k Kolos-—
scnským, 4, 10: „Pozdrawuge \'Vás Aristarchus,
spoluwčzeň můg, &Marek sestřenecBarnabášůw,
u liter-(3111gste přigali poručeni; přigde-li kVVám,
přigmčte gegš“

(5. Přjlmznost Jana Marka sBarnaMšenll'Jy—
l:: přjeinau , že se stal spoludruhem Apoštolů na
gich cestách. Když Pawel s Barnabášem od cir—
kwe Autiocllické wnuknutim Ducha swatého od—
dělen & odeslán byl ku kázání wíry Kristowy w
polmnech, &prwni k témuž cili ustanowenauce
slu přes ostrow Cyper do poleclnjho (ljlu Asie
meušj nastaupil, byl Jan Marek wzat k gich po—
slaužcni, w. Skut. 13, 1. 5. Měli pakiJana W
službě. Lze (lomysliti se, že tehdáž geště přiliš
mladého wčku gsa !( ginému konání schopen ne
byl; wšak tež mladost byla snad přičinau, žel
mu cestowáni obtížné bylo, a on se z Cypru (lo
Jama—alémaopět nawrátil. Skut. 13, 13.
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„Když se plawili od Pala Pawel akleřj snim
byli, přišlith Pergen WPamfilii. Jan pak odšed
od nich wrátil se do Jerusalémaf“

4. Oddělení toto nesl těžce Pawel, neb když
prwnj apoštolskau cestu z Antiochie Přes ostrow
Cyper až do Listry a Ikonie nastaupenau dokonal,
a z Antiochie opět drullau cestu skrze mjsta Asie
menší, kde prw byl kázal , do Macedonia a Gre—
cie směřugici nastaupiti injnil, chtěl Barnabáš Ja
na Marka opět s sebau wzjti, čemuž Pawel na
odpor byl, předstirage prwni oddělenjse od nich,
a když Barnabáš od Jana Marka se odděliti ne—
chtěl, radě-gi se Pawel od Barnabáše oddělil, zwo—
liw Silu za swéno spoludruha— Skut. 15, 37 —
40: „Barnabáš pak chtěl s sebau pogiti iJann,
kterýž přjgmj lněl Marek. Pawel pak prosil, že
on (gako ten, kterýž byl odšel od nich z Pamli
lie, a nešel s nimi k práci) nemá býti pogat.
Stala se pak neswornost, tak že se rozešli různo,
a Barnabáš pogaw Marka plawil se do Cypru;
Pawel pak wywoliw Silu odšel, porušen gsa mi—
losti Boží od bratří.“

5. Od toho času,kde Barnabáš sJanem Mar
kem do Cyprn odplaul, a Pawel w Macedonii,
Grecii , pak Efesu cjrkwe Kristowy zakládal,ne
dčge se žádná zminka o nich we skutcích apoštol
ských; Wšak z\ psani apoštolských widěli gest.
že také W malé Asii , a sice W kraginách Pontu,
Galacii, Kapadocii, Asii prokonsulárni, Bythinii
apoštolské cesty konal, a sice hud sBarnabášem;
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bud' s Petrem. Pro zatím dokázáno bud? že Ko—
lossenským znám byl, nebol sw. Pawel we swém
listu ke Kolossenským pozdrawuge gich gménem
Nm-kowým. Wiz 2.

6. Pozdrawení to gest nám známkau nege—
nomnáklonnosti, kterau opět u sw.Pawla získal
(zřegmé W'gádření Pawlowo pozděgi uwedeno
bude) , ale i gebo přebýwání w Římě; nebol list
Pawlan psán gest z Říma, ze zagetí, které se
gemu po trognásobní cestě apoštolské přihodilo
w Jerusalémě, kam, ač wida pronasledowání swé,
neustále taužil. — Přišel Marek do Říma snad
se sw. Petrem, a od něho tam zanechán byl, aby
církew od něho založenau opatrowal.

7. Sw. Pawel we swém listu ke Kolossenským
prawí, aby geg, přigde—li k nim, přigali. On
skutečně z Říma do Wýchodních kragin opět při-—
šel; nebi sw. Petr we swém prwním listu, kte—
rý dle Wilitřníoh znaků w čas Neronského pro—
nasledowání, tedy pozdě-gi než list Pawlůw ke
liolossenským, psán gest, p0zdrawnge čtenáře
swóho listu. kteří I. Pet. !, LW Pontu, Galacii,
lxapadocii, Asii aBytliinii bydleli, gménemMar
kowým 5, 13: „Pozdrawuge \'Vás církew, kte
rz'užgest W Babyloně , spolu wywolená a Marek,
syn můg.“ Že slowa :yn můg negsau pronese——
na o tělesném , nýbrž o duchowním synu , skrze
wyučení we wíře Kristowě zplozeném, gaký byl
Timothens aTitus, synowé Pawlowi, patrno gest
z mlčení historie církewní, kteráž o žádném sy—

Časopis p. Katol. Duch. V. 2. 4
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1m tělesném sw. Petra newj, a dle swědectwj
Klementa Alexamlrinského a ginýeh spisowatelů
cjrkewnjch, ten názew o wykladači řeči sw.Pe—
tra a spisowateli Ewangelium tak nazwaného se
wyrozumjwá. Že tehdáž Marek wAsii byl, wy—
Plýwá negenom z Pozdrawenj sw. Petra, nýbrž
i zlislu sw. Pawla k Timotheowi druhého, wsteg
ný čas s listem Pelrowým sepsaného. Přikazuge
w něm Timotheowi W Efesu liydljcjmu: „Marka
IJOgmi a přiweď s sebau , nebo gest mi užitečný
k službě.“

8. Že podruhé do Říma Přišel k poslauženj,
a sice k posleclnjmu, nebot brzy po témž listu
dokonal sw. Petr a Pawel běh swůg apoštolský
mučedluickau smrti, -— lze negenom se domyslí—
ti ze služelmosti ochotné Markowy, nýbrž wian
také ze swěclectwj Irenea prawjejlio, že po wy
kročenj Petra a Pawla, t. g. po smrti gich wydal
Ewangelium. Připadnost, že Ewangelium W Bi
mě krátce před smrti sw. Petra psal, wyswětlu—
ge slowa Ireneowa.

Getlnotliwé-li tyto připadnosti o Janu Mar
ku sebereme a srownáme, že totiž Wdomě mate—

ře geho křestané se shromážd'owali, že tam ča—
slo Petr ])ýwal , že on seslřeuec Barnabášůw,
Pawlůw a Barnabášůw společník na prwni cestě
apoštolské, že s Barnaliášem (lo Cypru, pak (lo
malé Asie, do Říma přišel, odtud opět do malé
Asie, poručen gsa od sw. Pawla, a z Asie na
žádost Pawlowu (lo Řima se nawrátil: nemů—
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žemtpochybowati, že Jan Marek we skutcích a
poštolských zmíněný tentýž gest, kteréhož Pa—
pigs a giní nazíwagí wykladačem řečí Petrowých
a spísowatelem Ewangelium.

6. 3.

Mrawní powaha Ewangelisty Marka.

Giž rod, z kterého pošel, stkwí se weliko—
mysluau odwahau pro náboženstwí Kristowo a
hotowostí ke wšem obětem. Barnabáš, sestře—
nec geho, daruge církwi pole, a sám sebe Kristu
ku hlásání geho učen-í. Mat pak geho magic dům
w hlawním městě — nedaleko místa, kde Petr 11
\včzení držen byl, (Skut. 12, 10.) obětuge dům
tento k potřebám Křestanů, aby se wněm kmo—
dlitbě a konání služeb Božích shromážd'owalí.
Tento skutek swědčí o bystrosti rozumu, o gas
ném poznání, a statečném wywedení swých ná
hledu s wynaložením na to Wšeho wezdegšího
pohodlí. Poznání Ježíše, gakožto prawého Mes—
siáše od nebeského otce poslaného nebylo bez
weliké snahy možné, — počet Wyznawačů a swěd

ků o geho zázracích, o maudrém učení, o newin—
ném umučení, wítězném z mrtwých Wstáuí byl
nepatrný ohledem na odporníky. VVětšídíl kněž
stwa Jerusalémského, wětší část neywyšší rady
židowské , wyznawačům Kristowým stála na od—
por, posměch sobě činíce ze smrti, kterau On

“ 0
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newinný za hříšníky podstoupil. \Tyznáníučení
'Išristowa žádalo statečnost mysli, odřeknutí se
časného zboží, :) oddání se Bohu. Co Ježíšpřed—
Powčdčl : že bohatý nesnadně wegde dokrálow—
stwí nebeského (Mat. 19, 23.), že kdo nenáwi—
dí duše swé, nemůž býti učedlníkem Kristowým,
_—(Lnk. 14, 26.), protože \vyznawači Kristowi
Před wladaře a krále Wedeni a w nenáwisti wšem
budau: (M. 10, 18. 24) to \vše nyní nowau mo—

cí :) silou gewiti se Počalo. ——-Prwní pronasle—

dowúní Křesianů započaté po odstaupení Pilátu
od Wladarstwí Judského, kdežto Šlěpan ukame—
uowz'm, kde wražedlnau dychtiwostí Šawla mnozí
Wčzením a ginými tresty k zapření wíry W Kri—
sta donucowali , — po nastoupení giného Wla—
daře, po wíce let se utišilo, ano Židé sami mnohý.
mi strastmi byli sklíčeni. \Však nyní seděl wnuk
liter—odesawelikého na stolci geho w Jerusalémě,

mage pod swý'm žezlem též země , gimiž děd ge
ho wládl. On dle swědectwí Josefa Flawia rád
přebýwal W Jerusalémč, gsa nařízení a obřadů
wlasteneckých neyhorliwěgší zastawatel, a ode
wšeho posluvrnění číst, aniž den který bez obč—
ti progíti nechal. Giž tauto horliwostí tak_moc—
ného krále pro nábožensin židowské wšickni
hor-litelé zákona Mogžíšowa nowau okřáli silau k
utiskowání křestanů; wšak i králllerodes wytáhl
rameno, aby sužowal některé z eírkwe. Mage ná
boženstwí Kristowo buď za podwod , bud' za 0-—
myl zákonu Mogžíšowu odporný, chtěl ge wy—
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hubiti, a Prolož gal se plenili kořeny gelu) ——
:.poštolyJ Jakub, bratr Jana ——miláčka Kristo—

wa -—wýlnluwnostj gako Jan znamenitý, a pro
tož zároweň s nim nazwaný synem bromu -—slat
llyl mečem. \'Vida pak král, že se libilo Židům,
přičinil se, aby gal iPetra. Byli pak dnowé
přesnic. Gaw geg, wsadil do žaláře, a dal žold—
néřumk ostříhání, chtěge po welkonoci wywesti
gag lidu. U Wiiitř žaláře byl Petr mezi dwěnia
žoldnéři, swázán gsa dwčma řetězy, a strážnj
přede dweřmi w dwog'j stráž rozděleni oslřjhali
žaláře, železnau ln'anau od města odděleného.
(Slcnt. apošt. 12, 6. 10.) Nemohloř zde lidské
nimč wyswoboditi. -— Zdálo se, že skála, na

které Ježiš wzdčlati chtěl cirkew, nyni rozkotá—
nabude, aniž bylo gasnčgšjlio pohledu do bu—
dancnosti;nebot za panowáni téhož krále nebylo
úlewy se nadjli. Galcé Poděšeni wšem křesla
mim! --» hylit sice skličeni, ne wšak poraženi,
nel) modlitba k Bohu činila se bez přestáni od
ciere za něho. Maria, matka Jana Marka, ne—

ni genom W počtu daufagiejeh křeslanů, nýbrž
onn'l' gest gegieh autočiště; onai k tomu swůg
dům určila , aby w něm často se shromažďo—

wali a modlitby za Petra konali, apoštolů a cir—
lcwehlawu. --- Takowál byla matka Jana Marka,
genž negenom swůg dům, ale inad dům dar Wzá—
cnřgši, syna swého, Kristu obětuge, propanštč—
gie ho s Barnalnlšem z domu, který snad gako
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pole Barnabášowo k potřebám Kristowým odho—
(llán byl.

Tento příklad odřeknuti se Wšeho pozem
ského , a oddáni se zcela Bohu, Ježíši Kristu, a
gebo swatému učenj -- tento přiklatl mateře ne
mohl zůstáwati bez aučinku na gemné srdce sy
uowo. Weškerý žiwot geho gest zhostěnj se wše
ho pozemského, odewzdánj se Bohu, geho osla
Wenému Synu a ustawičné službě učení anabo
ženstwi gebo. Nemohlř Jan Marek z ust swého
(l_uchowujho otce Petra žadné sliby přigimati o
bohatstwj, o sláwě wezdegšj, o pohode žiwo—
ta, aniž sám také naděge w swém srdci cho—
wati, w'ula laupenj statků, které se dělo křesla—
nům, witla nel) slyše o kamenowánj Štěpána -
o stělj Jakuba, o wězenj Petra —- apředc odho—
(llal se W obět Ježjši Kristu; ne tedy pro časný
zisk, nýbrž z wdččné lásky k němu akgeho ne—
beskému otci. Z počátku neměl tolik pewnosti,
aby byl wytrwal přes eelau cestu, nastaupenau
s apoštoly Šawlem a Barnabášem; nebř se na
wrátil z ostrowa Cypru opět do Jerusaléma; po
zdčgi wšak došel oné otužilosti, že mohl konati
uslawičné cesty -— na ostrow Cyper, do malé A—
sie, do Říma, z Řjma do Asie, a z Asie Opět
do Říma. Společnost s apoštoly ——Pawlem, Bar—
nabášem, Petrem, gakož i spráwa historická , že
byl wyklaclačem sw. Petra, gsaul nám důkazem,
že genom Kristus byl záměrem cestowáni geho.
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Čist/» láska k Bohu a Ježíši Kristu není od
lásky k bližnímu odloučena -—out prokazowaltuž
lásku negenom swau snažností o rozšíření Kri—
slowa náboženstwí, alebrž i ochotným napomá—
l'uiním w potřebách apoštolských, nezpččowaw se
_gíliz Asie až do Říma, aby poslaužil Pawlu pí—
sícímuo něm neykrásnčgší pochwalu : „Marka po
gmi a přiweďs sebau, nebot gest mi užitečný k
službě.“

Prawá láska k Bohu , Ježíši a k bližnímu
očištuge lásku k sobě ode rmutu zištné, chlubné,
aneb smilné tělesnosti. Koruna wšech dokonale—

stí gest, že wše obětowaw Bohu &Kristu, žá
(lnau nečiní zmínku o sobě, o swých zásluhách
w Ewangelium, kde genom Kristus předmětem
gest geho celého srdce.

g. 4.

Pohnútka k sepsání Ewangelium.

Tut třeba hledati W powaze náboženstwí
Kristowa, we způsobu služeb Božích & Wokol—
nostech Markowa žiwota.

1. Základ weškerého náboženstwí od apo—
štolů hlásaného byl gest &bude Ježís Kristus,
sfn Boží, k spasení hříšného pokolení na swřt
poslaný. Kamkoliw tedy apoštolé přišli hlásat
ucení Kristowo, činili gsau počátek učení swého
buď od Boha stwořitele a zachowatele wšech wě—

Ul, u přikazugícího litlem obrácení se k němu
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skrze Ježíše Krista, bud' ocl slibů w starém zal—
konč o seslání Messiáše učiněných a W Ježíši Kri
stu splněných; prwnčgší stalo se u pohanů, (lru—
hé u Židů. O Ježíši Kristu wyprawowali geho
zázraky, geho učení , geho newinnau & za hříchy
swěta podstaupenau smrt; wítězné z mrtwých
wstání, slawné na nebe wstaupení, sezení na pra—
wici Boží, seslání Ducha swatého, gehožto přítom—
nost zázraky a r0zličnými dary Duchem swa
tým obdrženými oswědčowali. Že tím způso—
bem w hlásání náboženstwí Kristowa apoštolé
pokračowali, \Niděti gest z řečí apoštolů Petra a
Pawla w skutcích apoštolských zaznamenaných.
(Q, 14: -—- 37; 13, 17 —- 41; 17, 22 -—- Bl.)

K(lekoliw tetly církew Kristowa se založila, tamt
ncyznamenitěgší částky žiwota Ježíšowa podo—
tknuty byly.

2. Aby učení a smrt Kristowa W žiwé pa—
mět-i cho valna byla, a Křeslané neuclxal'lowali w
Ochotnosti W plnění prawiďel wíry, shromážcl'o—
wuli apoštolé a gich náměstkowé getlenkráte w
témtlni Wčřících, a sice na prwní (len —--kře
slanům pro z mrtwých wstání Kristowo znameni—

— k modlitbě , k učení a ke slawení wečeře
Páně, -—- což ge<lním slowem pogmenowáno —
konáním služeb Božích.

Na konání tímto způsobem služeb Božích u kře—
slonů poukazugí skutky a listowé apoštolští. (2,
42%)Trwali pak w učení opoštolském apo<lílbra—
li na lámání chleba a na modlitbách. (13,?.) Když
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lmk oni w Antiochii sloužili Pánu :) postih se,
mluwil k nim Duch Swatý. (20,73) Prwního pak
dne po sobotě, když gsme se byli sešli k Miná-
ní chleba kázal k nim, a poněwadž na zegtří
pryč gíli chtěl, prodlil řeč až do půlnoci. -—
(Jaký tady chléb lámán byl, Widí se z 1. Kor.
11, 20. Když se tedy scházíwáte, gižř není wed
išeřiPáně (w. 24. tělo Páně) gísti. -—-Poněwudž

základ Wšeho učení byl Kristus, nemohli opomi—
nnuti w každém shromáždění o něm mluwiti :)
připomínati o geho učení, zázracích, smrti a z
nu'h'výchWstání. (I.líor. 11,26) Nel) kolikrát—
koli budete gísti chléb tento , :) kalich píti, smrt
Páně zwůstowati budete , dokawád nepřigde.

3. Gsance nawyklí apoštolé na čtení z knih
starého zákona, kteréž se na každou sobotu w
synagogách dělo, (Skut. op. 13, 15. 15, ŽL) u—
wedli totéž we shromážděních křeslanskýcll, kde
se služby Boží konaly. Křeslané poslauchagíce
čtení z knih starého zákona, nemohli nedz'xwati
n:;gewo žádost, aby skutkowé Kristowi až po
sud nnstnů genom wyprawownnípodobně byli se—
])salni :) čtení při službách Božích křeslanských.
Že tokowá žádost znikla we Křeslanech wllímě,
swůdčí nám Klemens Alexandrinský. Z listu sw.
l'ilwlu k llímanům 16. kapitoly, kde mnohých
zm'nných&příbuzných Pawel pozdrawnge, nkde
se wíce mist uwťnlí, na nichž se Křestnné wÍ-lí—

mťfscházeli, widčli gest, že církew křeslnnů w
„VW?počtem mlůstogností učitelů znameni'la Ly—
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la, gakož i sw. Pawel to dobré swčdectwj o ni
wydáwá. (1, S.) Vera waše rozhlašuge se -——t. g.
chwáli se po wšem swětč.

4. Z listu druhého sw. Petra Widěti gest, žet
i on taužil, aby křestané něco měli, čim by u
pamatowáni na skutky Kristowy obnowowati mo
hli. Píše totižto w 1, 13 — 18. „Mámí pak to
1.51)sprawedliwé, dokudž gsem W tomto stánku,
abych wás powzbuzowal a naPOmjnal, gist gsa,
že brzké gest složení stánku mého, gakož iPán
nás, Ježíš Kristus oznámil mně. Budu pak hle—
děti, aby gste i pomé smrti měli, čim by gste na ty—
to wěei často zpomjnali; nebotnenasledugice wy—
myšlených básni, známau gsme Wám učinili Pá
na našeho Ježíše Krista moc a přítomnost, ale spa-—
třowatelé gsauce welikosti geho , když přigal od
Boha otce čest & sláwu, když se stal kněmu hlas
takowý od welelmé sláwy: Tentol gest syn můg
milý, W němž mi se zalilúlo, geho poslauehey—
te. A hlas ten my gsme slyšeli pošlý z nebe,
když gsme byli s nim na hoře swaté.“ - Mlu
wjt tedy apoštol o zázmcjch Ježišowých, které
sám widěl, na které gistotu náhoženstwi Kristo
wa stawčl , a které chtěl, aby w ustawičné pa—
měti i po smrti apoštolů křeslanům byly. K to—
mu cili nemohlo nic giného slaužiti, než Ewan
gelium od swého syna duchowniho, od swého
wykladače, —-—tim samým w skutcich Kristo
wých dobře wyučeného. ——
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5. Odtud patrno gest, že Ewangelium Mar—
kowo nakrátce před smrti Petrowau sepsána aw
Římě neyprwé wydáno bylo ——a co do tollolo
Casusrownáwá se :; tjmi swědectwj l'reneowo.

&. 5.
J

Záměr Ewangelium sw. Marka.

Že kniha 0 skutcích Kristowý ch od Marka
sepsanáEwangelium nazwáua byla, tim se stalo,
gostliže on sám tento nápis gi nepostawil, že tím-—
to slowem geho kniha se začíná. Ewangelium,
tolik co dobrozwěst, lépe dle smyslu — radostná
])owčsl', radostné poselstwj, u p. o dobytém Wj—
tňzstwj, zapuzení nepřátel a gakékoliw giné při
_gmnué& potěšitedlné přihodě — bylol 11Židů
lípůgjcjcl'lpod železnau berlau cizozemce Herode
sa welkého radostné poselstwi o přišli Messiášo
mi-— a owzdělánj skrze něho králowstwi Bo
žjho, které pro hřjchy lidu židowského a do—
sednutj ciziho knížete na stolec Dawiduw zpustlé
bylo. Tu radostnau zpráwu o wzdělánj králow—
stwj Božjho skrze Messiáše nazjwal sám Ježiš E
wangelium, dle obyčege tehdáž 11Židů panugici
110.(Mat. 4, 23.) A obcházel Ježiš wšecku Ga—

lilei uče w synagogách gegich, a káže Ewange
lium králowstwi; :) u sw. M. 1, 14. Když pak
byl wsazen Jan, přišel Ježiš do Galilea káže Ewan
geliumkrálowsle Božího.
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Gelikož oným očckziwaným Messiášem Ježíš
byl, protož se nazíwalo kúzaní oJežíši Krisiut.g_
Messiáši, též Ewangelium. — Taki hlásal sw. Pa—
wel wThessalonice po tři soboty, (Shut. 17, 3.)
že Kristus musel trpěli a z mrtwých wsiziti, a že
Ježíš gest ten očekz'nwanýKristus, to gestMessiáš.
'lÍčení to 0 Kristu nazíwz'u Ewangelium sw. Pa
wel k The. 1, 4. \ fězte bratří rozmilí , že od
Boha gste zwoleni byli, protože Ewangeiium na—

nebylo u wás toliko w řeči, ale i W moci
Ducha swatého a w gistolč mnohé t. g. záz=acích

SW. Marek počíná swau knihu průpowčdí:
začátek Ewangelium Ježíše Krista syna Božího.
Poněwadž hned za Tím nasleduge kázaní Janowo
() příští Messiášowč, 1,3. gest ledy smysl tčeh slow:
Začátek radostné powěsti nebo radosiného káza
ní 0 Ježíši Messiáši a synu Božím stal se takto
skrze Jana.

Protože tudíž po kázaní Jauowč uwádí ká—
zaní Ježíšowo: 1, 14. Když pakbyl wsazen Jan,
přišel Ježíš do Galilee káže Ewangelium králow—
stwí Božího a prawč: naplnil se čas, a přiblíži—
10 se králowstwí Boží , čiňie pokání a Wěřte E
wangelium, —- a swau knihu kázaním apoštolů
zawírá. 16, 20. „Oni pak šedše kázali Wšudy, &
Pain gim pomáhal a řeč potwrzowal nasledugící—
mi (liwy ——„patrno gest, že záměr Marka spisu
gícílio knihu byl wyprawowati kázaní Ianowo—
a Kristal o kra'nlowslwíBožím až do kúzaní,
které se apoštoly dělo. ——
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Kázaní Ježíšowo bylo spogeno se zázraky,
které činil, 3 které důkazy prawdy slow gebo
byly, a také prostředkowé k rozšíření powěsti
o nčm :) () geho králowstwí, pročež nemohly od
sw. Marka mlčením pominuly býti. Aučinek zá—
zraku byl Wpřímých lidech podiwení, wíra,dů-—
wčrnost, autočištč k Ježíši, u přewrúcených zá—
wist, záští, auskoky, křiwé posauzeuí, auklady.
Zprwnčgších byli přátelé Išristowi :) pozdegl
nudowé geho králowstwí, druzí geho nepřátelé,
oobogích potřebí bylo promluwiti. Králow—
stwí Boží od Ježíše počaté mělo skrze učedlní—
ky dále šířeno a zachowáno býti; pročež ige
wich zwolení, pěstowání též připogiti potřeba
kázala. Ježíš musel dle učení písma trpěli a z
mrtwých wsláti: tím byla historie ogeho káza—
ní doplněna.

Obsahugeř tedy Ewangelium sw. Marka ká—
znní Jonowo o králowstwí Božím, kázaní a zá—
7..oky Ježíše Krista., aučinek zázraků, zwolení, wy—
učení apoštolůw, -— umučení a zmrtwých wstá—
ní geho, ačkoliw W tom neyzuamenitěgsí částky
ziwota Ježíšowa záležegí, předce nebyl záměr E—
wangelium Markowa pauze žiwot Ježíšůw (lečby
se řekloweřegný žiwot) popisowati, giuákby byl
od narození Ježíšowa počal.
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Q. 6.

Kázani Jauowo.

Ewangelium sw. Marka obsahuge neyprw
kázani &křtěnj předchůdce Kristowa; 1, l —11_
čímž se wyplnilb proroctwi Malachiášowo &Isaiá—

šowo, ——zběh lidu ode Wšech stran ke křtu ge
ho, ——přísný a drsnýžiwot, oznámeni mocněg
šjho, který po něm přigde a Duchem sw. křtili
bude, — křest Ježišůw a wyhlášenj geg za syna
tožjho.

Mimo to uwádi o Janowi genom běžně, že
byl wsazen do Wčzenj, o příčině toho & giných
připadnostech pomlčew, wšak to přiložiw, že
od wsazenj Janowa přišel Ježiš do Galilee káže
Ewangelium; gest tedy wsazenj Janowo hlawnim
oddilem u Weřegném žiwotu Ježišowě týkagjcim
se kázanj geho.

Když giž Ježiš mnoho zázraků byl učinil, &
učedluici geho prwnjkráte rozeslání byli, wy—
prawuge Marek, že powěsi o skutcích Kristo—
Wých i !( uším Herodesowým přišla, a že geg
měl za Jana z mrtwých powstalého. Zde teprw
wyprawuge př'jčiuu wsazeuj a stě-tj Jana křtitele;
po čemž unwráceni apoštolů Ježjšowý'ch z gich
cesty uwádi. —

Stětj Janowo, s kterým gest rozeslání apo
štolůw spogeno, druhým gest oddilem W žiwo
tě Ježišowě; nebot widj se, že od toho času ne—
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prodléwá mnoho W Kafarnaum , nýbrž od mista
.kmjstu přechází.

Že Jan křtitel u lidu co prorok powažowán
byl, nawrhuge Marek případně uwáděge otázku
nd kněží, zákonnjků astaršjch Ježíši činěnau „či
moci to činí“ -- kdež zákonnjci od Ježíše tázáni
bywše, odkud křest Janůw by byl, nechtěli řici
7.lidi, hogjce se lidu. Nebo wšickni Jana měli
za proroka. 11, 32.

\;. 7.

Určení času, kdy a gak dlauho Ježiš swůg weřeg—
ný auřad konal dle Ewangelisty Marka.

\d'eřegný žiwot Ježjšůwpočjná se gak gižpra—
weno se wsazenim Jana Křtitele do žaláře, &do—

konáwá s wyprawowánim o umučení &z mrtwých
wslz'lniKristowě; obsahugeř tedy od 1, 13. až
k 13, skoro 13 kapitol.

Mnoho—ličasu od wsazenj Janowa až do slěti
geho, a pak do umučeanristowa uplynulo, ne—
lze z Ewangehum sw. Marka aniž giného , kromě
z Šwangelium sw. Jana wyskanmati. Teni uwá—
dj nám učení a zázraky Ježišowy po tři welko—
noee konané a o čtwrté unnučeanristowlvo; zče—
hož wyplýwá, že Ježiš po tři léta swůg auíad
Messiz'nšskýzastáwal.

Před třetím swátkem welkonočnim, (Jan. 6,
4.) tedy rok před swým umučenjm byl Ježiš na
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wýchodní straně gezera Tiberiutského, taml se stal
zázrak rozmnožením pěti chlebů, že pět tisíců li
du gimi nasyceno; tentýž zázrak wyprawuge Ma
rek w kapitole 6., a spoguge s ním nawrácení
apoštolů z wykonaného poselstwí, které spogeno
gest se stčtím Jana Křtitele. VVyslání tedy apo—
štolů a stčtí Jana Křtitele stalo se před třetí wel
konoční sluwností.

Příběh okolo giné welkonoční slawnosti gest
cesta Ježíšowa w sobotu skrze obilí , kde učedl
níci klasy trhali, a ge rukama wymínagíce gedli.
(M. 2, 23.) Obilí W Palestině okolo welikonoci
zrálo -- a protož mnutí klasů zralých na čas we—
likonoční okazuge, co zřegmě Ewangelium Lu—
kášowo potwrzuge , nel) tam se čte, (Luk. 6, 1.)
že to bylo W sobotu druhoPrWní, t. g. kteráž
byla prwní od druhého dne welikonoční slawno
sti , zde tedy Opět slawnost welkonoční předchá—
zelo.

O prwní slawnosti Welikonoční byl Ježíš dle
swč—dectwíJana ewangelisty, (Jan 2, 13.) w Je
rusalemč — puk W kraginč Judské blíže Jordánu,
kde ucedlnící geho křtili. (Jan 3, 23. 24.) Ten—
kráte Jan křtitel nebyl gcštč dán u wčzení. Tam
pobyl tak dlouho, že když se wracel skrze Sa—
marii — do lmdaucí žně , tedy k času welkouo
čnímu geštč čtyry měsíce byly. Jan 4, 35.

Prodlení tedy Ježíšowo W Jerusalémě &W

okolí Jordánském W Jndstwu obnáší asi osm mě
sícu.
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Když ale Ježiš do Galilee se nawrátil, byl
Jan giž u wězeni: — tedy asi čtyry měsícepřed
druhau Welíkonoci.

Tim neyhlawněgši částky k určeni času na—
lezeny gsau: a) wsazeni Janowo asi čtyry měsíce

před welikonoci druhau; b) cesta skrze obilj zralé
prwnj týden po welikonoci; c) nawráceni učedl
njků a stětj Janowo blizko před třetí welikonooi.

Weškeré kázanj Ježišowo dělí se dle smrti
Janowy na dwa hlawni dily; prwněgši obsahuge,
co se před stětím Janowým stalo, a dělí se wto
lik částek, kolikrátekoliw Ježiš do Kafarnaum při
Šel; neb tam bylo před stětjm Janowým přebý
wúnj geho neyčastěgši; však po smrti Janowě
přecháziJežiš z gednoho místa na druhé, dle
tech mist tehdy dagi se kázanj a skutkowé Ježi
sowl wyprawowali.

g. 8.

Přehled kázani a činů Ježišowých před stětim 13
na křtitele.

Swatý Marek na začátek weřegného žiwota
Ježjšowa powoláni čtyř učedlniků klade, s kte—'
rými wšel do Kafamaum; tot se dle Marka pět—

kráte stalo, kdežto Ježiš wždy učil azázraky ko—
nal; a sice:

a) wymjtaw nečistého ducha z posedlého,
(1, 23.)

Časopis p. Katal. Duch. V. 2. L'!
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b) Uzdrawiw šlnkem poraženého. (2, l.)
() Uzdrawiw uschlau ruku w den sobotni.

(73, i.)

d) \Vymjtaw ducha nečistého. (3, 12().)
e) Uzdrawiw ženu tok krwe magici — a

wzkřjsiw dceru Jairowu.
těmito zázraky w Kafarnaum konanými

spogugj se i střednj přjbčhy.
a) Nawráliw se ze synagogy, kde wymjlal

nečistého ducha w den sobotni, do domu Šimo—
na Petra, uzdrawil swegruši geho, genž měla zi—
mnici, na čež posluhownla gim hostinau sobotni.

Wečer, když minula slawnost sobotni, by
li'l k němu rozličnj uemocnj přinešeni, které u—
zdrawil. Na llswjlě welmi ráno odešel Ježiš na
Pusté misto , a tam se modlil, Přišel za ním Ši
mon s ostatnimi zwěstugc genm, že ho wšickni
hledagi, aby ueodcházel od nich, na čež wyge—
Wil, že dle cile swého '1 W giných městech okol—

nich kázati musi.
Nyni wyprawuge EW. Marek, že Ježiš kázal

a zázraky činil po wš'j Galilei.
W ten čas klade uzdraweni malomucného,

které se dle swčdectwj ew. Mutauše po kázani
hornim (8, i.) stalo; následek toho zázraku byl,
že seroznesla powěsloJežišowi,že nemohl do mě
sta zgewně ngti, ale na pustých mistech pobý—
wal, kamž se lidé k němu odewšad scházeli.

b) Gsa. po druhé W Kafarnaum, uzdrawil
šlakem poraženélm'. (M. Q.)
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Wyšed z domu, kde učil a onen_zázrak uči—
nil, šel k gezeru , a opět tam učil.

Wrátiw se powolal Levi Alfeowa sedícího
nn ale za učedlníka. Ten když učinil hostinu
Ježíšowi, powstala hádka, proč Ježíš s publi—
lgánya hí-íšníky olmuge, a s tím spogena gesti
ginú, proč učedlníci Ježíšowi se nepostí.

Zde k doplnění gestdruhá slawnost weliko—
noční, a co se o ní přihodilo. (Jan 5, 1.)

W prwní po welikonoční slawnosti sobotu
gdnuceučedlníci s Ježíšem skrze obilí trhalikla
sy n gedli , odkud nowá rozepře s Farisey oru
šení soboty.

c) Po třetí gsa w Kafernaum uzdrawil u—
scl'llauruku magícího ; pročež rada od Fariseů s ['Ie
rod'u'mydržena,kterak by Ježíše zahubili. 3, l.)

Ježíš odešel k gezeru, &za ním množstwí
lidu od Jerusaléma, Idumee, ze Zaíordání, od
Týru a Sidonu, a s nimi wšelikerými nemoce—
mi olltížení lidé.

\Vstaupiw Ježíš na horu blíže Kafarnaum,
powolal k sobě, které sám chtěl, &ustanowil z
nich dwanúcte, aby byli s ním , a aby ge poslal
kázat.

*) Zde kdoplnčnj kázauj horni a přjl)čhy kapitoly 7. w Lu—
kdsi, uzdrawenj-pacholka setnjkown, wzk'i-jšcuí syna wdowy
Nuimilieké, poselsle od Jana l;.le'žjsi, geho stolowáuj w
dome Šimona, kde od llřjšné ženy pomazán, pak rozlivué ce
sly od Ježjše konané. (Luk. 8, l.)
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(I) Po č'twrté když byl w Kafarnaum stal se

takowý sběh zástupu, že nemohli ani chleba gj
sti; wymjlal nečistého ducha z člowěka gjm ně—
mého &hluchého, & ten zázrak proti zlým Wý—
kladům Fariseůw zastáwal; příchod přibuzných
a geho mateře. (Mar. 3, 20.)

Odebraw se k gezeru Opět učil w podoben—
stwich, &když rozpustiw zástup , přišel do do—

mu , wykládal učedlnjkům smysl podobenstivj, &
když byl wečer, poručil plauli na druhaustranu,
&zniklau lmuři utišil.

W kraginč Gerazenské-wymjtal nečistéhodu—
0113z člowčka gjm posedlého , kterého, ač Ježi
šc nasledowati chtěl, zpátky poslal ke swým,
aby hlásal , co se gemu od Pána stalo.

(3) Po páté přišed do Kafarnaum uzdrawil
ženu tok krwe mngicj &wzkřjsil dceru Jairowu.
(Mar. 5, QL)

Odtud wráliw se do Nazaretu, učil w den
sobotni s nenmlým prospěchem, nel) Nazareláni
pohrdli nim. (Mar. 6, l..)

Obcházege giná měsia učil. Ano swolaw
učodlnjky, a (law gim moc činili zázraky poslal
ge po dwau, aby kázali příští kra'nlowstwj nebe
ského &pokání.

VVten čas přišla powčsř o Ježíši kuším He—
rodesowým, genž nedáwno slal Jana křtitele; &
tuto prwni oddil dokonán.

[ střednj přibčhowč gsau snadni k přehlé—
dnuij:
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Po II. pobytj W Kafamaum powolánj Lewi
a rozepře o společnost s publikány, o postě, o
zruseni soboty wymjnánim klasil;

po Ill. pobytj w Kafarnaum — zwolenj apo—
štolů ;

po IV. učenj W podobenstwi; utišenj hau—
ře, uzdrawenj Gerazenského;

po V. kázanj w Nazaretu a giných městech,
rozeslánj apoštolů, powěsř o Ježjši u I'Ierodesa,
a slčti Jana.

g. 9.

Přehled kázani & činů Ježišowých od stčti Jano—
wa až do slawného wgezdu do Jerusaléma.

Přehled těchto činů (IČ-gese patřenim na ce—
sty, které

a) Ježiš w okoli gezera Galilegského konal,
a sice od

D) \východnj pauštč plawiw se k západu do
Kuhn unum,

c) pak kpůlnoci ažnapomeijýruaSidonu,
(1) pak k wýchodu — k desíti městům,
c) odsud Opět na paušt na wýchodnjm bře-—

hu gezera Galilegského,
f) odsud k břehu polednimu ke končinám

Megiďdo nebo Dalmanuta,

g) pak k západní Betsaidč,
h) od ní k půlnoci k městu Cesarea Filippi,
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f) odsud k hoře proměněni swého,
k) a pak naposledy do Kafarnaum;
l) odsud do končin Judských za Jordan,
m) odsud k Jerusalému skrze Jericho.

Po wšech těchto místech kázal a zázraky činil:
(1) na wýchodni paušti nasytil 5000 pěti chle—

by (6, BO.) w noci přišel po Wodě kučedlnjkům s
Wlnami zápasicim ;

b) na západnj straně W Kafarnaum nemocni
uzdraweni, & hádka o geděnj nemytýma rukama.
16, 54. 7, i.

0) W končinách Tyru &: Sidonu uzdrawil
dceru pohanky Syrofenitské nepřjtomnau, wywrh
z ni ďábelstwj. 7, 24.

(1) W kragině desjii měst uzdrawil hlucho—
nčmého. 7, 31.

6) Na wýchodnj paušti nasytí! 4000 sedmi
chleby. 8, 1.

]) W končinách Dalmanuta nebo Megiddo
Fnriseům znameni na nebi hledagicjm toho ode—
pře! , poukázaw na swé z mrtwých Wstánj.8,10.
Plawě se odsud Wýsl'rahu dal učedlnjkům před
nakažen'jm Farisegským a Herodianským. 8, 13.

9) W Betsaidě západní uzdrawil slepé—110.822.
h) U Cezarei potwrdil učedln'jky we wíře o

sobě gakožto Messiáši, předpowidalswau a swých
wvyznawačůwsmrt a rozšířeni swého králowstwi
geště W tomto pokolení. 8, 27.

i) Na hoře po šesti dnech se proměnil, pod
horou uzdrawil syna dábelstwim posedlého, na
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ceste do Kufarnaum předpowjdá podruhé swé u—
mučení. 9, l.

k) “" lšai'arnaum pokoře, snášeliwosli,
wyslřjhánj se ])ohoršenj -— a swornémaudrosti.

l) \'V končinách Judských za Jordanem, kde
dle swědectwj Jana Ewangelisty 10, 4-0., skterým
se Lukůšowo 9, 51 -- 18, 14. dobře srowm'nwá,
délšj čas selrwal, nerozlučitedlnosti manžel—
ského stawu, žehná dílky. 10, 1.

m) Na cestě odsud táza'n gsa od bohatého
mládence, co k žiwotu Wěčnému potřebné, nesnad—
nost daulšagjcjm W penize ngli do králowstwi
nebeského , a stona'nsobná odměna těm, kteř'j pro
nčg statky swé opusiili, se okazuge. 10, 17.

u) Na cestě k Jerusulému předpowidá po
lřeli své umučení, od synů Zebedeowých žádán
gsn o neypředněgšj mista W králowstwi Messiáš—
ském, rozdílnosti panowáni Wcswém králowstwi
od swětského 10, 32.

o) \'Vychz'nzegez Jericho uzdrawil slepého
Bartímen. 10, 45.

5. 10.

Přehled kázani o činů Ježišowých od slnwnéhO
wgezdu do Jerusaléma až do utrpenigeho.

Rozwrh téhož dčge se dle příběhů denních,
pořilage dny od přesnic prwniho. Marek 14, 12
dlc Jana 12, 1. Šest dni před Wolkonocj byl W
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Bethanii od Marie sestry Lazerowy pomazán, a na
Zega—jw pátý den před welkonocj wstupowalsla
wně do Jerusaléma.

a) W pátý den Wstupuge slawně do Jerusa—
léma, držen gsa za Messiáše, aobezřew wšecko,
když giž hodina wečernj byla, wyšel do Bethanie
s dwanácti. Mar. ll, 1 -- 11.

b) A druhého dne t. g. we čtwrtý den před

welkonocj zlořečil íjku, wymjtal prodáwagjcj &
kupugjcj z chrámu, auklady se proti němu stro—
gily, lid se diwil učenj gebo; u wečer wyšel z
města. M. 11, 12 - 19.

0) Když ráno šli -— tedy W třetí den před
welkonoci a) učí na cestě do města potřebnost
wjry k činění zázraků &smjřitedlnost k dosáhnu—
tj odpuštěnj od Boha. ,9) W Jerusalémě na po—
danau sobě aukladnau otázku , či moci to Wšeči—
nj, odpowěd'dáwá gen W podobenstwi 0 Winíci
giným winařům daně, 0 kameni uhelnim. 7) Opět
gemu podané otázky, zdali daň císaři dáwatislu

— manželka od 7 bratrů pogatá po z mrt—
wých wstáni bude, které přikázenj ze Wšech ney—
prwněgši. 6) Ježiš táže se gich - syn Messiáš
nebo Kristus gest. &)DziwáWýstrabu před zákon
níků a fariseů pokrytstwjm. (Í) Chwálj dar chu
dé wdowy. Marek. 11, '20 —-33.3 12. 71)Na we
čer wyšed z chrámu a sedě na hoře Oliwetské
předpowidá zkázu Jerusaléma. Mar. 13.

d) Dwa dny před hodem beránka :) přesnic
radili se kněží & zákonnjci, gakby Ježíše lstiwě
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gali a zabili, kde se wyprawuge pomazání Ježíše
ud Marie, které se před čtyřmi dny bylo stalo,

gukožlopodnět Jidášowi, aby zradil Ježíše.

Q. 11.

Přehled utrpení Ježíšowa.

Rozwrh příběhů sem patřících děge se , co
při wečeři welkonoční, w zahradě Jetsemanské, u
Kaiíáše, Piláta, na Golgotě se přihodilo:

a) WVprwní den přesnic ustanowuge místo,
kde wečeře Welkonoční strogena býti má. 14, 1
—— 12.

l)) Drží wečeři, předpowídá zradu Jidášo
wu, ustnnowuge swátost oltářní. 17.

() Na cestě k hoře Oliwetské předpowídá
pohoršení wšech, zapření Pctrowo, :. mrtwých
wstdní. 26.

J) \'V zahradě na poplužíJetsemanském mo—
dlí se za odwrácení kalicha, & nabízí učcdlníky
LubděnL 32.

0) Od Jidáše zrazen, gat, ucho služebníka
neywyššího kněze uÍato, autěk učedlníků & mld—
dence luěným rauchem oděuého. 42.

f) U Kaifáše křiwé swědectwí proti Ježíšo—
Wi, zdali on syn Boží, což když wyznal, byl za
hodného smrti wyhlášcn, a za doby noční trý—
zněn — mezi tím od Petra třikrát zapřen. 54.

g) Ráno weden k Pilátowi, který dal na wů—
li lidu , aby buď o propuštění lolra Baraháše, ne—
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ho Ježíše žádali, k wůli lidu Barabáš propuštěn,
a Ježíš k ukřižowímj dán ——tedy hičowán, aga_.
ko král židowský posmjwán. 15, 1.

h.) Na cestě ku Golgotě nesl Šimon Cirenen—
ský kříž gebo. 21.

i) Na Golgotě nepřigal winomyrhowé, ukři—

žowawše geg rozdělili raucha geho losem, s nim
(lwa lotři ukřižowáni, posměch a rauhánj okolo
gdaucjch kněží & Iotrowo. 93.

k) Od šesté až k dewálé hodině zatmčnj ze—
mě , woláni Ježišowo k nebeskěnnu olci, napágeu
byw octem a zwolm—vwclikým hlasem, \vypustil
duši ——opona ohrz'nnowa roztržena na dwé, při
stogjci setník uzná geg za syna Božího, některé
ženy z Galileo přítomné. 33.

1) Josef z Arinmthie žádá tělo odPiláta,kle—
zwěděw o smrti Ježišowťvge wydal, i bylo

od Josefa kmentem obwinuté do hrobu wloženo

u přitomnosti Marie Magdaleny a Marie Josel'owy.

g. 12).

Doba Ježíšowa zmrtwých wstúni. 16.

a) W prwni den po sohotě šly ctitelkynč Je
žišowy snakaupenými mastmi ku hrobu, kde kz'n
men odwalen byl, a kde skrze angela zmrtWých
wsláni Ježišowo zwěstowáno a gin) nařízeno by
10, aby též učinily Petru a učedlnjkům.

b) z mrtwýchwstaw okázal se Marii
Magdaleně, kteréžto zpráwč učedlnjci newěřili.
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(3) Potom okáznl se dwěma gdaucjm do wsi

(Bonus).
d) Posléz gedenácti okázal se, &trestage nc—

.!owčru gich dal poručení, aby šli do celého swč—
m kázat a křtít, a přisljbil gim moc zázraků.

e) Oni šli a kázali.

©. 13.

Pořádek přibčhů dle posloupnosti času -—-gazyk

puwodnj řecký — způsob wyprawowánj ne we
smčs zkracugjci.

Papias 0 Ewangelistowi Marku piše , že ne—
hlcdůl na pořádek, w kterém řeči a skutky Páně
se dišly; ten úsudek I'opiůw záleží pauze wtom,

pořádek příběhůu Marka nesrownáwá se spo
řádkem přibčhúuMalauše, &že se Papias domní—
wol, gzukoby náležela přednost Ewangelistu Ma—
'lnuši, m kde neshodnosti se nalezagi. vašak
ne'/„mšise uctiwost Ewangelistu D'Iatzluši patřící,
když se dokáže w ůwodu k geho sznngelium, že
nebyl geho záměr řeči a činy Ježišowy pořád
Lem časů wyprawowaii, ale že spíše se řídil při
lnmuosti předmětů, gakoži oEwangelium sw. Mar
L:: se dokázali može, že hlawni při-běhy w Kefar
mmm před smrti Jana Křtitele w pořádku časo
wčm wyprawovány gsau.

a) \'Vymitánj ducha nečistého 1, '23. bylza—
gislé prwnj zázrak Jež'jšůw w Kal'arnaum; nebi

(rakožlo nad wčcj no—slulo se podiweui nad ljm, b
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wan a neslýchanau 1,27. , z té samé příčiny, Pro..
to že žádný gešlě zázrak nebyl w Kal'arnaum ko—
nán; přinešeni na wečer wšickni nemocní, &žá..
dost progewena, aby od nich neodcházel.

b) Že uzdrawení šlakem poraženého se po—
zdčgiQ, 1. dělo, patrno odtud, že giž tolik lidu se
sešlo, že ho nemohli dweřmi k Ježíši přinesli, ný—
brž geg siřechau spustiti museli.

c).Uzdrawení uschlé ruky 3, l. pozděgi,než
šlakemporaženého; nebřtam drželi pauze
za rauhače; zde wšak giž wradu wešli s]Ierodi—
any, kterakby Ježíše zahubili. — Uzdrawení u
schlé ruky dělo se po druhé welíkonoční slawno
sti, o které uzdrawil nemocného giž po třidcet
osm let; šlo ledy zášlí od Jerusalema až do I&a—
l'arnaum. (Jan 5, 18.)

(l) VVywrhnutí nečistého ducha znčmého &
hluchého pozděgi než předešlí zázmkowé se při
hodilo, neboÍ stal se shčh takowý, že ani chleha
pogísti nemohl, a záští Zákonníkůa Fariseů zJern—
saléma Přišlých tak Sllné bylo, že ten zázrak Bel
zebuhu, knížeti d'zíbelskému přičítali.

e) Uzdrawení ženy tok krwe magící a wzkří—
šení dcery Jairowy dílem ze spogení, dle které
ho se zázrakem předešla w Kofarnaum konaným
co neyaužegi se spoguge, dílem, že wzkříšcní Inn
wého neywětší mezi konanými zázraky byl, ga—
kožto pomlnčgší se ukazuge.

Střední příběhy stčmíto hlawními spogeny
555311:a Wtémž také spogení u Malauše & Lukáše
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se nacházegj, což důkazem, že i ty podlé pořádku
času tam gsuu kladeny. W příbězích po smrti
J:.mowě gest pořádek u Matauše, Marka, Lukáše
týž, což důkazem, že zde pořádek wedlé času.

Řecký gazyk gakožto půwodni po wšecky ča
sy byl powažowán; důmnčnky některých nowo—
túřů kladaucjch syrochaldegské neho latinu za pů—
wodni, nemagi historického základu, a protož ne—
zrušj historického přeswědčeni o řeckém půwo
du, které giž za časů Tertuliánowých panovalo.

Že řečtina w Marku, gako i w giných nowo—
z:ilíí)l]11iChknihách zapáchá syrochaldegským ga
zykem, wyplýwá zwychowáni a wzděláni Ewan—
gclísty Marka a gest spolu důkazem, žeř gest spis
muže syroclmldegštinu gakožto materský gazyk
znagjcjho, mimo to i některá slowa latinská: qua
druns, centurio, ukazugi na místo Přebýwánj, kde
se latina mluwila, totiž na Řím.

Naziwá se Ewangelista Marek Epitomator
Nataušůw, gakoby byl pauze Ewangelium Matan—
šowo zkrátil; wšak mnohé příběhy wypisuge ob—
širnůgi než Matauš, gako i, 40. 2, l —4. 5, 1—
40. 6, 14 — 29. 9,14 —-27. 9, 33 -— 50. 11, 12 -

if). 11, '20— 25. Některé gemu gedíné wlastnj
gw, gcko: 4, 26 _ 29. 7, 32. 22. 14, 50 __ 52.
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9.14.

Authentičnost, neporušenost a hodnowčrnost E_
wangelium Markowa.

Ewangelista Marek gsa wykladač Petrůw se—

psal Ewangelium swé pro křeslnny willímě a gim
ge odewzdal, kteří tento drahý poklad negenom
po wšecky časy chowali, nýbrž wšem wyznawa——
telům Kristowým odkazowali , tak že Wdruhém
století negenom Wnesmírně mnohých Opisech, ale
i w citacích kře-Slanských spisowatelů se nacháze—
lo, což zřegmým důkazem, že to samé a neporu
šené E\vangelium swatého Marka máme.

Kdokoliw zná powinnosti představ-vených cír—
kwe, gak bdíti magí nad učením Kristowým,kdo—
koliw wí, co katolické prawidlo „nihil immute
tur“ znamená, ten tudíž přeswědčí se o nemož
nosti něgakého podwržoní nebo porušení.

Protož gest celé tak spořádaně, že okazuge
samo na spisowatele Před zkázau Jerusaléma W
Judei žigícího, a gsaucího posluchačem Kristo—
wým; kterékoliw zmínky geografické a tcpogra
fické okolo Jerusaléma, Kafarnaum, kde Ježíš ká
zal a chodil, srownáwagí se se zprůwami 0 míst—
ném stawu Jndey před zkázau města; Wladařowé
gsau Herodes Anlipas WGalilei, Pilát w Judei, Což
okazuge na léta, w kterých se to wše dalo, cha
rakter Ježíšůw, Petrůw, srownáwá se se spisem
zhotoweným od Matauše &Jana, protože Marek
(He auslního wyprawowaz'nníPetrowa psal, co nám
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spolu základem geho hodnowěrnosti gest. Šimo—
]]:l Petru gmenowitě uwádi 1, 36. 5, 37. 11, 12.
13, či. 16, 7. Že zúwěrek 16, 9 — 20 Wněkte

rých spisech & spisowatelich cjrkewn'jch schází,
stalo se bez pochyby tim, že 0110místo Mark. 16,
9, „\Vstaw pak Ježiš zmrtwých ráno w prwnj
(uf/z.tóhodne“ w odporu se zdálo býti s Mat. 28,

1: \'(35pere autem sabathi, co obecni český text
\vyLIádé: „na skooáni pak soboty,“ lépe byloby
„po skončené sobotě,“ když switalo na prwni
den po sobotč. O tomto odporu praijero—
ným, že se dwogim způsobem odstraniti může,
buď wypuštčnjm těch poslednich weršů, genž
ve mnohých rukOpisech se nenalezagj, aneb od—

powčdi, že oba dobře psali: Matouš, že Ježíš na
wečer wstal zmrtwých, Marek, že geg Mai-iMag—
dnleno ráno Widěla. Gest tedy celé Ewangelium
authentičné, neporušené a hodnowčrné.

(Pokračowánj.)
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3. \V gakém pořádku má se přiměřené

cwičení náboženské pro školní mládež wenkow—
skau stúwati?

Od Antonína W'endra, tit. konsist. rady & děkana We
\Vlašími.

(Dokončenj.)

Kapitola druhé.

Když katecheta kapitolu prwní dokončil: třebat
mu hlawněgší učení 2 kapitoly této opakowati.
Nad to wšak sluší, aby geště i giným způsobem
o aučinku předešlého cwičení se přeswědčil dří—
we, než dále pokročí. —— Žel totiž náboženstwí
nikoli předmětem Paměti, dobře wšak pokladem
srdce býti a státi se má: hlediž katecheta, aby
rozmluwami sdítkami zdánliwč gako bez wya
čowání wedenými, wyprawowáním Příběhů a pří
Padů ze žiwota skutečného z nich usudek gich wy
luzowal; —- aby o chowání gich W chrámě, po
domácku a t. d. zpráwy nabyl, a což se dowí o
patrně použil; _—zwláši pak aby poklésky ma
ličkych gakož i chwalitebná gednání gich bedli
u-ě zaznamenal: by mu tudy lze bylo, nedostat—
ky dopliiowati, chyby naprawowati, náklonnosti
kdobrému upewňowati, ctnosti pak odměňowati
a powzbuzowati. Pakliže w práci pokročí, rolí
sobě ueusadiw, newyklestiw a neurownaw: čas
bude mařiti a konali práci ničemnau! _—
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Přeswědčil-li se wšak, že simě wyseté -- po
kudz pro nedbanliwé školy nawštěwo wánj, pro ne—

pozornost žáků a špatné příklady ze strany rodi—
cn i domácího obcowáni lze bylo, w zemi dobrau
pnle: ai giž wezme před sebe učenj o nadčgí,
o tomto náramně mocném podnětu lidských ge—
dnúuj; a aÍ učiní to spromluwau, wnjž tak do—
b'rc,gako We wšech takowých připadnostech, po
dobrém uwáženj wšeho kazatelského způsobu zdr
zeti se dlužno, nemíní—lisaudilnost wšelikau zni
cm, kteráž se práwě podrážditi chce, i podráždi—
1'1 má.

Můžeřříci as takto: Lidé, gsm:—lidobrého
srdce, zaslibugj nám odměnu, když gim něgakau
službuprokazugeme, aneb Ř ukogenj gegich ně.
gak přispjwáme: dobrota Wšak Pána Boha na
šcho, gakto nade wšecku lidskan wznešená a ne—
obmezená gest k nám! — Oni nám odměnui ten
krz'utezaslibuge, když dle Geho wůle kráčegice,
genk našemu wlastnjmu uspokogeni, k našemu
]mkhdu a kfwěmu wlaxtnjmu dobrému Přispě—
_ucme!&t. d. — Po čemž připomenauti o wěrno
sli a prawdomlnwnosii Páně nebude ne wčas;ga—
koz 1 dále po daném wýkladu nuděge, a co kře—
slanská naděge gest, udati třeba, kterak Pán tuto
pro nás tak lehaučkau a nad miru blahoděgnau
naděgi skutečně od nás žádá, a nám gi za ctnost
počisti si oblíbil.

Otom pak gednage gakauž má krásnau při—
ležitost srdce mladistwá láskau kBobu powždy

Časopis p. Kalol. Duch. V. 2. 6
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\wflěčněgší,obdiwowáním dobroty Gallo powždy
žiwěgším naplňowati, a w stálé (lůwěrnosti wni
upewíiowati; kdežto 1 lze hříchu tím wětší oškli—
wosti dodani: wíru pak we wše, cokoliwěk Bůh
zgewil, na prawém základu skalném \vzdělati, ge—
hož napotom ni branám pekelným přemoci mož—
né není! Gala-lže to krásná příležitost, za níž. lze
srdce mladá pro saužení (luehowníi tělesná utwr—
(lití, Wzámyslu, že dopuštění Páně gsau, an pu—

stau Arabií —w úrodnou a blahoplodnau mínínás
uwésti! -

Děglny swaté nowého i starého zákona, muče—
(llníkowé swatí, genž naděgí naplnění gsaucealá—
skau plápolagíce i žiwot swůg wíře za obě? polo
žili, -—ba inašich časů udalosti (losti příkladů
poskytugí, gimiž učení to patrněgším a trwanli
wčgšjm učiniti možná, —-:) prozřetedlný, horli
Wý katecheta že nepomiue wěcí těchto, ni ney—
menší pochybnosti nezbýwá.

Dále pokročiw katecheta, oznamuge a oswět—
luge powinnost křesíanstwa, giž mezi neyhlaw—
něgší a spolu mezi neypřígemněgší i neyutěšeněg

wěei wolno počísti. Powinnost, gegíž plnění &
wykonúwání úlewu lege wsrclce raněné, štít dia-—
mantowý naddržuge naproti pokušením, W ne
snází ulehčuge, Wblahu od wykročení z mezí zdr
žuge, kagíeího sbožstwím wmír uwádí, zaufalé
mu útěchu wléwá, nepřátelstwí překonáwá, přá—
telé s přátely, rodiče s (lítkami, a netoliko kře
slanstwo, ba i člowěčenstwo weškeré swazkemlá
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sky spoguge; gegíž, prawím, plnění wykonawa—
tele u wýši nad pozemský obor ten pozdwihuge
_- gemu brány wěčnosti otwírá a mrtwé i bla-—
ženěi trpící s žigícími spolčuge: powinnost totiž
modlitby.

Nebudeš ono tak snadné, o modlitbě důkla
dný, určitý wýměr podali, kterýžby ponětí to
ze wsech stran obgal; apro tu wěc onat místo
nuplného wýměru gediná toliko wlastnost modlit
by W katechismu postawena.

Dle zdání Wšak mého, nemělby katecheta
na odpowěd' tu tak mnoho dbáti; a sice bud,th
konce nic aneb alespoň až weškerý Wýklad a ti—
W0(lk modlitbě dokončí; nebol se 0 Wěcité we
dle litery katechismu nedá s dítkami mluwiti,
práwčgako o dokonalé a nedokonalé, obecné, nad
přirozené lítosti při pokání. -- "

Gai říkáwal mládeži takto: Radugeš—li se z
čehoždobrého, sužuge-li tě gakés trápení, cítíš—li,
gak mnoho potřebugeš pomoci Páně, bogíš-li se
některé nehody, meylí—li tě cos u wíře aneb w
mrawech twých, byl-lis Bohu neposlušen, zna
]llClltlŠ—lll)0\\7(lěčnědobrotu Neywyššího etc. na
kolenapadni, zawři se, gak Spasitel prawí, do
pokogíka swého, a řekni wšudy přítomnému,
\wšewědauoímu Twůrci swému, co ti srdce na ga—
zyk dá, — a hle! to čině, modlil gsi se. M0
dliti se tedy není nic ginélio , než s pozdwiže
ním srdce aneb mysli k Bohu mluwiti. — At
nedí nikdo: „Toto že gen pro wzdělaněgší mů

e e
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že platiti.“ Nikoli! Každýl člowěk srdce má, a
luloZ pohnul gest, ze srdce mluwj, a mluwjldo—
bře , mlqu srozumitelně zagisté. — Po tomté
ntěř potřebj, aby se dítky iučily i uwykaly pra
wé srdečné modlitbě dřjwe , než se na chladněg

a (lůmyslnčgšj modlitby předepsané přigde.
Pročež se katecheta při wěci té déle pozdržeti i
může i má.newyhnutelně.

]lílú'z'ei se při tom déle pozdržeti proto , že
mu tolik stran se naskytuge , na nichž se mu stý—
skati nebude nikoli, au tolik dobrého aužitečné
ho mu pronésti zbýwá: a máž se pozdržeti, že

*) Čeho gsem swrclm o zpčchb při službách lložjcb podotkl,
na to se i zde, o modlitbě n'iluwě, musjm odwolati. Má-lí
že snad nuwcdeuj k modlitbě a wycwičenj wnj domácjmu
toliko učenj rodičůw, cili tteitelům domácjm, wbohoslowj
se nikoli !lGleil'D'ilell, zůstaweno býti ? ——Deymež gen djt
lta'tm některé tak nmteenc modlitby řjkati, aneb ge pozorug
me, když se tulxowé modlj: a bez wýmjnlty kwnpně zarazi
me, paltliby „Ano“ poluotowč bylo. Školy -— Školy by
měly wlnstně Conservatoria modlitcbuj býti: odluď mčlby se
nistý duch modlitby rozšiřowati; pal-\by po mále básnictwjm
a mudmctwjm znpt'tclmgjcj knjžky modlitebnj tak dobře po
minuly, gako i mnohé, nedospělé a powěrevné modlitbiůlty',
leniwosti wmodlitbč by se nndešlo, &wubcc nemálo prostu
ty wnáboženstwj by se Způsobilo. —- emuž pak se djt
Ly z modlitby naučj ginemu, nežli w katechismu položené,
giž w sobě nesmzumitedlné del'inicj a Otce náš, genž se ike
wšemu tomu, gulto cos obyčegnebo a znám-tého přegde ? Gak
tu pastýři dttcbownjmn možno, wyplniti powinuost, giž mu
Decret. Conlirm. Beneficiatorum na srdce \VZl'Jildá,ut invi
gilet, ne quid nisi catholicum (loceatur, legatur, cantetur et 0—
Tefur? s gakýmtoulsogenjm SWědomj možno mu dosti uči
niti: sám-li pítSlýř zpěWu imodlitbě neuf-j, & tjm sobě způ-v
sobem (loliljženj na wčci ty neulcbčuge ? ——Obé tedy mě
loby předepsaným předmětem školního cwičenj býti!—
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se tu negedná o pauhau powinnostnáboženskau,
:debrž o prospěch, gehož aučinky nad miru gsau
důležity;gešto se tudy připrawugenaproti
pum rozličných pokušení štít pewný, — a spo-—
lu ihogici ljk na rány příhody, — a nad to ':
swazek se uplétá , genž nás s obci blažených iza
hrobem spolčuge. Tyto—liwěci powáži kateche—
m, anechce-li oči zawřiti, by gegnestihala zku—
šenost každodenní: bez wšaké pochybnosti na lé—
to wyučOwáni swého stránce několik dní se po
zdržj , každodenně pro přednášenj swé srdce roz—
ll'i'jwagea tak i swědomj swé ubezpečuge.

A když pak powinnosti té dosti učinil, když
vlastnosti modlitby djtkám W známost uwedl,
když gim pochopitelně a důrazně okázal, za ga
ké to blaho powažowali musime , že nám kBohu
mluwiti powoleno, když, co posud přednesl, w
odpowčdi na otázku: „Proč se modlíme ?“ snesl
:| slnnčil — když dítky slowy Spasitelowýmina
pomenul , by se citu prázdných , dlauhých a ne—

snmnnitelných modliteb wyslřjlialy :oznámiž gim,
by láska gicli !( Ježišowi se upewnila a spolui
Cell:) modlitby zwýšila ——s Wýzuamnau ochot—
nosli, kdo že nás učil se modlili? Za kterýmžto
oznámením por0zličné doby, kdy P. Ježiš sám se
modlil, u p. Lazara wzkřisiti chtě-ge —- před
utrpením ——po wečeři posledni — W zahradě —

lm i na kříži —- co přikladné wzory uwéslizneni—
li).misto žádauci? -
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Žei dále opět katecheta na pauhém z pamě..
ti se naučení modlitby Páně přestati nesmí, gak
koli mu na prawau a neproměnnau wýslownost w
ní hleděti slušno ; nýbrž že modlitbu tu u wý..
kladu pochopitelném progíti má —samo sebau se
udáwá.

Gak ale nad míru gest třeba , a gak krásně
k aučelu wytknutému sluší, aby se u wýkladu
sedmi proseb — dítkám některé wýborné. a s pros—
bami sauměrné modlitební doby, gakých mo
dlitby w breviáři a missále obsažené hognau po—
skytugí zásobu) podaly : gestit připomenutí, kte—
réž tím upřímněgi k srdci wzíti gest dlužno, čím
patrněgi, bohužel! zkušenost progewuge, že dít—.
ky Wautličkém giž wěku swém po rodičích, neb
idokonce po čeledi , bez wšeho pomyšlení na
to, což usta pronášegí, modliti se uwykagí, _
ktomu geště i hrubým, zcela protimyslným způ—
sobem doháněny býwagí, a naposled i knížky
modlící do rukau dostanau, kteréž sotwa mohau
gináče, než modlení gim záhy zoškliwiti aneb
dokonce hlawy pomásti. Pro wěoi ty má't učitel
náboženstwí zagisté powinnost na sobě, aby ne
préwí takoWé zamezil, nečisté, tmaw'á &lichá
ponětí oprawuge a oswětluge.

Gda wšak po záměru tom, gakož i u wíce
příležitostech použíwey katecheta slow zewrub-ť
něgšího učení náboženstwí, gak se w prwním dí—
le knihy ke čtení nalezagí: —-okteréž knize wů—
bec byloby co přáti , by se z příčin, bezděky se
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namítagících , w nižzidné škole za knilm ke čtení
neužíwala, aneb spíše za takowau nesnižowala.
Tautéž měrau použíwey iznamenaných tu slow
ze sw. písma; — Tímř se učení takowé krásně
oswětluge, a spolu i knize té wážnost, dokawád
se nám cos zewrub lepšího nepodá, g' powin—
nowaná uchowáwá. -—

Proto, že my katolíci k modlitbě Páněpo—
\vždy připogugeme pozdraweuí angelské: hned
za ní Wýklad geho místo nastaupí , ačže modlit—
ba ta w katechismu až na konec kapitoly uwede—
na. Neboř, že pozdrawení to dětem na Wětším
díle w prwních giž létech školních známo bylo
učiněno, a že připogowání geho k modlitbě Páně
giž byly uwykly: může se těch několik otázek
tím spíše pominauti, odpowěd' na ně z nasledu—
gícíllo wýkladu wíce swělla i Wýznamu 1131)ý\rVá.

O uctě swatých není nikoli radno zběžně to—
liko gednati, gešto učení to církeW naši od gi
ných Wyložiw ge tedy úplně , Opatrně,ne—
opomiň katecheta mládež s několika námítkami
seznámiti; nikdý wšak ge Wrauchu &twaru ná—
mítck nepronášeg, by se tudy snad zárodky !(
budaucím pochybnůstkám nečinily; a kteréžkoli
znich nawrhne, důkladně hled' wywrátiti. ——
Chce-li wšak, ——gakož owšem chtíli má — w
srdce mladičkých swých učedlníků skutečnau u—
ctiwost k swatým wštípiti, ctění gich Wei-egné
gakožto daří od nás gim powinnau wyobraziti, a
cestau takowau toto učení wíry pro budaucnost
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upewniti: nelze ginák, než že gim žiwoty ně..
kterých wůbec zmlmř-gšjch swatých W krátkosti

přednésti musj; čehož i při každém owičeni ná
boženském hy nepomjgel, užitečnost wěci tě na..
wrhuge. Mládež wůheo udalosti dychtiwě po
slouchá; protož se tim cwičeni osladí; --—akte_
rak přikladowé wěrnosti stálé a pcslušnosti pro
Boha nepřekonané , kterak přikladowé wzne
šeného plnění powinnosti a nasledowáni ctnosti
i s nasazením žiwota swého etc. na wěk tento, 3
ba i pozdněgši dorážegj, a kterak důrazowé ta—
kowj i dále potom hlalmplodně aučinkugi: ko—
hož mělo by býti tagno? —

Aby snad katecheta w prawdě oswjeený se
neosmělil wyprawowánjm zzlzraků,snad dokonce
nedokňzaných. titěrných a podezřelých mládeži
na škodu katolického učenj hlawu másti: důkla-e
dně študowáni bohoslowi mocně mu zbraňuge.
Misto těch a takowých wě'ucjzdá se radčgi prawý
čas to býti, kdyby mladým žákům swým někte
ré zázraky Spasitelowy předložil, gimiž se dan
lání a důwěra prwnich geho učedlniků zůala a se
silila. Což může téměř učiniti , aby totéž se u
žáků geho spůsohilo ——aby se gim wýkonná
prawidla pro žiwot gich podala, usadila a do
gapných srdci dětinských wštjpila hluboko.

I překročil bych meze, gichž mi šetřiti tře
ba, bych wše užitečné a k užiwňni prospěšné—mu
se naskytugjcj wypsati měl, což mi na mysl při
padalo, kdykoli gsem o předmětu tomto gednal.
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Než _budiž katechetowi každému na wůli po—
necháno, má-li se učení to, dle miry času a roz
dilných připadnosti ze strany dítek, dle miry gich
ctnosti , chyb a schopnosti obširněgi či stru—
čně-gistati: gen at se, má-li se prwnj státi, zme—
zj mjruosti bez Potřeby newykročuge; a posle
dni-li za lepši uznáno, al nic potřebného se ne—
wynecháwá. Neslušno Wšak zapomenauti, kte—
rak katechismus celý není , než gakýs kostliwec,
gegž masem teprwé přiodjti, ošlechtili a půWa
bami wyljčiti —gest zapodobno , ažby z něho m'a—'
boženstwi co angel nebeský se wyg—ewilo, gemuž
nemožno se zpřjčiti, gemuž wšeeh srdce wstřic
plúpolagj a u wíře , nadčgi a lásce knohám gebo
se wrhau. Neošlechti—lise takowým způsobem:
srdci maličkých nedotkne se knížka tato , a s ni
bohužel i to, čemu katecheta učí. —-

Co gsem swrchu o modlitbě pronesl, wede
mne ktomu, bych geště, než kapitolu tn dokon—
i—im,nasledugici připomenutí učinil. Že totiž
nelze katechetowi přestali toliko na tom, aby se
nic giného, než co práwem katolické sluge, ne—
modlilo. Oni radě-gi neustále &snažně o to [Je—
čowati má, by což se mode , i s porozuměními
s citem se modlila. A tak rownau měrau také po—

winen gest, aby při swém wyučowánj obyčeg—
ne cjrkewni modlitby zponenáhla wyswětlowal;
gakéž gsau: modlitba čili píseň před kazanjm apo
kazanj, litanie i s odpowěd'mi a modlitbami , iré
božských ctnosti, latinské pange lingua; tjmžo
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způsobem i čas po čase církewní obřady, prů—
wody, swěcení etc. , přede Wším pak každodenní
ranní a wečerní modlitby -— tak řečené Ave Ma—
ria čili Angel Páně etc.: bytím geho přičiněním
smyslu i citu prázdné modlení z domů i chrámů
našich pomalu mizelo, ažbychom nábožným my—
sli swé pozdwíhowáním rozumnau, aspolu isr
dečnau službu wesměs wzdáwali Twůroi swému.

Gel sice práce ta obtížná , a pilnau na každýden
požadugc příprawu. VVšak kdo gest z nás, genž—

by přední & přísnou úlohu swau gen co mali——

chernost něgakau chtěl odbýwati? — genžby ne
wolil s ochotností i wedro i břímě dne na fPáně

. . . ' . .. l ' '
thct nestl, gesto tak drahocenny peníz ma k
očekáwání — a gižř i zde z powědomí wyplněné
powinnosti, ba i uwykonáwáníaukolu toho hog
ných požíwá rozkoší ? -—-*)

Dále pak tu budiž některé slowo o modlit—
bách pro dítky uchystaných položeno, gež tak

! l . \!

nazwany maly katechlsmus wykazuge. Negsant

*) Komuž pak se obljbj, dle těchto ode mne podaných naWr
ženj pokrneowati, sám brzy nahlédne, gakt' třeba, by sobě
napřed \veci tyto rozložil u ttSpořádnl,——gakož i pogedna
né předměty '“ uučinlcy cwičení — opakowání skutečně před
se wzmá i takowá, gichž někdy (lúležitegšj předmětowé přj
sně požndugí, bedliwě zaznan'tcnáwal; neboť wěc ta Hagen
při těchto předmětech, alebrž i wůbec při weškerém nábo—
ženském wyučowánj potřebou gest i walně ttžiteůna: naři
zenýrn \v'sak š. 15. odd. XI. po'it. zařízení školního —- tak
nazwmým Protokollem seznamenáni takowé nikoli se nena
hradí , proto že tento katechetowi nestat—j, chce-.li přehled
přednásenj awého wždy po ruce mjti. ——
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modlitby tyto k powrženi, a pro kteréž odhod—
lány gsau, dobře poslaužiti mohau. Prozřetclný
wšakkatecheta nikoli nebude na to doléhati , by
ge djtky z paměti uměly, až kdy smysl gicb wý—
kladem gebo do srdci mladých se wložil. Geš'tě
méně se bude genom těch , a wždy gen těch mo—
dliteb držeti; nýbrž ge za pauhý poukaz přigme,
Zetse we škole i modlitbě učiti má, a djtky že w
nj tu cwičiti třeba; 3 nebudet tedy poukázánj ta—
kowé za blawni Wěc chtiti pokládati, as gako i
modlitba Páně neni gediná, gižby nám byl Pán
wykázal; alebrž wzorem gest, dle něhož modlit—
bu swau zřiditi máme. Modlime-lit se wždy mo—
dlitbu gednu, aneb gi w připadnostech sobě po—
dobnýchpowždy Opakngeme : ztratil posléze moo
nost, lcteraužby nás w pozornosti a mibožnosti
udržela. A tentol gest pramen tolika pochybnů—
stek a tolika nařikáni na roztržitosti w modlitbě.

I gakžby nemělo tedy ančelu zcela přiměřeno
býti, kdyžby se u p. na každý den w témdni,
neboliž na neyslawněgši swátky Wýročnj, aneb
dle zwláštnich předmětů přednešenycb zwláštni
zřidily modlitby, a aby se ge katecheta bud'to
sám napřed modlil aneb i cwičeněgšjmu žáku na—
před se modliti aostatni po něm řikati dal? Kte—
rýžkoli by k tomu byl zwolen, muselř by sobě
to za odměnu Pilnosti a zwlášř mrawnosti swé
počisti, by se tudy idruhébo dobrého aučele
dosáhlo. —-—
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S tim pak ——předeslaw, což při cwíčenj w
modlitbě za potřebné, ba newybnutelné uzná—
wám, hodlám uzawřiti připomenutí má, pokud
se kapitoly druhé týkagi. —

Kapi tola třetí.

Medle pak nowý aukol katechetowi se udá—
wá; totiž, aby wdjlky štipil cit onen, genžlmed
z počátku w nich probuzen, dálšjm pokračowá—
nim wžďy wíce podněcowán &rozmáhán byl, -
:: gemužto se po poznání P. Boha ubrániti nelze:
lásku totiž k Bohu. A geř mu třeba, aby sezná—
mil maličké s citem tímto gakožto s powinnosti
našeho náboženstwi čili gakožto sláskau křesían—
skau , a gakožto se ctnosti neywětšj -— ano, 3
ctnosti, kteráž —-—(He Pawla _- níkdý a na Wěky

nez/vypadá , i spolu sama sebe odměňuge. —
Kterakéžto přigemné a lehaunké wynasna—

žeui, !( tomu uwáděti, což gakoby samo od se
be w srdci powzniklo! Nespoléhage se wšakna
snadnost tuto, budeř se míti co chrániti, by u
wyučowáni nekwapil přiliš; tak, aby snad pře
čilenost a přepiatosř nezasadil a nepěstowal: ge
što aučinnost & odewzdanost wywoditi má z po
cjtěnj, gež sám byl wštipil.

Abychom milowali -— rádi měli — dáno
nám giž přirodau, gakož i na opak: abychom ne—
náwidčli ! Ineymenši děcko obé wykonáwá, a stan.—
to přirozenau, nedokonalau láskau katecheta wyu
čuge poční: od té dále postupug !( lásce rozumné
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k rodičům a k dobrodincům , kratičké laskawo—

sli přjklady z pisma ižiwota skutečného uwá—
dóg, :) nechat posluchači otom úsudek swůg
pronz'nšegj.— Nad to měgž i některé příklady lá—
sky k nepřátelům pohotowč, a dítky pozorný
uťřiii, 'zeí negsau sice wšickni lidé milowáni ho—
dni, wšickni wšak že děti gediného gsau otce,
gehož wůle , gehož přikaz zni: abychom wšecky“
milovali. Desatero přikazani Božích -- rozlič—
nz'nwyřčeni starého & geště hogněgi nowého zá—

kona důwodů mu dosti do ruky podáwagi. Dě—
g'mybiblické iswětské nechat mu wzory oběto
wánj sebe samého, zapřeni sebe a auplného se
odz'mjz lásky k Bohu se preyšticiho a na dobro
lidstwa wyplynulého poskytugi! A tím sobě !:
\výměruIz'nskykřesiansképřistup proprawi! Kdy
by s wýměrem samým počiti chtěl: zdálo by se,
že wěc tu od zadniho konce začjná.

Když ale maličké úžinau tauto půwabnau
prowedl , wýměr pak lásky za průwodčiho usta—
wil, otewře se mu aurodná rowina , na niž se ze
s]ow a konání Spasitelowých, ze swatých pisem,
zwlášřJanowých a Pawlowých (1 Kor. XIII.) *)
ptynaucj sterá poučeni třpytí, co hwězdy na o—
bloze noční , kteráž dilkám anger strážnými bu—
dnu, au se gim na čas ten iwšechen budauci rá—
dy oddagi.

*) Z těchto katecheta pownbu prawé křesťanské lásky čerpey.
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Takowýto blahoplodný následek wynasnaže—
ní o něco prodlauženěgši dobře wynahradj ;zwlášl
když katecheta, snaže se mládež swau powz'nésti,
sám wysoko pozdwižen býwá'nad žiwot pozem—
ský.

Slézka, po níž by se Přešlo k otázce hned
nasledug'lci: „Co gest milowatibližnjho ?“ aspo
lu i wýklad a obgasněni wýměru toho, nalezá se
u P. W slowech Janowých: Kdo prawi, že mi—
luge Boha , bratra pak swého nenáwidi , lhář-em
učiněn gest.

Učitel náboženstwi — gemuž se příležitosti
dostalo, by zpozorowal, gak lehko gest spro—
stého, newzdělaného člowěka klměwu pohnauti,
gak dlauho takowý pomstu na protiwnika swého
w srdci chowá, gak často gi způsobem wši la
skawosti prázdným na něho, a na wše, což mu
milého a libého gest, wypauštj; kdož zlořečeni
a proklinánj zná, w nichž podrážděný nesmysl—
nau wášeň swau proléwá; kdož se přeswědčil,
žet i slowa wádu obyčegnč končící: „Bůh tě na
praw !“ w srdci rozhořčeného ginák nezněgi, než
onano: Bůh tě strestey: -- dogista na Wýklad a
pogednúni otázky té wšemožnau snažnost a pře
meyšleni gakéž gen možné wynaloži, by nedopu
slil, aby zárod k hněwu w srdcích mládeže až
we wášeň snad panugíci wzrostl. Poučit mlá—
dež swau zagislé slowy pisma, příkladem Spa
&itelowým, genmž se ona podobati má, i wy—
branými Přiklady z děgin, gakby oziwáni se ge—
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gi prwnj měla potlačiti; hat-wami žiwými gi wy
oln'azjpřeškodné účinky, genž z hněth , mstya
zášti na duši i na tělo, na časné i wěčné blaho

pochodj , uwede gi Pátau prosbu wmodlitbě Pá—
nů na paměť; podá gi znauky opatrnosti amraw
nosti prostředků proti náružiwostem těm, i pou—
káže, kdy a gak gich užíti třeba; — a zasljbj,
gak na gednánj gich budaucně pozor (lá, a kterak
ohžwláštněmilowati a si wšjmati bude těch, genž
se u wykonáwánj naučení tohoto \vyzuatnenagi.

Prawidko, dle něhož by gednotliwé ze žá
ků swých wzděláwati měl: chowáni se (litek we—
spolek, wc škole i krom školy katechetowi udá
wá. *)

A -- gak mile dílky se poučin a pochopily,
co křestansky milowati slowe; gak z Opáčeni
vlastnosti Božjch nahlétlly, cože znamená „Bo
ha pro Něho samého milowati; gak se gim ohlá—
silo, že proto, abychom Boha byli poslušni a
Gemulásku swau dokázali — i bližního, příte—
le i nepřitele, milowatigsme powinni ——-potom
na čem láska k bližnímu záleží: --—třeba gim
(l;lleuwésti, kterak Bůh předobrotiwý, genž k
ničemunás nezawazuge, než co nám snadného

*) Zdaliže ustanowowánj djtek za doZorce w nepřitomnosu u—
tilelowč práwč proti naučení tomuto nečelj, a sjmč' nenínvia
sti n zašli nerozsjwzi, nechci rozhoduauti. Aleslmň by se
mělo tuto zwláštnj opatrnosti užjwati; neboť mne zkuše
nost ztoho zngisté GS_praWBlllnj,že. se nad wěci tau poza—
Slnwugi.
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přirozeného a prospěšného gest , lásku tuto, ku
které nás. i samo srdce naše nutí, &kterauž samo
naše uznání &powáženj rozumné za náležitau u—
dáwá &schwaluge -— za powinnost náboženskau

powýšil, a nebudem—lipowinnost tuto wíce zpří
rozeného toliko hnulj, ale raděgi poslušenstwim
k Němu wedeni Plniti, že nám gi za zásluhu po
čisti ráčj. -

Medle pak mohau se dítky na horu Sinai
wésti; neboř potud mohlo a mělo se také u wy
prawowáni biblické historie pokročiti. Tu se
gim slawné ba istrašné připrawy připomeňte,
po nichž Pán mluwil Mogžišowi, &gemu swé 
člowěčenstwo oblažugivi 'zákouy podal, ——Zán
kOny, genž až do skonánj swěta w platnosti swé
zůstanau a gegichž přečinitelé tim přisněgšjho
trestu se magi co baiti, že nesměřugi než k do
bru našemu časnému i wěčnému. Potom ai ka

techeta přikazů těchto deset, ači ge děti z pa
měti Wědi, s důrazným hlasem co wyřčeni Boží
přečte, přísné wzhieily na ně častěgi upirage a
tim hluboké ticho uchowáwage; a ai hledi wyu
čowáni swé tak zřiditi, aby hodinu swau timto
čtením skončil, zaslibiw toliko, že tyto rozkazy
Neywyššjho budaucně geden po druhém, chce
rozbjrati , aby J'ufé přemílé žáky přestaupeni
gich & tudy časné i wěčné bídy uwarowal.

Pročež neni mu wolno, by wyučowáni o
desjti přikázanich Božjch na pouhé zpamětn'j uče
nj obmezowal, gakkoli mu inu tom záleží: uznái
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raděgipotřebu, pro kterau wýklad gich z tak ře
čenóho prwního dílu , což do wěcí důležitěgších
gest, připogí , --- u čtwrtého, gakž imalý ka—
techismus nawrhuge, po wíce dní se pozdrží,
obyčegné záwady proti tomu příkazu uwede;
skutkyí nasledowání i potupení hodně na důraz
m položí, a následky z nich, častěgi se po ro
dinzíchgewící, wloží na srdce; tak aby k oněm
powzbudil dílky swé, od těchto wšak odstrašil
ge; zwláště pak ipowinnostem k předstaweným,
k wrchním a k Pánu země pozor—nostii času
odhodlá: -- Wůbec pak u wýkladu desatera to—
ho pilou bude přednášení co gen možná Opatr
něho a welmi rozwážliwého, aby snad dítky &
wadamineseznámil, gež aby neznaly, lépe gim
slauží, než aby hbitě slowa odříkáwaly, gimž ne
rozuměgí a rozuměti nemagí.

Zpowzdálí at si znamenagí ged, genžwžá—
dostech a činech swětla se štítících gest poukry—
1ý; at seznagí iléky proti němu, gakož: wšudy—
přítomnost Boží, některá wyřčení Spasitelowa;
-—předněgší wšak ař stáwá se as, gako u p. ge
dowaté byliny když se znáti učíme, hnedky i z
nich oškliwost nepřemožená se nás přichytí, tak
daleko nás wedaucí , že se i štítíme gich se do
tkmuti; druhé pak ařseznagí co příprawy,gichž
na každau hodinu pohotowě míti třeba.

A totéž neplatí o gediněm toliko swygmu—
tím ostatních, nýbrž w rozličném poměru i 0

Časopis p. Katol. Duch. V. 2. 1
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wšech přikázanich, kdykoli se na otázku přigde:
co se gimi zapowjdá? —

Hnedle pak za tímto, aby se přikazy cir
kewni uwedly a což mládeži schopiti možno ipři
slušno , wyložilo , sám aučel káže; při čemž,co
se W kapitole prwni bylo učilo o cjrkwi &hlawě
gegi neywyššj, o moci gegi a důstognostii o posluš—
nosti gj dlužné, s prOSpěchem nemalým se Opě—
towati a na srdce znowu wložiti může.

Poznowu tu wyznáwám a Opětugi, žel prá—
ce to nesnadné, i obtížná mládež w nábožen
stwi důkladně a přiměřeně wycwičiti; wyzná—
wám to wšak za tim záměrem, bych pozornost
spolupracowniků swých w auřadě tomto opěta
opět na to obrátil, že se we škole ani slowa ne
má přednésti, což se dřiwe při důmyslné při
prawě ze wšech stran bylo neohledalo, a i stim,
což se giž předneslo, i s tim, o čem se gednali
má, přirownánj bylo neuwedlo. *)

Slowa nepowáženů z nepostačitelné připra—
Wy, častěgi na záclona wlastnj swé rozpačitosti
pronešená, základ owiklagj a podrýgi, genž po
dobrém rozwažowáni byl se položil; a _ koli
kráte nesesuge se stawenj náboženstwi imrawo
učeni W okamženj, .— kdybychom , wyučowáni

*) Žák geden tázal se katechety swélxo na gméno otce Abra
hnmowa. Tento ge sice wěděl: — negsa wšak na předmět
zbihlické historie, giž přednášeli měl, připrawen, donucen
byl žádanou odpowčd' odepřjti a wčc tn. zamluwili. Gakžo
kdyby se tak &snektcrau znamenitou prawdau náboženSkml
Sláli melo? —
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takowé za wěc z dogmatiky až předosti známau
mngicea w křiwé důwěře gen tak lehkowážně s
nim zacházegice, a za takowými příčinami do—
konalaupřiprawu k wyučowáni hrstky sedlských
djtek za wěc na neyweyš zbytečnau pokládagice
.... kdybychom se prawjm giž domeyšleli , že
gsmedilo wšecko dokonaii a powinnosti swé pře
dosti učinili w tom owšem klamném zámyslu, že
prý dítky katechismus celý a množsth slow z
pisma swatého předobře z paměti wědi, i Wše
eky z toho gim kříž na kříž na podané otázky
as gako ; brusu odpowidati uměgi?

Náboženstwi není, gakož se P. Wieland w
Oberona domeyšleti si oblíbil, litanie, není rů—
ženec, není Pater a Credo bez poznamenáni tak
řečených Glossj , s gehož odříkáwánim bychom.
se spokogiti mohli , byti mysl i srdce o tom nic
newčděly: onoi má býti kognau naši , naši pě—
staunkau , naši switilnau na temných a trnim za—
rostlých stezkách žiwota toho; Ímá býti radau
naši, když se náružiwosti naše baui'j, má býti
utěšitelemnašim na smrtelné posteli, a wůdcem
i průwodčim našim přede trůn saudce žiwých i
mrtwých; zkrátka mát nám býti Wše we wšem;
má'tz lidi každého pro sebe, ma'-tcelé osady, mat
weškeré obce oblažowati; má nás k pokognosti,
čistotě, pokoře, laskawosti, trpěliwosti, stříd—
mosti, s]owem k tomu nawésti: abychom Spa-—
siteli swému pqdobni byli! A —- Bože náš! těm——

to wšem, tolika stran obsahugjcjm požadowánjm
* at
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traufalibychom sobě některým bud' odkud bud'
wzatým přednešenim, po několik rozkoší snad
aneb dokonce zahálce odňatých hodin dosti uci—
niti ? -— Nepožádá—liž někdy Spasitel a saudce
náš duše maličkých, gež k sobě zwal , gež nám
swěřil a genžby w ohledu tom zauplna byly opu—
štěuy -- z rukau našich? -—

Kažmež gen a člěme mše, spogugme sňatky
i pohřebugme, koneyme obřady iprowodywod'—
me : ——zanedbúme—li cwičeni mládeže , — zů—

stanau wěci tyto, ai mi každý dobře srozumj!
malichernostmi bez účinku! Nebol pro kohož
budeme wěci ty konati (ba — wždyř ni co služ
ba Boží konány nemohau Bohu přjgemny být?,
pakliže prawých sobě křeslanů nezwedeme, kte—
řjžby užitek i požehnání měli z nich? —

Buď giž mi pouchýlenj toto prominuto, od
něhož nerad loliko se nawracjm, bych sobě di
lem gméno nepowolauého snad oprawowatele ne—
utržil , dilem pak smysl oněch dobře užitečných
nařizeni synodálních nemusel opakowati, na něž
gsem se s počátku w gednom poznamenáni byl
odwolal. Gestil to powinnosti, rozžin plápol,
genž zdá se, gakoby semotamo gasnost swau ztrá 
cel! O! nechal co plamen oběti poswátné po
Wždy a powždy gasně plápolá! Nebí uhasne-li,
nebude wyučowánj Wnáboženstwi a náboženstwi
i samo -— než mrtwola, k níž nižádný rád nepři
staupi a g]žio k wůli i neynepatrněgšj přemože
nj aneb zapřenj sebe samého solwa se na oběl
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položí. [ protož, sám Duch sw. oswítiž &rozně
1iž nás k aučelu tomu spasitelnému!

Kapitola čtwrtá.

Dříwe než semto dokročil katecheta, (logi—
sta giž učenceswé musel poučiti, kterak dlužno,
banewyhnutelnogest, bychom bez Wýmín ky
(ne slepě) Wčřili, o čemž se dokáže, že to wy
řčení Boží aneb nařízení Spasitelowo gest; ——

bez pochybyř ge i nawykl, aby chtěge učením
rozum lidský přewyšugícím wír'u \vygednatiana
wždy uchowati, nepotřeliowal,nežliříci: Tomu—
to Spasitel učil,“ to Spasitel nařídil. —

Po takowýcli úpravách učení o tagemných
pramenech poswčcení našeho prohlásí, uwáděge
ge co pauhů widitelna znamení, s gegichž hod—
ným a prawým užíwáním Spasitel wnitřní mi
lost newiditelnau spogiti ráčil; a necht neopo
mine za příležitostí tau dítky swé poznowu k
Wdččnosti, ku klanění se a milowání Ježíše po—
naukati, dokládage, kterak nám dosažení swých
hogných milostí tak podiwně ulehčiti ráčil.

Aliyli—liž maličtí, dle poukazu na konci ka—
pitoly prwní učiněného giž o třetí swátosti po—
učeni a w ní pocwičeni: nabyl tudy katecheta
prospěchu řádně mu slaužícího; můžel totiž he—
ze Wšech rozpaků Widitelné znamení ono gim
giž známé připomínage, i ostatních šest zname
ní gmenowati :) s nimi ge seznámiti; čímž sebez
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dálšjch připraw n hlawy wyučowánj swého o
ctne, & po pořádku wýklad swůg každému z
těchto znameni pro sebe připogiti může. *) —

Mám-li tuto wíce prwni toliko wyučowáni
w náboženstwi před očima, mohuř giž i při wý—
kladu swátosti spolu opřjprawě k hodnému gich
přigimáni se zmíniti; a tak by bylo mi na krát—
kém Wýpisu při wyučowánj takowém dosti, gegž—
bych wšak musel prwé gak sám w sobě opatr—
ně obmeziti, by tudy cwičenj mé snad nesrozu
mitelným & temným nezůstalo.

A při takowém cwičenj, —-—gehož obyčeg

ně kde třjdy oddělené gsau — w prwnj z nich
třeba—řidě se malým katechismem, při swáto
sti pokání sem se pauze na osmau wlastnost
Boží odwolnl, gi s otázkou: Cože ustanowilKri
stus, aby se těm pomohlo, kteři po křtu zhře

') Slyše začasté, gakže se mnohý n wýkladn wýměru awáto
ati upaohtj, chtčge podobenstwjm kauře a ohně, řád“ 335“
sluhy njm poctčué a g. pončtj widitedlného incwiditedlné—
ho, Znamenj & znamenaného důkladněgi obraziti, pokaždé
nemohl gsem než mysliti, že takowáto zacházka nešcn bez
užitku wšeho, nýbrž i aubelu odporná —-- unawugjcj a nad
mim ochlazugjcj gest, ba že i “ přichylowánj ne wid leh
komyslnosti přiůiňuge, z čehož by přirownánj takowě na
ugmu wčci hlawuj do konce wywinula. Byť ničeho glného
nebylo, předce pokracowánj takowé l'Oiťil'žilosti “ “Chabeni
nábožná wraucnosti při skutečném swátoslj Přigimánj mk“
podáwá. A protož zdá se mi, že s hlaan tu wčcj začjli,
a řjci: Spasitel některá znameni widitelná uslanowil. '— k
pochopnosti gest ucypřiměřěnčgšj. Wůbec má katecheta,
podobenstwi swá wywoluge, s dokonalým rozmyslem pokra
ňuwati: gelikož nbrazotw—nrnost djlek chytlawá gestiť welmi,
a ráz každý dlauixo pudržj.
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šílí? — a dále se swátostí tau, spogil: na uží—
wání pak gegí zkrálka gen poukázal, slibuge,
„že až pozděgi o Wšech těchto prostředcích nás
poswěcugících auplněgi poučeni budau;“ kte
réžto poučení owšem prwní díl zewrubně pro
žáky (lospělegší wykazuge. Po tomgsem, wžtly—
cky (lůtkliwě gich napomínage, by obraz Boží,
duši swau powždy čistau zachowali, žádal gim
přispění a milost Spasitelowu, by nikdý gim
potřebí nebylo, swátost tu co lík pro tíži hru
bých prowinění užíwati, alebrž radě—gi,by gi po
Wžtlyco očištění toliko od lehčích poklések, a
co příprawu k přigímání neypředněgšího blaha,
totiž aučastenstwí stolu Páně přigímati mohli.

Zwláší pak při swátosti stawu manželské
ho ptáwal gsem se, i wýměru gegího i(lálšího
wšelikého Wýkladu pomine, při menších gecli
né: Widčligste giž kdywchrámě sňatek manžel
ský— čili, gak wy říkáwáte: swatbu? tol za
gisté Widěli! Hle! řekl gsemdále, to máte sedmé
widitelné znamení, nímž se milosti Boží uděluge!
Wčzle! i rodičowé waši swátost tu a znamení-

tých milostí od Boha přigali!
Žei pak se i při těch -—-tímwíce tedy při

wčtších wyučowáních ustanowení swátostí z pí
sma historicky musí uwésti, zbytečné by bylo
připomínati.

Kapitola pátá.
Malý sice katechismus školní a předešlým

Wyučowání menších zawírá. Wšak, byl se i
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katecheta dle něho řídil w přednášení swém: i
tu zdá se, že třeba gest i auplnost toho po
žaduge, by wstručném wýtahu kapitolu o kře
stanské sprawedlnosti připogil. Tétot předmět
gestit žádaucj obrácení na mrawy wšeho toho,
což byla mládež posud slyšela isc učila ; gestit
to zákon Páně W auhrnku tom: Čiň dobře a

warug se zlého, -- gsaut to wýkony náboženstwj,
o něž Ježiš a cirkew naše katolická co neyche pe—
čuge. A protož, byt i poučeni we wčcech těch,
až pro třídu žáků wětšich zdálo se ustanoweno:
mám za sprawedliwé, by se i pocwičeným ma
ličkým nezbraňowalo do chrámu poznání wkro—
čití, gešto po wkročenj takowém, byli-li pro
zřetedlně uwedeni, záhy drahého pokladu plné—
ho ctnostj a skutků dobrých nabýti mohau.

Že se na známosti w dobrém nedostáwá, že

na poučeni w prospěšném geho wykonáwánischá
zi: ta—ta přičina gest hlawni tak mnohé chu—
doby na duši; gakož i na opak giskru ctnosti,
na zmar toliko dautnagici w plamen přegasný lze
rozžiti. Texty z pisma přewýborné na důwody
této části učeni náboženského slanžicj ——wzneše—
nj wzorowé ctnosti,gež tuto ze swatých i obec
ných děgin na příklad wystawiti možná, nemo
hau gináče, než předeslané wyučowánjdoplniti—
utwrditi, a což wíce řeknu, i postačitelným učí—e
niti na weškerý žiwota běh pro djtky—měly-li
by snad, což se na školách wenkowských ba pře
často stáwá a wůbec alespoň tak snadno změni
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ti nemůže, sotwa z prwní třídy hned do klopot
žiwota lidského wstaupiti, aniž w stawu negsau—
ce, by nedělnímu Opakowání přítomny býwaly.
Tak též smeyšlím O příclawku k Wětšímu kate—
chismu, gehožto wyswětlení samo sebau potřeb—
no gest, by se w kapitole prwní obsažené, méně
wšak zrozumitelné učení o saukromém a we
íeguém saudu, o odměnách a trestech po smrti
obgasnilo.

Při wšem tom wšak, spoléhage na připome—
nutí předešlá, o prozřetedlnosti, gíž tu třeba, ge—
ště znowu Opětugi , aby gen se mládeži nížádné
swětlo nerozžalo, které neswítí anehřege, alebrž
oslcpuge a pálí. Pro kterauž wěc, snad ne zho—
la zbytečně uwádím, gak řádno gest, aby se

a) wyučowání o křestanské sprawedlnosli
s druhým oddělením gegím, s ctnostmi totiž za
počalo; aby se

b) gich půwabnostíi spolu cenau, co nepra—
wosti oškliwého a škodného magí, poukázalo, a
posléze aby se

0) při neprawostech w určitěgším popisu
genomtak daleko pokročilo, gak dítkám sné—
sti možné, a co třeba, by se oškliwost z hříchu
wynčowáním tímto zplozená a ustawičně pěsto
waná zmnožila a usadila. Čehož aby se kate
(:lietadopídil, na každé stránce příprawy swé de—
set klíčů za geden nalezne; míru pak, gak dale—
ko by se pustili směl, pokaždé we wlastních swých
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poznamenánjch, o nichž gsem swrchu podotkl,
bledati musi.

Když se o časných trestech zde na swětě a
po smrti mluwi , nesluší zapomenauli na mocnost
cjrkwi danau, aby odpustků udělowala, a na to,
čím tito gsau, — by se tudy powěrám i newč
ře, těmto rownau miran škodliwým následkům
newčdomosti předešlo. -——

Dle tohoto, aneb radě-gidle způsobu po tom
to buď si že nedokonalém poukázáni deplněné
110, když by se třebas i malý náš katechismus
přednášel: mnim, žeíby sotwa bylo se co obá—
wati, by se mu hubenost *) wytýkala; gešto w
prawdě krásně spořádaně prawidko k prwnimu
wyučowáni W náboženstwj—ba i w čas nauze k
dosaže nj postačitelného seznáni náboženstwipo
skytuge, gen kdy na wůli a libosti neschází, a—
bychom se geho řádně a zpráwně drželi, a sroz
wahau dle něho se řídili. —- Na knizeř tolik
nezáleží; _- wice wšak na dobře zaměřenémpo
kračowáni katechetowě !

') Při zkaušeni školnjm ptal gsem se gedenkráte učltele: zdali
se tu malý katechismus pořádně přednášj, a gak daleko &
njm po šest neb osm nedčlse přišlo ? I dostal gsem odpo
wěd': že, prý, se giž skoro podruhé byl přešel, a djtky
ie w něm tak zběhlé gsau, že se na nčgaký čas poodložiti
musj. Gaké-to ponětí o uáboženstwj :) wyučowánj w
něm! —
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A tak giž se domníwám, že gsem obsah uče—
ní toho úplně wyložil, gakže by se mládeži
školní wenkowské přednášeti mělo. Mnohá se
snad připomenutí & zewrubněgší wyswětlení w
nawedení tomto kratičkém pohřeší! Nechci wšak
sobě tolik dowolowati, bych naučení a předpisy
osnowal, genž každému katechetowi ze studií
weřegnýcha zknih (losti wýborných známy gsau.
A tím se také stalo, že žádného z těchto nawe—
(lenípoučugících gsem se nedowoláwal; nýbrž ze
srdce toliko & ze zkušení wlastníbo sepsal, což
za dobré a u wzhledu na náboženstwí za pro—
spěšné gsem uznal. *)

O kéžby opět k srdcím šlo, což ze srdce
\vyšlo! — S kteraužto upřímnau žádostí připo
menutí tato — ode wšeho gakéhokoli narážení
zaumyslného wzdálená zawírám; přímo ubez—
pečuge, kterak záměr můg při nich — na dobré
toliko gdaucí—není, než abych k úrodnčgšímu
se snažení aneb i k wyššímu nařízení pohmítky
dodal, gimžby w tomto neyznamenitčgším před
mětuškolním uřídila se a zwelebila gednota čili
gednotwárnost — gegíž potřeba denně wzrůstá, —

*) O kýžby péro wznešenčgší cwičenosti nás wenkowské pa—
slýřc duchownj obradowatichlčlo nawcdenjm ke školnjmu
wyut'owáuj w náboženstwí w tom záměru podnným, by se
wůbec geduotwár'né přednášení — stegná ponětí ;] takowá i
prawidla základní zawcdla— nu pokrok náboženstwí zname—
nitý! A kýžby pak takowé za školní knihu wšclícos giného
wyhošťugjcj předloženo bylo .' Kdožkoli se školami ua weu—
ku znám: žádost takowuu se mnou zagisté udílí! ——
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anaž wesměs prospěšna, zwlášt pak náboženstwi
nad miru gsaďc přimčrna, ]: rozmnoženi dobra
w křesíanstwu Welmi přispiwá. Čcmuž Pán at
poželmánj swého uděliti_rúčj!! -

4. Kdy a. kde se započala. slawnost nawštj
wenj Panny Marie.

Od Jana Nep. Zimmermanna.

Obdržewši Maria Panna zust angelských posel—
stwj o wtěleui Syna Božiho, též io tom, kterak
Alžběta příbuzná gegi počala synáčka w starosti
swé, s chwátáuim odebrala se z Nazaretu na ho
ry do města Jůdowa, “) a Wšedši do domu Za
chariášowa, pozdrawila Alžběty dle způsobu sy
nů Israelských. Z tohoto ochotného nawštiweni
a patrného wyswčtlenj daiwno prorokowaného
tagemstwi našeho náboženstwi: kterak totiž Ma
ria Panna, Duchem Swatým zastíněná matkau Bo

byla , panenstwi wšak nezrušila, než gako
slunce sklo proráží a skla nikdý neuráži , tak ona
Syna Božího porodiwši panuau zůstala, =**)a
kterak příbuzná gegi Alžběta w stáři swém oče

*) Do města Hebron, do dwadcjti mil našich od Nazaretu

* _zdáleueho, gakž o tom swatj Otcowé swčdectwj wydáwzigi
*) Kauciouál Český, wPraze 1697. 4.
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káwanéhopředchůdce, totiž Jana Křtitele počala,
neomylně půwod béře cjrkewnj slawnost nawštj—
weniPanny Marie, genž spolu swatořečenj Jana
Křtitele w sobě zawjrá.

Někteří spisowatelé cirkewnich Wěcj muj,
žeby giž bratři zákona swatého Františka slaw—
nost tuto okolo léta 1263 byli konali; wšakdo—
moč—njswé welmi mdlýmidowozugi důwody. Gi
ni opět magi za to, že se započala we wýchod—
nich cjrkwe swaté kraginách, a uwádčgj kswému
aumyslukalendáře Syrské,K0ptickéa Chaldegské.
Než ani tito důwodowé tak způsobení gsau, aby—
chomgim bez rozmyšleni wíry přidati mohli,
když totiž nás tagno neni , že kalendáře cirkew—
ni národů těchto gsau nálezowé wěku pozdněg—
šiho. Ani pak kalendáře a chronologické spády
národu Cjnského, který na ugmu pisma swatého,
ani. newim , gakau dáwnowěkostj se honosí, a
wůky Wčkůw wytrubuge , gsau bez auhony; neb
společnost Anglická w Kalkutě dosti neomylných
poskytng důwodů, že Činowé teprw wšestná—
(těm století od Jesuitů kalendáře dělati se učili.

Gádrněgšjch wšak důwodů máme, že slaw—
nost nawštiweni Panny Marie W naši r0zmilé Wla
sli, na České půdě tedy, počátek wzala, a ná
lJOŽllřlUpéči Českau napotom po weškerém dale
kém širokém oboru křeslanského swěta se roz—

nesla. Nátiskowé totiž, příkoří a protiwenstwi,
kteréž král Wáclaw přigmim leniwý, netoliko
arcibiskupu Janowi z Gencenšteina, ale íweške—
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tému kněžstwu prowozowénim ukrutenstwi a o
hawného chlapowstwj ustawičně činil, přičinau
bylo, že arcibiskup tento , muž práwě ducha
kněžského, nad miru pobožného &mírného, ne
moha sobě w auzkostech swých na zemi pomoci

získati, w přimluwě Panny Marie Matky Páně
na nebi aupěnjm gi wyhledáwal. A okusiw mno
hokráte, gakž sám wyznáwé, žádané sobě Bož—
ské milosti , brzo po umučení swatéh'o Jana Ne—

pomuckého léta 1385 (?) na poděkowánj slawno
sli této základ učinil, ku kteréž sám mši swatau,
modlitby a písně sepsal. *) Wšak ani tento pa
trný mysli pobožné důwod bez protiwenstwi
průchodu neměl; neb tehdegši kanownjk a ško
lastikus na hradě Pražském Wogtěch Rankonisůi)

*) „Accedit ad cumulum sua: devotionis el famaa (Archiep.
Joauuis a Jeuczensteiu) quod festum Visitationis lxtabuuda:
Virginia Marií? procumvit iustitni, et solemuiter celebrari.
De quo primum cum quibusdam devotis tractans, et qui
busdam etiam revelationibusinstigatus tempore paschali in die
S. Vitalis iu. (lioecesi sua tenendum decreverat cum tribuslec—
tionibus. Pro quo festo ipseme! Hymnos , Oratiouea,
Uffic'mm Missa: composuit et diclavit.“ Vita Joannis de
Jeuczenstein Archiep. Pragensis . . . Ex Manuscripto Ro
kyczanensi coaem. Praga?1793. 8. pag. 50. „late Joannes
oiim Episcopus Misueusis, postea Archiep. Pragensis insti—
tuit celebrari Festum Visitationis B. Mariae Virginis, et Hi.
storiam de eo Festo devotam composuit, et procuravit, ut
net totum Mundum hoc Festum celebrarelur.“ Peřina de
Cechorod (T.J.) Phosphorus septicornus. Praga: 1673- 4:
pag. 547.

**) Magister Adalbertus Rankonis, Doctor in Theología stu
dii Pragensis, reversus in Patriam doctrinx merito Canoni
Cznum Pragensem adeptus, Pradatus scholasticus evasit. Bale
biui (Boh.) Bohemia docta. Praga: 1778. 8. pars II. pag. 163.
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w odpor se postawiw, rozmanité mu činil pře
kážky. i') Nicméně arcibiskup Jan z Gencenštei—
na, bráně se, nikoli gako hubený a chudý služe—
lmjček Kristůw, ale co nástupnik apoštolský,Du——
chem Božím nadchnutý, a bázuj Páně srdce za
wlažené magici hrdina, swého odpůrce přemá—
hal, a přemohl pogednánim této slawnosti se tý—
kagjcimpisebně wůbec wydaným. **) To když
se stalo, teprw žádost swau na papeže Urbana
VI. wznesl, a o potwrzeni této slawnosti, a o
udělení odpustků gednal. ***) Papež Urban VI.
wida, gak na ten čas křesíanstwo na kusy potr
háno gest, snažně oto pečowal, by opět wgedno—
tu uwedeno bylo. WW) Na ten aumysl slawnost

*) „Et quamvis tunc magister Albertus (Adalbertus) impugnare
fcstum conaretnr, scripsit tamen contra eum, et multis, nt po
tuit, suas rationes , rationibus elidebat.“ Vita Joannis de
Jcnczenstein ]. c.

“) „Exstant de ea re diplomata . . . in bibliotheca Vatica
na . . . Nactus sum (Barouins) tractatum Ms. Joannis (Ar
chiep.) Pragensis contra Adalbertnm , ejus solemnitatis im
pugnatorcm; iu quo plura erudite disserat,tenetque eliam nou
nulla divina miracula, et certas revelationes, quibus Deus dic
tuni sacratissimam solemnitatem magnificeutissime comproba
vit.“Acta Sanctorum. Antverp. 1719 fol. Mens. Jul.

*") „Demnm apud Urbannm VI. finaliter apud Bonifacinm
VI. mnltiplicatis vicibns egit, et obtinuit per multiplicatas
imllas confirmari et indulgeutiis obsiguiri.“ Vita Ioannis
.lenczenstein. [. c.

"") „Spatínm pražleriti temporis, quo EcclesiaCatholica con
cordia atque unitate faede ac misere distracta, tunica Christi
inconsntilis pernitioso pariter ac dinturno schismate in par
tes avulsa dissecta et dilacerata fuit . . . Ad componendas
Ecclesiae turbas . . . solemnitalem hanc . . . instituit Ur
banns VI.“ Acta Sanctorum. 1. c.
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nawštiweni Panny Marie obzwláštnim listemdne
VIII. Dubna 1389. *) potwrdil, mage za to, že
přimluwau Matky Páně rozsedliny swaté erkwe
konce dogiti mohau. Brzo na to kwapnau smr—
ti zachwácen ztohoto swěta wykročil, a tak pro
hlášeni této potwrzené slawnosti nástupniku swé-—
mu pozůstawil. Papež Bonifac IX. na stolici ge—
(lnoty erkwe swaté katolické (losednuw listem o
tewřeným dne lX. Listopadu 1389. =**)daným
slawnost nawštiweni Panny Marie we Wšechkon
činách a kraginách křeslanských rozhlásiti nepro
dlel.

Gsau tedy na omylu spisowatelé někteří (lo
mácj i cizi, kteří počátek té slawnosti zustano
weného snešenj sněmu Basilegskéllo léta 1441.
beran. Neb zbor tento slawnost nawštiweniPan—
ny Marie nezaložil, alebrž' obnowil, rozšířil a
ubezpečil. ***)

Dráhnč let mjwala slawnost nawštiwenj Pan
ny Marie ustawičně wlastni den, totiž druhý mě—

') „\'1. Idus April. 1389.“ Acta Sanctor. 1. c.
**) „Bonifacius Epis. sen/ns servorum Dei . . . Snpernl beni

gnilas conditoris . . . Datum . . . Quinto Idus Novemh“
(1389.) Acta Sauctor. ]. c.

'") „Statuit et decrevit (Synodus decreto 5935. 43.) ad ho
norem ipsius Virginis Dei Genitricis, ut post expleta . . .
Apostolorum Petri et Pauli solemnía . . . iu quibus Ec
clesia post solemuitatem .Anuuntiatiouis Dominicae, quam
praefala Visilalio, temporis online coufestim sequebatur, est
occupala, per singulas Christiauorum ecclesias, quolibetan
no sexto Nonas Julii festum gloriosae Virginia celebretnr.“
Acta Sauctor. !. c.
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sine Cerwence, až za našeho wěku třibením
hospodárským, aby ani lidé ani howádka odpo
činutjneměli , na den nedělní, gak wůbec wě
domo, odložena gest.

5, Může-litykánj rodičům u wychowánj pro
spěšné, čili škodné býti?

Od Šimona 'Wrány, bisk. not. a faráře w Mírowicjch.

Rodičům tykati nebo netykati , zdá se wěc nepa
trná a sot'wa zmínky hodna býti. VVšak u wy—
chowánjnení nic nepatrného; poněwadž wšecko,
co se koli s dětmi činj , co se gim koli přikazu—
ge nebo powoluge , buď na gegich \vzdělánj čili
zlepšenj, buď na gegich zhoršení čili pokaženi
dI—jwegipozděgi působí. Naši statečnj anáhožni
pí'edkowénewěděli nicotomto způsobu mluweni
děti k rodičům; gestit to z cizozemska k nám
přinešenázdwořilost. Mladikowé, ze školy wy
běhše, wčtrem domnělé maudrosti naduti a nám
Sprostáků a zatemnělcú spjlagice, přicházeli od
seweru , kdežto swětla swjtj ale nehřegi, a
wtjrali se u wychowánj mládeže, aby w našich
temnostech swětlo swé rozswěcowali. *) Mnozí

* ' U ' \ . 5 I .
) Tx pak oswecowatelc , kdyz se za naše pengze osahln,ana

seho chleba se nagedli, házeli nám pjsek do ocj , haněgjce
WSC,co našeho: wlast', národ , gazyk, wládu etc.
Časopis p. Katol. Duch. V. 2. 8
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z předněgšjch rodů ge co wykupitele z temno—
sti ochotně do domů swých přigimali, swěřu—
gice gegich nezkušeným rukám Wzděláwánj děti
swých. Těmi, a odtamtud přicházegjcjmi kni
hami pro mládež , po nichž se, co po pramenech
Wšeho blaha, lakotně sáhalo, uwedeno gest ty—
kánj do domů wzácněgšjch. Každá zp0zdilost
má swé žáky. Pokládagjce ginj tykánj za wzác—
nost , aby se tedy nezdálo, žeby mezi sprostou
lnzu patřili, také děti swé k tomu, často proti
gegich wůli, protože proti lepšímu citu, donu—
cowali. *)

Poněwadž tedy i našinci giž před tanto ci
zozemskau modlau kolena klonj, &snad genpro
to kloní , že cizozemka gest, magjce gi pro gegi
přespolnost za dobrou: nebude za nehodno, skau
mati, zdali to u wychowánj k prospěchu, čili ke
Škodě sloužiti může.

Tykánj rodičům mohloby gen tehdáž u wy
chowánj prospěšné býti, kdyžby děti kněčemu
dobrému , zwláši ktomu wedlo, aby swé rodiče

*) Zde se poněkud na nás obrůtiti dá stýskánj německého spi
sowatele we wjdenském časopisu Oehlzwez'ge, takto řkaucjho:
„Fríihzeitig lauschteu wir, kíudischen Ohres, der gallischen
Irrlehrer hohler Rede, und ihrer Faselsánger klanglosen Lau
teu, glaubten baldin ihrer gottlosen Demagogen gleisenden
\'Orspiegelungcn von Freiheit und Gleichheit den gefunde
neu Stein der \Veisen zu erblicken, schámten uns gar un
serer eigenen Sprache und Art, vergassen unserer V'áter,uud
ihrer trcíiĚliclien Zucht und Lehre, lásterten Gott, und gen
niiglml um sclbsl.
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only, milowaly, gich poslauchaly a gim se dů—
wčřily. Ale tykánj rodičům nemůže děti k do—
brčmu wůbec wésti; poněwadž gim žádné po—
winnosti ani nepřipomíná :) newykládá, ani žá—

dného podnětu k plnění gakés powinnosti nedá—
wú, ani také ničeho w sobě nezawjrá , z čehoby
se řádným způsobem powinnost aneb pohnutka
!( plně-nj gi wywoditi dala.

Nemůže děti také zwlášž k tomu Wésti, aby
rodiče milowaly , ctily, gich poslauchaly a gim
se důwěřily. Neboř ušlechtilé ctnosti tyto toli—
ko tim se wzbuzugi &rozhogňugi w srdci dítěte,
když poznáwá, že mu rodičowé za Wůdce, 0
chránce a pomocníky na cestě žiwota od Boha
dání gsuu; když poznáwá a citi, že gsau po Bo—
hu gebo neywětšj dobrodincowé a gako náměst
kowé Boží, a skrze ně že Bůh sám o ně pečuge;
když poznáwá a cítí, že ge rodičowé milugi, o
ně dobře myslí, geho dobrého hledagi, a spo
lu že gsau rozumní a znali toho, coby mu pro—
spěšné a užitečné bylo. Ale zdaž slaužj, a zdaž
gon sloužiti a napomáhati může dětem studené ty
kánj k tomu, aby wšecko toto poznáwaly a citi
ly? Kdoby toho doswědčowati mohl, musilíby
w prawdě mysli zbawen býti.

Patrno tedy, že wychowáni děti z tykánjro—
dičům žádného užitku wzíli nemůže.

Wšak hagitelowé tykáni wědj přede c03pro—
spěšného o něm powěditi; oni prawi, že prý gest
logickým prawidlům řeči přiměřené, wykáni pak

u n
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že prawidla ta uráží, a ono že činj děti k rodi
čiim důwěrněgši. Budiž si iprawidlům logickým
řeči přiměřené; tim předctykagjej děti před wy
kagicjini žádného umnického prospěchu , žádné
wětšj maudrosti nedogdau; nebol tyto wědi tak
dobře gako ony, že wykagiee nemluwi kdwěma
ale k gednomu toliko oici. Mimo to, gsau—li dě—
ti geště malé, tyl w prawdč nemysli na prawidla
logická a nesrownalost swé řeči s nimi; gsan
li wšak giž s to, prawidla ta poznáwati, takéii
to poznáwag', že wykánj , byl i s prawidly nad—
řečenými se nesrownáwalo , co důkazu neboli
Wýznamu uctiwosti se užiwá. Důwčra pak,kle
rau prý tykánj W dětech k rodičům wzbuzuge,
není, gakož každý na prwni pohled Widj, důwě—
ra, kterau magi děti k rodičům míti, ale důwě—
ra, kterau magi sobě rowni , zwlášl lidé Sprosti
wespolek; a ta u Wyehowáwáni negen neužiteč
na ale škodna gest.

'Tykz-injrodičům zagisté může na wychowá—
ni škodně působiti. Děti widi a slyší, že si bud'
gen sobě rowni tykagj, aneb že se gen osobám niž—
šibo stawu, upř. čeledinům neb takowým ty—
k-ri, genžto gešlě žádných zásluh nemagj, gako u
p.dčtem. \'Yidjale také aslyšj, že se kclihodněg—
šjm, wyššim a zaslaužilegšim osobám wšeobecně
Wmnožném počtu mlnwi ; ano netoliko swé wlast—
nj rodiče také tak mluwiti a giné tak k nim pro—
mlauwatislyšj, nýbrži samy téhož způsobu mlu
veni w obeowánj s wzúcnčgšjmi užjwati se učí.
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Když se gim tedy od rodičů přilcazuge, aby gim
(rodičům) lykaly, to musí, gak gen trochu pře
meyšleti počnau, Wnich to domněni wzhuzowati,
že rodičowé , na se gim onen Wšeobecně přiga—
tý wýznam pocty dáwati nemá, negsau žádné
ctihodné a zaslaužilé osoby , ale že gsaubuďgim
(dětem) aneb dokona čeledjnům rowni; že mezi '
dúlmi a rodiči, mezi čeledjny a rodiči žádného
rozdilu přednosti & ctihodnosli není , krom roz—
dqu wčku, hmotnosti těla a gměni. Tim se leh—
ko udušuge w gegich srdci powinná k rodičům
uctiwost a poslušnost, a wzbuzuge se důwěra,
o niž swrchu zmíněno, která kneucliwémuaroz
pustilému chowáni roznčcuge. Otec &gá, po
myslí si dítě, gsme si rowni; ledyř mohu otci to
řjci :) učiniti, cobych sobě rownému djlěli řekl
a učinil; gako negsem powinen sobě rownólro,
kdyby mi něco přikazowal, poslechnauti, rowněž
mk mi nepotřebno neb nepowinno olcenel) mat
ky poslauchati.

Z té samé Rřičiny může tylcáni W ginýeh
okolnostech děti k přetwářenj, k pokrytstwj a
lhárstwj přiwáděli. Neboí tykánj, gak gsme wi—
dčli, udušuge cit ucliwosti k rodičům, a učjdě—
li wšedně o nich mysliti. Powinnost pak, bud'
od rodičů , bud' od ginud W gegich powědomost
uwedená , gim káže, k rodičům ucliwě :) zdwo—
řile se míti. Snaží-li se tedy děti, nectice rodi—
ří!srdcem a myslj, gim zewnitřně'uctiwost a
zdwořilost prokazowati, owšemř že gináč sme-y
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šlegj a gináč gcdnagj; což základem, ano giž
počátkem přetwářeni, pokrytstwj a lhaní.

Tito zli aučinkowé a následkowé tyk:'mj,ga_
kož pišicimu toto ze zkušenosti powědomo, oka—
zugi sei we wzdělaněgšich, a na wychovánj dě..
tj bedliwěgi pracugicjch , tim wíce w takowých
rodinách, kde se wychowánjse pozornosti.
opatrnosti a přičinliwosti nedčge. A komu neni
powědomo, že takowýchlo není neymenši počet,
an se ne tak na wzdčláni rozumu a srdce , gako
na gakausi zewnitřnj obratnost obyčegně hledi?
Tu se děti neuctiwosti, neposlušnoslj , smělole
rozpustilosti a neprawdomluwnostj nad giné wy
znamenáwagi, kteréžto wady se wzrůstagicím wě—
kem wždy wíce a wíce se rozwinugi. Gestliže wšak
se i mezi tykagicimi dětmi uctiwé , ctnostné,po
slušně a dobře zwedené nacházegi: zagisté gen
bedliwé chowánj nedalo wzrůsti ležicjmu w tyká
nj semenu zlého, aspisowatel tohoto neni na roz
paku swé domněni wygádřiti, žeby w stegných
okolnostech bez tykánj geštč lepši byly.

Dokawád tedy tykánj w našem společenškém
žiwotč Wšeobecné nebude; dokawád se ho gen
mezi sobě rownými , aneb k nižším osobám uži—
wati bude ; dokawád bude mluweni k gedné oso
bě w množném počtu wšeobecným wýznamem u
ctiwosti a šetrnosti, a dokawád wýznamu toho
sami rodičowé i děti k ctihodným osobám uži
wati musegi: zůstane lykáni z strany děti k ro
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dičům pošetilé , a pro swé možné škodné násled
ky u wychowání zawržení hodné.

Protož pryč s cizozemskau modlau tanto, at
imoda gest, gí se klaně'ti! Proč něco činiti, co
negen nic neprospíwá, ale i škodné býti může,
a často skutečně škodné gest? Běda rodičům, kte—

u wychowání swých dětí lepšího prawidla ne—
mngí, než gen modu, a kteří cizích skutků, at
prospůgí nebo škodí, slepě nasledugí! Nebot ne
moda, ale to co prospíwá, co k dobrému wede,
musí býti wůdcem naším uwychowáuí dítek, kte
ré Bůh rodičům &pěstaunům swěřil, ne aby ge
po taktu mody poskakowati učili, ale aby ge k to
mu přiwáděli, by byly rozumné, ctnostné a bo—
habogné; a gestliže gináče činí, gsau slepí Wůd—
cowé slepých, a i s těmito do gámy padnau.

K záwěrku stůg zde geště, co o témž před—
mčtu před několika léty w příloze k našim wla
stenským nowinám sice rozmarně, wšak ne dost
woleuými slowy , praweno: „Konečně gest geště
připomenouti gakaus pruzenau, kroucenou, uu—
cenau cizozemskau Wzácnost, totiž tykání rodi—
čům. Dokud dítě gest malé, nerozumné, wyhlí—

to dětinsky; ale když chlapec giž zkololmátí,
a geště si dá otec od něho tyka'ti, wyhlíží to ga—
ko starý blázen s mladším rOzpustilcem. Ney—
směšněgšíbýwá, když takowý kamarád-otec ka
marádu—synu cos poraučí, a ten nechce poslech—
nauti, což arci často, protože kamarád od ka—
maráda si nerád poraučeti dáwá. Tu wáda! ka
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marád-otec nechce kamarádstwi, nýbrž uctiwo—
sti; kamarád-syn nechce uctiwosli, nýbrž OWše—
dnělému kamarádstwi. A k popukáni býwá, když
potom přede kamarád od kamaráda dostáwá wey—
praskf“

6, Trogj kázanj () stawu člowěka po smrti.

06 \Václ; \Vile'ma 'Wáclawička.

A. () blaboslawené w'ěčnosti, čili 0 nebi.

Pane! dobré gestnám tuto býti; chceš-Ii uděleyme tuto
tři stánky, tobě geden, Mogžišowigeden, aEliášowi ge—

den. Mat. XVII, 4.

Gdebeřte se W duchu se mnau na horu Tabor, Wy
wšickni, kdož se na njzkosti Syna člowěka urá—
žjte! Pozorugte ho tam w blesku gebo Bobu po—
dobnosti &garni záři gebo Wěčnóho králowstwi!
Poslechněte hlas s nebe zněgici: Tento-Z gest Syn
můg milý, w němž mi Je dobře zaljbilo etc.;
& powězte, neni—li wám Ježiš wždy gešiě nic Wj
ce nežli pauhý člowěk?

Z temnosti sice , kteraužto wlělený Syn Bo
za swého zemského žiwobytj obasti-jnbyl, pro

swjtalo čas od času dosti paprsků, genžto po
ctiwým a předsudků prázdným Israelitům, zwlá—
šlč pak gebo učedlnikům,wyššjgebo důstognost,
gebo Messiášstwi a božské Synowstwi k seznáni
dáwaly. Nic méně zapoštolů gebo welemilowa—
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ných, kteréžto hlawními pilíři wchrámě nowého
dokonalegšího náboženstwí ustanowil, z těch mě—

li tři důwěrní, neylepší geho přátelé geště wí—
ce uwiděti a uslyšeti. Gakož on wždy raděgi
skrze činy a příběhy učil nežli skrze slowa, tak
se to stalo i na hoře, kamž se odebral s Petrem,
Jakubem a Janem. Nebo ay! na Wrch hory spau—

se oblak a bleskot nebeský obgasůuge Ježíše,
&swětlo třpytící se přes odčw geho činí ge bílé
gako sníh; — w mírněgším opodál blesku uka—
zugí se podlé něho starý zákonodárce, Mogžíš,a
zpuštčné církwe židowské obnowitel, Eliáš, a
weškerá hora paprskuge gasností nebeskau, &
wzduchem \vyššího swěta. Wtom slyšeti gest hlas
snebe: Tentož gest Syn můg milý, w němž
mi se dobře zaljbilo; toho poslazrcheyte! _—
Diwením trnuli učedlníci , wytrženi W patření
nadzemské krásoty, tak že celí byli gako bez se—
be, a Petr Wšeliké wezdegší blaženosti Wýhost
dáti chtěl, gen aby na takowau sláwu wždycky
mohl patřiti. Pane! zwolalte', newěda co mlu—
wí, .— dobřež gBIt nám tuto býti; nežádám si
nikam ginam wíce, -— zde učiníme stany, — zde
budeme přebýwati. Mat. XVII, 1 -—9.

Křestanél cítil-li se Petr giž tak šlastným, kdež-
to gen předchautky budaucího nebeského blaho—
slawenstwí okusil; ()gak x's'lastni budeme teprw
gednau my wauplném geho požíwání. \'Vgakém
plesání budeme tehdáž státi, když sami gako pro
mčnčný Spasitel náš we třpytícím se zboru bla—
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boslawených duchů oslaweni budeme! _- 0, ano!
'Wnebi zagisté budeme daleko wíce příčiny mi..
ii nežli Petr zwolati: Pane., dobré? gest nám tu
to býti! — () kýž, kýž se giž rozedni onen
den, kdežto zkusiti moci budeme, gak wrchowa
tě Bůh oněm splácí, kdož ho milugi! Kýž nám do—
woleno bude, wkročiti do krage žiwých a wegj
ti do přibytků wěčných, kde wšecko WBohu nad
miru gest bohaté a šťastné, kde wšecko nim wě—
koxvěčněžige a oplýwá neywyššj, newyslownau
blahosti! Kde wšecko na Boha patřj twáři w
twář a prozpěwuge neskonalau sláwu gebo a slá—
wu Ukřižowaného sedicjho na prawici Otcowěl!

Nuže při této slawné myšlence se pozastaw—
me a rozgjmánj učiňme o blahm'laweně wěčno
sti čili () nebi, a sice wyšetřme:

1. W čemž asi blaženost nebeská záleží, a
2. K čemuže nás častěgšj na ni pomyšlení má

wzbuzowati :

I.

Blaženosti nebeské, gaká ona sama w sobě
gest, žádným gazykem wygádřili a žádným pé
rem wypsati nelze. Sám ten, který až do třeti—
ho nebe wytržen byl, apoštol Pawel. nemohl o
radostech wěčných nic giného powěditi , nežliže
žádné oko newjdalo, žádné ucho neslýchalo,
aniž srdce lidské pocjtilo, co Bůh připrawil
těm, genž ho milugj. l. Kor. 11,9. -—2. Kor.
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XII, ?. A takt gest. Cožkoliw sobě otomtobla
hoslawenstwi pomysliti můžeme, a co nám Bůh o
něm zgewiti ráčil, gsau gen pauhá nastjněnj &
temná wyobrazenj, nic Wšak méně dosti spanilá
!( rozuiceni taužebnosti naši po nebi. Mezi giným
nalezáme wzgeweni sw. Jana text, genž nám u—
ičšcné o němwygádřeni poskytuge. Iwiděl gsem,
piše wěstec swatý nowozákonni , zástup weliký,
Maréhožžádný přečjsti nemohl, ze wšech ná
rode a pokolenj a lídj, i gnzykd, ani singj
před trůnem Božjm a předobličegem Beránka,
gsazzce oblečeni w bjlé raucho, a palmy w ru—
kau gagích. VII, 9.

Tato sloWa, srownáme—li ge sginými wýpo—
wčd'mi zgeweni božiho, poskytnou nám krásný—
mi tahy nastiněný obraz o nebi a geho wěčnébla
ženosti.

Znich poznáwáme předně, že nebe staw a
misto společné blaženosti gest. Weliký zástup,
shromážděni nespočitatedlné se tu předstawuge,
gcnžto radost a čest wespolek dělí. Clowěk ob—
cowánj prázden, nemůže štasten býti; deyme mu
nelý swět a wšecky radosti swčta, & nechme ho
přitom samotna: () gak bezradostné bude ži
wobyti geho i w lůně štěstí ! Obcowáni, kte
režto my lidé zde na zemi wespolek máme , gest
pramen a půwod našich neyobzwláštněgšjch ra—
dosti. Alenastogte! to samé obcowánjslidmimj
wá pak také mnoho přísady zlého, tak že často—

kráte příčinou našeho trudu a naši nespokogeno—



284 Kázaní

sti býwá. Nebo at—h! gak často gest 'Iu-1mčinili
s lidmi nerozumnými, zlobiwými, zúwistiwými,
neupřímnými aswárliwými, geš'to náš poklid ana—
ši spokogenost ruší, a swými nás pošetilostmii ne—
prawostmi trudí a kormautí. Nýbrž i ti neylepší
lidé., které gsme zde sobě za (lůwěrné přáter
zwolili, negsau Wšelikých chyb, wad a nedoko
nalostí prosti, gelikož od lidské křehké přiroze—
nosti gsau nerozlučitedlni. Protož pak gest také
rozkoš wezdegšího obcowání welmi nedokona
lá, poslcytugíc genskrownau blaženost a štastnost.
A wšak nebe plno andělů :]swatých, genžto neyčist—

rozum asrdceneyšlechetněgší magí , i stegnau
k sobě lá'skau a přízní lnau , swobodni gsauce

záwisti, swémyslnostiiwší křehkosti:(),gak
štastny musegí ti gedni druhé činiti! W nebine—
panuge žádná schylralost a přewrácenost; tam
nezzipolí sok se sokem, a bratr nezáwidí bratru.
Tamt není dáno místa záští a newoli, :)šeptot zlé—
ho domnění, cti utrhání a tagného sočení neobchá
zí od ucha k uchu. Gedenkažtlýšíasten sám Wso—
bě, těší a raduge sez blaženosti ostatních. Ú gak
newyslowně welikau rozkoš musí tak wznešené
towaryšstwo působiti , a gak šlastni gsme my,
Neymi'legší, magíce naděgi býti gednau geho
spoluaud y.

Přistaupili grte— píše apoštol národů —--k
městu Boha žit/vého,k Jerusalému nebexkémudc
zástupu mnoha tisjců andělů, a !( cjrkwi pr—
woroz-ených , totiž předešlých Swatých &duchů
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blahoslawených. Žid. XII, 22. I přigdemet tedy
w bližší společnost s anděly božími, s patriarchy,
proroky a apoštoly; přigdeme W společnost se
wšcmi šlechetnými , dobrými &sprawedliwými,
kteříkdyna zemigako sluhowé boží, ctitelé Je—
žíseKrista a dobrodincowé člowěčenstwa se stkwč—
li a žiwi byli. Wnebi pak také wšecky ty au—
llé a něžné swazky krwe a přátelstwa obnowíme,
které zde smrt neb osud protiwný přetrhl. Man
želé, rodiče , dítky, bratří a přátelé zase se shle—
dagí &poznagí, aby štěstí prawého přátelstwj giž
na wčky požíwali. Zkrátka: kdož sladkosti pra—
wého přátelstwí zná, kdož stegnomyslná srdce hle
dal, s nimiž by se takořka Wgeduo slíti,gedno býti
mohl : tení dogde wnebi auplného upokogení šle—
chetné žádosti swé.

Blahoslawení W nebi wyobrazugí se dále w
textu našem gakožto takowí , kteří před trůnem
božím a před Beránkem .rtogj, t. g. kteří také
Společnost s Bohem swy'm Stwořitelem, asJe—
zísem swým Spasitelem magí. VVpatření na Bo
ha twáří w twář záleží wlastně nebe ageho ney
wyšší blaženost.

A wšak nechtěgme sobě nebe gakožto sau
kromné místo mysliti, kdežto Bůh podlé swé byt
nosti sám gediné přebýwá. Tento neskončenýr
lluch gest we wšech dílech a částkách daleko ši
roko rozlehlého swěta přítomen. Nebe a nebesa
nebes nemohau ho obsáhnauti , swědčí písmo
sw. On naplnuge weškerost; w něm žige, hýbe
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se a trwá wšecko. Geho wšemobaucnost, gebo
maudrost , gebo dobrota působí a aučinkuge
Wšudy. Žel. CXXXVIII, 8. etc.——Zatim ačBůb
wšudy přítomen gest, můžet wšak předce we—
lebnost & sláwu swau na gednom místě wíce
nežli na giném zgewowati. Geho sice přitomnost
nemůže nikdý bez aučinků neyblaženěgšjcb býti;
než maudrost gebo řídí &zprawuge se wedlé roz—
]ičnýcb způsobilosti a schopnosti tworů swýcb,
gimžto on nyni wíce, nyni méně proPůgčuge &
udili. Nám zde na zemi připrawil gest Bůh toto
weliké diwadlo widitelného swěta, kdežto nám
swé dokonalosti W skutcích s'wýcb wygewuge, a
kteréžto zgeweni našemu nyněgšjmu stawu při—
měřené gest, Poněwadž geště docela smyslnj two—
rowé gsme, a na prwnim teprw nedokonalém slu
pni stogime. Stane-li se ale gednau proměněni
naše, kde duchowněgši, spanilegši a dokonalegši
přirozenosti nebudeme, & k wyšši blaženosti do—
zrageme, pakt nám také Bůh swau bytnostaswé
dokonalosti wyššjm a rozkošněgšim způsobem
známy učiní &wygewj. My geg pak widěti bude—
me, gakž sám W sobě gest, twáři w twář, ani ho

nyni toliko w gebo skutcícb,genom gakowzrcadle
a temném podobenstwi Widjme. Tehdážt nahlí
dneme zúplna , co nyni gen zčástky poznáwáme.

Misto pak, kde Bůh swau welebnost, swau
Wšemobaucnost, dobrotu a moudrost, &wšecky swé
klanění neybodněgšj dokonalosti wneywyššj sl,
wě zgewuge, nebem nazjwáme. W které kragině
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tohoto nesmírného prostranstwj wlastni obydlí
welebnosti &sláwy boží geslit , gaká gebo weli—
kost, gaká geho wlastnost gest: to nám nyni
neznámozůstáwá. Toliko prawí Spasitel, že w
doměOtce gebo přibytkowé mnozi gsau. Jan XIV,
2. Gegich welikost &stkwostnost i stupeň bla
ženosti wnich bude počtu, zásluhám a sláwě (Luk.
XIX, 11 -— 29, 2Kor.IX, 6.) šlastných obywa
telu přiměřena. Na gegich pak také krásotu z
krásy tohoto swěta zawjrati můžeme. Nebo stwo
fil—liBůh giž tento swět tak stkwostný, gešto
gen přibytkem lidi nedokonalých &smrtedlných
gest, oč teprw krásněgšj a nade wšecko předsta—
wcni stkwostněgšjmusegi oni palácowé wěčného
pokoge býti, kde Wýbor lidstwa, kde sami přá
telé boži obýwagi; kde Bůh sám w plném sláwy
swé blesku se ukazuge a gewi; kde také Ježiš
wěcný prostřednjk mezi Bohem a lidstwem na
prawici Otcowě sedi? —-—Tomuto božskému Pro
střednjkubudau sprawedliwj gakožto půwodci a
(lokonateliblaženosti swé zpiwati píseň swatau:

Ty gsi zabit, a wykaupil gsi nás Bohu
krwj swau ze wšelikého pokolenj a gazyku,
a lidu i národu, a učinil gsi nás Bohu na..
šcmu krále a knčžj. deW. V. 9.

Král & kněz W gedné spolu osobě, gako
druhdy Melchisedek byl, byla neywětši důstog—
nost. K nawrženj tedy hodnosti blahoslawených
předstawugjřsegakožto králowéakněži, k čemuž
pak také ta bjlá raucha & palmy směřugi; nebo
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z oněchno sestáwala gindy kněžské ozdoba, tyto
pak gsau znamením wítězstwí, kterých králowé bo
gemdobýwagí. “Wůbec wyznamenáwali Wšickni
národowé bílým rauchem a palmowými ratolest—
mi radost a wítězstwí ; a tak seizde tímto obra
zem wyznačuge čest a blahoslawenstwí, kteréhož
spasenci požíwati budau.

Za toto konečně blahoslawenstwí magí swa—
tí obzwláště zásluhám Ježíše Krista co děkowati.
Nebo mimo to, že oni sami tuto čest gemu dadí:
Ty gsi nás wykaupíl krwj swau , zazname—
náno o nich stogí w též kapitole , z které text
náš wzat, že umyli raucha .rt/rá a zbjlíli ge
w krwi beránkowě. Raucho,wkteréž i ti neylep

lidé oblečeni gsau, gest plné nečistoty; totiž
sprawedlnost, která duši naši gako raucho tělo
krýti a zdobiti má, gest plna poskwrn, wad a
nedostatků. Buh nám sice neposkwrněnau spra—
Wedlnost přitwořil; ale nastogte! my gsme ze
stawu newinnosti wypadli, a w hřích a kletbu
uběhli, z kterébychom se nebyli nikdýk půwodci
swé hodnosti wznésli, kdyby se nebyl Syn Boží
nad námi smilowal, nebyl kleslau naši přiroze—
nost zase pozdwihl sBohem nás smířiw. Ale prá
wě toto předstawowání o tak wznešeném dobro-'
dinci, gako gest Syn Boží, a wywinugící se od—
tud citowé wděčnosti a lásky k němu okrášlí tím
wíce krásné nebe, a osladí sladké geho radosti.

Eyhle! tot tedy slabé nastínění podlé slo
wa Božího o blahoslawené wěčnosti, neboli 0 ne
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bi, gehožto blaženost sw. Jan tim přídan
kem doplňuge: Nebudauř .lacvněti, ani žjžniti
wíce,a nebude bjti na ne'xlunce, ani žádné horko,
1-.g. nižádného nepohodlí, nižádné těžkosti, ga—
kéž býwagi na zemi, nebudau míti; nebo Berá
nek, kterýž gest u prostřed trůnu, pásti ge
bude, a dowede ge k studnicjm wod ži-wota,
a setře wšelikau slzu .roc"jgegich. (deW.VII,
16. 17. — A dále: Bůh setře wšelikau .rlzu s

0chgegich, a nebude wíce smrti, aniž upěnj,
kwjlenj, aniž bolesti bude che; wšecky tyto
we'czípominuly, a Swatj u Boha wěčného ži
wota požjwagj.

Powažme giž, k čemuž nás častěgšj pomyšlení
na nebe awěčné radosti wnebi má wzbuzowati.

II.

Gak chatrný &chudý mělhy nám u přiro—
wnúnj k žiwotu onomu blahoslawenému tento
swět pominutedlný se wšelikými swými Wnada—
mi &nástrahami býti! Což gest platno cvlowě
ku, by pak wšecken swět zjskal, a na swé
duší.škodu by trpěl? Aneb kterou dá člowěk
odmenu za duši swau? (Mat. XVI, 26.) Zde
kynechlípnost wadnaucimi růžemi owěnčená ;tamt
pak čeká nás čistá koruna wěčných radosti. Zde
lákagi mrzké rozkoše, po nichžto lidé tak lakotně
tauži, & kteréžto po kratičkém požiwáni, nic
než hnuseni , stud a litost plodi; temto pak sjlj

ČaSOpisp. Katol. Duch. V. 2. 9
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a občerstwuge každá požitá radost k nowým ra
dostem a blaženostem. Zde kupug'jlidé swč—tské
radosti d =aho, widauce se při každé kaupi pod—
wedeny; tamt pak gest čistá, trwanliwá, žádné“
proměně nepodrobená radost, Proti které wšecko,
cokoli swět wabného a rozkošného do sebe má,

nic-,prach nic neni. —— I nemělo—liby nám časté

pomyšlení na nebe ostnem proti wšelikým hři
chům býti? ——

Synu mág! napominala matka Machabeg—
ská posledniho ze sedmi synů swých, aby bázni
před násilnau smrti neodstanpil od zákona ol—
cowského, synu můg! pohlédni na nebe, 130——

mysli na odplatu wěčnau, na radosti, které tě w
nebi očekáwagj, -— tak se Hane, že nebudeš—sc
báti kata swého, ale hoden braiřj .fwých pod
staupjš smrt, a ga', w onom žiwotě blahosla
weném ; brat'řjmi twými tebe zase shledám.
2 Mach. VII, 28, 29. A toto pomyšlení na ra—

dosti wěčné switězilo nade wšj báznj a chaulosti
wostj djtčcj, tak že ochotně podslanpil smrt mu—
čedlnickau, gakož před ním šest gebo bratři a
naposledy i gegich hrdinská matka ;a switězilo u
nesčíslnýeh ginýeh nz'nbožných duši nad modlár—f

stwim, gešlo gim neystlnvostněgši rozkoše slibo—
walo, a hrozilo naproti tomu neyukrutněgšimi mu
kami, které gen ostrowtipné peklo k trýznění gich
wymyslili mohlo. I cožby nemělo to samé roz
gjlnánj s to býti , naše nyněgšj modly se sto—
hee swnhnautiiztroskotali? totiž nemělo—lihynás
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powzbuditi i dohnati, bychom zamilowané swé
wášně &náružiwosti na uzdu brali i krotili, &

nad nimi, nad chlípnosti, nesprawedlnosti, hr
Ílosli, Ienosti,záwisti e1c.swjtězili? Nemělo-liby
nás pamatowánj na nebe a geho wěčné rado—
stipohnauti &powzbuditi,bychom přátelům swě—
ta :: nepřátelům nebe Wýhost dali, hříchů a ne
prnwostj se odřekli , W nich se poznali, ge pří—
slusne oprawili, a giž ctnost & sprawedlnost sobě
Oblíbili?

Tu na zemi gest čas rozgimání, tam žeň; tu
cesta & putowáni, iam domow &wlast; tupůtka
a bogowánj, tam witězstwi, tu bouřliwá po moři
plowba, tam šťastné přistání. Nuž tedy, pročpak
nám čin Práce, pntowáni,bogowáni, plaweni to—
liko nechuti i trudu &omrzelosti? Proč pak gen
tak zřídka wěci hledáme, kteréž swrchu gsau,
(Kol. III, Q.) 3 tak málo pokladů pro nebe sklá—
d:.'uneŠ' (Mat. VI, 20.) —— Komuž by mělo trud—

no a krušno býti toho se warowati, což Bůh k na—
semublahu zapowěděl? Komuž by mohly oběti
těžké přicházeli, které zde swým powinnostem
pi*inz'xSCtimusimeP— Gsnu,gsau připadnosti,kde

i oko swé wylaupiti, ruku swau utiti, totiž ney—
lepší &lieymilegši statky swé nasadili musime,
nl))chom Wěčného swého určeni hodnými se o—
swědčili. Myř i otce imaiku' swau, i manželku
i dítky opustiti, i žiwot swůg wynaložiti musi
me, pokudž nám na cestě do wěčnosti překážegí.:

A to stOgj L'Isin , přemáhánj sebe samého, &člo—
4- r
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wčk tělesný gako čerw W zemském prachu se
batolici neni takowých oběti schopen ; gebo srdce
gest geho králowstwj nebeské, a geho srdce gest
tn, kde gebo poklad, totiž na zemi. A wšakkře
sřan prawdiwý zná se přemábali, zná srdce swé
od země odtrhowati. On hledí na nebe, kde ra—
dosli neuwadlé ho čekagi, mysle:

0, což gste wy kratičká sauženj nyněg
proti sláwě oné/zo,kteráž se dezlvj na na'r

na we'ky? Gako nic, hole nic gejt profi nj
okamženj plné strasti! (Řím. VIII, 18. ŽKor.
IV., 17.)

Timto pohledem posilněn kráčí on od ctno—
sli ke ctnosti; nebe gest mu nade wšecko wzácné,
a swět tento přiliš chudý &chatrný, než aby gich
rownal k budauci sláwě. (Filip. III, 8. —-) Když
gednau nábožná Monika sobráceným swým synem
Augustinem WOstii blizko Řimaožiwotu Wěčném
rozmlauwala, zhnusil se gi swět se wšemi geho
radostmi tak welice, žestělem rozlnčena býti žá—
dala. Cemuž gsem gd déle na swčtě? pra—
wíla. Ta gerliná žádost, bych. z tebe wywe—
dla katolického křesřana _, zpět mne držela.
Tu wšak giž Bůh wrchowafč splnil: í kove
muž gsem dále na swětě? Brzy na 10 zimnice
gi napadla, z které wice neokřáía, došedši swé
taužebnosti we Wěku 56tém swého bobabogného
žiwotn. (L. Conf. IX, c. 10.) A sw. papež Ře
hoř weliký piše: Pm/važugjce, co nám w nebi
:nxljbeno, přicházjž nám nač-ecko,což na zemi
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mjti můžeme, chatrné. Ale weliký'ch, odměn.
nedogde se leč ivelikými pracemi. Nech-2te
dx' mysl twá welikostj mzdy se občerJt-wj,
když,obtjžnosti s ctnosti spugené Zekagjaod_
„sims-ag).. (Hom. 37.)

Do nebe hleděl Dawid; do nebe hleděl Ště

]);in7121nhleděli sw. apoštolé a mučedlnici Kri
sta Ježíše, tam hleděly wšecky nábožnéduše, genž
w Kristu Ježíši bolmbogně žiwy býti chtěly, a roz—
sjwalyzbogna, aby hogně žin mohly. (2 Kor. IX,
(i.) rl'i wšickni patřili ne na wčci, kteréž se Widi,
ale na ty, kteréž se newidj, na Wěci wěčné, (2
Kor. IV, 18.) a wzdělali se hrdinnými wzory &
přikludy u wiře, W lásce k Bohu &bližnímu, w
muudré lásce k sobě samým, W“naděgi, w trpě—
liwosti, w zdrželiwosti, w střidmostia čistotě etc.
Pomyšlení na nebe a wěčnau blaženost W nebi
bylo wšem dobrým a maudrým lidem, a budiž i
nám uzdau a záštitau proti wšelikým hřichům a
neprawostem, a ostnem k neywznešeněgšjm ctno—
slam. My čiňme a nasledugme W tom apoštola
Páně, sw. Pawla, který wšecko činil pro Ewan
gelium, aby účastník geho byl, totiž aby Wšudy
gemu průchod učině, odplaty té wěčné, kteráž
gest wčřjcjrn w nebi odložena, spolu s nimi do—
šel. _.

Zdaliž newjte, piše 0n,— že ti, kteřjž w
rám,-od bčžj, wšíckni zagisfé běžj, ale geden.,
Murt? napřed doběhne, běře základ? Tak te
dy" běžte, abyste základu dosáhli. A kdož
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w bagi zápasj, we wšem zdrželiwi gsau, což,
by tělo zemdljti mohlo, _—a oni to č'inj za
gisté, aby'porušitedlnau korunu wzali , ale my
neporušitedlnau. Protož gá tak běžjm, abych
cjle swého gixtč doběhl. Tak bogugi, ne ga-
ko pozvčtřj rozrážege, —- ne bez užitku; ale
podm—aiz.qu přemáhám tělo .rwé, a w službu
podrobugi tak,že dobré působjm azlé zamezí
ti mohu. (1 Kor. IX, 24—21) Amen.
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1. Eiistorísch - dogmatische Untersuchung fiber die
Natur des Messopfers , oder Beantwortung der Frage, in
wie í'ern (]ie Messe ein ()pfer sey. Von Andreas Gan,
Repetcnten im Erzbischóllichen Seminar zu Kohl. Kůln
1830. 8. 45. S. Druck und Verlag von M. Dů Mont

Schauberg.

Skrowná to gest knížka , toliko dwamecjlma listů
&čtyry řádky obsahugici. Illawni wěci , o kterýchž se
w nj mluwi , wlastnjmi s]owy Spisowatele zde předklá—
dám. „Občt, u Wýlečne'm smyslu slowa toho, gest
zwlášlni spůsob úcty<Cultusform), kterýmž kdo něgakau
wěc sobě náležegici podáwá, aby 'lim swe' náboženstwi
wygewil. S. 1. PoznáWá-li kdo žiw'é wclíkost wšemo—

haucjho Boha, a zachycen-li gest citem swe' nizkoslipřcd
nim: tedy city swe' ničím tak dobře wyznamenalš ne
může, gako tím, když něgaký twor Boží w nic uwo
ane , &kzpáleni klade na oheň. S. 5. Člowěk, žiwot
swůg za nedostatečnau oběl pokládagici , rád si wyso
ku wiužj žiwola kohos newiune'ho, kterýž sc na gebo
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místě w obět k zadosti učinění podáwá, anebo gegžon
sám poswátně usmrcuge (der durch ihn selbst dem To
de geweihet wird). S. 10. Krwawě oběti gsau člowě.
ku neylepší wyznamenání, že gest winen a hoden tre
stu. S. 11. Lidé nemohau Bohu dokonale zadost učini

ti. S. 14. Protož wůbec očekáwán byl Messiáš. S. 15.

Kristus za wšeckyr lidi zadost učinil. S. 19. Byltě on či.
stau , neposkwrněnau obětí , kteráž se Bohu líbili mu
sela, poněwadž to byl syn Boží sám, kterýž, přigawna
sebe lidskau bytnost, obět tuto wykonal. S. 22. Tím
se wšickni lidé při wěclomí swe'm, že trestu gsaubo
dni, upokogitimohli, S. 23. Musil wšak člowěk newy
hnutedlně wěřiti, že Kristus obětí kříže Boha smířil.
K podporowání ale wíry te'to něgake'bo prostředku gest
potřebí, S. 25. ten pak občt mše swate' poskytuge. S.
26. My katolíci Wěříme, že pod swěceným chlebem a
wínem gest obět křížowá. Kdo tedy tohoto chleba gí,
& pige z toho kalichu , účasten gest křížowe' oběti tak,

gako gincly lidé oběti účastni byli požíwáním gegím. S.
29. Obět na oltáři za swau Wlastuí pokládati můžeme,
S. 31, poněwadž k tomu dáwáme wůli swau, ab)r se
Kristus za nás obětowal,S.32, a poněwadž se synBo.

nstanowením swate' Wečeřesám dal cele wrucelidí.
5.34. Olfertorium akonsekrací od lidí wykonati se
musí, abyr se křížowá obět obnowila. S. 37. Kouse
krací gest wýmínka , od Ježíše Krista ustanowená,aby
se gakožto auplná obět křížowá předstawil. S. 38. Po.
žíwání (Communio) gest radostné dokonání cele'hoobět
ního řádu (Opferhanrllungl, tak gako se i u židů oběto
Wání hodem (Mehl) skonáwalo. S. 42. Protož také wě
řící, an toho není nuzná potřeba , nemagí přigímati,
leč gedine' při mši swaté. S. 43.“ \V krátkých těchto
slowích gsem Weškeren obsah nahoře poznamenané kni
hy zawřel, z čehož se každý sám domysliti může,ga
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kéhy ceny byla a wáhy. W tomto spisku wšecky ná
mělsky, (pronomina) na Boha & Krista se wztahugjci,z
počátku welikau literau psány gsau podlé obyčege gi
„ýchspísowatelů. Děge se to. hypowinuá Bohu uctiwost
tim wyznamenána byla. Mně se to ale nezdá býti
welmi přiležite'. Němci, k gednomu mluwice , tak ga
ko my Čechowe', množného počtu užiwagi, & zpočátku
nnméstek welike' litery kladau. Proti tomuto wůbec ob
wyklemu způsobu zdwořilosti nic namitali nechci, to
ale připomenauti musim, že wýznam lídske' zdwořilosti
k Bohu nepřileží, & žeby se podle te' lidské zdwořilo
sli z to same příčiny , zklere'ž w počátku náměstek We—

líkých liter užiwáme , řikali &psáli mělo: „Bože, pro
sime \Vás; Gott, wir danken Ihnen, und lichen Sie.“
] k nowolám potřebí netoliko dobré wůle, nýbrž i
dobrého rozumu.

2. Der víeližihríge Seelsorger auf dem Lande in den
meíslen Verhžiltnissen seines Amtes lehrend und han

delnd dargestellt, allen Seelsorgern , besonders dem De—
knnate an der Pulka gewidmet von Anton IIye, Ehren
(ltlmllerl'llan der Metropolitankírche in \rVien, Consisto
rial-llathe, Dechaute, Schuldislrikts-Aufseher, landes
ílil—sllicllenPfarrer zu Hadres, der niitzlicben \(Vissen
Srlmftenzu Erfurt und der k. k. Landwirlhschaftsge

sellsclmfl in Wien Mitglicde. Wien 1831. Bey Franz
Wimmer 8. S. XI. [108.

Nápis knihy gest wábný , & gme'no P. Spisowalele
slawně známo skrze spis geho: „lllelhodenbuch,“ ge
hožto čtwrte' wydáni od roku 1817 mám před rukama.
l'rotož gsem sobě s chutí knihu iulo kaupíl , nemage za
Římě, než že w ni naleznu poklad pastýrských prawi
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(lel, od ostrowtipne'ho &učeněho muže dlanllým zku.
šením sebraných. A wšak nenalezl gsem nic gíne'ho,
než krátká rozmlauwání duchowního pastýře s wšeli.
kými lidmi , zwláště s osadníky swými, rozmlauwání
o wěcech, w každodenním obcowání se namítagícícb,u
příkladu : () masopustním čase, o zimních Weselostech,
o krádeži w polích, o pohřbu, o působení Ducha swa.
tc'ho , o sirotcích, o školním pomocníka, ozlých cestách,
o očkowání neštowic, o weřegne'm kaupání, o kate.
chismu, o mši swaté, o kostelních reparacích, o le'
karstwí , o adwentu, a td. Pan autor sám W před
mluwě o obsahu knihy swe' dí: „že w ní poznamenal
welíký díl toho, o čemž sosadníky swými a s ginýmí
osobami mluwil a gednal.“

To wše by dobré bylo, aspotěšením se četlo, kdy
by gen to, což o wšelikých wěcech předkládá, mělo
wíce wáhy a ceny. Mněí se to zdá býti příliš lehkéa
mělké, a wětším dílem tak známo, že i newelmi wtí
pný duchowní pastýř, když k wyučowání přistupuge,
podobným způsobem s osadníky rozpráwí. Smyslím do
konce , že každý, i sprostý kněz, máJi sic dobran wůli
a srdce paslýrske', () negedne' wěci, kteréž P. lIye clo
t'ýká, důkladněgi a příležitěgi mluwí, nežli on ukazu
ge. Spísowatelowe', genž si čtenáře swé příliš hlan
pé a Sprosté w mysli předstawugí , obyčegně newelmi
chutně píší. Kniha P. Hye síce negean zlate' znne'čko
W sobě zdržuge, to ale, což w ní gest dobre' a wý
horne', alespoň w krátkých slowích se předložiti mohlo.
] to mi se w spisu gebo zdá býti chybno, že duchow—
ní pastýře předloženými příklady wede k tomu , by i
w nočas wynčowali, an k tomu není dostatečně pří
činy, a žádný mrawnc'ho naučení od nich neočekáwá.
lllorál, nepříležilě, hez maudró příčiny a dobré čáky
pronešená , nechutenstwí wzbuzugc, zwláště když spo
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lu powrchni gest, neb dokonce ncgístc'ho cos k Digest
přímišeuo. Z uasledugicjch příkladů každý poněkud o
obsahu nadcpsané knihy saudili moci bude.

Strana 83. VIII. Chlap, Herýž ubz'lswau maz/7m.
Gcí. Tys tedy ten, kterýž starau matku swau po

haněl, slrkal & bil?
Chlap. Nestaloí se gi mnoho.
Ca'. Co se stalo, to mi powěděli wěrohndní swěd

kowč, kteříž se z tebe horšili.
On. To gsau mogi nepřátelé. Newědi co mluwití.
Ca'. \Vědiř owšem, žes welmi často zle nakládal

s matkau swau , &negednau gi ze swětnice wyhodil.
On. Často se opile, &pak byla proti wšemu,což

gsem koli činil.
Ga'. Zdalis tim dostal práwo, hanliwě gi poziwa—

ti, z domu strkati &bili?
On. Rychtář náš mne ustanowil, bych sám hOSPO

dárstwi zprawowal, protože gsem ncystarši syn.
Gá. Zdali ti také řekl, abys matku swau pral?

Dareháku! —- Poněwadž gest známo, Ěes gi práwě Před

náhlau smrti gegi strkal & bil : tedy se tělo gegi prá—
wnč ohlcdati musi.

On. Prosim wás pro Boha, aby gste toho nežádal.
Ca'. lIle, gak tě giž stíhá swědomi twoge! W'še-r

wědauci Bůh tě s_quditibude a trestatí.

On. Gen kdyby se pan zpráwec ničeho nedowěděl.
Ca'. Bogiš—lise toliko geho? Bezbožniče! Stebau

nechci déle mluwiti. Gdi mi s oči!

Sit-ana 87. Opolnj práci a zanedbdwdnj nemocných.
Sedlák. Duben nám přiwětiwěgši twář ukazuge.

Negcdnapráce, na polích & winicjch giž w Března za
čalá odložili se musila.

Gu'. I'ak člowěk často bud' hned při počátku, a



300 Oznamowatel

nebo W prostředě běhu žiwota swého se Zasi'aWuge, „
býwá na onen swět zawolán.

On. Ted' zase na Poli kopati, síti a wláčeti mů.
žeme.

Ga'. W skutku! gest wšecko, gak widím, žiwo na
polích a wínících. Téměř žádný není doma; nemocní
a dělí gsau samišsobě oslaweni.

On. To gest práwě tím, že nyní gest mnoho práce.
Gu'. \Vy tedy () pole a winice wíce pečugete, než

o nemocné a o dítkyr swe' ?
On.. Nelze nám ginák gednati. Neb byloby tos

naší škodau, kdybychom prací odkládali.
Ga'. A wšak stáwá se, že někdy nemocný zane

dbán býwá, zle se má a umírá, a že dělí kaurazu při.
cházegí.

On. Neníí něm možná, žiwili Opatrowníka ne.
mocných anebo čeledína.

Ga'. Tak tedy gest potřeba , aby gste geden ráno
a druhý odpoledne byl u nemocných a u dětí , anebo
abyste příbuzných swých- () to požádali.

Strana 385. II. Swátek početj P. ]PIarz'e.
Osadnjk. Gindyf gsem slýchal , že Maria bez dě.

dične'ho hříchu byla počata , dnes gsem ale slyšel, že
Maria počala Ježíše zcela giným způsobem , než se při
lnalkách stáwá.

Ga'. Kázalř gsem o obe'm. Prwní gsem předložil
gakožto pobožne' domnění, druhé ale gakožto učení swa
tého ewangelium. Obe' se dnes na pamět uwádělimu.
sí. Ježíš, mage gakožto wykupitel býti bez hříchu,
nemohl tak gako každý giný člowěk počat býti od osoby,
w dědičném hříchu zplozené.

On. Báči! gste také, welebný Pane, některá na
učení dáli manželům, &wýslraby díwkám, ke wdáui
se slrogícím.
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Ca'. Ano, pokud na kazatelnu sluší & Wůbec se
mluwili může. Gednal gsem o swatém konci manžel
slwi, při kterémž se gen poněkud na tělesnost hledě
li mai; geclnal gsem tolike'ž o poctíwosti &wážnosti,
kteréž každá diwka , bywši čístau amrawnau, wman—
žclslwi požiwá.

Un. Gistoi gest, že mnohé ženy gedine' proto od
mužů polupowány býwagi , že dřiwe byly powolne',
byl i lnužowe' sami swůdcowe' gich byli.

Ca'. Protož gá často připomínám, že Hanna, čtyry
aosmxlesálilelámalrona, muži swe'mu gakožto panna byla
prisnaubena.

3. Betrachtungen und Erhebungen des Herzens zu Gott
iiher die dreyssig ersten Psalmen. Zur Fórderung híins
lichcr Andacht in christkalholischen Familien. Mit Ge—

nehmígung des Hochwůrdigsten Herrn Johann Michael
\'on Saller, Bischofs zu Regensburg. Frankfurt a.M. In
(ler Jugerschen Buch-Papier.und Landkarlenhandlung

1831. 8. S. 432.

Ač wzdělawatedlni Spisowe' zhusta na swětlo wy
cllázegí,myslimř nicméně , že podnikánitakýchžlo pra
ci nikoli není zbytečné. Neb rozdílný gest smysl lidský,
&což gednomu pobožne'mu srdci utěšenau gest polra
wan, toho sobě drube', rowně pobožne' srdce méně libu—
gC. Ne wšecko se hodí wšechněm. oznámená
kniha negmenowaného skladatele gest gedna zwětších,
anal 432 stran we wělšim oklawu obgimá. Dle zdání
mého toliko wzdělaněgšim w lidu se hodí, gak wěcmi
tak i Způsobem psani. Rozgimáni gest osm & třitlcel',
kterýmžto třídcet ernich žalmů za základ stogí. Co
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se důmyslnčmu spisowateli wkažde'm žalmu zdálo býti
ncydůležitěgši, to sobě za předmět obral, pročež na če
le některých rozgimáni i osm hlawnjch Pomyslů gest
wyznamenáno, u prikladu při prwni polowici dewátého
žalmu : „Dobrota a sladkost Boží; —- odpor náružiwo
sti ;—--saud — gméno, — pomoc——SprawedlnostBožig—a
zákonodárce zlých.“ Spisowatel gest we'lmi žiwe'ho du
cha, wýmluwný, mooný a gako praudný. \(Velice na
řiká ua newěru, přemudřelost & zkázu mrawů za těchto
časů našich, & zde onde snad až přílišná hořkost gest
wylita. Práce gebo, přemnožstwi pohnutedlných, krá.
sných & w'znešených pomyslů namítagici, obzwláštně
těm přigemna bude, gešto nehledí tak na hluboké, ga—
sne' a poklidné rozumowáni, gako na básnický gaky'so
heň a řečnickau statnost. Protož biskupský Ordina
riat Řezenský We swé tohoto spisu approbaci práwě di
„že pro swau Welikau moc (grosse Salhung) zwláštni
chwály gest bodem.“ Takážto wnilřni moc, kterauž ně
mecké slowo Salbung wyznamenáwá, w žalmich &api
scch prorockých se nacházi. Na prokaz wynešcnélm,
obecného soudu swe'ho o této k wzdělánj psané kniZe
dwe' míst zde kladu:

„Ježíš Kristus gest počátek & konec, ono Alpha a
Omega. On gest weškcren ohsahnaši wíry, gedinýzfi
klad naši nadčge a předmět naši lásky. Ou gest klíč
ke wševhnčm tagcmstwim, skutečné wykondni wšeho
přcdoln'nzcmíluo, anaplněni wšechproroctwi. \\Pšecko,
což gest, se kol něho polwlmgc. Ucho toliko widimc
gak w casně paprskugicim |)|('Skll nowc'ho, tak i wmir
ném swětle stareho zákona. lŠdn nehledá Krista wtum

to druhém, &nenalezá, newícli ho tam: zhasiuá swicí,
& w temuu se potácí. S. 107. Slyšme nyni , gnk Je—
žiš w tomto žalmu kswému a našemu Bohu, swým &
našlm gmčucm mluwi ; gak se modli za sebe, gclikož
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gakožto člowěk mdloby naše na sebe přígal, & gak, ge
lÍkOŽgest Bůh, ničeho nepotřebugici, sebe člowěka za
nás lidi wysle'chá. Gakožto člowěk be'ře na sebe winu
bratři swých, & gakožto Bůh w mir nás uwozuges ot
ccm swým. Gakožto člowěk smrtedlnosti se podrobn
gc, a gakožto Bůh sláwu nesmrtedlnosti nám dáwá.
(Jakožtočlowčk irpi Za prowiněni, gakožto Bůh ale
wlnslni swé za hříchy naše doslučíněni přigimá. Ga—
kožto člowčk se modlí, gakožto Bůh wysle'chá. Gakož
to člowčk prosi za nás, gakožlo Boha my sami prosi
mc. Gednau gakožto člowěk mezi námi puluge se
modlil: nyní se modlí, sedě na trůnu welebnosti swe'.
Sedi, wece apoštol geho, sedi na prawici Boží, & oro
duge za nás. Modleme se s nim, skrze něho a w něm, -

011hlawa, my audowél“ S. 168 ---169.
V. Z.

b) Smjšeniny.

Cirkewnj zpráwy.
Listowé past ýršti.

1. List G. M. Knižete Arcibiskupa Pražského Josefa
Aloysia Krakowske'ho Hraběte zKolowrat &c.

NOS ALOYSlUS JOSEPHUS KBAKOVVSKY

e. S. 11.1.Comiiílms a Kolowrat, L. Bale Ugezd.
Dei gratia Archiepiscopus Pragensis, Prioceps, Sedis

Apostolica Legatus Natus , inclyti Re_gni Bohemiae
Prímas Sao. &c.

Unwerso Venerahili C]ero Archidioecescos Nostra? tam seculari

quam regulari Salulem, ct Benedictiouem a Domino!

Placuit ínscrutabili Dei providentíce, cuius regímini
per omnes vicissiludines vitae Nostra: tranquille adquie—
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scere consuevimus, ita nuperrime diSponere, ut piissíma
voluntate ac summo palrocinio Augustissimi Imperatoris
ac Regis nostri F iAiNClSCl I. (cuius brachium fortitu
do Dei ad propupuaudamsauctam Ecclesiam catholicam
potenter armat) tum auctoritate Apostolica Sanctissimi
iu Christo Patris ac Domini nostri GliEGORII XVI. ad

occupandam Sauctae Ecclesiae Metropolitauee huius in
clyti regni Sedem pio obitu dilectissimí Fratris ac De.
cessoris Nostri VVENCESLAILEOPOLDI vacantemvo.

cati , atque in hocce dignitalis ecclesiastica , rerumque
patria: agendarum cuhuine reapse collocati fuerimus.

Itaque, sive Sedem, ad quam ex pristino Episco
patu translati, sive vos, diiectum Clerum Nostrum, cui
uovissime praefecti sumus, consideremus, nil sane ob
stal, quominus anímus Nosler, qui summo semper stu
dio in religionem etiamsi huius noví graviorisque oneris
pondus Nobiscum expendamus, mox tamen ab omuidif
iicultatís metu reficiatur erigaturque, ductus nimirum
firma erga Deum et vos Nobis fideliter collaboraturos
confidentia.

Ac primum quidem Nos iu Bohemiae fastigio posi.
tos esse cernimus, ubi magnifica eaque princeps sedes
honori Dei Altissími píetate S. \Veuceslai nostri a fun.
damentis excitata, et Sub patrocinio S. VitiMartyris con.
secrata surrexit , iu qua, quidquid lumiuis christiana
fidei P'zesulum Ratisbouensium et S. S. Cyrilli et Me
thodiiconatibus: tum praeclaro Ducis Boiiwoii sanclae
que coniugis Ludmila: (Martyrio quam Principaiu clario
ris) exemplo exortum erat, quam religiosissime custo
diebatur, atque in viciuas urbi regiones diffundebatur;
douec tandem secuio decimo ultra dimidium gloriosce

memoriae Dietmarus primus gentis nostrae Autístes hic
suam fixisset calhedram, quam successor eius S.Adal
bertus (proprie Woglěchus noster posthac Hungaria,
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Polonieeot Prussice Apostolus) sanctissime rexit, et post
cum tot Episcopi etiam S. R. [. Principes ceu fortes
alhletee se se pro muro Domini Dei pdnere non timen—

tes, demum inde & beato Arnesto tot Archiěpiscopi
ohrizaclaudis ornamentis dígni (quos inter Joannes I. et
Erneslus II. sacra romana purpura sancte nitebant) ple.
riun doctrína, eximiís vírtutibus et fervore apostolico
insignes coeleste fidei deposilum non raro maximas inter
adversitates laudabiliter constanterque servaverunt, ser—
vatum ad posteros transmiserunt, atque adeo talentum
sihi concreditum centuplo cum foenore Christo Judici re

portarunt.
lluc accedit grata admodum recordatio servatee to—

ties, et vel inter ferrum et flammas adsertee Deo, Ec
clesiaecalholicee, legililnisque terree Principibus illibalae
fidei, et quidem a viris, quibus, uti magni nominis
Antecessor Noster Antonius iam seculo XVI. adfirmare

non dubitabat, praedicationis cathedra facta esl canoni
calus ianua.

Cernimus Nos in loco sacro constitutos, ubi sanc—

ta Palronorum nostrorum lipsana honorifice quiescunt,
adeunlibusque religionem incutiunt , nec absque fructu
et solatio frequenter coluntur; ubi primorum christia
norum Principum Bohemiae, Serenissimorum Regum,
(quos inter Imperatores Caesar—esgloriosissimi) exlant mo
numenta reverenliam sibi deposcentia, ubi denique, ut
paucis multa complectamur, rerum cliristiano homine
smccroque Bohemo dignarum multiplex viget memoria.

()uee sancta antiquitas atque illustria Maiorum No
strorum in Ecclesiam Dei merita sicut pastoralem Ze
lum Nostrum provocant, Nosque obstringunt, ut pro
modulo virium Nostrarum satagamus, eoque enitamur,
quo in hocce ovili Nobis recens commisso res christia—

na el imposterum firma semper et salva consistat : ita

Časopis p. Kalol. Duch. V. 2. 10
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vos, Fratres etFílíi in Christo JeSu dileclíssímí, quaeun.
que diguitate , munere graduque officii conslúcui estis,
pro ratione Metropolitani m'uneris Ncstri pariter pro_
“vocamus, obligamusque, ut, qui hucusque egregiam
operam Vestram, ministerio Dei, promovendecque ani
marum saluli verbo el; exemplo navare non intermisis—
lis, porro quoque, quantum in vobis est, et quanlum
Dominus vobis dederit, Pastorali sollicitudini Nostra:
candide cooperemini.

Eleuim si quid unquam &Deo míserícordíarum Do
mino euixius Nos petere oportet; Lum certe est, ut
cunctos nos , quos in sorlem suam vocare dignatus est,
unius mentis, ufu'us eff'z'cz'atvoluntatz's; nimirum ad am.
p_líandam gloriam suam , ad exstirpanda Vitia, ad vir.
tutem Christianem populo nostro implantandam, alque
adeo ad procurandam aeternam homíuum felicítatem.

At vero nemiqu noslrum latere polest, fz'ďcm,
iesle gentium Apostolo, non omníum esse, *) (lriste sa
ne, ast vermn elfatum) vídelicet, cum sít donum Dei “)
neque omnibus datum , et etiamsi homines fide glori.
enim—, eamdem tamen neque semper operibus corum
condigne cooperarí; proinde mortuam esse; imo in lo
cum operum fidei MSpondentíum non raro mala succe
dere opera; quoniam multi mortalium sensus suos
nou tanquam ralionis ministros &Deo uLililer datos,scd
sicut eifrenos pravarum cupidítatum satellites perperam
adhibere consucverunl.

Uncle nou mirum lot ac tauta adversus rem divi

nam passim emergcrc obstacula, quíbuscum iam sanclís
prophetis, ipsi adeo divino magisu'o ac Redemptorino
slro, Apostolis ejus, ct pene singulis per seculorum
decursum vin-is Dei durus erat conílictufs.

*) ?. Thessal. c. 3. **) Ephes. c. 2.
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Atqne ísta quidem amara Aposioli querela est:ma
lns nomzunquam esse dies, *) qui Ecclesiam Dei nullo
non tempore, imo ad hoc usque momentum, et quidem

pro hominum iniquitate et temporum iujuriaiam atro—
cius, iam minus aíflígere et contristare non desislunt.

Igitur ad vos , Dilectíssimi, quos in virtute Dei per
fidemquasi firmo preesidio ad Vestram propríam, alio
rumque salutem custodiri credimus ; ad vos paternam
vocmn Nostvam elevamus, sancti Pauli Apostoli verbis
ntenles : Digne Evangelia Christi eliam in posterum
(:()rmersmnini,uf, sive cum vencrimus, et viderimus vos,
sive a?:scnfesaudiamus de vobis; quia statis in uno spi
rim una/times, collaboraniesfidei Evangelii! **) IIancce
saccrdolaiís vitaesummam,ceu complementum sublímis
vocationis vesiree vobis in nomine illius ob oculos poni
mus, qui discipulos suos mittere dignatus est, ut fru—
cmm.al/ži'relzt , et fructus corum maneret.

Ilidem salutare propositoque Nastro percommodum
esseccnsemus, monítiones quasdam sancti Anlislitis Ca
roli Borrommi, qui et sanctitatis exemplar, et curae pa
storaHs eximius praeceptor est, hancce Apostoli doctrí—
mm enuclvans , vnhís in memoriam revocare: Fratres,
cl"fr./12m Christo carissimi, inquit illc, memores perpe—
tuo csl'oíe vocationis, qua 'vos dignatus est Dominus
nosfer. Qua assidua recordaiione memoriaque excitati
cum.ras zrirfuicm induife , ut m'deant aíii quasi lumen
„hg/tor? nestrum sanclii'afem elucere. Quac si nmgna in
u/HSmlae C/n'istianae instifuz'is requiritur : certe in wo
bis, qui mysieriorum Dei minisfri, divi/zaeque gratiae
dixpcnsalores estis, major inesse debef. Una animicon—

smsione, unoque Spiritu in iis elaborate, ut divina Cul

') lůphcs. (\. 5. “I) Philipp. c. 1.
* a;
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Tui, et coelestium rerum meditationibus, ct vrat,-oni el. sa_
C,.arum , Ecclesiasiicarumque iiicrarum studiis 'vaceiis;
tum deposiíis secnlaribus vanisilne sollicilzich'nibns ab om..
ni vitio alieni in via Domini recte ambulctis. Estis

enim participes e'l'socii labormn , curaequc cpzšcopalzáet
in messe Epz'scopo commissa operarii. EIaboraíe ergo una
cum eo , et contendite , ut paPqus , cujus cura geriíur,
'tanqnam. parum. iriticmn , auxilianfc divina misericor—
dia, congregctur in Izorrea coelestia.

Pascz'te inprimis popu/um voln's conoreditum praedi—
catione verbi divini, saln'larilfusgue moniíis, exemplo ct
oratione.

Ecce praeclaram veri sacerdoli's imaginem Paulina
sancti Autistitís doctrina adumbralam, vitaque, dum ad.
huc in terris ageret, prorsus evangelica expressam! At.
que huius vitae tenori sedula. eíficaxque vcrbi Dei an
nuntiatio cum reliquis virtutibus praecipue adnexa est;
quae quanta omnino res sit, quam salutaris, ac plane
divina, nemo vestrumiguorat. Qui enim—adseveran.
te Daniele Propheta Dei ——ad jusíilium(ad rectam fi
dem et probos mores) erudinnt nzul!08,fulgcbunt quasi
stellae in perpetuas mternitates. *) Et qui, succlamats,
Jacobus , converti fecerii' chCatorem ab errore viae suae,
salvabit animam ejus a marie, et operiet muilituďinem
peCCalorum. **) O pracmium et solalium omnem terreno
rum gaudiorum dulcedinem infinite cxcedens !

In hoc igitur omui virium contentione elaborate,
ut Christi Domini, qui muuus prmdícationis annorum
trium spatio in terris cxercuit , exemplum, quantumin
vobis est, imitatione exprimatis. Quod enim Dominus
Apostolis maudavit: Praedica'le Evangelium, islud man

*) Daniel c. 12. **) Inc.. a.. 5.
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datum ct Vobis legilímis noví focderis sacerdolibus reli

(luin hic ergo labor, haec occupatio , hoc maximum sit
soialimn vcstrum. Legem Domini modeste, graviter,
dilucideet ad captum populi explanate, miltentes altío
rcs conccplus (inniorem precsertim Clerum adloquimur)
verlmrumque calalnistros, (iuos nemo tam facile intel..
]igat, et ex quibus víx aliquis quidpiam addiscat. Ho
mines a peccatis dehortari, contra vero ad amandam co..
]endamqucvirtutem Christianam ita excitare satagite,
ut veslro ipsorum auimo commoto , internoque pietatis
sensu ac fer—voreextrinsecus apparentc hominum quo

qnc animi commoveantur, et ad vitam sancte inst-iluen
dam inducantur. Docente enim experientia vel simpli—
cissimns auditorum probe intelligit atque distinguít, quae
orc solum, quasi tantummodo oífícii gratia , licet ele
ganter dicuntur, et qua: ex imís preecordiis ipso concio—
nantis animo aíTeclo proferuntur, quae omnino (ut iam
natura: humanze insitum est) de corde ad cor suavitcr
h-ansírc nemo ambigat. Doctrina: novationem nullam

admitlile, Jesus Christus enim beri et hadic , z'pse et z'n
secula. *) In summa sacro de suggestu ea nervose praa
dicate, quee ducunt ad cognitionem Dei, et per quem
omniafacta sunt , Jesu Christi Domini nostri, quce ad
pietatem informant alquo excitant,hominesque Deo ca—
ros acccplosque efficiunt.

Bolite autem animos despondere et a laudabili sa—
lulariqne proposito vestro dímoveri, si qui forte sint,
qni concionantihus vobis adtentam patientemque ani-em
przebcretergiversentur, monitioues vestras contemnant,
cl in mala Vivendi consuetudine persowrent.

Confortamini eLerigimini przecepto Apostolico: Prae—
ďzcaverbum, z'nsta opportune,ímp0rtune “) (quocunque

*, Habr. c. 13. **) 11. Tím. c. 4.
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tempore, et assidue , patienlia utendo adversus omnia
quae obstant , et viam veritatis demonstrando.)

Etsi enim quandoque intempestive loqui vídeamini
íís , qui aut iuslam reprehensionem eegre ferunt , aut a
veritate audit/mz avertunt: vos tamen eomngís viqz'lafe,
in omnzlms Zabora'le, opus Evangeh'síurum facienics, et
mznisl-erímn vesirum z'mplcntcs. Nm enim est in pole
stale veslra scire tempus et herum, qua Dominus ta
líum miscrebítur, eL illuminabil ceecílalem eorum. Au
dítc monitíonem S. Augustini sacris praeconibus anímum
facíenlis: _Mullz'postea cogz'tani'es, inquit ille , quae au
dz'erz'nt , ct quam jusíe audz'erz'nt, ípsz' se gravz'us et se—
vcrz'us arguerunt , et sanal'z' sunt.

\os ergo inter quascunque diifícultates, quae resi
stunt doctrina: vestrae, palientes estote usque ad tem
pus , ubi consolabilur vos Dominus, et coronabit labo
rcm “vesLi'um. Ecce agricola expectat fructmn terra:
committeus Deo auram et tempera, modu ipse salís de'
sudaverit, sequc pro conditione sua nulli parsisse ope
rae soial. Vos expeclate fruclum laborís vpslri infinite
prelíosiorem, peccatorum videlicel conversioncm, ac
emendalíonem, anímarum cum Deo coniunctionem, et
redundantom inde beatilalem mternum duraluram. Et

eslo , quod nonnunquam labor vesler írrilus , et opera
pel-dila sit, dummodo míníslerium vestrum fidclílerím—
pleverilis, gratulamini vobis; liberaslís enim ct salvu.
slis animas veslras. Cetera commendale miscricordix
el; institíae divina-*.

Opportunum sane, et ScopoNostro maxíme congru
um esse pulamus ., quia de munere doceudi agilur, hic
ce Ví ():Íí'icii[\'ostri quídpiam innuere, quod pro funosla

temporum nostrorum conditionc praacipue uecessarium
esse aidelm. Quíppc Dei summo erga patriam nosiram
benefit-io hucusque faclum est, uL pax intestina et ci
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vilís couservata , nec ulla , prout alibi gentium , rerum
ordínísque pnblici perturbatio tentata fuerit, qua de re
Deoomnipotentí, qui Deus pacis et charitatis est, de
bítzc agenda: sunt gratiae. Quoníam vero experientia
teste Multi scductores exz'eruní z'n mundum Zz'berí'alem

promz'lientes, cum z_'psiserví sínt corruplz'om's *) semi
nantcs zizania seditionis et lcgitímam Potestatem a
Deo institutem pal—timlingua, partím calamoimpugnam
tcs populum vel quielissimum optimumque sollicitant
et corrumpere tentant: ideo vobís, Dileclissimi , (etsi
de vestra in eXP1endís _oíficiis í'idclitate l\'obís maxime
persnasum sit) necessariam tamen vigilantiam commen
danms, ut tam publíce, quam privatím, ubi opportuna
se se obtulerit occasio, populum vestrum cum Aposto—
lo commoneí'acíatis: Vide/e, ne quis vos dccz'pz'at per
];IuÝ/osoplziam(adulterz'nam) et ínanemfallacz'am secwzdum
Irudt'lz'oncmhomz'num, ei non seCundum Christian. '")

Nuno prol'ecto , si unquam, maxíme oportel; papu
lum aJVersus contagionem tanti sceleris, sicubi set—pat,
Verbo Dei pracmunirí custodirique , ut sít Subjectch Zc—
::flz'mr/epolesíaíi propter Deum,- quía sic est vo/unlas
])ez', ut unusquísque quasi liber , et non quasi velamen
habe/zsmah'tz'ae libertatem , sed sicut servus Dei Deum

lí/neal', ct Regent, qui Dei minister est, propler con—
sCz'e/z'lz'amhonorzfz'ce't. ***) Commemorate pmnas, quas
Majestas divina inobedieutibus et rel'ractariis intermi—

nat, "**) el ostendite: ubícunque legitimus Dominus
honoratus non fuerit , illic plerumque iam praecessisse
relíaíonis oblivionem, si 110n desolationem.

Admodum sane expedit preeclarum primorum Clu-í.
slianorum exemplum allegare, quorum omuíum loco

') 2. Petri 2. c. =**) (201055.0. 2. v. s. ***) 1. Petri
c. 2. ****) Rom. c. 13.
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unus re5pondet Tertullianus : Sciens Christianus Impe..
ratorem a Deo Suo constz'tuz', necesse est, ut ipsum et
dilígat , et revereaz'ur, et honorct, et salvum velit cum
toto Imperia. Calimus ergo Imperatorem , ut komínem
a Deo secundum , ct quz'aluzcl est a Deo consecuium, et
solo Deo minorem. *)

Precterea curam et iustructionem parvulorum, quos
diviuus Magister noster ad se vocare, timoremque Dei
doceresolebat, vobis cumprimis commeudamus. Imbui.
te huncce tenellum succrescentcmque Christianum coetum
sanctis fidei nostrm dogmatibus, et vitae christianeeprze
ceptis. Statis diebus et horis in schola, iu Ecclesia,et
per pagos coram adultis hocce maximimomenti oíficium
adem-ate adimplete. Mementote, quanti merití sitapud
Deum et Ecclesiam eorum curam gerere, quorum Angeii
Perpetuo videut faciem Patris nostri, qui iu coelis est.

Ut autem optato cum fructu concionari et docere
valeatis , antequam vos labori apostolico accingatis, co
ram Deo vos prosternite humana: memores imbecillita
tis, eiusque auxilium implorate, necessaria dicendi ad
iumenta ab eo petentes, si quidem omne donum perfec—
íum ďesursum est, ďcscenďens a Patre lumínum. **) Sit
igitur pt'charatio vestra sacra lectio , labor et supremi
numinis invocatio.

Demum maxime necessarium est, ut doctrinam a
vobis propositam laudabili Vivendi ratione bouoque ex—
emplo confirmetis, atque ita iu populo efficacem red
datis. Triste sane foret, si quando auditor apud seip
sum cogitaret: Qui demumfit, ut, quae mihi tanquam
sancta ct cum gratia Dei uctu facz'll'a commendus, pro
prz'o exemplo possz'ln'lz'aesse negcs ?

Praeclare hanc in rem sanctus Cardinalis supralau
datus: Scz'at concionafor, inquit ille, se cacz'guumfruc

') ad Scapulum. **) Juc. c. 1.



Smišcniny. 313

turnspz'r'z'tualemfídelíbus allaturum, nisi Evangelz'z',quod

praedz'cat, leyíbus congruenter víxerít , et nisi vere, ex
anz'motoioque Spiritu dz'cat. Ita vero dícere z's tantum

polest, qui spz'rz'tualz's est, sancíacque vitae ínsiz'tutz's at—

que usui plane deďz'tus.
Rogate ergo Deum auctorem gratiee, ita vos sancla

mater ecclesia monet, ut clz'rz'gere,sanchfícare, et guber
nare dignetur corda, sensus, sermones, actus vestros z'n
lesesua, et z'n a_períbus mandatorum suorum, ut pra:
sLanlissimum praedicalionís munus pro dignitate et cum
augmenlo gloria: Dei sustinere valcatis.

De caetcro, Fratres dilectissimí, queccunquesunt vera,
quzecunquepudica, quaecunque justa, guaecunque sancta,
quaecungueamabilz'a, qnaecunrjue bonae famae, et si qua
laus disciplínee, heec cogitate, u*)hacc et agite. Carita
tem et humilitatem, (luce omnium virtutum mater est,
mansuetudincm, patiemiam, iustitiam, lemperanliam re
liquasque virLutes Vitec vestrae tenore exprimere satagi
to, olficium divinum religíose persolvile, et Deo pro
oviculís vestris oíferte, alque omnem industriam ve
stram in eo adhibete, ut in omnibus forma greglš effi
cíamíní.

Ideo ením Dominica boni pastoris Archíepiscopatum
Nostrum ingredi, et regimen animarum &divino Serva

toris nostri exemplo auspicari voluimus, quod prac ocu
lishahentes Vobis quoque, dílectissimi, ob oculos ponimus.

Vos vero dilecti Vicarií Nostri foranei , quos novis
Sillle in oíFicio vestro confirmare non dubilavimus, ita

lnunus vestrum gerere noveritís, ut spei et expectatíoni,
quam de vobís concepimus , ad amussim respondeatís.
Decori Domus Dei, servandee disciplína? ecclesiasticae,
et ordini clericali, cunctarumque legum tam ecclesiasti

') Philipp. c. 4.
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carum, quam a Majestate caesarea regia latarum exe

cutioni stricte invigilate, Nobisque sínceras adcuratasque
relationes statuto tempore submštlite.

Denique orate pro Nobis! et pax Dei, quae ca,—su
per-at omnem sensum , cusíodz'at corda vestra, et z'ntellz'.
gentz'as vestras in Christo Jesu. *)

Prague in Residentía Nostra Archiepíscopali 15. Juuii
Anno Christi 1831.

AloysiusJosephus,\V. Priuceps Archíepiscopus.

U m r tni památka Ludwika XVI.

Za nezrušením zákona ze strany úmrtní památ
ky Ludwika XVI., kteráž se dne 21. Ledna slawiwa.
la, weškeré duchowenstwo nemálo znepokogeno by.
10. Řízení, nemohauc na arcibiskupu zápowěd' z o
hledu slawenj služeb Božích wynulili, poslalo po fa
Iářjch wýslrahu, a podnes wědomo není , zdali gen
gediný úkazu toho byl neuposlechl. Chrám swaté
llo Rocha byl ale předce gako při pohřbu černě při—
slzrogen. Každému zagístč faráři za těžko přicházeli
muselo služby Boží saukromi slawítí, an wšickni poli
cegni náhonči na ně čihali, by snad iůsilnč čtení po
sledni wůle Ludwika XVI. zabránili. Zapřjti se ne
dá , že wprostředcích těchto od řízeni“ patrná ne
spraWedlnost se spáchala; nel) neni-li zákon ten wy

*) Philipp. c. 4.
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zdwížen, tedy wolno také kněžím geg zachowáwatí;
])z'oložnižádným práwem ministrům nepříslušelo, tím
méně polieegnjm preefektům geg stawití. Mohlot owšem

slaweni toto k nepořádkům & různieem příčinu podali,
ale.práwě proto měla sněmowna panská popilití, by
tento od deputowanýeh přigatý zákon potwrzeni došel.,
nikolíwčk ale neslušelo zapowidati, co zákonem zřegmě
gest powoleno.

23 P ař ] ž e. Mezi mnohými žádostmi W sněmo—

woč deputowaných podána byla také gedna, kteráž PO
nuwrhowala, aby socha Voltairowa & J. J. liousseauwa

na kostel St. Germain I' Auxerrois poslawena byla.

Clmteauhriand k redaktorům časopisu: Revue Eu
rnpeenne o swazku mezi náboženstwim &swobodau
takto piše: Swazek mezi náboženstwim & swobodau
náležitě gste postíhli. Přeswědčen gsem, že žádné gine'
základni prawdy není na swětě kromě křestanské, & i

wy otom gednosworně se mnau smeyšlite. Nač tuto
prawdn žádné není, a kdybychom se gi Spustili měli,
rozpadne se společnost lidská wzmatek &směš. Nachá
zí se sice až potud nemálo staupeneů Voltairowýeh,
mimo giné , kteříž se nikdý s Iibomudretwim neza—
mčslknáwalig gím gest křestanstwi gen posměchem &
nerozumem; geho wyznawači zdagi Se gím ]ide' mdlč
mysli, „nebo naprosto podwodniei, wywedeme-li ale
MKOWIČlidi ztohoto úzkého okresu, w němž obyčegně
lxí'estunske'učení uzawiragi, uwodiee ge do one'neskon
čs.-ne'prostory určeni člowěka , a tážeme-li se gich, ga
kým způsobem nám bez prawdy křestanské w trogim
wztahu gegim totiž na obor ducha,__morálky & politiky
wyswčttj podstatu Bežskan, lidskau a občanskau, tui;
uegen že ničehož nám neodpowidagi, nýbrž ani otázce
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naši nerozuměgš. Uplraglce tagemstwi náboženská u
silugi ge tagemstwimi Deismu, Atheismualllaterialismu
nahradili, gešto se stolu-ate tíže přigmauti dagi, než „.
čení naše o pádu člowěka a o wykaupeni gebo.

Společnost náboženská kráčeti bude cestau ginau
nežli měš'tanská , ona podobně gako mistr gegi promění
Se slawně w pramenu i w symbolu swe'm; ona ale
nezmizj na wždy, nebo má základ swůg w žiwotě ne
skončeučm. Náboženstwi křestanske' ugalo se wskrý
šich podzemních a katakombách, proniknuwši zemi roz
prostřelo se W chrámich, zde za tři sta let uwězněnau
maudrost wyprosliwši rozhostilo se po městech a kra
ginách a opanowalo zponenáhla Weškeren okršlek swě
ta. Za dnů našich ustupnge zase nazpět, opauštěgic
welike' haufy wraeuge se w chrámy, z nichž ubere se opět
do skreyši podzemních, by odtud k žiwolu nowe'mu po
wslalo. — Widěl gsem Jerusalem illim: nedalekoJor.
danu, wkragině zázraků mezi starowěkými zříceninami
slyšel gsem u Božího hrobu rozličné sekty chwalozpě
wy prozpěwugjcj ; u břehu Tibery mezi mohylami Cae
sarůa kryptami mučedlniků přítomen gsem byl hymnám
na hrobjch apoštolů; i cítil gsem,eo wkřeslanstwimě
nitedlne'ho gest a co wěčne'ho. Geden pak obraz se mi
zwláště Wpaměti zachowal. Giž se k wečeru schy
lowalo, &nastáwagiei saumrak zastjral zponenáhla fre
skomalb)r na temných klenuljch ; gen některé tahy štět—
ce Michaele- Angelowa W poslednim saudu geště se
mihaly; z těch po sobě zhášenýeh swie wznášela se
zhůru lebaunká pára, přirozený obraz žiwota, který
nápodobně co pára pomigi, a protož w pismě sw. k
dýmu se přirownáwá. Kardinálowe' leželi na kolenau,
Papež nowý Pius VHI, genž blizek byl smrti, ležel před
tjmž oltářem rozprostřený, kdež gsem před několika
uedělmi předchůdce geho Lecha XII. widěl. Pláč Je
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remiáše proroka nasledowala kagíci modlitba, po roz
lehlých sinich w tichu aw temnu zaléhagic. Řim kře
s'tunslsýpředstawowal se mi we swých pamětnostcch;
ale místo oněch wclmocných l'apežů swrhugjcjch krále
s trůnu, ležel tu biduý, wěkem sešlý kmct, dnau zlámaný,
zwěslugici konec one' sláwy swčlske', kteráž druhdy spo—
leCnosLlidskau šlechtila. S nj wybledla gsau mistrná
djla umělecká po stěnách napolo opuštěného Vatikanu.
Dwognásobni téžkomyslnost progimala diwatele. Řím
swateho Petra, s]awici smrtedlný bog Kristůw,swůg
wlaslnj slawíti se zdál , o nowe'm Jerusalémě ta sama

slowa opětugic, která o starém Sionu wyřčena proro—
kem: „Quomodo sedet sola civitas ? Viae Sion lu—

genl, eo quod non sínt, qui veniunt ad solemnilatem.“
'l'olo wšak bylo gen proměněni, nikoliw skončení.

Náboženstwi křcsÍanské nawráti se opět do tmawých
sklcpu starobylých chrámů našich, ono sstaupi dohro
howe geskyně našeho Spasitele, zde rozžhne pochodní
swau k slawnému dni nowc'ho zkřišenise pozdwihnauc
& gešlě gedeukrále twář swěla promění. —-

Biblické rukopisy, které slowutný cestowafel Bruce
míře)/pie a 70Jíbyssínz'z' sebral. Tyto rukopisy w Lon
dýně prodány byly, totiž:

Přeloženi aelhiopské starého zákona auplne' až na
žalmy, které Ludolfem byly wydány, s knihau Enoch;
kteryž exemplář gest geden zoněch tři známých exem—
plářů této knihy.

Kniha Salomon do rozličných nářečí přeložena se
Zwlášlnim slow/nikom pro každé přeložení.

Čtyry ewangelía w gazyku zethíopske'm, dWa e,
\'empláře.
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Známau Kronikuo Axnmě, obsahugící příběhy kře.
stanske' církwe abyssinske'.

Starý, welmi wzácný rukopis na papíru, týkagícj
se Gnostiků okolo gedenáctého století sepsaný. -—

Slowo o klášteřích & náboženských gednotách.

Z stran;r klášterů gsem igá wašeho mínění. Gsaul
wýborne' ústawy, gake'ž se ne tak snadno shledagí; &
nimi uschnau cele' odvvětwí učenosti, & cele' kraginyw
pustiny se obrátí. Gak Welice bych sám sobě takowý
klášter žádal! \'Volenectwí Mainské sekularisowalo tři
kláštery k prospěchu university, a po desíti ]e'tech
pozůstulo z důchodů sotwa tolik, co gediný z oněch tří
míwal. I wím z dobré ruky, že se po reformách ío
scfínských gmění 80. millionů rowně tím Způsobem
promrhalo. —- Zahuhili slepici, která zlate' wegce nesla.
Konečně, kdo chce k cíli, musí se chopili prostředků.
Neustále slyším hlásati, že se pádem oltáře sesul itrůn;
wšak nikdo onen wzdělati nepílí.

Protož, zachoweytež ústawy, ktere'ž semenišlě
byly duchowních pastýřů, k potěšení, k wyučowání,
k pěstowání nábožnosti zřízeny. VVzdělati bychom ge
měli , kde gich wíce nestogí. Dokawád ono theoreti
cke' slowo se neuskuteční, gest pozdwižení bud' gíž
zde, nebo přede dweřnli. (Šesti-ťwelmi těžke' gakoži
potřebné nowe' zrození člowěčenstwa ; nowe' zrození,pra
wím , neb ginák nemohu nazíwati zewruhnau proměnu
Wšech giž od dětinstwí nám wštípených idcí; nám, 10
gest, ne mně a wám, nýbrž pokolení, které we škole
Yoltairowě & giných lehkomyslných spisowatelů wy
cwičeno bylo. Odtud beran počátek wšeckyr ty zmat
ky a odpory, odtud wěž Babel wc Weškere'm swětč,
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oduul i onen pomysl na wyzdwižcnj klášterů a zrušení
cm?/mtnáboženských . . . i\do gest ten obskurant,za—

umělec, iesuita, genž tento list psátí mohl? ——Odpo—
wětl'. Protestant , Johannes z Můllerů, nesmrtelný dě

gopisecšwegcarský. \Viz geho: „Sii mmtliche Werke,
Tiibingen 1311, díl 6. str. 369.

Z Kowářowa 18. čerwna 1832. Wčera wden
ncyswětěgši Trogice Boží přigimal se wzdegšim chrá
mu Páně mezi kázanim &oběti mešní dwaclcitiletý Israe
líla swátosti křtu wlůno katolické cirkwe. An se ob
řad tento wenku málokdy widá, & památka založeni
chrómu Páně práwě k tomu dni padala, shromáždil se
náš pobožný lid W počtu přehogne'm kslužbám božím.
Ale neble snad chlém zástupu, kdoby swe' cesty 11—
lnřimněbyl nežehnal; neb po skančeném křtu II při..
lomnosti p. W'alne'ho, Pána na Zahrádce, a p. Frant.
Saurhy, kniž. purkrabího na VVorljku, pronesl wel.
p. Jan Kalbáč, farář tamní, slowa o blahočinností naše
ho sw. náboženstwi, newim zdaž důkladněgi či srdečně
gi. Přípominage nowě-křtěnému obecný předsudek:
.,ÍU'lC'lLý;zd ncnj křeslanem ani židemf“ skládal mu

OlCO'WSlšypowinnosti w nowu přegate' na srdce. Po—
lmuti tau promluwau bylo obecné. Nebyll to ryk &
pláč zbuzený prowšednělým naráženim na „opuštěné
zur/07151!a sirotky ut?ačené“; nýbrž křtěnec, úřadnici,

poddaní, mládež nedospělé &wšecken zástup rozplýwa—
lí w tichých slzách, blahoslawice se , že gim milosti
boží dopřáno W swětlu prawe'ho náboženstwi kráčetí,
olmowugice spolu předsewzeti, šlepěge zakladatele &
dokonatele wíry naši wěrně nasledowatí. Blaze už 0
smlč,kde se slowo o Křjži tak otcowsky rozsiwál

F. S.
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Z Prahy. Dne 19. Čerwna zwoieni gsau od
zdegši wysoce důstogne' melropolitánskc' kapitoly za ka.
now/niky: welebný pan Aloys Jan Renner, knížecí ar.
cib, \'ikář aNotár ičeslný děkan Šenfeldský pro kathedru
německau, na místo wysoce důstogne'ho pana Karla
Hanla, biskupa Králowéďlradeckého, býwalého kapitu
lára a c. kr. slawne'ho Gubernium skutečné rady.

Te'ž welebný pan WVáclawČechorod Pešina, farář
Blučinský na Morawě, pro kalhedru českau, místo wy.
soce důstogne'ho pana Františka de Paula Pištěka, bi.
Skupa Tarnowskc'ho, býwalc'ho knížecího arcibiskupské.
ho Suifragana, generálního vikáře a kapitolnjho děka—
na Staroboleslawského.

Na uprázdněná misto cis. král. guberniálního ra
dy w zpráwách duchownich, powýšen gest od Geho
cis. kr. Milosti wysoce důstogný pan Wáclaw Wi
lim WVáclawiček,kanownjk Pražské metropolilánskc'ka.
pitoly, doktor W bohoslowj na universitě Pražské at.d.



ČASOPHS
Pro

KaúolickéDuchowenstwa.

\V y (l á w á n

přispiwánjm

mnoha duchownjch :) učených mužů

od

Knjžecj Arcibiskupské Pražské Konsistoře,

Pátý roční běh.

Swazek třetj.m
W Praze, 1832.

W" Knížecí Arcibiskupské knihtiskárně.



nár-m Ú'omyáfsu' rá zalov wczšzz—Tr.

Veritas esi dulcis nl mnam; qunndo dula-is,pasci1; quando
amarn, cura! .

S. Augustinus,

Qnid Í'orlins desidernl anima, quam verílatem?
[.00 X".



LPOGEDNÁNL

!. Mrrwé moře.
JOd Fr. . Slámy.

v? prwnj knize Mogžjšowč *) čteme, že kde

nyni gezero aneb moře mrtwé ležj, tam geštč ].
iZiUO.před nar. Páně kragina bylo rozkošná, &

\všeelwgnko rág Hospodínúw a gako Egypt(Ny—
lem) swlnžowanň. Pět měst stálo W anrodném

údoliSiddim,giehž gména podlé zpráwygsau:
Sodoma, Gomorrha, Seboim, Adama, Bala neb

*" Moqžjšnw žiwot se klade wobec na rok 1500. před nar.
P;'ou—'„llmnérůw podn as (10 l. 980. , I-Ierodolnw do 1. 4-14. ,
Dimlorůw (ze Sicílie) ns do 30. Strabo kwell asi 50 let po nar.
Pilná, '.lueilns &Plinius teprw okolo 50.1. po nar. P. žiwi
h_víi. \\(šk těchto Slnrcn, genž nám omoři mrtwem někte
1'_\('llzpráw udělugi, widčlo mi se lřelmnwesti, abychom po—
\\;“<:|;]ee ge wsecky gen gako swe'lské anel) lidslnšprnme
n). stupeň gegích hodnowčrnosli uwážili mohli. llomór ln
Slo'.:j ;n'ei na prázdna, nepodáwage, dle mého wědomj, o
clon-enom gezern nižádné zpralwy; aby pak nezuhálel, staniž
se aSpon ucitelem () nesmjrné wěkowiIOSli Mogžjšowých
zprz'lw. Gesti Mogžjš, bud' si proti tomu cokoli namjtáno,
neystarsj až potud známý dcšgopisee swěta; a zpráwa geho ()
?.niku mrtwého moře gest neyhližšj. Žádný národ na swě—
(a neměl tolik přjeiny, powc'šsli slin-ew neporušenosti neho
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pozděgi Segor. [ lesy tam byly, a wnichmno
ho slzudnic klegowítých neb smolnýcll. Do té
krnginy slčhowal se Lot po swúru swých pastý_
řů s Abralmmowými, :) bydlil W Sodomě. Lidé
pak Sodomš—Ljney'horšj byli a hřjšnj před Ho
spodinem přjliš; až ihřjch ta'/\“ se obtjžz'l, že
před Harpodina geho křik doléhal, a Pán nena—
prawitedlnost gegich zkázau, wšem wěkůmapo
holením wýstrnžnau, pokutownti ustanowil. -—
Abraham poznal , gako přítel Hospodinůw, So—
domň nasldwagicj sand, :) gsa muž podlé srdce

Božího, tedy také neyčistšj láskou k bližnjmu pro—
nilcnut, nemohl nepi'ímlauwati se pro sprnwedli—
Wé w Sodomč za ma':le celé. Hospodin, plnlá
sky, slilmge , by deset sprnwedlíwých w městě
bylo, celé Sodomy ušetřili.. Ale nenalezá leč ge—
dnoho. „A ten geden,“ dj Stolberg, „gest Při
tel Alwalmmůwf“

„A Buh se i na přátely swých miláčkůw (gsaul
také dobří) a na gegich přimluwu, dokud whříš
něm :) smrtedlném těle putugi , djwá; čim wíce
gegiell přimluw šetří, když geg th'zřj Wtwář spa—
třugjí'“ —- li Lolu tedy, nechlěge sprawedliwé—

wnlí , a žádný národ ge „kc-.tak neporušené neuchowal, ga
ko národ Blogžjšůw. Mezi 'lu'mi ])owěstmi nebylo ale tomu
národu žádných swétčgsjclx nnrl ony, genž se Abrahama., ge
gich praotce týkaly. Protož mluwi l\Ingžjš,l)yť sw. Pawel
ani nebyl napsal: Hada y(mqq ÚHMU'UIGOQ,o mrlwem
moí-i, gnkn by u něho ])r'ed gcho zLázau , i po zkáze,
i mezi clslenjm ohně byl Slill; a proto také gebo slowa ani
ndlmmými zprůwami, gichž arci nu slě'Slj neuj, nemohla by
w pochybnost uwedena býti.
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ho s nesprawedliwými zahladiti, poslal Hospodin
swé angely, aby geg z města k saudn dozralého
wywedli. Péro, třesauc se mi w ruce, nechce
anačili Ol'laW'IIOSÚ,kterouž Sodomité na andělích,

m mládence pokládaných, páchati zamýšleli. Ale
slepí nn dušjch oslnuli nyni též na těle, aby Lot
swé hosty poznal, aze Sodomy prchnul. i.\před—
ce,mčslskčmu pohodlí giž nawyklý, gen donucen,
lm z: ruku wyweden , pomstě nešlechelnosti
ucházel. Ano choř geho ohlédší se (wrzltiwši
se) w solný sloup se obrátila.

Kdyz pak .rlunce wzešlo nad zemj, tedy
I.luspodindštil na Sodomu a Gomorrhusirau
ezohnčms nebe, a podl/vrátil méxta ta a wše
cku z-vůkolkraginu a wšecky obywately těch
měst, i wšecky wěci zelenagjcj se na zemi.
lwidčl tedy Abraham údoli Síddim, gako rág
llospodinůw swlažowané Jordánem, widěl také
pýřjz něho na druhý den wystupugjcj gcko dým
/. pece, iznal radu Božj o wywráceni Sodomy.

Takowá gest prwn'j zpráwa o dotčeném ge—
zcru. Ohnčm nebeským se klegowité studnice,
domy ze smolného kamene a zem smolná pod

m-odnauwrstwi zanitily, a údoli weškeré, wy—
llOl'Cll'illlSpodni wrstwy zapadši, powolilo Jorv
dánskému sléwadlu, menšímu tam prwé gezeru,
sc rozšiřiti.

Asi pět setlet po Mogžišowě zpráwě činikni—
lla Moudrosti *) zmínku o témž údoli w tato slo—

+ ) 10, 6. 7.
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wa: Maudrost sprawedliwého od hynaucjchbez
hožnjkůw wyswobodiln utikagiciho, když „festu
po-z-ml oheň na patem mění, gegichžto neš-le
cheknosti na oswevdc'enjgeštč pozůrtáwá zpu
stlá země kauřjcj se, a časem ntiItým *) o
woce magjcj stromowé, a. newěřjcj duše (ženy
Lotozm) na památku slaup solný stogjcj.

Geštč o čtyry sta let pozděgi přičítá prorok
fizechiel ***)podwráceni Sodomy pýše, .rytosti
chleba, hagností, prázdnosti (zahálce), a ne
pmlcíuj ruky nuznélnu achnde'mu, takže (zbug
niwši) pozdwihla se a činila neprawost před
lbupodinem, az gi odňal. I wyhrožuge Sa—
mar—ii,že podobné pohanéuj ponexe, gako se
stra gegj Sodoma.

Starši Oněco Jeremiáš mluwě 0 zemi
ldumegské , dj: „BucležzeměIdumegská pustá,
každý , kdož půgde SŘI'MCni, užasne se a sjpě
"Li(cli'zlvitise) bude nade wšemi ranami gegjmi;
sakož podwrácena gest Sodoma a Gumurrha
a okolnj měna geg'; nebude tam bydliti muž,
a. nebude přebýwaii u: nj syn čáru/veka,

Samo pak pismo sw. nowého zákona na de
síti mistech zminku Činj O Sodomě, z kterýchž
gen slowa sw. Petra ,: zde uwcdu: „fl/Hsia

") Bas nebužljk Procházka , wylgludulel pjsem sw. , rozumj zde
owoce „uewyzralé'“ a pod zrnlzm, na pohlcděuj pěkuau slupiuau
toliko pýr'eujmagjcj. **) 16. 48. au. *") 49.17.18.
;. 50, 39, 40. ""! 11. Pon. 2, b'.
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Sodomských a G-omorrských (Bůh.) w popel
obráan podwrácenjm potupil., wystawiw ge
ra“zizxysizřjhagjcjpřjklad tem , kteřj budau ne
šla.-helna čin-iii."

Po takowém swědectwi pisma sw. nemůže
prmvowčrnému zpráWci duši, genluž timto ústro—
gjm (09700010sám Bůh rozpráwj, nigakž za hřjch
ani za powěru pokládáno býti, gestli swé swé—
řencewyučuge, že mrtwé moře \vywrácenjm ne—
šlechetných měst Sodomy & Gomorrhy , skrze
nepostředečnéwkročenj Boží sprawedlnosli znik
:: názew wzalo; že gest asi tak weliké, coby
čtyry města, z nichž dwě zna'menitěgšj welikosti,
stáli, sebe ihogná stáda žiwiti, mimo to geště
dosli znamenité gezero , wypůsobené řekau Jor
dáncm a hornjmi potoky, prostory obgjmali mo—
Idy; že se do dneška w geho propasiech žiwo—
i-islwabud' málo, aneb dokonce žádného nena
chází; že z něho časem wystupugi páry kouři
podobné; geho břehy že gsau pusté a holé; Jor—
dz'mže se don wléwz'n, i že roste na blízku strů—

mnk, nesauci owoce na pohled krásné, ale chu
li nepřigemné, a llazche wnitř spráchniwělé,
slowem že celá ta kragina smutné & hrůzyplné
slapy Boží sprawedlnosti do dneška swětu na
\výslmhu okazuge. — Tak asi může s dobrým
swčdomjm a bez bázně powěrčiwosú o tom po—
wuslném gezeru učili; an slegně zněgici zpráwy
pocestných, o gegiehž hodnowěrnosti není proč
pochybowati, wšecko potud dotčené (bud' že we—
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směs z pisma sw. newzaté) sauhlasně twrdily.
Tak asi, Pokudž mne dosti wěrná zmládi Pamět
neklame, omrtwém moři we škole iw kostele wim
se \vyučena býti. A bylolihy pak, což proto
nepřipauštjm, něco méně důkladného mezi těmi
na zpráwách Pocestných založenými sadami; l'iy
lalihy i powěra — gegimž ginák wěčným se wy
znáwám býti nepřjtelem — zdá se mi přede, že
by Čechům tak malé škody přinesla, gako po—
wčra Arabů, že gest w Čechách 11sw. Jana pod
skalau kámen, genž se pilau řeže (gakož skuteč—
ně gest,) gim uškoditi, aneb prospěti může.

\Yšak gen až dotud směli duchowni zpráw—
cowé tak učiti, nebywše lépe poučeni, a tudy
také, podlé neylepšjho Wčdomj gednagice,swých
swědomj neobtěžowali. Nyni to přestáwá. Ce—
stugjcj Angličan Clarke wyprawuge wšecko ginák:

„Mrtwé moře , prý, gest gezero nel) kalnha
asi tři mile dlauhá aněco přes dwč široká, nimž
řeka Jordán teče. Zatopuge místo, kde stály
města Sodomu a Gomorrha, o nichž starořecký
spisowatel zaznamenal , že třesením země a wý-
razem podzemnjho ohně, neboli deštěm hořící
síry zkázu Wzaly. Gezero gest také paměti ho—
dno množstwjm smolne, po něm Plowagici ho
řawélálky, genz se Asfalt *) gmenuge, ahorko
stj podzemní se \vypařiwši, po wodč splýwáf“

*) K Wuli krátkosti budu tento Acqua/(mg, bilumen, Erdharz,
neZnuge le'pšjlm wýzuamu., smoljnem gmenowati.
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„Na wrchu nám zdálo se moře tak blízko,
ie gsme se k němu myslili W krátkém čase do—
stali. Geště blíže zdála se nám gedna hora na
geho západním břehu, podobná wrcholi hory Ve—
suwu, W níž také patrně se rozeznáwal otwor
do gegí wnitřnosti. Ale gsauř přes zdání wzdá—
lené.“ (O klamné zdání! snad i ten zdánliwý
otwor sopky byl pauhým klamem? A předce, ač—
koli wzdálen, rozeznáwal se olwor patrně. A
gak pak se přeswědčil o wzdálenosti? Auzké me—
ze gebo cestopisu mu nedowolugí, cestu ažkmrt
wému moři a kolem něho popsati). „Po—wětrnost
byla welmi čistá a průhledná ; ale nespatřili gsme
žádnýwystupugící kauř, mnozí widěti se
prawili. Wše wůkol něho byla wznešená weli—
kost; geho welebné Wůkolí dobře wyhlíží podlé
\t'yprawowání nedalekých obywatelů.“ (Tak se
pOslézp. Clarke ani kmořidohře nepodíwal; ale
ohrátiw se s wrchu k nedalekým obywatelům,
počal z gegich wyprawowání staW mrtwého 1110
řepopisowati! A co mu wyprawowali ti blízcí
sausedé mrtwe'ho moře ?) „Chwčli se hrůzau,wy—
prawagíce 0 geho klamném lákání a smrtícím ú—
činku. Krásné owoce roste prý po geho březích,
ale gak se 110kdo dotkne, rozpadá se w pracha
OŠlíllWýpopel.“ (Tak, co kniha Maudrosli, málo
chybí, přede třemi tisíci lety wyprawuge, na to
swtÍ-dčígeštč do dneška nedaleeí obywatelé mrtwč—
ho moře p. Clarkowi, nemagíce za swé wyprawo—
wrání žádného užitku !( čekání , a mollauce se ko—
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likra'utza žiwobylj SWéllO o prawdě swých slow

přeswě(lčili.) „Podlé gegich wyprawowzlni gest
wůkoli gello také nebezpečné skrze potulowa'mj
zljorů (liwokých laupežnikůw. -— Gen náchylnost
k podiwnostem přillmla \všecko to (liwné astra—
šné. Moře lo 'ziwj misto domnělé smrtící moci
miliony ryb, mnoho ptactwa a skořepni žiwoči
chy. Owoce , w němž se popel býti udáwá,gest
gen pouhy" plod přírody; we wodě gebo, gnko
w giné, wšecko splawué plawe; \vše pohraužné
tone; geho páry 0 nic škodněgši, než gako páry
giných gezer. Wúkol něho nesčíslných Arabu
přebýwá. Cokoli glného, (liwného otom geze
ru se \vyprawuge, gest pauhau bógkau; žádné
tam strašnosti; žádné černé , přimosražné skály.
— Starowěci národowé to gezero lépe zunli,ny
něgšj ge teprw pozuáwagjč“

Takowá gest zpráwa, giž nám p. Clarke
podal, a že se iCeclxům dostala, gest wěc slušná,
prawdiwost gegi ohleclati, abychom wěděli,zdaž
pisma sw., .či Clnrlcowy zprúwy, zminice se o
témže gezeru , držeti se máme.

Byloíby sice možno, zwlastnicll slow pana
Clarke nedůwodnosl geho zprz'nvy, gak se k nám
w českém rauclm (lostnln, (lowodili. Diwůl se
na moře gen s wrcllu, nepoznáwá gello \vzdzlle
nost, ale znamená tam přede miliony žiwočrichú
wšelikých, & rozeznz'nvz'npatrně olwor sol)ky na
západním břehu. Geho oč'jm se gewi samz'nkráe
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sa, welebnost &úroda, tak že tam nesčíslných
Arabů žiwo, a hljzcj neb nedaleci obywatelé
chwěgjse strachem, když o geho rági gen mluwiti
magi. Odkud ten gegich obecný strach? ——Ne—

upjramí', že gest We wyprawowánj těch ohywa—
telu mnoho nedůwodného, ale wšecko, co wy
prawugj, mani-':za lež pokládati, gest nemaudrost
mudrce nehodná.

A Wšak tu se nedá nic z důmyslu (a priori)
stawčti. Gen hodnowěrná swčdectwi nepodezře—
lých pocestných mohau okázati, mnoholi máClar
Lowopopsáni prawdy; asmin nanůs žádati,aby
chom wšecky wzácné, a mezi wěřicim lidem až
potud za prawdiwé uznáwané zpráwy o mrtwém
moři za pauhé ])áohory položili, aneb se spíše o
panu Clarkowi domyslili, že mrtwého moře ani
hud nespatřil, aneb newra na křestanstwo, a
hat/gepo půwodnosti a zisku, swět Wčdomě a
schwůhlč nbelháwá.

Pan Clarke prawi Wýslownč, že stařj náro—
u'nwómoře mrtwé lépe znali. Tažme se tedy
spisowatelů starých národu, gak dotčené moře
za gcgich Wčku wyhliželo. Ti gsau mu, an se
na nů odwoláwá, gistč nepodezřelými swčdky,
„ _sfchoWlastuim dožádánjm také učiter nynčg—
sich národů otom gezeru. Gim w čele stogi Stra—
ho, bezpochyby onen starořecky" spisowatel, na
nůgž spisowatel dotčené zprzíwy naráží.

Geho zpráwa znj česky, podlé Wýkladu
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wšemožně wěrného takto: „Gezero Sirbonis *)
gest Welmi weliké , tak že geho ohgem někteřj
na tisíc honů (gaďwr) kladau. Ležj podlé břehu
morského něco přes dwě stě honů na dýlku, agak—
koli přehluhoké gest, nemůže se w něm niz'á
dný polápcč pro tjži wody potopiti; an to—
nuw po pupek, čerstwě nad wodu JplýbUá.
Gest pln smoljnu, kterýž se W neurčitých časjch
a s sikotem, podobným waru horké wody wkot—
li, z wnitřni hlubiny gezera wyřinuge. An se
to děge, klene se takměř'wnitřnj hladina wody,
herauc na se podobu wypauklau. Mimo toto
(smolné ldi) wystnpuge množstwi popelnjch čá—
steček u welkém kauři, gichž sice u \vystupo—
Wáni nelze spatřili, nicméně tim se přede obge
Wugj, že na střjbrné, měděné a na každé, Wygma
zlatau, uhlazené nádobě se usazugice, gi zre—
zugj. —- An nádoby sem přinášené přirozenýlesk
trati, znanienagi tudy pogezerni obywatelé, že
čas prýštěni smoljnu nastáwó, &chystagi sek toa
mu cili na pramicich z prautj spletených geg ]o
Witi. Nenit smolin wlastně nic giného, leč zemni
hmota, horkem wyškwařená, genž řjdne a se
rozsazuge, pozděgi ale chladem gezerni wody
opět se wpewné a spogité tělo sesazuge, odkudž

*) Zde se dopaušlj Strabo nesmjrného omylu, smčuiw gezcro
Sirbonís, kleréž před easy pmpukhnnu mezi Ostrakinau &
horau Kasíckau do siředozomnjho moře teklo, sdaloko zná—
mčgsjm mořem mrlwým.
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nemůže ginák, leč ostřím zděláwán býti. Tato
pewná hmota pak (dle wodnj powahy, o kteréž
gsmc giž podotkli) splýwá na swrchku gezera,
načež sobě ohywatelé, kolik gen mohan,slo—
wugiš“

„Tolik můžeme o powaze smolinu říci. Po
sidonius wyprawuge, že prý gsnu ohywatelé po—
gezerni tak powěrčiwi, zažehnáwánjm a čárám
odunnj lidé , že moče &giuých smrdutých teku—
tin užiwagi, gimiž tekutý smolin, aby se usadil,
kropi, ateprw pozděgigeg zděláwagi. Gestligen
moč přirozené sily k tomu ssedáni do se nemá,
gnkož vxjdáme, že se u některých lidi kameny
wmzlzdrúch usazugi :) zlatokrásnik (2006602052271)

z moče pacholat se hotowi. Že se pak smoljn
zrowna W'středu gezera prýští, děge se welmi
přirozeně; an se wrchowíště a plnost smoljnu
pm'nwěw středu nalezá. Poněwadž se ale prau
děnj ohně W gezeru dle neurčeného geště řádu
stňwů, wyplýwář, že i wyřinowúnj smoljnu bez
řádu a w neurčitých dobách státi se musí.“

„\l'idjt se pak z mnoha známek, že gest ce
lú ta prostora walne'mu podzemnjmu ohni wysa—
Zena. \Vedlé Moasady se okazugj některé drsnaté,
xeela opálené skály; na mnoha giných mistech
mděti ohněm wypálené slůge; zeměnaskrz twe
ru p0pelnjho, skály skrápagici smolau; wařici
potoky, gegichž nesuesitedlný pach giž zdaleka
(tiliti, a semotam po různu stogici spustle' dědiny
(městečka,) tak že se člowěk gen s těžkosti udržj
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neuwěřiti tomu, co se od pogezernjch ohywate—
lů wyprawuge. Stálot, prý, W okresu gezernjm
třinácte měst, gegichž hlawau Sodoma, kteráž, gakž
se z gegich pozůstalých Sulin geště poznáwá, asi
Šedesát honů w obgemn měla. Na to, prý, nasta
lo zemětřesení, a praudowé podzemniho ohně,
wařici wody, síry a smoly náhle wyraziwše způ—
sobili nyněgšj gezero; města ale buď že se pro—
padly, aneb ohywatelu, kolik gich uprclmauti
mohlo, zbawená puslly. Eratosthenes se domní—
wá ginák. Má za to, že celá tn kmgina gediné
welikégezero býwalo, gehož weliká část nená—
hlým wywyšow'f'mim půdy (nad Wodau) Wpew
nan zemi se proměnila, :) tudiž že gen malé ge—
zero ostalof“

Zde gsau wšecka slowa Strabonowa o mrtwém
moři. Nestránný čtenář necht sám rozhodne,da—
lekoli zpráwě Clarkowč přegi aneb odporugi: gá
ale dage tomuto Řeku za odstaupenau, uwedu
nyni Latinika, () něco staršjho, :) sice Diadora
Siciliamkého , aby cokoli o gezeru slaném wi,
upřímně powčdčl.

Pilný tento Sicilian \vyprawuge w swédru
hé knize W 29. oddčlenj, přiSedW na Araby, o mr—

twém moři takto: „Magjl (Arahowé Nabategštj)
také gezero, genž smoljn plodí, zkteréhož wel—
kých požitků Gezeroto gest asi pět setho
nů dlauhé a šedesát široké. \\oda geho gest
smrdutá & hořká, tak sice, že ač se do něho

welilcý počet řek (potokůP) wléwá, gegichžto
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wody gsau wýborné, přede geho smrdutý pnch
wšecky nakazí, :) rybičky an iz giného žiwocvi
cha wodnjho se tam newz'dj. Každým rokem
splýwá smolin po wrchn gezera wobgemu d\vau
aneb tři giter. Onen obgem nazýwagi turem
(býkem) & tento teletem. Tato smolná Po W0—
dč splýwagici hmota wyhljži zdaleka gako 0
slrow. Předzwjdář se wic než na dwadcet dní,
že se počne smoljn prýštěti, nebot wystupugj na
kolik honů kolem gezera husti Wýparowé, genž
zlato, stř—jbroa měď kali. A wšak wra'ntj se těm
kowům opět lesk, gak míle se smoljn roz—
ptýlí. Gindkř gsau mjfta pOgezernj wclmi
ncszlrawá, i lidé tamnj churawi gsau akra't
L-ňhotužku.“ —- Srownáwá se tento starý swě—
dek s p. Clarkem? —- A w stegný smysl m]uwi
mezistarci také Soljn JOIEf, Galien iDioxL-o
ridvx, gichž slowni swědectwi uwáděti izby—
tečno i nepřigemno. Gedinému Tacitowi do—
wolme geštč promluwiti (C. Corn. Taciti histo—
ria lil). V. de rebus iudaicis.):

„Jordán se do moře newléwá; ale proply—
nuw bez ugmy dwě gezera, w třetím Wázne. Gest
to gezero neymjrného obgemu, *) téměř moři
podobné, chuti hnusněgši (porušenčgšj), “) zá—
pachem pro obywately obtížným až umrtwugi—

*-'“"*')Žádný thr ge nezčeřj, a ryb ani ptac
twa wodúm uwyklého netrpí. WM) Negisté wo—
.—
'\ . u . 
; .Tmmonso ambitu. ) sapore Corruptxor. ***) pestlfer.. 'o

) Neque pisces aut suetas aquis voTucres patitur.
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dy *) zdržugi cokoli se na ně uwrhne gako
pewná zem. Plawci i neplawci se gimi nazdwi—
hugj. Gistými časy wywrhne smolin, gehož lo—
weni , gako wšem umám , zkušenost wyučila.
Splýwál tato dle přirozené powahy černá teku—
tina, bywši kropenjm octa shnělěna, giž rukau
polapiwše, kteřj od toho gsau, na loď wlekau,
kamž bez přispění lidského wtéká, dokud se ne—
odšlěpj. Aniž může železem, aneb mědi rozko
lena býti . . . Tak staří spisowatelé: ale zna—
telowé mista prawj, že se splýwagici smolué
hmoty rukau k břehu pudj a táhnau, a gak mile
na horké zemi a na slunci oschly, sekeramiakli
ny gako trámy a skály r0zkolugj. Nedaleko od
tud luhy gsau, kieréž prý, gindy úrodné a obý—
wané, udeřenjm hromowých blesků M) shoře
ly. Až podnes trwagj, prý, toho stopy,a zem ***)
plodnost potratila. Nehoi wše, bud'že planězroa
stlo , aneb se rukau silo; buďto byliny něžné
(tráwa), aneb kwjlkowé , gak mile k obyčegné
zralosti dosPěge, zčernú a W niweč gako prach
trauchniwj. ***“ř'f)Gai Připauštěge ochotně, že ta

powěstná města ohněm s nebe wyhořela, tuším
též, že se Wýparem gezernjm země moři ; Wzduch

*) W mém wydánj stogj incertum nude ——i nebál gsem se
chybili, čla za Stolbergem, iuoerme uudae. **) Fulmiuum
jactu arsisse. *") Specie solita (podle Slolberga) suše wy
hljžegjc — speciem iu solízam . gakž se obycegnč stáwai?
"***-\) cuncla atra ct inania velul iu cínerem vauescuut.
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w oparu rozlitý' ruší , & tudy slébelni požitkowé
ipodzimnj owoce trauchniwj; an prst iobloha
ge hubif“

Aby se byl 13. Clarke nadál, galc mu ti z
hrobu wywolanj swědkowé mluwiti budau, zdaž
by se byl opowážil naně se odwoláwati? Zdaž tu
neni W nowé lži postižen, že totiž těch starců
gnlgtčžíw w rukau neměl? A přetlce se osmělu—
ge._- galcá opowážliwost! těch poctiwých, dá
\\'110na prawdě Boží postawených mužů nepo—
ltogiti, a na potwrzenj swé zpráwy, gen abyleh—
kowčrnýd1 sná'z oklamal, gcgich wážnosti uži—
Wnti. -— Plinius mladší wyprawuge 0 owocí nám
(Čechům pod gménem Sodomských gablektéž zná—
mém, že na oko pěkně wyhližegic, na dotknutj
w popel se rozpadá. (Slolbergs Geschichte I. Thl.
s. (M.)

Tuto gsem uwedl swětlky, lcterýchž sobě p.
Clarke sám žádal. Mrtwi gsance a na řigi kriti—

ckého mudrctwi netrpjce, aniž zas powčrčiwosti
mnišskounepáchnauce, w podezřelost strannosli
gislč skrze mrtwé moře newhěhnau , & gsauce W

rukau učeného swčta , Wšudy se před sand po—

slawi, aniž mne kde ze zlomyslného ginačenj
swého smyslu winiti bmlau.

Po wěku těchto pohanských spisowatelů sta—
lo se mrtwé moře swělu daleko (lůležitčgšim,

než gest kdy před tim býwalo; a bylo by to o
prawdu mezi (líwy k počítáni, aby hned za Pl“
wnjch křeslanstwi wěkú gezero to od wčřjcich i

Časopis p. Katol. Duch. V. 3. 2
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newčřjcich slegnau pilnostj ohledáwáno nebylo ;
aneb aby se nám zpráw o tak důležitých wě
cech nemělo dostáwati, nimiž pohané při weliké
lhostegnosti celého toho předmětu oplýwali. __
Protož gako Jan Zlatonstý bez bázně w Homi
lijch swých na mrtwé moi-e W blízkém Byzantu
se odwoláwal: tak miwala křeslanská Ewropai
po wšecky pozdčgšj wěky mnohé zwčdače těchto
stoP Boží sprawedlnosti, dostáwagic od nich we
zdy nowých o staré prawdě swědectwj. —
\Věci důležitost tomu chce, abychom itěchto
hlasy wyslechli.

Zpráwu Mandiwillowu Čechům 7.geho cesty
kolem swčta dosti známau, pominu , a gen wy
prawowňnj oněch katoljků nwedu, gežto i Pro
testanté uwádť-gj , ne žeby takowj byli wíry. ho—
dněgšj, ale že gsau k důkazu mé nestrannosti
méně podezřelj. W'šecky pak ge nalezúm giž
swedené W spisu p. Bosemniillera, *) pustě znich
neyprwé k slowu Thevenota , genž dj: „Žádný
druh ryb se w tom gezeru nedrží, pro neoby—
ňegnau slanost geho wody, kteráž, dotknem—li se

gi, gako oheň páli. Doplngi—liněkdy ryby zře
ky Jordánu tak hluboko, rychle se olirátiwše,
proti wodě plowan; pakli ale přede některé prud
kostj wody do gezera se wpudi, na mjstě pole,

') Das alle und neue Morgenlaud, oder Erl'a'ulernngen der hei,
]igen Schrift von E. F. K. Rosenmiiller Dr. der Theol. und
der morgeulandischen Litteratur, Professor zu Leipzig 1818.
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mg. Na tři hodiny w okoli (netušim, že by
myslil okoli celého gezera) neni půdy wzdělané,
nýbrž gest s soli a popelem smjchána. Slowem,
dlužnof wěřiti, že na této gindypřerozkošnékrav
gině zlořečeni Boží těžce leží.“ Thevenols Rei
sen 1. Band S. 194.

Předůležitau zpráwu nám ale uděluge cti &
wíry hodný Árvieux z roku 1660. Pátrage po
sulinách pohořelých měst , přišel s Araby k mrt—

wómu moři. An tito hiubokost wod kopjmi
oknušeli, gel on se swau družinau až k sa
mému místu. I nalezl, že se W obgemu (iwau
set slřewiců skutečně sutiny ns tři střeche nad
wodnu okazowaly. Sestáwalypak tyto zříceniny
ze spálené morské pěny (Bimsstein,) genž se tro—
lila. Arvieux se také domnjwal řadu slaupů ro—
zeznámiti, kteříž gsauce w kolmé postawě poto—
pcni, zdáli se gindychrámowu bání snášeti. Bo—
dnnw do gednoho z nich nožem, odlomil kus &
wzal ssebau. Byli wně bílý, \vnitř černý &uhle
křehčegšj. Na..-šeltaké černélesknaucj se kameni,
genž třeno, nepřigemnč páchnulo. --- Merkwiirdi—
ge Nachrichten, 2 Bšinde. (fie tyto Arvieuxem 0
hledané sutiny i wdáwnowčkosti za ostatky pro—
padlého Pětimčstj pokládány byly, widěti zTaci—
tai Josefa Flavia, ač proto negistjm, že gsau
to skutečně tyto zříceniny.)

Vulney dj w swém cest0pisu do Sirie & E—
gypta (I.B. S. 239.): „Smolnj gezero gestw celé
Palestině gedinké, kdež nižádného žiwočicha aniž

Fl?
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rostliny k nalezení není. Newidí se ani zelenoin
na geho březích, ani plowání ryb w geho wo—
(lřlClt. Mezi bágky ale náleží ona powídka, žeby

puch wůkol něho tak smrdutý &gedowatý byl,
žeby přes něžádný pták beze škody letěti nemohl.
“7ídngí't se nad ním wlaštowky pro wodu lítati,
giž W zobáčku k stawůní hnizd nosí. Prawá pří
čina, proč se ani rostliny ani zwířete W geho
wůkolí nedrží, záleží w ostrosti a slanosti geho
wody, W čemže morskou wodu dalece přowýšu—

ge. I země kolem něho gest takowauto ostrauso
lí obtěžkána, &protož žádných rostlin ploditi
nemůze. Sám wzdueh pogínwge tuto sůl, a přes
to množstwí sírných :) smolných částeček , k ži—
wení rostlin neprospíwá, a odtud pocha'zj onen
pohled M'ěčnčsmrti, genz celé gezero obklo
puge. Ginákt ale wody geho slizowité negsnu,
nýbrž gasné, a gokož při ustawičném rozsazo—

wání soli ginzilc nelze, také neshnilné. Půwod
této koPaniny není těžko wypátrati, nebot na gi
hozšpadním břehu gsau solní doly. Nalezářse
na těch březích také zemní smůla, knsowé sírya
gistý druh smrdíků (Stinksteine), genž tření ne—
přígemně páehnan, gcko smolín hoří, gako bílý
alabnstr \vyhladili a k dláždění dworů užíwati
se dagí.“

Tuk saulilasně mluwí pocestní, kteréž pan
Rosenmiiller W dotčené knize uwedl. Nebylot
b_vgin) proti panu Clarkowi zagisté žádného wíce
s“ ědka třeba připogiti. Než prawda a nábožen
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stwj weli, aby zgegich sad, kde to možno, nic w
pochybnosti nezůstalo. Protož uwedu geště ge
dno swědectwj, kteréž pro důstognOst & zname—
nitosl osoby, která ge skládá, pro Wčk, w kterém
se skládá, pro swau na každau částku důležité
xx-čcise wztahugicj obširnost apro přjgemný sloh
.;„lým práwem k naši otázce za klassické může

POWÚŽONVE'HIObýti. Gestil to býwalý ministr fran—

muzský, učenců tamních Veterán, dekan Pařížské
Akademie, nám geště spoluwěký a swým osudem
i duchemwEwropě na slowo wzatý p. Frant.
(jh (.LLea.ubría nd.

Giž wswém krásném spisu ]Vlučedlnjci, &—
uel)muj-téz;th křesř. náboženstwjď) —- gegž,
0 by některý zaswěcenecMusy křeslanské i nám
'Jechům podal! —--WIII. djlku Wknize 19., str.
177. pěkně na powahy mrtwého moře naráží. A
wšak odstupiž! zbásnj, bud' že sebe wic na pra—
wdč spolehlých , swědeclwi čerpati. —-— Pan
('lmteaubriand se wydal na cestu do zaslíbené
země 13. Čerwence ]. P. 1806., a nawšljwil Wpr—
\\ni polowici měsíce Íijgna také mrtwé moře,
h_ywsswau družinau od Betlehemitů wyprowá—
zen, aby laupežnými Beduiny ohrán nebyl. Ny—
nj geg samého nechám mluwili, gak se W swém
cestopisu ***)II. Djl. str. 173. &násled. wygádřuge :

Les Marlyrs ou le Triomphe de la religion Chrétiennc par
Clmleaubriund. Vienne chez Schriembl 1 818.

*) l'linerainé de Paris a Jerusalem et de Jerusalem a Paris
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„—- —- Konečně gsme přigeli k poslední řa—

dě hor, genž údoli Jordánské na západ *) wěn—
Slunce bylo západu blizko, i sestaupili gsme,

aby sobě koně odpočinuli, a gá pozorowal zatim
gezero, údolí a řeku. Gestli řeč o údoli, Před
stawugeme sobě wezdy údoli bud' wzdělané, bud'
nevzdělané. Na wzdělaném widěti obilí, stáda
& dědiny; newzdělané ukazuge aspoň byliny a
háge; a geli dokonce zwlaženořekau, mjwá ře—
ka okliky, a wrchowé, genž údoli twořj, mjwagi
křiwotiny a záhyby, gakowážto wýhljdka naše
oči přigemně bawi. Tu ale zhola nic takowého.
Gestit si třeba předstawiti dwa dlauhé řetězy
hor, genž stegnoběžně bez zahnntj &bez křiwé
ho wýpuku od seweru k gihu se táhnau. Řetěz
na wýchodu, nazwán pohoři Arabské, gest wyššj.
Gest to wýhlidka zopodáli na osm i deset hodin
(lieux); řekl by člowěk, že gest to wysoká, kol
má zed', twarem '1barwau tmm-vohlankétnau hoře
Jura naskrze podobná. Nerozeznáwá se na ge
gim čeřeně žádného wrcholu, ba ani neymenšiho
hrbu, toliko nepatrné zahnutí gest zde onde zna
menati, gakoby se byla ruka maliřowa, genž tu
to rownowá'z'nau linii na obloze táhla, misty za
třásla.“

par F. A. de Chateaubriand, tome deuxieme. Paris Le Nor
_mand 1811..

*) Na té straně, kde p. Clarke otwor sopky patrně rozezná
Wal.
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„Řetěz západní náleži kpohořj Palestinské-»
mu. Nižší a křiwěgšj než řetěz na Wýchodu, li

se od něho také swau přirodau. Předsiawuge
ohromné swaly křjdy apjsku, gežto se brzo swaz
kům zbraně, brzo šatu wypauchle prostřenému a
polním stanům, stawěným na kragi rowiny, podo—
bagj. Se strany Arabic gsau na proti tomu skály
černé, genž swé stjny na wodách mrtwého moře
po dýlce prosljragi. Ani neymenšj nebeský
pláček nenašel by na těchto .rkalách pýřinka
tráu'y' k swé potrawáň Wšecko tam gen-j
zvlast lidu zawrženého; u'še Je zdá wzdycha
(i nad hrůzau a krwe przněnjm, z něhož Am
mun,a Moab byli gfau pošli.

Udolj, těma dwěma řetězy hor zakljčené 0—
kazugepůdu dnu munkému podobnau, z.něhož
wocly dáwno wyprchly; břehy solné nádobu
wyschlau, piš-činy mowité :) gako wlnami zora
né. Zde onde rustau bjdně chatrnj siromjsko
wé (arbustes) na této žiwota zbawené půdě.
Gich linky obaluge .růL, žiwiwši ge dřjw1 a
gich kůr-a, chutná i páchne kauřem. Misto wsí
znamenati zříceniny několika wižek. Středem ú—
doli wleče se řeka bez barwy, walic se bezděky
ktomu mořiwému gezeru, genž gi pohlcuge. Běh
gegj středem písku gen wrbjm a třlinami, genž
gi obrubugi, se rozeznáwá. W'tom třti krege se

* . . . . — .) Le pigs peut 01583“ du mel ne trouverolt pas dans ces [()
chers un briu ď herbe pour se nounr.
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Arab, aby na Pocestného wyskočil a geg olaupil.
Takowá gsau ta požehnánjm iklatbau nebes po
wěstná mista. Řeka ta slowe Jordán, a gezero
moře mrtwé. Zdál se krásně, ale nešlechetná

města, gež wswém lůnu chowá, gakoby geho wl—
uybyla otráwila. Pusté gcko propasti nemal-zau
žádněžigjcj bytností žiwití. Loď gehowlny
nikdý netlač'ila, ***)geho Towné břehy nema.
gj ptáka, ani stromu ani zelenosti, a woda
geho, nesmjrně hořká, gest tak těžká, ženj ney
bauřliwěgšjwětroufésotwapohnaufc Ny
ni rozpráwi náš cest0pis o citech, gacjž pautnika
w Palestině a Wgegjch pustinách pogjmagj, což zde,
gakož k wčci nesměřugici, pominu.

„Sesli gsme s wrchu hory, chtíce na břehu
mrtwého moře noclehowati , a pak se obrátiti k
Jordánu. An gsme do údolí wclzázeli, sestaupli
se naši Průwodci těsně; Betlehemité chystali ru
čnice, předcházegice nás welmi Opatrně. Nachá—

zeliř gsme se na cestě Arabů z pauště, kteří sbi—
ragice sůl u gezera, nelitostnau půlku s pocení
ný mi pro-wozugjo Mrawy Beduinů se počjnagi
pro uslawičný obchod s Turky aEwropčany gina

*) Tu klade pocestný náš poznamenán) nasledugjcj: „Držjm
sc obecného mjnčnj. Uwřdj se, že snad zakladu dost neo
má.“ Nepřeswědcil se pak 1). Cha-teaubriancl očitě o nepra
wcló horennjho mjsta.

ua) Tacitus ('inj zmjnku o lodí, a wsak patrno, že se mýlj.
„') Son eau, d'une ameriume all'reuse, est si pesanle, que lcS

venis les plus impélueux peuvent a peíne la soulever.
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('ili. Dúwagiř swé dcery imanželky prznili, a
škrlj pocestnjka, na gehož toliko olaupenj gindy
přestáwali. Tak gsme po dwč hodiny sbamhit—
kan wruce, gako Wzemi nepřátelské kráčeli, ge—
dauce mezi Pjsčitými náspy podlé rozpuklin, genž
se na zemi, wypálené slnnečnými paprsky, způ
sobíly. Solná kůra kryla pisek, wyhljžegjc gako
zasněžené Pole, zněhož některý zkřehlý chrust
černě ční.

„Náhle stogjme u gezera; praze-jm náhle,
nebo?gsem se ho domnjwal geštč sdělen. býtí.
:Xnišplýchánj, ani Chládek newčštil blizkau wo—
du. Břeh, kamením zawalený, byl horký, wody
senellýhaly; a na pobřezj nic než samá umi.“

.„Giž byla čirá noc. Prwnj, co ssteupiw s ko—
nt-gsem činil, bylo, že gsem wstaupil do moře,
brodč se w něm až po kolena, nabraw si wody
do ust. Ale nelze gi wustech podržeti. Gegi
slanost gest mnohem wětšj, než wody morské,
:1na rtech působj guko silné rozsazenj kamence
(ledkn.) Boty mé sotwa oschlé byly pokryté so—
li. Naše odčwy, klobouky a ruce byly ianže ko—
pnninau méně tři hodin wesmčs obtiženyf“

„O půl nocí gsem slyšel gaký's šplunot nad.
gezerem. Betlehemité prawili, že gsan to témo—
wé rybiček, wyhazngicjch se na pobřeží. Toí by
seWůlmc přigatému domnění, že moře mrtwé žá—
dné žiwé bytosti neplodj, Protiwilo. Pockocke,
byw Jerusalémč, slyšel, že geden missionúř ryby
wsmolném gezeru Widčl. Hasselqnist a Maun—
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drell nalezli na břehu skořepiny. P. Smtzen, genž
podnes w Arabii cestuge, nezhlídnul W mrtwém
moři ani hlemegžd'ů, ani rakowic, a wšak několik
plžů přede tam našel.“

„Pockocke rozluučil láhwíci wody téhož mo—
ře. R. 1778. olmowiwše p. p. Lavoisier, Macquer
a Sage tutéž lučbu, shledali, že setníř té wody
ílólh. a 6 uncí soli drží, a sice 61b. a 4 unce o—
byčegué morské soli, a 3811). 2 unce oné, genž
na dnu moře k nalezení. Posledně opakowal p.
Gordon tuto zkoušku w Londyně, a okázal, že
gest tíže wody sladké k oné mrtwého moře w
stegném poměru, gako 1,000: 1,211; potwrdiw,
že w ní i lidé, plowati neuměgící, splýwagí. Týž
Gordon o ní prawí, že gest dokonale prozračná,
držíc wsobě dle swčtloznanstwí kyslík morský a
kyslík sírný; že wní není nic zápalného, že solí
morskau není napuštěna, & barwy že nemění, ga—
ko barwina Lakmus.. R0zlaučená gewí následu
gící prwky wtomto směru:

Teplého solního kyslíku 3,920
Magnesie . . . . . . 10,246
Drslíku . . . . . . 10,360
Teplého sířičníliu . . . 0,054

wesměs 24,580n3100.,

Tyto ginorodé prwky činí wodu o čtwrtinu
těžší, když auplně wyschnau: wysušené ale gen
na 1800,podlé teploměru Fahrenheitowa téměř
o polowic, totiž na stu o 41.



o mrtwěm moří. 3-17

„Gá mám (pořád p. Chateubriand) nádobu
plechowau, kterauž gsem sám w mrtwém moři na—
plnil; geště gsem gi neotewřel, ale podlé tjže a
šp1ýcháni myslim, že se tekutina o něco změnila.
Mé předsewzetj bylo, podlé nawrženj Pockocka,
nasmliti do ni malé morské ryby, &zkusiti, mo—
hau-1'1wn'j Ale zábawy giné mi nedaly toto
předsewzetj dosti záhy wywésti, a nyní se bogim,
že bude pozdě.“

„Měsíc wycházege we dwě hodiny spůl noci,
způsobil wčtřjk, ale neochladil wzduchu, toliko
gezerem trochu pohnul. \'Wny obližené soli
spadly brzo pro swnu wúhu , a sotwa že o břeh
zapláchly, Truchliwý zwuk wyšel zgezera smr—
ti, gakoby dušené wzdychánj lidu Wgeho wodách
pohlceného.“

„Ranní záře zaswitala na pohoří Arabském
zrowna proti nám. Gezero i údoli se podiwnau
harwau Olio-ily; a wšak i tato skwostná barwa
slaužílagen kprogewenj wnilřni spausty.“

„Powěstné gezero, genž prostoru Sodomy a
Gomorrhy zaléwá, slowe w Pismě sw. moře ]VIrt
wé aneb Solně, u Řeků a Latiniků Smolné, A—
rabůmAlmotanah a Balzar Lot, Turkům Ula
Degnisi. Gá nemohu přin-včdcvitioněm, kteřj
se domnjwagj, že mrtwé moře nic giněho ne
u), než ohniwý gjcen Japky. Widčl gsem Ve
yuv, Sofatoru, horu nowau w gezeru Fuxin
ském,Pik mezi horami Azorský'mí, Mamelím,
bljzkau Karthaga, wyhaslé sopky w Auver—
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gui; wšude gsem znamenal stegné zvlastnu.
sti, totiž: wrchy w podobě nález/vky(trichtý
ře), láwu a papel, výraz?se aučinfk ohně nedal
neuznati. Naproti tomu gCIt gez-eromrtwé
dosti dlauhé, na způsob luku skřiwené, obkljc'e
né (lz/váma řetězy wrchů, geuž 71sobě žádné
přjbuznosti twarem ni stegnorodau hmotau
negez/vj. Nespogugj se také na choboijchgezem,
nýbrž nepřestáwagice sgedné strany obrubowali
údoli Jordánské, až. po samé Tiberiadské gezer-o
se bliži; sclruhé ale strany rozstupugice se, ij—
sku Yemenském gižnč se trati. Prawdaí, že se
tam smoljn, teplé wodya kameni kostilgowé (fus—
lz'orni)na pohoříArabskénmalezegj, ale na pohoří
Judském ničehož gsem neznamenal. Než přitom—
nost teplých wod, sjry a smoljnu nestaci k (loká—
zánj bý'walé sopky. Těchto slow,tuňjm, gest dosli,
že se strany měst wpropasti pohlcených zcela
pisma swatého držim, aniž přirodoskum na po
moc newolage. Ncboi drže se widy prof. Micha
elisa a maudrého Biisclninga, můžet '1přirodoskum
bez ubljženj náboženstwi k wyswčtlenj truchliwé
zkázy zločinných měst sloužili. Sodoma stála na
smolué wrstwě, gakž se 10 ze swědectwi Mogži—
šowa a Josefowa Widj, genž w údoli Siddim 0 smol
ných stučlnicich mluwi. Blesk hromowý *) za-—

pálil propast, a města se prowalila (lo podzemni

') Ale hromnwý blesk do těles elektrických, gako geSt Sillů'
la_ ——nebigc.
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ho ohně. Pan Malte Brun se domníwá - a to
důmyslně —-—že byly města Sodoma :) Gomorrha
stawěny z kamene smolného, &tak že se ohněm s
nebe zňaly.“

„Jakub Cerlms poznamenal, že se do toho
gezera sedm welikých potoků wléwá. Z toho
snudil Beland, že se to moře podzemními průle—
\-.yzbytku swých wod zhostuge ; i Sandy se toho
domýšlí. A Wšak za našich dnů se tato myšlen—
knopouští, a to wyšetřehím Doktora lIalleyho o
\.výparu,což také Shaw připauští, počítage, že se
Jorda'nnemdenně asi šest milionů &osmdesát tisíc
tun wody do toho gezera' wléwá, nebem k tomu
wodu řeky Arnonu a sedmera giných potoků.“

„Giní diwowé, powídaní o mrtwém moři, po
přísnézkaušce zmizeli. “ít se giž, že tam těle
su pewná podlé zákonu swé a těch wod tíže splý—
wnfgí,:)se potápěgí. Smrtící wýparowé, genž,prý,
zhma gezera wystupngí, zřídli giž na pauhý sil—
ní zápach po moři, na kauř, genž wywrhowání
smolínu aneb předchází nel) následuge, &na ml—
hu oprawdu nezdrawau, gakož do se žádná zdra—
noty nemá. ————— Dowolí—li Turci někdy tomu,

aby se některá lod“z Jafy kmrtwému moři plawi—

In,mohlyt by se na tom gezeru gistě podiwné wě—
vi obgewiti. Stařj to moře lépe znali *) než my,

') Kazda-lt se, gako by Clarketenlo cestopis také někdy byl w
ruce měl. :] naň si, piše swan uowau knihu, byl zpomenul ? -—
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gakž se to Aristotelem dokázati může. Takéž
staré mapy geho twar daleko lépe znacv'fc

„Celé gezero až potud nikdo geště neobešel,
leč Daniel kněz ze sw. Saby. Naw ném zacho—

wal wyprawowánj tohoto samotáře wnásledugi—
cích slochb: Že gest mrtwé moře na swém cho—
botě gako we dwé rozděleno, a že gest tam ce—
sta, do kteréž se může aspoň wlétě gen do půl
holemu přebřésti ; že se tam země nawýšuge, 0—
hražugic giné malé gezero podoby kulaté aneb
spiš Wegčité, zaldičené rowinau awrchy solnimi;
w geho pak okoli (toho chobotu) že přebýwá
Arabů bez počtu. Níebur totéž wyprawuge. Až
dostaneme cestopis p. Saetzena, nabudeme bez
pochyby lepšího swčtla.“

„NenitÍ snad žádného čtenáře, kterýby nebyl
o powěstném stromě Sodomském slyšel mluwiti.
Rodi, prý, owoce na oko přjgemné , ale hořké a
plné popele. Tacitus, Josef, Foulcher, roku
1100. de Chartres činí otom stromu neyprwzmin—
ku. Od toho času mnozi wyprawowánjFoulche—
rowo twrdi , mnozi zawrhngi. Amman se snaží
ten uzel na způsob Alexandrůw rozwúzati, apo—
pisuge týž strom gako trnj. Rostlinozpytec Ha—
selquist nepokládá Sodomské gablko za žádné
štěpné aneb keřnj owoce, alebrž za plod sluneč—
ného citronikaf“

„Nacházjt se ho, prawi , množstij u Jericha
w útlolonrdánském a Wsausedstwi mrlwého mo
ře. Prawda, že gest často plné prachu, než to se
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stáwá, gen když se do plodu zahryže hmyz (len—
thredo,)kterýž celý wnitřek w prach obrátj,a gen
kůži w celosti nechá, barwě ničim neubližiwč“

„K(ložby, mage zřenj k lIaselquistu & geštč
wětšj k Linnéowi, tuto otázku za nerozhodnu—
tau drželi se opowážil? A přede gešlě rozhodnu—
ta neni. Pan Saetzen, nikoli nemaudrý, a přes
to neypozdněgšj pocestný , an se geště W Arabii
zrlrzuge, nesnášj se s lIaselqulstem o slunečný
citronik, &tušj za dobrau přjč'mau, že geště w
snustawnieh restlinářjch s prawým gablkem So—
domskýmseznámeni negsme.“ '

„I bylí' gsem nemálo zaražen, (lonmjwage se,
želgá owoce tak hledaného gsem našel. Strúmek
tenroste wšudy na (lwě i tři mile Wůkol úslj Jor
dánského. Gest trnowil'ý, listy geho úzké a te—

nuunké; podobá se welmi keři Ammanem popsa
nému; owoce geho má podlé barwy i twaru podo—
humalého egyptského citronu. Newyzralé býwá
plno slané a ostře stahugjei šláwy ; uschši (lá símč
nucernnlé, popeli podobné a chuti hořkého pe
pře. Šest gsem gich sčesal, a geště znich čtyry
alnhře zaehowalé mám, geuž owšem pozorno
sti rostlinozpytců zasluhugjf“

„Celé (lwě hodiny gsem slráwil, procházege
se na břehu moře mrtwého. Chtěl gsem Widě—

li místo, kde Jordán (lo gezera padá. ————Ne—

nmlz'ulese Betlehemité zastawili, okazugjee rukau

na (lnu rokle něgekau Wěe, giž gsem prwé ne—
pozorowal. Nemoha sobě wymysliti, coby to
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bylo, znamenal gsem tohko gakys pohybugw) se
Pisek na nepohybné zemi. I Přlbljžil gsem se k
tomu podíwnému předmětu, a — wíďim žlutau řo_
ku,kterauž bylo těžko od pjsku gegjch dwau bře
hůrozeznati. To byl Jordán! Nemohut wyslowi
ti, co gsempří spatř'eanordz'mu pocítil. Připomí—
nal mně powěstnau slarowěkost a neyspanilegši
gméno, gež kdy básně neysljčněgšj lidské pamě—
ti swěřiti mohly. Gello břehowé mně předsta—
Wowali diwadlo zázraků mého náboženstwi. Pa—
lestina gest ta gedinká země na swětě, genž po—
cestnému dčginy lidské iwěci nebeské připomíná.“

Až potud mluwil náš důstogný pocestný. Ze
mu potřebných známosti k \vyšetřenj mrtwého
moře nechybělo, dokazuge, tuším, celé geho
wyprawowánj. Zehlawy powěrčiwé není, swěd—

gel-10učenost, wěk azem, w kteréž piše, aminzo
to i geho mocná obrana swobody tisku, kterauž

. / _, . . ,
na se mtnu1ych let az 1 nenulost francauzskelxo

' ., v ' v o !
dworu uwahl; ze prepalych predsndku gest pra—
zden, okazuge Wolnosl', kterau se Wdomněnj gi

, l l v \" ' v '
nych podawa; za wernost geho ale rucl nabozna
mysl, genž zcelého wyprawowánj gasně wyswi
tá. Co se pak mého přeložení týká, Wčdomě
gsem z geho slow ničchož nezginačil; ničehož,
pokud smyslu dostjhnauti bylo, cokoli se mrt—
wého moře a geho powah dotýká, newypustil,
nedbage, zdaž mne aneb panu Clarkowi to swčd
či, a gistě žádným giným úmyslem celé toto po—
geďnánl psáti gsem nezačal, než aby prawda,gsauc
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zkalena, opět swětla a předešlé sily nabyla. I
mohut tedy, sehraw hlasy wšech až potud uwe—
deuých swědkú , směle o mrtwém moři i sám

smeyšleti , i giným za historickau prawdu podá—
wati:

A. Mriwěmořenenjkaluha gen a_n:třímjle
dlouhá a něco přes dwě široká. Na takowéř
by nikdý pět měst a geště, gezero znamenité stá
ti nemohlo. Neni't geště twar a welikost dotče—

ného gezera až potud ani na mapách ani w cesto—

pisech dokonale Wyznačen; an se potud obogi
nikdý měřecky, ale toliko na pohled udáwalo : a
Wšnkproto se přede neyspjše neprawdě vyhneme,
když zpráwau páně Clarkowau, gakožto patrně
podezřelou slušně pohrdnuwše, na sauhlasném
swčdectwi. ostatnich pocestných přestaneme, a
geho welikost asi na dwanáct zeměpisných mil
(lvl/iy a na. tři mjle šjřky udz'ume. Na takowé

aie prostoře mohla se iřeka Jordán se sedmi
hornjmi potoky do walnčgšiho gezera wléwati -—
ne wšak na té, kterau se panu Clarkowi zdálo
widčli — ipčt měst státi a se žiwili, zwla'ištkdyž
powúžime, že wšecka kragina wůkol Jordánu,
dí'jw než Hospodin Sodomu a Gomorrhu zkazil,
až k Segor swlažowána byla gako rzig Hospodi—
nůw. Tak wěrnost Pjsma sw. a celá zpráwa o

gmenowaných měst pochybnostem
a podezřelosti se nepodá.

B. Řeka Jordán njm neteče, ale chřad

zaihuhč často

nano giž bljzko něho, gsauci pjjkem dušena,
Časopis p. Katol. Duch. V. 3. 3
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zluněm 5 ginými hornjmi potoky dokonce mnj
rá. Mysljwalo se, že se geho zbytečná woda w

písku. aneb tagnými Podzemnjmi Průduchy trati;
ale po wyšetřenj množsth wýparu, genž se tam
tak dobře, gako u Welikém oceanu stáwá, ano

škwařen;m smoljnu wíce geště se rozmnožuge,
ustaupilo se odié domněnky. Poněwadž pak wo—
dy tohoto gezera mnohými čpaWýmí částkami
gsau naplněny, nelzet ginák, než že w čas Prý—
štěni smoljnu celý Opar welmi nezdrawau párau
ohlrjžen býti musi. Gindy, an wody tyto k swla—
žowáni luk rozwáděny byly, musel gegich při—
tok do gezera znamenitě umenšen býti.

C. Náramná slanost wody tak zname—
nitě. rozmnožnge, že W nj každý žiwočiclykte—
rýžby W sladkých a morských wodách utonul,
splýwá; ne pak kowy, aneb kterákoli tělesa,
nemohnuci nj podlé zákona přitažliwosti nadrže—
na býti.

D. Tau slnuostj & se děgc, že wném
ziwočtchů aneb dokonce nežígc, aneb tak po
řjdku a gen vv gistých časjch , a to pauze bud'
blýska ausťj Jordánu, buď k gzhu w genu—uma—
lP'm , že pro těch několik snad rybiček, rako—
wic anel) Wlaštowek, gezero to tak málo mořem
žíwým slauti zasluhuge, gako sntiny našich hradů
českých pro nawštčwowáni některých hoslj,nch
pro přislawenau k nim budku některého uhliře,
lidnatými slauti mohau. Chowagic tedy w swém
lůnu pět měst, gichž lidé neyhorši :) hřjšnj před
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llospodinem přiliš, stud a wšecken mrawný cit
s sebe složiwše, poslušnost k wrchnjm, ctnost i
wšelikau šlechetnost umrtwili; netrpjc pro sla
nost žádného ciziho žiwočicha na žiwě, a swých

snad gen po řjdku aneb nic nemagjc; a udawngjc
požeradlem swým i Jordán iginé žiwé wody, a
lmbjcsolnými wýpary i chudé rostlinky, genž se
na geho břehu popinagi: nemůž giště whodněg—
sjnngménem, leč mrtwým mořem nazwánobýii.

E. VVůkolj moře mrtwého gest, Podlé sau—
hlusnéhoswědectwjpocestných, chudé abjdné, a
g'ezvjdo dneška patrné stapy Božjho zlořeč'enj.
Wygjmámt gediný geho chobot k gihn, kde po—
dlé zpráwy samotáře Daniele, :) wůkolj blizko
ústí Jordánu, kdež wedlé zpráwy p. Chateaubri—
andn některé stopy žiwota, azwlásl na poslednim
mjstč prostřed pustiny hágek tamarinů abawlnj—
kůbyl k spatření. Protož možno,že k gihu Ara
bowébydli. Clarke ale at to s prawdau porowná,
andj,že geho welobné Wůkolj dobře \vyhljžj, a
wše kolem něho že gest wznešená Welikost.

Nemůžet se přidatku, welebné Wůkolj, při
mrtwém moři, leč w tom rozumu připustili, w
kterómžisama hrůza a strašliwost černo-siwýoh
mračen welebna', slnge; an tak na naše 0in do—
ijrá, že chwěgice & třesauoe se djme: llrozné &
předewelebné gest toto diwadlo! To gest ale
wýstředni aneb excentrické 'Welebnost, a o tako—
wau se s panem Clarkem u mrtwého moře rádi
snášjme. Nenit možno tako—Nézřetedlné stopy

] u
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Boži sprawedlnosti prohljžeti a hlasitě nezwola—
ti: Weliký gsi, ó Hospodine, W lásce a dobro—
tě k sprawedliwému; ale weliký gsi také, a ne
nj slabosti aniž měké rozmařilosti při tobě, w
trestu a pokutách nesprawedliwého. Kdo tě pro
twau dobrotu a lásku nemiluge, tu se tě naučí
báti pro přísnost.

F. 11/Iezihorami wůkolnjmi, spoléhage
w tom cele na swědectwi pana Chateaubrian—
da, není žádné, genž by obyčegný sopkám
twar prozraznwala , a pročež také neymen-

není přičiny, abychom se při podwrácenj ne—
šlechetných měst od prosté zpráwy Písma sw.
uchylowali, :) k domněnkám Strabonowým oze—
mělřesen'j aneb zasoptěnj láwau utikali. Arciř
by ani tim prst Boží při iom podiwném úkazu
wyhostěn nebyl, a wšak padli bychom na těžko
sti w lé celé zpráwě , s kterými by co zápasiti
bylo. A proč bychom takowých těžkosti měli
připauštěti &' Snad !( wůlí mudrckému prawi-a
dlu, wyňatému ze zkušenosti Opřjrodnjch záko
nech, že se příroda Wšudy stegným prawidlem
Sprawuge? Než příroda neni Bůh; příroda Wla
štowku může upowinnili, aby gen dle gednoho
řádu, gali gi Bůh welel, hnízdo swé wezdy sta—
wěla: a ten Bůh, genž přírodě zákony dáwá, &
sám w sobě neyswolmdněgšj gest podstatau,geuž
člowčku giž částku té swobody uděliw gednu &
tu též wěc na rozličný způsob wywoditi dowo—
luge , ten Bůh gistě pro úzkoprsé zkušení někte



o mrtwe'm moři. 357

rého mudrce nezadá swobodu, gednati gednák po
přirozené a Postředečnj, gednák nadpřirozené
u nepostředečnj cestě.

Uhágiw Pak bohomluwec nepostředečné
wkročeni Boží při podwrácenj dotčených měst, i
podiwné zachowánj stol) geho pokutugjci spi-aw
wedlnosti po tolik tisíc let: nepanšti se do pá—
trání cest, po kterých a gak Hospodin, gakožto
pán přírody i gegjch zákonů, swůg nález nad kři—
kem k němu wystupugicim wygewil, aniž ohle—
dáwá powahu ohně , kterýmž se Sodoma zanjti—
laa w prohlubeň sobě kopanau swalila. Al si by
lo giž pod Sodomau gezero , at si oheii wPismě
sw. elektrické blesky strašliwého oblaku zname—
ná, genž sršjce na Sodomu a gegi okoli tamní,
smoljn a snad i domy z takowého kameni sta-—
Wěnézanitily, ——což welmi pochybno; al ko
nečně, gak se ginj (lomnjwag'j, a což slowům
sw. Písma neywice swčdči, celý opar nad údo—
lim Siddim se zapálil, *) zanicenim totiž Oleg
ných :) giných sirných částek, gichž se W podo—
bném údoli walnč wypařowati musi, &tim at
pramenowé smoljnu se zegmuwše i podzemní
wrstwy smolné zapálili — to wšecko &giná těm
podobná bádání zanechá bohomluwec milerád

.) Tito posledni uwádě'gi pi'jklacly sirných a oliniwýcli dcsťů,
mezi ginymi také onen ., w němž u pobřežj nowé Anglie r.
1781-1 24. erweuce na loď hořawá látka Spadla , kterauž
pluwci nhasiti nemohauce, kleštěmi s lodě shoditi museli.
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přirodozpytcům na wyšetřenau: gen když i tito
gemu se neopowážj do geho okresu nepřátelsky
sahati, geg úžiti, a kde prst neymaudřegšj Pod
staty za samými swatými příčinami gednal, aneb
gedná , tam slepau náhodu a sebe samu neznagi—
ci příhodu strkati; aneb dokonce wěřjcj lid opo
wážliwými lžemi w pochybnost a negistotu u ná—
boženslwi -- gebo W těchto přesmutných dnech
gedinélio pokladu a bohatstwj — swáděti.

Rowněž tak se nechci w půtku pauštěti 0
Sodomské gablko, gakožto o Wěc náboženstwi
našemu —-—pokud dle p. Chateaubrianda owoce
z knihy Maudrosti negistým časem nešené bez
toho \vywráceno býti nemůže — welmi lhosteg
nan. Tušjmi pak sám pro sebe, že nám saustaw
p. ritii-e Linné geště wšecky w Palestině rostan
ci byliny nepodal , že tedy Sodomské gablko,gak
se pan Saetzen domnjwá, docela giný druh ro
stlinstwa znamená, než které pod tím gménem
znáti se domnjwátne; a že Plinius giný plod mi—
n], a plod žel i pozdněgši pocestni spalřiti
mohli. Že geg wšickni nespatřili, stalo se ne—
pochybné tim, že W rozličných časjch léta, a
snad i na rozličných mistech toto moře spatřili:
odkudz by as neysnáze někteří gegich odporowé
o tamnjcli žiwočišich a nežiwočišjch, o škodli
wém a méně škodliwém Wýparu přátelsky uro
u-núni býti mohli. Že z těchto ku porownáni
připuštěných cestopisů zpráwu pana doktora Clar—
ka wyhražugi, gest samo sebau patrno.___—
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O weiiké cené božského zgewenj,
Od Vincencia Zahradnika,faráře Křešíckého.

dewené nábožensth se ginák wjra gme—
nuge. Neb wěřjme Wlastně to, což pro wýpowěd'
a swědectwi giného pokládáme za prawé; zgewe—
né nziboženstwj ale gestiř wšecko to, což sám Bůh

wypowěděl, oznámil &prawdau býti oswědčil, &

což předně &hlawně pro neomylná slowa geho
za prawé držíme. Objectum materiale íídei est,
quidquid a Deo revelatum est; formale ejus ob—
jectum est prima veritas revelans, seu infellibile
Dci testimonium. Queerenti enim, cur aliquid
credaturfide divina, responderi dehet: Quia Deus,
qui est prima veritas, hoc revelavit, seu brevius:
Quia Deus dixit. (Joann. Taberna Theol. Moral.
?. I. Tračl'. V, c. 5.) Stál—liby kdo na tom, že

swčtlo rozumu gest paprsek nesmírného swčtla
Božího, že k nám Bůh i přirozeným umem mlu—
wj, & že následowně i přirozené náboženstwi
božským gest zgewen'jm: tedy pro uwarowáni
wšelikých zmatků, různic a půtek přirozené ná—
božensth přirozeným se gmenug zgewenim; to
ale náboženstwi, kteréž Božím slogj swěde—
elem, zwáno buď wyšš'j neb nadpřirozené zge
wenj,čili wire slowem Božím stwrzená. Při
rozené nábožensth spoléhá na wnitřnjch, zroz—
umu tekoucích důwodeeh; zgewené ale gedi—
ným, zewnitřnim důwodem stegj, gmenowitě
timto: „Bůh prawj, že to gest prawda; Bůh
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wel'j, bychom to drželi za prawé.“ Že pak zge
wené nábožensle k neywětšjm zři dobrodčgným
skutkům Božím, a že přewelikau má do „tebecc
nu: snadno mi lze dokázati.

1. Přirozené náboženxtwj božským zge
wenjm „reneporážj, nýbrž zwelebuge. Co roz—
um, sám sobě ostaWený, prawým býti poznáwá:
tomu Bůh nikoli odporen býti nemůže, ani se
nikdý gedna prawda druhé neprotiwj. Čemuž
nás Bůh přirozeným swětlem rozumu učj: toho
poskytowánjm nadpřirozeného swčtla, &obzwlášt
nim k nám mluwč způsobem, nikoli newypráz—
dňuge. Neb tímto způsobem by gednau rukau
bral, což nám druhou podáwá, a takby cos zby
tečného a nemaudrého činil, což nail nikoli nepři—
padá. Nenjř o tom žádné pochybnosti, ráči—linám
Buh zgewenim swým k ctnému :: blahodárnému
žiwolu slaužiti, že swčdectwj gebo ina přiroze—
né náboženstwi se wznášj, a uezamjtá ge, nýbrž
státnosti a Wáhy mu přidáwá. Přirozené nábo
žensth w zgcweném gest zahrnuto, a kdo se k
zgewenému wine, tim samým i přirozené Wle—
pšjm &dokonalegšim způsobu usazuge w duši swé.

2. Přir zcné nábožerutwj nemůže dobro
činné moci .rwéplně prowoditi. Mnohémudo
brému owšemi Předkládá zagisté, že gest
Bůh neywyššj, sama sebau stogjcj bytnost, kteráž
wšecku pomyšlenau maudrost, dobrotu, moc &
blahost W sobě zawirá. Předkládá, že Bůh We—
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škeren swět stwořil, zachowáwá a zprawuge, že
wšecko krozkošnému byti učinil a wede, a že w
djlech swěta nad zemi naši nesčíslnj žigi tworo—
wé, daleko rozumněgšj, lepši, mocněgši a blaho—
slaweněgšj, nežli člowěk gest a býti může. Před
kládá nám hlawni stránky lidského blaha, gakož
i \valné množstwi prawidel dobrého žiwobyti.
Předkládá nám, že šlechetnostj žiwota každýney
plntněgi pečuge o wlastnj swé dobré. Předklá—
dá posléze, že smrt člowěka nic neni giného, než
temné odsud překročení na giný swět, by tam na
wznešenčgšieh stupněch tělesných & dušewných
mocnosti žiw byl na wěky. A wšak ty a takowé
prnwdy wrozenýnl swětlem rozumu od málo kte—
rého člowěka Wplnosti a čistotě swé znáti se da—

Neb lidé Wětšjm dilem k ničemu tak málo
času, chuti &způsobilosti nemagi, gako k rozu—
mowz'nnja hlubokému zpytowánj. Měl-lihy kaž
dy gediné toho se držeti, což wlastnima očima
spatřuge: gistčby mnohý bez Boha byl žiW, ctno—
sti se wšeligak cizil, a druhdy w utrpenich swých
wšj zhawen byl útěchy; mnohý pak po wšeoken
čas žiwota swého Wtrapné by trwal negistotě, a
sem i tam se kolácel na mysli swé. Dostalo—lihy se
učeným zpytatelům ahlubokomyslným mudrcům,
přirozené nábožensth až hned i na neywyšši
stupeň dokOnalosti postawiti: byliby gediné oni
sami wědomostj tauto Opatření, ginj lidé by ale
málo ztoho mčli užitku. Newědělihy, což učení
smysli, & kdyby se gim to oznámilo, alespoňby
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důwodné toho wědomosti nenahyli, poněwadžby
prawost a wáhn předložených sobě důwodů po—
znati, a obyčegem učených důwody a odwody
Wésti nemohli. Chtěli-lihy se slowem učených
wázati, učených, o nichž wčdí, že často sami so
bě wstupugí na odpor, akruté spolu ])oge wedau:
náhoženstwí gegich by potřebné pewnosti nemě—
lo, a mnohýhy každým zmítán byl _Wčtrem učení
Ale Wšak dobře znameneyme, že přirozené nábo—

ženstwí i od slowutných mudrců, gimž neswíti—
la weliká pochodně božského zgewení, nikoli pl
ně a čisté předl<l:-'ulánonebylo, néhrž že o Bohu,
o nesmrtedlnosti duše lidské, o stawu člowěka na

wěčnosti, o r0zličných ctnostech a neprawostech
gednák blndně smeyšleli, gednák těch tak důle—
žitých Wěcí powrchní toliko měli wědomost, &
gako w mlhách a Wmracích ge spatřowali. Plu—
tarch, Cicero, Seneka a giní řečtí a římští mudr
cowé 0 neyhlawněgších wěcech w spisech swých
gednagíce, skoro nic zagisto netwrdí, nébrž wše—
cko obyčegem pochybugících, &toliko zdání swá
pronášegících lidí předkládagí. O Bohu nesmy—
slí, gak náleží, dostogně , a o wččném trwání du—

še lidské gednák pochybugí, gednák mu zgewně
odpíragí. Nebyloř gim dokonale známo, W čem—
byprawá ctnosti powaha záležela; :) protož Stoi—
kowé nečitedlnost hlásali, Epikuregští pak opa—
trnau tělesnost. Mnozí zákonodárcowé dowolo
wali laučení manželů, Weřegné smilstwí, otro—
ctwí &prodáwání a mučení otroků. Negeden u—
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čcný w tom stál domnění, že dowoleno gest, wraž—
du nad sebau páchati, Opjgeti se, tělesného puze
„j krom manželstwi kogiti, a nepřátel krutě pro—
následowuti. Pohanštj národowé mrzké modlo—
službě byli oddáni, hanebným bohům hanebné
slaužjce. Negeden národ lidského masa požjwals
a modlám i lidi obětowal. Negeden národ mno
hoženstwi, upalowáni žen, ukrutně spřemožený-
mi nepřáter nakládánj, a podobné welmi zlé
obyčege za dowolené aslušné pokládal.-—- Božské

zgewenj těm &takowým bludům wycházj wstřic,
zrak umu našeho ostřj, a hotowé prawdy nám
předkládá, gichž pak bezpečně zpytowati můžeme.

3. deweni božské by welikým zůstalo do—
brodinjm, kdyby třebas gen přiromnému nábo—
ženstwj bylo Podporau, a to, což wýtečný, Wplné
mjře dokonalosti stogjci rozum poznati může,
stwrzowalo. _/1'Z/L'š'alípřirozené nábožennwj,
ily-Yiode wšech lidj Wplnosti a číxtoiě swé
PUZMCŽÍLO,a božským swědectwjm upewněno
bylo, předceby k ctněmu a blahoslaweném u ži
wobyíj dokonale neprutac'owalo. Neb iney—
bystřegši & neyschopněgši rozum člowěka tak
gest obmezen, že nikoli wšecko postihnauti ne—
může. Obmezen-li gest rozum angelů, a nikoliwěk
takowý, gakýž gest um Boží: rozum lidský o—
wsem tim obmezeněgši gest. Nemohli nám Bůh
dáti rozum, wšecky prawdy chápagicí, zté samé
moudrépříčiny, zkteréž gednčm wíce, druhým



364 Pogednání

méně důmyslnosti &wtipu udílí. Co se giž tkne
náboženských učení, přirozený rozum W skutku
mnohým Wěcem neučí, na gegichžto známosti
srdci lidskému mnoho záleží. Neučí, kdoby byl
neomylným náboženských wěcí učitelem, a která—
by kniha náboženská wšecky giné knihy předči—
la; neučí dokonale, gakbychom oBohu, té newy
zpytatedlné bytnosti, smýšleti měli, a gacíby obra—
zowé Wlastnosii božské neylépe wygasňowali;
neučí, zdaliby se wBohu nalezaly něgaké osoby,
ne bytuostí, ale dobrodinnými skutky od sebe
rozdílné; neučí, coby bylo Wlastním půwodem
hříšnosli &pocházegící odtud bídy naší ; neučí,
zdaliby wyšsí' tworowé Boží s námi lidmi w roz—
košnau uwedeni byli čelednost, gak nám gsau ku
PFOSPČChu, a zdali se wšickni Wpůwodní míře
dokonalosti udrželi, a odpadli-li od Boha, zdali
zhaubným působením swým i nás se dotýkagí;
neučí, gakby člowěk Boha, hříchy uraženého, o
pět mohl smířili, &sprawedlnosti geho učiniliza—
dost; neučí, zdaliby Bůh wyslýchal prosby, gež
zbožné srdce ktrůnu geho posílá; neučí, zdali
pokolení lidské na wyšší stupně dokonalosti se
wypíná, čili wgednostegném způsobu dokonalo—
sti zůstáwá; neučí, zdali se gednau dowíme, gak
wšickni lidé zde obcowali, :) že gim gak odpla—
ta, tak i trestowé sprawedliwě &podlé zaslauže—
ní byli odměřeni; neučí plné a dokonale , w ga
kém stawu po swém odsud odchodu žiwi bude
me, a zdali my zemřelým, &zemřelí nám sponu-'i—
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huti mohou; neuči w nižádném př-jklodu wysost
wšj mrownj lidské dobroty; neučí, kterýby způ
sob úctyBožj sám wsobě b'yl neylepšj; neučj,by
lo—libydowoleno, rozlučowoli monželstwj, a kdy
bychom powinni byli, žiwot naložiti pro dobré
obecné; neučí, nolezogi—lise něgon promenowé,
zuíchž se zwláštni Boží milosti k poswěcenj o spo
seuj duši našich prýštčgi. Ty o tokowé Wěci,
gegichžto známost k ctnému &utěšeně-mu žiwotu
\xelice gest prospčšuo, o kterýchž ole rozum, sám
sobě ostowený, pro swau mdlobu, wčtšjm dilem,
neb docela mlčí, nám Bůh zauplno oznámiti mů—
ze wzgeweni swém. Kom nepostačuge přiroze—
ný rozum náš; co ineydůmyslněgši mudřec na—
darmo zpytuge: to nám powěditi může Bůh; to-
ho dobrou wědomost i neysprostěgšj člowěk slo—
wem Božím nabytí může.

4. dewené náboženstij ale netoliko pro
hogný' swůg obsah 3 togemné, rozum přesáhagi—
ojprowdy, nýbrž i pro welikau působjcj moc
swau za neydražšj gmina bud' poklad. — Golc
nule slyšíme, že swrchowoný pán nebe a země k
]idstwu ráčil mluwiti: wšecko hned naše zřenj k
tomu se obrací. Dychtiwě toužime zwěděti,které
učení\vyšlo zust Božích; o hlásá-Ilse nám, spíl
ným pozorem ge posloucháme, o pečliwě chowá—
me wschránce paměti swé. —- Bůh gest swrcho—
woná moudrost, swotostolásko. Cokoliwěkšmlu—
\\j, Wšc gest swotá, neomylná prowda. Gakož
on sám Wsobě gest neydokonolegši: tak též i to,
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což mluwiti ráčj, gest neyweyš dokonalé , a pro
102 welmi aučinliwě progjmá wšecky dušewné
moci naše. —- Ostýcháme—li se w Pochybnost
bráti to, což maudrý něgaký, ctný a důstogný
muž pronášj : gnkžbychom o tom , což sám
Bůh pronáší, 1 w neymenšjm Pochybowati 1110——

hli? Kdybychom i na Wýpowědi Wěčné prawdy
bezpečně spoléhnauti nemohli: slowo by pak
wiru u nás nalézti mohlo? Rnkogemstwj Boží sa—
mo gedino che Wáži,a daleko gest mocněgši, než
sto giných osirowtipných a zhluboka dobytých
prokazů a důwodů. Máme-li plnau gisiotu, žeto
neb ono powěděl Bůh: darmo mudráci tomu na

odpor mlnwi, &wšj swau krasomluwnostj, a wše
mi gakkoli strogenými řečmi žádného z nás ne—
rozpáčegi, žádného nezwiklagj, žádnému božské
prawdy ze srdce newylaudj. Srdce naše welmi
nebezpečný gest lnudrák, :) druhdy přerúdo proti
prawdě se geži, zani pohrdá. Ale wšak poddáwá
se, &trati pýchu, trati moc :) ochotenstwj k od
pornému odmlauwáni, zřegmo—li gest, že 10, což
mu není Wilěk, Bohem gest wyřčeno, Bohem we—
leno a ustanoweno. O prawosti náboženských
učení wždy máme býti neypewněgi přeswědčeni,
pOnř-Ěwadžktomu mčř'j, by úmys1y & skuiky naše
zprawowaly, a k plnění wšeho dobrého horliwo
sli, Wpřipadagicich puk ]opotách a nirpenich ži
Wota útěchy nám dáwaly. Gižřpak powrchuleži,
že nás wzachowáwáni gích nic tak upewniúne
může, gako pomyšlení, žeio wšecko sám stwoři—
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tel, sám půwod Wšj maudrosti a prawdy neo
mylným slowem swým potwrdil &zpečetil.—- \'V

přirozeném nábožensth každá Prawda obzwlášt—
nimi duwody se prokazuge , důwody, kteřjž
nesnadné se dagj pochoPiti, &pro muožstwi swé
w Paměti se nedrží. W zgeweném nábožen—
sth ale gediným důwodem, swěllým, pochopi—
tcdlným a mocným, totiž rukogemstwim Ney—
wyššjho , wšecky napořád prawdy přepewně sto

-—Lidská řeč často chladné necháwá srdce
naše: Božj slowo ale gest gako padagici oheň;
lidské slowo není Wždy sto, by twrdé srdce na—

se oblomilo: Boží slowo co břitký meč ge pro
l_škai;lidské slowo nemůže Wždy spokogiti SMI-—

ce bolesti snuženého: Boží slowo mu wždydrá—
hnč potěchy dodáwá , &sladkau naděgi ge posi
luge. --—Neyposléze s Wšemožnau snahau se wa—

rugeme zlého, wime—li, že Bohem gest zakázáno,
& sneunawenau horliwoslj chceme a působíme
dobré, gisio—li gest, že Bohem gest weleno. Ne—
spoléháme na zápowědi a příkazy Wlastnjho roz
umu; nedůwčřugeme se mrawnjm prawidlům,
od lidi předloženým; nedbáme na rady ímau—
drých a přizniwě nám nakloněných lidi; negsau
námk mysli zákonowe' lidské wrchnosli. An ale
Buh mluwi , Wšemocný wšeho swčla pán, Wge—

lmzruce gest každý twor , &genž musi irestali,
kdož nestřehau welemaudrých &wšeswatých ge—
'10wclenj: bogime se, býtineposlušnými, awěr—
ně stogjme w powinnostech swých.
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5. Nikdo pak se nedomniwey, žeby dewené
nábožen-xtwj gen sp'rostým lidem slaužilo, ane
tolikéž učeným. Sprostj,neučenj litlé,gsauce ne
způsobni k rozgimáni, a nemagice ostrého wti
pu, cwičného saudu &hogné zásoby wšelikého
uměnj , nemohau wstřjc wycházeti Wšelikému
pohlauzenj , a snadno přeškodnými powěrami
nakwašeni býwagi. Pokud náboženské smysly
swé na r0zumowánj stawj, neb na Wážnosti uče—
ných zpytatelů: nikdý negsau gisti, že Wpraw—
dě gsau postaweni , a protož také nábožensth
swého bez tesknosti a s plným srdce poklidem se
držeti nemohau. Toliko učenj Bohem zgewené—
ho snadno chápagj, pewnč se ho držj, a plného
upokogeni srdce nacházegi u Wjře swé. Gimt
tedy owšem zgeweného nůboženstwi ohzwláštuě
gest potřebí. Ale i učenčgšjm lidem zgewenj
Boží Welice prospjwá. K nemalému gim slaužj

potěšeni :) užitku, widi-li , že to, což přemyšlo—
wánjm nalezli, božským swědectwim gest doli—
čeno. Znagice prawdy, swrchownnau maudro
sti předložené, i přirozeným umom ge skaum'ati
mohau, :) Wšeliké gich přemýšlení ljp se daří.
Čjm kdo gest wzdělaněgšiho ducha, tjm patrnčgšj
mu gsau meze rozumu , a tim žádostiwčgí tau'z'j
po známosti téhož, což sic důležito, ale nad při
rozenou schopnost geho gest. deweni Boží u—
čených lidi od wysokomyslnosti odwodi, & W
potřebné cwiči pokoře. Kdo neylepšj wědomo
sti swé zwlastnj schránky rozumu swého čerpá,
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snadno se gme wypínati w mysli swé. Stawí—
li wšak weškeré náboženské Wčdění swoge na
slowo Boží : se W srdci swém, a Bohu
powinnau wzdává čest. dewené nábožen—
stwí sprostým i učeným společné , w pro
spěšnau ge uwozuge rownost, a swazkem oba—
polní lásky ge wíže. Známoř posléze, že i ney—
učeněgší lidé Wždy předce gen lidmi zůstáwagí,
že druhdy wšecka gich učenost zpupnému wzpí
rání náružiwostí odolati nemůže, a že toliko slo
wo Boží na přímé cestě a W příslušné kázni ge
zdržuge.

6. Aniž kdo namítey, žeby“ nás zgewenj
Boží ml užjwánj rozumu odwádělo. — Newě—
říi slepě, kdo zgeweného se drží náboženstwí.
Nebo swědectwí Boží neysilněgší gest důkaz praw—
dy; kdo ale na silné důwody stawí wčřeníswo—
ge: gnsnč zírá očima mysli swé, & uwyká , žá
dnému newěřiti, leč wíry hodnému, a bez sil
ných důwodů nic nemíti za prawé. Rozumně—li
sobě počíná, kdož lecos ne pro wnitřní důwody,
néhrž pro swčdectwí wážných mudrců za prawé
drží: 'zagislé ten , kdož na Božím swčdectwí za
kládá wíru swau , nižádnau ginau mší-ran rozum—
něgi gednati nemůže. ——K poznání té předůle—
žité prawdy, že se Bůh w skutku zgewíl , a že
to neb ono učení w skutku božským gest Wý
rokem , žádný,. nepřichází, leč gediué kdož na
píná wšeeku možnost rozum-u swého, a wdlau—
hé & snažué se dáwá přemyšlowání. Když se

Casopis p. Katol. Duch. V. 3. 4
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pak giž ugistil, že Bůh uadpřirOzené swěllo lid—
stwu rozswjtil, a že to nel) ono učení w skutku
Bohem gest oswědčeno: tedy mu Opět přemýšle—
ii gest, gakby zgeweného učení k dobrým úmy—
slům a činům, a ku potěšeni srdce swého upo—
třebowati měl. Může nad to wýše i ginák gešlě
rozumu swého užjwati , pokud k tomu času,chu—
ti a ZPůSObHOSÍÍmá. Může totiž prawdy, iroz_
umem sližiledlné iBohem zgeweué, gako Wše
cky giné přirozené prawdy , hedliwě zpytowati;
ty ale, kteréž přesáhogj pochopeni rozumu naše—
ho, může aspoň 5 ginými prawdami rownati, a
přitom spolu k tomu prohlidati, že se s nižá
dnau ginau prawdau nepotýkagj, a že owšem gsau
nad rozum, nikoli ale proti rozumu. Může ko
nečně od každé zgewené prawdy pochopení a při—
činu hráli ku wšelikým rozgjmónjm, to gest, mu
že z učení Bohem oswědčeného, uwyklým zpu
sobem rozumowáni, giué prospěšné prawdywy
winowati. Z toho gest zřegmo, že zgewenjBo

užiwáni rozumu netoliko nic nepřekáži, ale
brž wolněgšj mu průchod činj , a k němu wzhu—
zuge. Toliko té při tom Opatrnosti gest potře
hj , abychom o náboženských wč-cechrozumugi
ce , nezatemňowali swědectwi Božího, a aby nám
gediný důwod, gmenowitě ten: .,To powěděl
Bůh,“ wíce platil, než wšlckni gini z rozumu
wywáženj. Ktomu též při iom bud' prohlédn
no, abychom zgewných učení pro gegich tage
mnau a rozumu nepostižitedlnau stránku nezamjta—
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li, a nedáwali gim cizi smysl, wlastn—jgegich při—
rozenost měnící. Kdo nikdý zgewených prawd
nedokazuge wlastnjm gegich důwodem, totiž tim,
že w skutku \vyšly z ust Božích; kdo gich wždy
toliko z rozumu Wážj, &nedagi—li se rozumowá

nim nalezti , podlé libosti swé wykládá, a tak
dlanho kraulj a přetwořuge, až mezi nimi apen—
ze přirozenými prawdami žádný neostáwá roz—
djl: ten Wlasině pohrdá božským zgewenim, &
w přirozené náboženstwi ge proměňuge. Prawj
li pak, že přigimá božského zgeweni: tedy sám
sobě gest na odpor, takowému zgeweni mista
dňwage, kteréž Wlastně nic nezgewuge. Ten a
tukowý gest z počtu oněch, kteříž se we ško—
lách rationalislé gmenugi, & nikoli W tom ne—
blaudi, _že rozumu užiwagi, nébrž že ho zle a
nemotorně užiwagi.

7. Ani posléze tim cena zgeweného nábo—
ženstwi se neumenšuge , že ve mnohý učený za
milá, a negeden prunárod až posawád gebo
71311j;;>0zvédom. Neb mnozi z učených, nára—

mnau magice w srdci swém pýchu, nechtěgi po—
znati ohrady rozumu swého, nechtěgi wčřili, což
wšickni ginj lidé Wěři, nechtčgj se od Boha gi—

nuu než Přirozenau & obecni cestau učili. Gbo—
hacugi sice přirozené náboženslwi, :)dokonaleg—

způsob mu dáwagi, nežli mělo za času So—
kratesa neb Cicerona: ale beran to utěšené swčt—

10z božského zgeweni, darmo se pak honosice,
že se wylilo z wlastniho rozumu gegieh. Pakli

* !$
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kdo z učených , ač prázden gest zawilé pýchy a
nesličných úmyslů , nicméně pohrdá božským
zgewenjm: nesud'mež ztoho, žeby zgewená Wj—
ra nebyla Welmi užitečna, nýbrž že se onen uče

ný mýlj, a sice w hlawni stránce lidského umění
že není dosli oschen. Školská učenost mnohdy
gest kol, :) negednoho giž na mysli schwátila, a
wšecky giskry zdrawého rozumu udusila. Mý
lií se i neydůwtipněgšj člowěk, stogi-li wtom
domněnj , že přirozené nábožensth samo Wsobě
dosti gest dokonalé; že nic wíce nepozůstáwá,
cožby nám Bůh zgewiti mohl; žeby nám Bůh ra—
děgi byl dal dokonalegši rozum, než obzwláštni
zgewenj; že se zgewená wjra po celém okrsku
země rozšjřiti nedá , bn že pro temnost swau ani
rozumina býti nemůže. Mýli se ineyučeněgši
mužowé, na tom-li stogi, že wšeliké powěry,ne
motornosti, zlé obyčege :) hříchy, mezi wyznawa
či zgewené wjry se nacházegici, w zgewené wi
ře magi kořeny swé, &že naopak přirozené ná—

boženstwi nic zlého a newhodného ssebau nene—
se. Mýlj se i méně učený, proto-li zawrhuge
zgewené náboženstwj, že mnohý pohan, zpra
wuge se přirozeným swčtlem rozumu, znameni—
tě byl ctným a blahým člowěkem. Neb powá
žitil')y měl, že welebjce dobročinnosti zgeweni
Božího, neprawime, žeby rozumenslwi nic ne
prospjwnlo; mělby tolikéž posoudili, žeby se
byl ten, kdož se zdokonalil swětlem rozumu,
swětlem zgewené ery dogista na wyššj stupeň
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dokonalosti wynesl. -—-Že posléze božské zge—
wenj až posawád neni rozšířeno po wšech swěta
wlastech, nemůže nám býti diwno. Nebo Bůh
znenáhla wycházeti dáwá slunce prawdy swé,
znenáhla pronárody země zwelebuge, a z mau—
drých příčin welikú dobrodiní některým toliko
lidem prokazowati rači. Což se až posud nesta—
10, Wprodleném čase státi se může, a gistě se
gednau stane. Dobře wšak znameneyme, že to—
]ikoprawé božské zgeweni po zemi nenjroz—
šjřeno, že ale předce wšickni národowé na ně—
gaké božské zgeweni okazugi. Neb cokolioBo—
hu, o budaucim žiwotu a o giných wěcech za
prawé držj , nestawiř toho na důwody z rozumu
wywážené, nýbrž na swědectwi Bohem wyne
šené. Nikdeř nepanuge pauhé přirozené nábo—
ženstwi, nébrž wšickni národowé twrdi , že což
wčři, Bohem gim bylo zgeweno. Gakýmby prá—
wem náboženstwi swé za božské zgeweni poklá—

dali, newidi se mi skaumati: to ale mlčenim
pominauti nemohu , žeby se lidé wůbec na zge—
wenjbožské neodwoláwali, kdyby w skutku we
lika'lnebyla cena geho. Maudrý adobrotiwý Bůh
by gistě nedopustil, by wšickni Wšech wěků ná—
rodowé o zgewené wíře wysoce smeyšleli , kdy
by w skutku prospěšna nebyla. Pakli iona ná
boženstwi, kteráž w negedné stránce patrně blu—
dná gsau, předce s něgakým užitkem se poklá—
dagj za zgewenj Boži: tedy prawé a čisté zge—
wenj božské na neyweyš gest spasitedlno.
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3, Gpatmost pastýře duchownjho wzhieáem

posledni Wůle čili pořízení nemocného.

Od Dra. Josefa Liboslawa Zieglera,
děkana Chrudimského.

K zamezeni neswornosti, omylů, nenáwisti,
růzuic, rozepři ai škodliwých saudů, kteréž w
rodině powstáwagi, pakli nemocný nespořádaw
swé mohowitosti umře, pastýř duohownj nebez—
pečně nemocného, nezpomene-li sám, Dkčasné
mu wyhotoweni kšafhl powzbudj, dilem proto,
aby nemocný prodléwánim nepozbyl potřebné
paměti &sily, dilem aby se pobožnému &spasi
todlnému rozgjmáni bez překážky & Wýtržnosti
oddati mohl. Ši morbus gravior, vel cum peri
culo fuerit, aegroto suadeat, ut dum integra men—
te est, rem suam omnem recte constituat, & te
stamentum faciat. (Rituale Romannm,Tit. V. cap.
IV. 16.)

Důležitau powinnost kšaftu připomíná du—
chowni nemocnému 2) se wši opatrnosti a šetr—
nostj, aby ho, mluwě o nestálosti žiwota, ško
dliwé nepoděsil, a tim uzdraweni neobtižil, ale—
brž zbawuge ho strašného předsudku, gakoby
smrt po kšaftu tim gistěgi následowala.

Nakloniw ho k dobrému aumyslu, wede ho
3) k powinnostem sprawedlnosti, lásky a slušno
sti, gichžto při kšaftu bedliw býti má. Napomi.
ná ho, aby zaprawil, komu co dlužen, ——si quid
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habet alienum, restituat, (Bit. Rom. Tit. V. cap.
IV. '16.); nahradil, čim komu ukřiwdikpodně—
gakau záminkau zadost učinil, čim komu wtag—
nosli zawázán, iná—lisnad děti nemanželské, aby
na ně pamatowal; čim kdo chudšj , přibuzněgši,
hod.něgšj&zaslaužilegšj, aby se mu tím autrp
[n'-gšima dobročiuněgšim prokázal, zwláště pak
aby nuzným přátelům &wěrným služebnikům au—
einliwau lásku odkazem progewil. Této powin—
nosti wýslowně učí pismo swaté. Siracli dj(XIV,
13.) : „Dřjwe nežbys žiwot dokonal, učiň dobře
příteli, 3 podlé možnosti swé podey ruku, a dey
genin.“ Swatý Pawel pak w 1. epištole kTimo
teowi V, 8. piše: „Gestli kdo o swé, a zwláště
()domácí péče nemá, zapřel wíry, a gest horší,
než uewěřjcif“ Prawdu tuto uznalitéž pohané,
mezi nimiž se progewil Seneka (L. 2. epist. 78.):
„Uli coena peracta reliquiae circumstantihus di—
viduntur, sic peracta Vita aliquid porn—igiturhis,
qui totius vitae ministri fuissentf“

4) Mini—linemocný část swé mohowitosti za
spasenj duše swé na mše swaté odkázati, kteréž—
hy se dilem po geho smrti odslaužily, dilem wey—
ročně četly, neodporuge duchownj geho nábož
nému citu a swobodné Wůli, an se pauliowolnost
směgjcjch se dědiců za dědictwj sebe wýnosněgšj
málo kdy pobožuau památkau odmění. „Kdo
shroniažd'uge sugmau duše swé, (prawi Sirach
XIV, ll.) sliromažduge giným, a w siallcu geho
lmdau ginj rozkoš prowozoweti.“ Založení wey—
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ročních mši swatých obnowuge pobožnau památ—
ku zakladatelowu, kteráž ginák se zwukem zwonů
po pohřbupomine,adopomáhá mnohému zpráw
ci duchownjmu skrowně nadanému k pohodlněg—
šjmu wyniknutj počestných potřeb, gež dobro—
myslným a uznalým osadníkům powážiti sluší;
nebol „kdo boguge kdy (ptá se učitel národů 1.
I&or.IX, 7.) swým nákladem? kdo štěpuge Wini
ci, &owoce gegjho negi? aneb kdo pase stádo, a
mléka od stáda negj?“ -- Ad remedium anim'ce
sufe pro facultatibus, quod in Domino ei placue
rit, mgrotus disponat. (Ilit. Rom. Tit. V. cap.IV.
©. 16.) Nikterak ale dnchownj 5) kwlastnjmuu
žitku odkaz nelaudi, aby se nezdál chtiwým a
lakomým býti. Omnis avaritiee nota caveatur,
(Ilit. Bom. Tit. V. cap. IV. 16 Aniž si ne—
dowoli, odkaz na Wýročnj mše swaté, neb ko
stelnj fundaci, pakli gi kostel přiliš nepotřebugea
ponawrhnauti, obzwláštně kdyby byla na ugmu
chudým přátelům.

Aby patrnou předešel křiwdu, kteraužby ne—
mocný přátelům neybližšjm ze zlosti a zodwrá
cené mysli kšaftem učinil, hledi dnchowni 6) ne—
mocného s přibuznými laskawě smiřiti, a před
stawi mu, že gest hřích, chudé přátely z nenáwi—
sti, ze msty, aneb gakékoli giné příčiny Opomi—
nauti, a swé gměnj k gích škodě na fundaci od
hodlati. Gestil záslužněgi, oči swé obrátiti na
chudobu a Opuštěnost příbuzných, &k srdci swé
mu připustiti slowa Páně: „Milosrdenstwj chci,
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a ne oběti.“ (Mat. IX, 13. Ozeáš VI, G.) Takto
smeyšlel sw. Augustin, an psal (de Vita Clerico—
rum Serm. 5.): „Quicumque vult exhaereditato fi—
lio haeredem facere ecclesiam, quaerat alterum,
qui suscipiat ——non Augustinum, immo Deo pro
pitio nullum inveniet.“

7) Co se křesianských a zákony zemskými
schwálených odkazů dotýče: radj,geli požádán, k
ústawu pro chudé, kdůchodu školuimu, k domu
iuvalidskému a sirotčjmu , ke špitálu, ke škole
městské a wesnické, na oděw, obuw, strawu a
wychowáni chudých a opuštěných děti, aby se
řemesluwyučily; na kaupi arozdáwáui lidem mo—
dlicieh, wzděláwacjch a užitečných kuěh, na o—
šetření chudých, kteří se na cestě rozstůni, k pod—
porowáui nuzných, kteřj se žebrati stydj, ku po—
moci a na wyhogenj chudých nemocných. Ta—
kowé odkazy ku prospěchu bližnjch směřugici
zachowagi památku zakladatelowu lépe, nežli cest—
nj slaupowé. Čemuž přiswě'dčuge Jonas, biskup
Aurelslcý, de Iustit. Laic. L. 3. c. 15.: „Sancta
mater Ecclesia pro defuuctis suis non solum sa—
crilicia altaris, sed etiam quascunque alias elee—
mosyuas offerre consuevit; uude et quotidie pro
eorum spiritibus, qui res suas obtuleruut Deo,
olferuutur Deo sacrilicia, & multifariae supplica
tioues, atque orationes, hospitum receptioues, &
pauperum recreationes, captivorumque redemp
tiones, et alia inuumera adjumenta.“
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Aby mrzutostem a pomluwám zpráwce du—
chowní ušel, swau osobu a auřad neposkwrnil, a
se nemocnému \Vpodezřelost neuwedl, 8) do sklá—
dání kšai'tu a do rozsuzowání, kdo zpřátel wět—
šího odkazu hoden, se nemíchá, a se za rádce ne—
wtírá. Negsau—liwšak rozumní a bezpeční zna
telé zákona zemského přítomni, kteříby kšai't
zhotowili, a nemá—linemocný sám náležité powč

domosli, udělí mu 9) duchowní potřebného po—
naučení

Předkem na tom záleží, aby wkšaftuwšecko
srozumitedlně, gasně a určitě wysloweno bylo,
aby žádná pochybnost a hádka o smysl slow ne—
powstala. Načež musí kšaftugící pozorowatiwše—
cky náležitosti, gež kniha Wšeobecných zákonů
městských předpisuge; nebot podlé 601., gest—
li kšaftugící gedinau zpředepsaných, :) ne wý—
slowně pauhé Opatrnosti pozůstawených náležito
stí opomine, gest progewení poslední wůlenepla—
tno; kteréž aby platnosti nepozbyla, gest třeba,
zwláště následugící zákony Wědčti a ostříhati.

g. 553. Ustanowí-li se Wposledním pořízení
dědic, slowekšaft; obsahuge—liale w sobě genom
giná nařízení, slowe kodicil.

565. Kšaftugící musí Wůli swau určitě,
nikoli pauhým poswědčowáním na ponawržení
sobě učiněné, gsa swýcěi smyslů úplně mocen,
srozwážením a soprawdowostí, bez nucení, bez
podwodu a bez podstatného omylu pronesti.

(5. 556. Dokáže—li se, že progewení poslední
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wůle Wstawu zuřiwosti, zbláznění, tuposti smy
slů, aneb opilstwi se stalo, gest neplatno.

Š,. 569. Nedospěli (gimž geště čtrnácte let ne—
nj, QL) kšaftowati nemohau. Nezletilj, kteří
osmnáctého roku wěku swého geště nedošli, mo—
han genom austně před práwem kšaftowati. Po
dogiti osmnácti let může posledni wůle bez dál
šjho obmezenj pronešena býti.

Š. 570. Omyl podstatný kšaftugiciho činjpo—
řízeni neplatné. Omyl pak gest podstaten, když
lgšaftugjcj chybi wosobě, které chtěl něco odkáza—
ti, anebo we wěci, kterau chtěl odkázati.

\;. 571. Shledá-li se, že osoba, kteréž bylo
něco odkázáno , anebo že wěc odkázaná gen ne—

náležitě nazwána aneb popsána byla, pořízení
gest platno.

3%.577. Kšaftowati se může kromě prúwa a—

nebo práwně, písemně aneb austně; písemně ale
se swčdky aneb bez swědků.

578. Kdo písemně a bez swědků kšafto—
wntí chce, musi kšaft aneb kodicil Wlastni rukau
psáti, a wlastni rukau swým gménem podepsati.
Poznamenánj dne, roku a místa, kde se posledni
wůle děgě, není sice potřebno, gest ale kuwaro—
\vúnj rozepři radno.

Š).579. Posledni wůli, kterau kšaftugjcj od
giué osoby psáti dá, musi Wlastnj rukau pode-—
psati. Pak musi před třemi schopnými swčdky,
z nichž neyméně dwa pospolu přítomni býti ma—
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gí, tu písemnost gakožto swau poslední wůli po
twrditi. Konečně magí také swědkowé bud'to
wnitř, aneb zewnitř, wždycky ale na spisu sa—
mém, a nikoli snad na obálce, gakožto swědko—
wé poslední Wůle se podepsali. Obsah kšaftu
swědkowi wěděti netřeba.

(š. 580. Kšaftugící, kterýr psáti neumí, museí
negen náležitosti, předešlým paragrafem přede—
psané, pozorowati, ale i mimo to místo podpisu
znamení swé ruky, a sice u přítomnosti wšech tří
swědků wlastní rukau přisaditi. K ulehčení stá-
lého důkazu, kdožby kšaftugící byl, opatrnost to—
mu chce, aby geden ze swědků gméno kšaflugí
cího gakožto gména podpisowatel přisadil.

581. Neumí—likšaftugící čísti, musí tu pí
semnost od gednobo swědka u přítomnosti drn
bých dwau swědkůw, kteříž obsah nahlédli, sobě
přečísti dáti, &potwrditi, že ten obsah podlé ge
ho wůle gest. Písař poslední wůle může we Wšech
případnostech spolu swědkem býti.

3%.582. Pořízení kšaftugícího, wněmž se na
něgakau ceduli nebo písemnost odwolává, má gen
tehdáž aučinek, geli takowá písemnost Wšemi ná—
ležitostmi ku platnému progewení poslední Wůle
potřebnými opatřena. Kromě toho mohau seta
kowá od kšaftugícího oznámená písemná pozna——
menání toliko k wyswětlení geho wůle obrátiti.

53. 584. Kšaftugícímu, kterýž náležitostí k
písemnému kšaftu potřebných pozorowati nemů—
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že aneb nechce, gest swobodno austni kšaft u—
dělati.

Š. 585. Kdo austně kšaftuge, musi opraw—
(Iowě swau posledni wůli progewiti před třemi
schopnými swědky, kteří Pospolu přitomni,a ku
potwrzenj schopni gsau, že se wosobě kšaftugi—
cjho žádného podwodu neb omylu nesběhlo. Ne—
nj sice potřebí , ale gestiř opatrno, aby swčdko—
wé bnd'to Wšickni společně, aneb geden každý
pro sebe k ulehčenj paměti Progewenj kšaftugici—
ho bud' sám poznamenal, aneb co neyspiše mož—
no poznamenati dal.

&$.586. Austnj Posledni pořízení musi, aby
wmoc práwa wešlo, na žádost každého, komuž
na tom záleží, srownáwagjcjm se přisežným wy—
řcenjm tři swědků,anebo nemůže-li geden znich

wyslyšen býti, aspoň ostatnich dwau se po—
twrditi.

587. Kšaftugjcj může také před práwem
pjsemnč aneb austně kšaftowati. Písemné Poři—
zenj musi kšaftugjci aspoň wlastnj rukau po—
depsati, a práwu osobně odewzdati. Práwo má
kšaflugjcjho na to, že gebo wlastnoručni Podpis
přisazenbýti musi, pozorna učiniti, pak pisem
nost práwně zapečetiti, a na obálce poznamena—
ti, posledni Wide wni obsažena gest. K ge—
dnánj tomu musí protokol zaweden, a spis ten
proti wystaweni listu přigjmagiciho práwně u
ložen býti.
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ě. 588. Chceli kšaftugici swau wůli austně
progewiti, má se progewenj do protokolu wepsa
ti, a ten rowně tak, gak se Wpředešlém o pj
senmosti prawilo, zapečetěný uložili.

591. Audowé duchownjho řádu, ženskéa
mládenci pod osmnácti lety, bezsmyslnj, slepí,
hlušj aneb němi, pak ti, kdož gazyku kšaftugjcj—
ho nerozuměgj, nemohau swědky Posledních 130—
řizenj býti.

ř. 592. Kdo pro přečinčnj podwodu, aneb
giné neprawosti ze chtiwosti zisku odsauzen byl,
nemůže za swědka polřebowán býti.

$. 593. Kdo křeslanského náboženstwi ne—
wyznáwá, nemůže posledni Wůli lsř'eslanowu do
swědčili.

594. Dědic aneb odkazownjk (legatarius)
není thledem pozůstalosti sobě odkázané scho—
pným swčdkem, a nápodobně geho chol, rodičo
Wé, děti, bratři, sestry, aneb osoby wtémže stu
pni sešwagřené, a lidé domáci w platu stogjcj.
Pořízení musi, aby platno bylo, od kšaflugjcjho
wlastnj rukau Psáno, anebo třemi od dotčených
Osob rozdilnými swčdlcy potwrzeno býti.

595. Odkáže-likšaí'tugjcjpozůstalost tomu,
kdož Posledni Wůli piše, aneb geho manželce, dě
tem, rodičům, bratrům, sestrám, aneb osobám W

témže stupni sešwagřeným: musi takowé pořize
nj způsobem w předešlém dotčeným po—
chybnosti zbaweno býti.
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x_S.597. Při poslednich pořizenich, kteráž se
dělagj na Plawbách a w místech, kde mor aneb
giné podobné nákažliwé nemoci panugj, gsau
také audowé řádu duchownjho, ženské a mláden—
ci, kterýmž gest čtrnácte let, platnj swědkowé.

15.598. Ktěmto swobodau obdařeným Po—
sledním pořízením gest toliko dwau swědků tře
ha, z nichž geden může kSaft psát'n Při nebez—

pečenstwi nákazy není potřebj , aby oba pospo—
lu přítomni byli.

599. Za šest měsíců po skončené plaw
hě aneb nákaze posledni wůle swobodau obda
řenépozbýwagj platnosti.

10) Smí-li pak duchownj nemocnému kšaft
Salmnapsati?

Aby dědicowé pobožnými odkazy nebyli
Dliliželll,bylo neywyššjmi nařízeními ode dne 4.
miřj'i'/71. (cís. kr. Gubern.w Praze. 23. září 1771.)
25.čerwenee 1772. a 26. srpna 1804. weškerému
swětskému i řeholnimu duchowenstwu, i \vney—

nauzi,kdyžsežádnéhoginého d0piditinelze,
uložby čísti a psáti uměl, zapowězjno , cizi
lcšal'lwyhotowiti sul) nullitate actus, proto že
cdybyse někde přihodilo, žeby nikdo, kromě
)í'jtomného duchownjho, neuměl čjsti a psáti,
unjragjcj, má-li gešlě tolik času a síly, že ducho
.vnjmuswau posledni wůli do péra řikati může,
nnohem snáze, aneb aspoň práwě tak čerstwě
;wauposlednj Wůli před dwěma počestnými mu
il, byt psáti neuměli, progewiti, pročež austni
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kšeft, testamentum nuncupativum, učiniti může,
Z tétéž příčiny gsau také w dotčené nauzi wši—
ckni řeholníci (nikoli wšak duchowní swětští) ku
swědectwí kšaftownímu neschopni, práwo gich
newyslechne, kšaft od duchowního zhotowený
gest zrušen, a kšaftugící gako decedens ab inte
stato powažowán.

Tato nařízení Wšak pozbyla swého aučinku
wšeobecnými zákony městskými 1. Cerwna 1811. :

a) Poněwadž nimi wšecky na předměty to—
ho všeobecného práwa městského se wztahugí
cí zákony a zwyklosti wyzdwiženy byly; na ta
kowý předmět ale wzlahuge se gistě nařízení ode
dne 4. září 1771. a 25. čerwence 1772. o platno—
sti a neplatnosti kšaftu gednagící;

b) Poněwadž kniha wšeobecných zákonů
městských ztýchže politických nařízení, kteráž
kšaft třetího, od duchowního zhotowený, gakož
to neplatný zamítagí , částku pod gistými wý
mínkami geště dále za platnau uznáwá , žádné
zmínky o druhé částce nečiníc;

c) Poněwadžnaše kniha zákonní nikde, kdež
o písaři kšaftu mluwí, duchowních newylučuge
anobrž 597. a 598. prawí, že při kšaftech šwo
bodau obdařených, na plawbách , a Wčas moru
a nákazy, kdež i řehoiníci platní swědkowé gsau,
geden z potřebných toliko dwau swědků kšeft
psáti může.

Gindy byli, nápodobně wneywětší nauzi, in
casu summee necessitatis, řeholníci, ne wšak du
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chownj cirkewni , za neschopné ku swědectwj
kšnftownimu prohlášeni. Nowá wšak kniha Wše—
obecných zákonů městskýchtoliko prawi ( 591.),
že audowé duchownjho řádu nemohau swědky
poslednich pořizenj býti; neboř podlé 597.při
poslednich pořizenjch, kteráž se dělagi na plaw—
Inich a w mistech , kde mor neboli podobné ná—
kažliwé nemoci panugi, gsau také audowé řádu
duchownjho platni swědkowé. Tato wýmjnka
wšak newztahuge se na připadnosti, kde nebez—
pečenstwj prodlenjm roste.

Gakého pak práwa gsau aučastni řeholníci,
kteřj pastýrstwj duchown'j prowozugi? ——

st. král. nařízení ode dne 20.1náge 32. čer—
wna 1785. prawi: „Í-leholnici, duchowni zprá—
wu prowozug'joi , nepřipauštěgi se za swědky
nustnjho kšaftu. Byl—li wšak řeholnjk papež—
ským brévem řádně sekularisowán, nesmi sice
kšaft psáti, ale může kšaftu giž psaného, gako
swčtský kněz, platným swčdkem býti.

Spogenost tohoto c. k.iiařjzenj s weyš uwe
denými zákony a s sebau samým nezdá se W
mezjch Wýkladu pauze poučowaciho ležeti. Gsnuc
spogeno se wšeobecnými zákony městskými, mu—
si takto \vyrozuměno býti:

\ieholnik , duchowni zpráwu prowozugici>
kterýž náležitě neni sekularisowán, nemůže ani
austnjho, ani písemného kšaftu platným swčd—
kem býti, poněwadž \5.591. knihy zákonní w
tom ohledu mezi austnjm a písemným kšaftem,

Časopis p. Katol. Duch. V. 3. f"
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mezi audy řádu duchowního, kteří na winici
Páně pracugí &nepraougí, žádného rozdílu nečiní.

Vi'ymíniti se mohau onino řeholníci, kteří
w tnkowé saustognosti dosazeni byli, že podlé
politických nařízení nemohau gako audowé
řádu neboli kláštera powažowáni býti, to gest:
kteří g_ižpřed 25. březnem 1802. w pastýrstwí
duchowním ustanoweni byli, a se na prowolání
sobě učiněné progewili, že we zpráwě duchowní
setrwagí, &se nikdý do swého kláštera wráliti
nechlí, gnkkoli náležité sekulnrisací nedosáhli;
dílem proto, že s takowými řeholníky naši zti
konowé (ode dne 2. dubna 1802. II. 11.10., 15.

řígnn 1803. wšeobecn. 573.) gnkožto s kněží—
mi swčtskými zacházegí, dílem proto, že při nich
zákonná příčina odpadá, žeby pobožné odkazy
swéinu řádu obmeyšleli. Někdegší řeholník ale, ná—
ležitě sel-:ularisowaní'f, necht gest pastýř-em ducho—

wním, nebo není, muže guk auslního, tak písemného
kšaí'tuswčdkem l'iýti,pončwadž se podlé nařízení
církewnímu duchownílnu rowná, gehož kniha zá—
konní od swčdectwí nikoli newylučuge.

Znage :) ostříhnge zákony zemské, a šelf-e
swědomi'tosli a oíin'trilosii, učiní pastýř ducho
wní zadost swé powinné lásce k nemocnému a
gebo dědicům, :) ubrání se \VSel-ikým\výčítkám
strannosli, inuliy po vlastním zisku, a neslušné
w:írnwosli; zmnezí škodliwé různice, odpor, ne
naiwist :) swňry, :) založí mezi příbuznými spo—

kogenost, příchyluost, tichost a blužící swornost.
*
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_g.VVeiiký djl Ewropy skrze pohlawj žen
ské, zwláště z kmenů knížecích pošlé, na eru

Krisiowu obrácen byl. *)

Od Františka Aloysia W'acka, král. česke' společnosti
nauk člena, & děkana w Kopídlně.

„Cefareth desfemmes, qui faz'ssant servir ů leur
relz'qz'onles charmes de leur S&TC',plačees sur des iro—

nes el“uitz'rant au chríštíanz'sme lem's épaux, rendz'rent
unc grande partie de l' Europe chrctz'enne.“

Essai sur le caraclere, les moeurs

et l, esprit des Femmes, — par M.

Thomas de l' Academie Francoise. mg)

I.

Užusnauli musi člowěk, rozgímnge swrcho—

wnnmlprozřeteďlnostBoži, kterážto wšemožných
uzih prostředků, aby wíru w Jezjýs'eKrista, ge
lilmž w nižídném ginéln nen-jslnasenj, (Skutk.
apošt. 4, 11) na tomto swčtě co neyche roz—

ň) ])ohromyslnómu člonóřLpogedufmj tohoto, &'znaleli cirke
wnj historie nebude třeba tuto připounenmui, ze, co wněm
o ženském pohluwj řece—no, pr'jsně to žádal geho předmět
a přirozené dowozowánj welmi důležité Weci, kteráž se
wne'ln pogednúwá , gnk ze zkuseuusn, histoúe , dnšeslowj,
tak i ze základních duchownjch u tělesných pOWuh poma
wj téhož , genž tak mocně pí'isPe'lo k rozšjřenj křesťanské
cirkwe. Nestane se tedy snad spiSowaleli geho oné nelibosti,
aby od kohos za tuto swun dobnnnyslnun litcrnj práci ne
]askawým postrannjm wzcz'řenjm byl sljhán. — —

**) Třelj wydánj tohoto ducha plného Spisu -— we Widni u
p. Jana z Trattnern r. 1773. ——
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šířila. Kdo cjrkewni historii skumným čilá du
chem , nabýwá zagisté této přeswědčenosti, &
iní i očitě shledáwá , kterak neskonalá moudrost

Boží i ženského charakteru k tomu ráčila použi—
ii, by náboženstwi křesíanské po mnoha kregi—
náoh swěta tohoto welice se rozmáhalo. VVše—

cky wlastnosti ducha a srdce, gimiž krásné po—
hlawi wyniká, gakož i přirozené gemu smyslné
wnady staly se mocnými prostředky k dosaže—
nj téhož welikého účele; -- mk že W prawdě ři—
ci se může: lide hory nepřmnožitelných překá
žek proti wjře Hristou-é Je stazlvěly', --- tam
ge bohomyslná žena. odstranila. -- ——

Sama sebou namítá se 'luto otázka: Gnké ta»
kowýchio welikých účinků hlawnj příčiny byly?
——I nalezáme negedněch, an wěc tuto byslře
zpytugeme. -—-—

a) Tři welikomocnj podnětowé & pohnůlky
působili od gak žiwa na zwelehenj mrawů, na
blahost wlastia na skwčlost nz'ubožensle: domá
enč ctnosti , PUCřCgHÉpřjklady a panugjcjion,
——a to tré naležalo se zwlášlě W rukau pohla

wi ženského, \výlečnau službu powždy člowěčen—
stwu prokazugic. ——

Prwnj základ k mrawům W prwnim záleží
Wychowánj, & prwnj wyohominj obyčegnč od
matky půwod má. Moc dobrých příkladů gest
weliká a wše zanimagici moc; gakož, tomu na
odpor, skutkowé opět nepřikladnj mrawnost
lidskou hubí a kazi. „Se Wšj swau wýmluwno—
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sli, ——prawil druhdy weliký Chrisostom ——ne—

lze mi gest, na sluch posluchačů mých tak půso—
hiti, gako nádherný oděw gediné ženské oči di—
wáků gimú.“ Když tón ctností damácné a We—
řcgnéokresy proniká a opanuge , tuÍ' si zemstwo
dobrých měštanů slibowati může, a tu iwjra kře—
stanská, gelikož wšeliké krásné ctnosti neysil—
nť-gšjpodpora, lidstwu welice přjgemna gest.*)
l'atrnot musi člowčku býti, genž wěc tuto skau—
má, proč wjra Kristowa za rozšjřenj swé žen—
skému poldawi tak mnoho má děkowati. —

b) Dlužno wšak tuto dále tázati se: Kterak
se stáwá, že swaté Ewangelium zwláště srdce
ženské tak silně g]má a rozněcuge , že pak gemu
zcela se obětugic, wšecko rádo podniká, wšecko
("žinja snáší pro rozšíření geho? -- Nahlédáme—
.h hlaub W předmět tento , shledňme zagisté , že
na cíl pohlawi krásného, mnohem útlegšj ahlub

než geg mužowé progewugi, přewelice účin—
knge b'ožsko-lidský charaktér welikomyslnosti,
lásky, m]rnosti, dobroty, sautrpnosti, snášeli—
wosti, trpěliwosti a t. d. našeho Spasitele , a že
poznawši azamilowawši geg srdce gegich, s ney—
slálegšj wěrnosti a ]áskau pak mu oddáno gest.
TIE-nktgsau se nábožná ženy a přítelkyně Kristo
wy i při geho smrtíi po smrti proukázaly: an
w sljnu tehdáž wěrnost a láska apoštolů k Mi—

“) W Religions— und Kircheufreund v. J. 1828, ')ler Rand
Seite 835.
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stru geglch stála. —- Když protestantský boho
mluwec Niemeyer we swé biblické karakteristice o
apoštolích pra-mí: že duch :) žiwot , geužto ze
wšech slow Ježíšowých se gewil , že wclikomoc
nost řeči gebo, pronikagící iwšecky wnilřnosti
duše, nemálo k tomu přispěly, žeschwulilebnau
ochotuostí ue'nsledowali tuhého quže; ač počá—
tečuč nebylo to hned swěllo rozumu, nebyla to
hned swrchowaná přeswčdčeuost ducha, alebrž
wíce gakás dolnosrdečuost, k dobrému ráda se
přicbylugící, a W prawém poznání Doba po pra
wé maudrosli toužící: tím wíce to ožeuském po
blawí platí, kteréž l..)ožskómu 9pnsiteli swému
wěnowalo swé srdce, na něž sxyrchowauzi láska
Kristowa, & wšecky ostatní gebo překrásnéctuo
sti welikomocuě účinkowaly gsnu. A když pak
i gegich srdce autlou !( němu láskou pogma byla,
gakéž toliko ženské srdce schopno; když pře—
sladké u wíře w něho blahosti pocítily : rozníti—
li se gegich přeblazí citowé tito tak mocně, že
is giuými zdíletí "tuto blaženost swau, asKri
stem , gediuým u přehoguým gečím prame—
nem, gich seznámili , gediuá byla taužebnostge—
gich. —- Tudyt se stalo, že spanilé duše pobla
wí téhož, s wírau swuu w Ježíše Krista a 5 sm
tým citem lásky přirozené Wuady spogugíce, i
neysurowčgší srdce mužů stastne wzdčláwa

_ . . . v. _, . ov _!
ly, získagíce glcb Krlstu, :) pnuásegíce wíre swe
w nůuo gulcožto občl. wšecku tuto swau šlechet—

nau suažuosl a usilouňní. Tehdelž to bylo, 311



o obracowáni na wiru sknze ženské. 391

krása ženská, wýtečnau mrawnosti a zbožnosti
geště sličněgšj , rozkazowala mužům , genžto
šŽ/iftlli byli w této :wé podrobenosti, a wclici
„' zdánli'zlvé slabosti swé. *) Před gegich g]—
mnwým, kauzedlným hlasem diwokost kořila se,

gegich slowa &učen; gako Božská wůštlzmpowažo—

wz'mybyly; a když gistý spisowatel doličuge, že
od. mnohých nálmženstwi Kristowo za krásné
srmjno a wdťačnč přignto bylo, proto že krásná ge
zwčstowaln usl'a: seznáme, že se od prawdy neu——
chýlil, an \věc tuto & duchu wěku onoho ne—

stranně posuzugeme. —
c) Z toho, co až dotud řečeno, poněkudž též

plyne, proč ženské pohlawi každého wčku wětši
progewowalo horliwost při obrácenj lidu, než po—
hlnwi mužské, k čehož úplnčgšjmu doličenj gešt'
následugicj myšleni tuto stůgtež. Sličné pohla—
wi, swčdomo sobě slabosti swé, mnohem pewně—
vi, než mužské, swatých mínění se přidržuge,
uownu podporu pro duši swau Wnich nalezagic,
g_gnkžwýborný gnmialog neholiž znatel pownh
ženských, učený p. Thomas doswědčuge ; —-—mno

hem žiwěgši a tkliwčgšj obraznost ženských bý
wú silněgí rozněcowána předměty, genž nade wši
priroda, a mnohdy i nad obyčegné meze rozumu

*) Tak pjše důmyslný Thomas we swém swrchu uwedeuém
spisu na str. 211.: „C' est Mors, que la beaulé embellie
par les moeurs, commaudoil aux hommes, heurenx d'
atm BSSGI'VÍS,ct granda dam leur faiblessm“ _" '—
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lidského se powýšugj, gakýchže předmětů era
křesřanská dosti do sebe obsahuge ; *) —-přeswěd—
čenost we wěcech náboženských u mužů wíce spo—
léhá na skaumánj, u žen ale che na citu záleží,
a tento, gakž známo , onoho mnohem gest účin
liwěgši; -—-pohlawi ženské powažuge eru Kri—
stowu, kteráž tuto wše wyrmlvnáwá, gako swau
oohranitelkyni a neysilněgšj podporu mdloby swé
proti přesilné moci mužské, ——a za wšemi těmi
důwody pak ze duše swé a ze wšj sily se
snaží, aby wire ta po wšech zemich , gelikož i
wšady gegj pohlawj žige, rozšjřena byla. Praw
diwé tedy gest heslo, genž pogednánj tomuto w
čele siogi: „Ženy tu byly-',genžto wnady swé
podrobugjce náboženstij w .flužbu,a .redjcena
stolcjch knjžecjch, manželů .rz/vý'chzfvjřeHristo
uč získaly, a na. tutéž wjru welilw'“(lil Elura
pv obrátily.—- Na giném mjstč dokládá tentýž
spisowatel: „Duch náboženský učinil ze žen po
slaupně mučedlnice, apoštolkyně, rekyně, &pak
'1bohoslowkynč a mistrinč w 1il.)0|nudrctwj.“**)—

*) Hrabě Slernau w řjši německé, genž nedáwno odpadl od cjr
[*Wenaši? & tudjž opustiw pramen žiwota lac kalným potůč
kum obrátil se, ženskau obraznust whodne připodobnuge k
SOŠeMemuonowa. .,Gednoho mlíko garnjho paprsku gest
'řehaa“ Wece, „& hned wydáwá ze sebe zwukyf“ ——O gegich
PhySioguomice dokládá: „Sie isl ihnen thíilig und leideud
im hohen Grade eigeu. Sie entríithseln, durchschauen,
sichlenmit Schlangcnblick; ihr Geist fusst schnell, um schnell
zu beni'llzcu, wie das Brenngías; nur giebt es oft Brandfle—
cke und Asche.“ \W.gcho důwlipný spis: Das goldeue
Kalb. 4 Tbcile. -

'") L' esprit religicux — 11 a fail tour - (\ iont ——les fem
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d) Gestil zwláštč u ženského pohlawj nad
ohyčegnau účinliwost k rozšiřowánj erykřesl'an—
ské w zemich sewernjch znamenati, proto že tam

pohlawj toto od mužského není tak Přísně odlau—
čeno , gako wkraginách Wýchodnjch a wasiat—
ských wůbec, kdežto nemagjc dowoleno užiwati
nlžádné weřegné smuži Pospolitosti, k wěčnému
takomčř žaláři odsauzeno gest. U starých náro
dů tato geho odlaučenost od weřegného žiwohy—
tj zákonné byla nařízena, a Wpřemnoha Wýchod-
nich & polednjch zemich gestit až posud; kdež
pakowšem žena málo může na obecenstwo &mra
wygeho působitiř) Ginau wšak twárnost wěci
té ermjch západních shledáwáme, kde ženské u
wčlšj wážnosti siogi , kdeu weřegné s muži 130
spolitosti žigj, a wc Wěku střednjm takoměř samo—
gediné Wzdělawatelkynč pohlawi mužského byly.

mes marlyres, apotres, querriers, et a fin'x par les rendre the
olngíennes et savantes. —— Že giný Francauz, gménem Se
gur, wše toto ženské toliko pricjlá slabosti, čili glch du
chownjm wadám, franského, t. g. lehkého ducha přitom
progewuge. „Ženy, wece, wždy chtěly gen se Stkwili ; na
pocálku křesťansth slynuly gako mučedlnice, w tak nazwaných
křižowých wálkách gako relayučse wýtečné učinily; a když k
dobyli sláwy gine giž nebylo Cesty, ucenostj & literatura“
snažily se oslawiti-“ —

*) Slyšme, co 1). Thomas wgen—íalnjm Spisu swém o tom pra
WJ',na str. 206.: „Avecle caractere e les moeurs, quidoi
vent résuller pour elles de leur elóture dans presque ionte
l' Asie, ou u' existant que pour un seul, ne pouvaut Cul
líver, ni leur caractere, nl leur raison,el deslínées 21n' avoír
que des senS, elles sont farcées par la bisatrerie de leur état
“ J'Oi'ldl'e lí! pudeur :, la voluple, et la coquetterie & Ia re—__
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Tak nazwaný duch ritjrský (Chevalerie) přiswo—
gil gim (lrululy welikau wlátlu nad muži; sličná
ženská byla rozsmljm natle cti a zásluhau mužo—
wau, & tohoto weskerá snaha getliné čelila k to—
mu, by Pochwaly :) záljbenj gegiho (lostogným se
stal. Bohu, ritirstwi :: milence swé zaswčcowal—
tč celý swing žiwot. A byl to i následek teh—
(legšj geště široko daleko panugicj surowosti, že
bystrá ženských mysl, gegich (logjmawý roz—
um, gich uutlá &tkliwá citedlnost gákausi záři ge
owěncowaly, pod níž cos nadlidského býtisetlo—
mnjwali, :) tudiž hlasu těchto swých krásnýchwe—
litelkyň rádi uposlechli. —-—

Mnohot tedy účinkowala zbožná šlechtična
na ritji'e swého, —- ;) těchto tehdáž plna Ewropa
byla — od nichž opět wážnost cjrkwe na podtla
nýl'ul přecházela, rozšiřiwši se tak po wšech kra
gjch a obcích?) A gali mnoho působila teprw
bohomyslná kněžna &králowna, wlátlnaucj srd—

cem knížete SWéllO, a skrze něho pak účinkugic
na miliony h(lSlVVíi? _— Za přičinau tou nám ne

může (liwno býti, že za getlno stoleti čtweroney—
slawnčgšich národů ewropegských swčlla :) mra
Wné ušlechtilosti, gichžto wira Krisjowa (láW-á,ode

*) \Vosadč Kopitllcnskě. kteráž z městečku a desíti wesuíc se
stáwá, osmnánte ríljřú bytowalo, geužto zmatrik a ]istowen
okoli téhož až dosud ze gméua mohau se wykázati. Kteřj
znich wlíopidinč w stoleti XVI- Sjcllili, w mé historii far
nj skoly Kopidlenské na str. 12.uwedeni gSau. —
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ctyř žen dosáhlo: Frankowé totiž wGallii od
Klolildy, Gotowé WŠpanč-l'jch od Ingundy, Lon-—

gobm-dowéwe \Wlašich od Theodelindy, Bawoři
od Reginotrndy; :) protož učený Thomas pravdi—
u'č pise na str. 130.: „Zkušenost a historie zge—
mně to doswědčugj, že we wšech sektzich, we
wie-echzemích a we wšech důstogenstwich ženské
wozdy wíce než mužowé náboženských ctnosti do
sebe mnng — K ctnostem náboženským ney—
],?jo ctnosti domácné přistupngi; tyto měly by
l)("ZpOChYlJYoběma pohlawim Wstegné míře při
náleželi; i wnich wšak přednost náleži ženě, což
Opět welmi oslawuge pohlawi to, a wýborně pů—
sobj na wážnost :) rozšjřenj wíry Iiristowy. -—-—

Co gsme wtomto odděleni prwnim wůbec
pronesli, chceme Wnásledugjcjm druhém gednot
liwč těmi národy doličili, kteřižto přispčnjm po—
hlawi ženského na wiru křesianskau obráceniby—
]i. _—

II.

(:) Došedše Wim křesinnská WŘimském cj
snrstwj za Konstantina \'Velikého mocné ochra
ny, byla pak w IV. století i přes meze geho pře—
nesena, a sice k Markomanfun, :) snad i sausedu
;:icimsnimi Noriskům. Fritigil, králowna Mar
kcnmnská, slyšewši kázati swatého Ambrože, tak
welice byla gata wýnduwnostj gebo, že r. 396.
wstanpila do cjrkwe Kristowy. Naklonila knj
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též manžela swého, přiwedši geg spolu ktomu,
že sŘjmany spolek učiniw, s nimi w přátelstwi
wstaupil. Swat. Ambrož odeslal králowně tě na
gegi žádost obsah wjry Krisiowy Wzpůsobu kate—
chismu, :)ona následugjcjho roku sama na cestu wy
(lala se, aby spasilelné to neen'j zust téhož we—
likého neitele slyšeti mohla; přišedši wšok (lo
Mediolánu, žalostnau byla zaražena zpráwau, že
Ambrože není giž into. *) —

b) Íílotilda, synowkyně krále Burgundské
ho, nábožná křeslanská manželka Chlodwiga Í..
genž byl hlawa Franků Saliského kmene, byla též
půwoclkyně obrácenj manžela swého na Kristowu
wiru. (MB.) — Bage se w Remsu odbísknpa Re—
migia náboženstwi Krisiowu wyuciti, byl tam
Chlodwig napotom s nadobyčegnau slawnosii ge

sčástkan wogska swého pokřtěn. Přikladu
geho národ we welikých zástupich následowal,
genž účinkowal mocně i na gině germanské kme
ny. Clllodwig byl za wčku swého gediný kam
tolický kníže; gelikož císař Anastas sekty Mori—
fysitisma se (lržel. ——

c) Když sw. Kolombán (Colomnille) okolo r,
565. WHibernii & Skocii wiru křeslanskau I'OAŠl—

řowal, působilo to též blahodčgnč na Anglosasy;
zwláště pak Bertha., promlaná za Elhilberta, krá
le Kentského, a dcera franského krále Charibep

*) W. Ur. llurligs Handbuch der christ I.l(irclnen-Geschichte.
]. ]laml s. 430. —
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ta, krásnými. ctnostmi swými krozmáhánj křesřan
stwj welice přispjwala. VVč-dato papež Řehoř
Weliký, wyprawil r. 596. do země Anglické opa—
tu Augustina se člyřidciti Benediktiny, aby tam o
založeni cjrkwe Kristowy pečowali. Ethilbert
přjchozjch kněží, držjcjch slawný přjgezd, milo—
stiwě přigal, sám geště tehdáž pohansth se ne—
odřeknuw. Kázalř, by wšjm potřebným opatře
ni. byli, a nižádná se gim nestala překážka u wy—
nbowáni lidu. Pak gim \vKanterlmry (Kandel—
herg) stálé sjdlo ustanowil, kdež zbožným žiwo—
lem swým a horliwým \vyučowánjm giž za rok
10,000 lidu k přigetj křlu swatého gsau připra—
wili. Král Etllilhert brzy na to též sám swatý
křest přigal, načež pak giž w prostřed VII. sto—
lte wjra křestanská we wšech Saských zemich,
w tak nazwané lleptarchii, rozšířena byla. *) —

d) Theodelinda (Thenllinde), rozená Ba—
worská kněžna, zasnaubenú Antharisowi III. ,
králi Longolmrdskénm, a po smrti geho (591)
manželka Agilofa, wéwody Turinského, -— ga—
ko horliwá katolička snažila se , by Lombardy
\riánské spogila s cjrkwi, což i na manželi gegjm
:; welikěm djlu národu se poštěstilo. — Papež

&')Dnnnemayor piše w swé cjrkewnj historii, djlu II. str. 43.:
,.Manmnss nicht glnuhen, dass man die ganze Bekehrnng den
Prodigten der Missionarien zu verdankenhahe; víelmehr muss
ein grossor Theil davon den christlichen Gemahlinen der
lšíiuíge, welche ihre Miinner durch mancherlei líunstgrill'e von
don Gollem zn Christo fiihrlen, zugcschriehen werden.“—
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Řehoř VVelilcý, gsa o té radostné události spra—
wen, poslal králownč zlutou korunu, wniž želez
ný ohrauček, zhřelm kříže Spasitelowa ukownný,
se nalezal,—-a totů ta slowutná železná koruna,
kterouž cjsnřowé západních zemi, začinagic od
Karla \Vclikého, wezdy w Mediolánčgako králowé
wlaštj korunowáni byli. Králowó Lomlmrdšti
panoweli až do wčlqu řečeného Karla \Yelikého,
genž posledního z nich, Desiderin, zagal. ——

0) W šestém stoleti též Illerowé wdnešni
Georgii skrze gistau zagnlau lgřestankn, geg'jž gmé
no mi neznámo, na katolickou \viru přiwedeni by—
li. —-—(\V. cjrkewnj historii Dra. Hartiga I. djl.)

\Wtémže stoleti žádal též Pendn, krále Mercín syn,
dceru Oswy, giž křestnnskóho krále zNorthum—
berlnndu, za manželku, a když mu pod Wýminlgau
slíbena byla, přigme-li wiru Kristown, dal se s
Wšemi swými spoludruhyn žoldnéři pokřtili. *')—

f) Reginfrurln, kněžna rodem zGallle, sla
Wnau má též w cjrkewnj historii pamět, že husté
mrálcoly bludu a powčr pohanských ze země Bu
Worslcéznpudílo. Zasnnullilt se s ni \'éwoda Ba
worský, Theodo II., na gehož srdce tak dlouho
nalélmla, až wjru liřestanslinu přlgnl. \Vywolili
si Theodo r. 695. Rupertn, biskupa Vs'onnskélto,
za učitele, kterýž srndosti pozwňnj to přignw, s
nělcolikem knčžj k němu gest přišel, a Wéwodu i

*) S. Leitfaden in der Kirchengeschichle II. Th. S. 43 u.“
von Danuemayer. --—
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syna geho Theodeherta amnoho šlechticů pokřtil.
MageRupert od wéwody powoleni , hy křesían
stwj w zemi geho rozšiřowal, procházel uče a ká—
že wšecky krage'až kmůstu Lorchu; odkudž na—
wráliw se, tam, kde druhdy slawnáJuvaYia stála,
zau—azils Willi Theodouowau swé sídlo, a že tam

mnoho přišedších lholnškú krásné wzdělalo mě—
sto,Salzburg zwané, ])iskupstwj tam napotom zalo
ml.— Rupert powolal k sobě zFrancauzska geště
(,!-„vauziclerozbožných pOmocnjků , a i synowkyni

svrnu Erentruďu, kteráž \'vvneysturšjmBaworském
Llášleře na Geptišcjlloře (Nonnberg) prwn'j před—
nosikynj byla. impert celou takmčř onu zem 0
In—z'nlilna wjru Kristowu, dokonaw žiwot swing r.
/_.0. “. _ _ _—

/

;) Prwnj stopa křesíanstwj wnnšich Cechách
m]óžů se sice od 1. Ledna 845., 311čtrnácte kni
mt českých w Íieznč pokřtěno bylo; znedostat
ku wšak památek hietorických řicise nemůže, gak
welice pak se rozmohlo Wnárodu našem. — MnO-—

hem wíce se ale rozšířilo, když swatá Lidmila,
wówodkyně česká, gemu r. 871. srdce swé zaswč
lilo. Nemoh'laí sice tato nábožná kněžna & man—

Znígesjj Boříwog, :) synowec swat. \Yáclaw, to—
ho dmvésli, aby za žlwohytj gegich křesíanstwi
w celých Čechách pnnugjcjm se stalo, čehož teprw
Bnlesluw I. a II. swelikým suaženstwim &usilo——

*) Ihrlžgs Handbuch der christl. Kirchengeschichte [.Theil. S.
437. u. 438. _ _. _
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wánjm (936— 999.) gsan docílili. Gak ale kni
žecj stolec český wjře Kristowě se oddal, účin
kowalot to zagisté welikomocně i na wážnostina
rozšiřowánj gegi we weškeré Čechii.

71) I také u mocných Normanů na počátku
stoleti desátého wira ta skrze křestanskau kněžna,
gménem Gisle, byla založena. Slowutný král
morský' Rollo r. 911. tak daleko to přiwedl, že
mu král Franský Karel, nazwanýr IIlaupý, kra—
ginu Neustrii, WlastněNormandii a Bretaniigako
wéwodstwi Podstaupil, &geg s dcerou (neb se
strau) swau Gislau zasnaubil. I ziskala mau
drá a zbožná Gisle choti swého nábožensth
Kristowu, kterýž dage se Pokřtiti, gméno Ro—
bert přigal. Gako křes'tan přestal od morských
laupeži, a panowal gako šlechetný kníže, Nor
many swé dobře wzdělati welmi se snaže.

i) K rozšířeni křestanstwj w Polsku welice
přispěla Dobraurkn, kněžna česká, dcera wéwo
dy Boleslawa II., prowdaná r. 965. za polského
knížete Měčislawa. Zasnaubilt gi otec Bole—
slaw pohanskému knížeti Polskému swýminkau,
aby wjru křesianskau přigal, což i Měčislaw
slíbil; na něgž učenj Kristowohlahotwornaumo
cj swau tak welice působilo, že pak pro ně wze—
mi swé přemnoho učinil. Ač to přepato, co Bal—
bín náš o Měčislawowi prawi, že sedmero bi
skupstwi w Polsku založil, *) nicméně gistáwěc

* o o o | . o
) Balbnu cpztome hlStOIlCil rerum hohelmcarum pag. 118. —
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gest, že W Poznáni arcibiskupská stolice od ně—
ho založena byla , načež pak W zemi té wir-a
Kristowa welioe šjřila se. _— Polský básnik Ja—
uicz. pěge o Dobrawce , (“l'977.) obrátiw ku Kri—
stu řeč swau:

Femina te nobis ostendit prima, Bohemo
Sanguine, prima crucem-nos docuitque tuam,

:) Bulbin dokládá o ni: „Milli saiis est (lice—
re: Bohemce uuius puellze nuptiis et gratia , non
mo<l0ipsum captum virunn, sed universam Po—
loniam et Silesinm Christo nomen (leclissefw) ——
Syn Dobrawčin byl sluwný Boleslaw Chrabrý,
kterýž za wýtečné činy swé prij gekožto král
Polský byl korunowa'nn.

L') I wrozlelilé zemi Ruské,obydlené od 510—
wanů :) Filmů, welebnč pozdwihla cirkew kře
slunskáhlawy swé, an kněžna Olga w Konstan
tinoPoli r. 955.,.guk slowutný historik Karam—
zin swědči, slawně pokřtiti se dala. 'llamana—
1riurcha byl gegim učitelem ikřtilelem, a Kon
slzentinBngronorodilý (purpurogeni'tus) kmotrem.
Olga byla, gak Nestor prawi, (lenniee spasení, a
připrawowala cestu wíře prawé We Wlnsti swé.
Zaswjtalo sice giž (lřiwe swčllo učení Kristowa
w oné nesmírné řisi, gnkz toho paslýrskýlist pa—
triarchy Fokia (866) (losWč-(lčuge, z něhož pn—
tmO, že i Rusowé biskupy &kněze od něho při—

ů) lhidem pag. 117.

C)Časopis p. Kntnl. Duch. V. 3.
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gali; neywětši wšak národu (lil geště k pohan—
ským powěrám se přiznáwal , až pak kněžnau
Olgau, a zwlúště \'Yladimirem \\Íelikým takměř
docela zapuzeny byly. *) ——-——

l) Řečený Wladimír, synowec Olgyn,r.988.
(lo cirkwe Kristowy wstaupil, a s ním nábožen
stwi to na trůn bylo powýšeno. Půwodkynjto
ho byla řecká kněžna Anna, císaře Basilia sestra,
gegižto manželem Vl'laulimjr pod tau toliko Wý—
mjukau se stal, že wirukřestanskau přigme. VVla—
dimjr swolil ke křtu, a metropolita Chersonský
a kněžj Byzantští wykonali s welikau slawnostj
tento swatý obřad. — Nyní se welkokněz Wla—
dimjr wšemožně snažil, by i národ geho oswi
cen &pokřtěn byl, z kteréhož weliké zástupy
W Dněpru pokřtiti (lal. Že obrácení geho w
řecké zemi se stalo, přitlržel se on inárod geho
řeckého wyznánj. “)

m) \'V zemi Uherské též skrze kněžnu W510-—

let] desátém prwnj základ kwiře křeslanské po
ložen byl. Sar-alta, manželka wéwody Geysy,
máteř Štěpána, prwnjho krále uherského, při
gawší křeslanstwj , prwni k geho rozšířeni roze

*) Wiz králkau Zpráwu o ruské cjrkwi uceného p. Černého
w 8. swazku casopisu tohoto na str. 600 a 601. '—

**) Spilllers Kirchengeschichle S. 176, a řečená pogednánl
() ruské cjrkwi str. 601 a 603. —-—-Násmpnjci Wladimjro
wi ——Jaroslaw (1019 —- 1054.) a Iseslaw (1054 —
10773) upcwnili giž paltugjcj wjrn Kristowu geštč che, a
pod tjmto založil Anlonjnwýlečný klášter w Kiewč, w kte
rémž powstul okolo r. 1100. pnan ruský analista Nestor
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sila úrodné simě, kteréž zaléwage zbožný syn
gegj Štěpán , ku krásnému kwětu (997.) přiwedl.
_- Šarolta byla dcera na wjru obráceného Gyu—
ly, pročež i ona držela se řeckého wyznáni. *)
O obrácení Uhrů pečowalgiž Karel VVeliký; ma—
lý wšak měla wznik tato geho šlechetná snažnost.
Uherský Wéwoda Geysa a manželka geho teprw
(972 —- 997.) wjru Kristowu znamenitě rozši—
říli, k čemuž zwláště Peregrin, biskup Passaw—
ský, neywioe přispěl. Pod gegich synem Ště—
pánem (997 -— 1038.) náboženstwi křesianské
pak we weškeré zemi panugicim se stalo. -

\Všim tim dosti gest doljčena prawda hesla,
spisku tomuto w čele stogjcjho: „Že to byly že
ny, kteréžto podrobugjce wnady swé nábožen
stuff w službu, a sedjce na stolcjch knjžecjch,
manželů swý'ch wjře Kristowě zjskaly, a na
“l'ulčžwjru wcliký djl Ewropy obrátily.“ Ta—
kowýmto způsobem země Franská, Anglická,we
liký djl říše Německé, Uhry, Čechy, Litwa,
Polsko, země Ruská, a za něgaký čas iPersie
učenísw. ewangelium došly. TakÍ i Lombardie
a Španělsko bludůw Ariowých odřekly se ; a ge—
slii widěti , že we stoletích těch nábožná ženská
horliwost blahodčgnč působila na znamenitý djl
swčta. -- Těmto až posud uwedeným bohomy—
slným kněžnúm založila cjrkewnj historie welečest—

.) W. Gemalde von Ungarn von Czaplowicz ]. Theil 8.284.
50
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nun pamět, že wíru w Ježíše Krista tak horli
Wč wyznz'nwaly, wšeeko obětowawše pro uwede—

ní :) wětší rozšíření gegí. Gak mnoho giehwšak
gest, genž neméně byly wěrny Spasiteli swé—
mu, ač W menším toliko okresu tuto wěrnost
swuu progewili mohly, a nyní gměna gegieh na—
prosto gsau neznámá swělul Záslnhy wšak gegich
W knize žiwota zapsány gsau. _— Když ženské
pohlawí k uwedení a rozšíření křeslanslwí wehni
mnoho gest přispělo, -- gakož to prawda nade
wšeeku pochybnost \\-'y\V)'-'še11:'1——žádát zagislé

každý dobromyslný ctitel geho, aby i po wšecky
budauoí časy k geho zachowůní ze síly swé
na'npomocnobylo. Bylo a gest podnes ktomu
nápomocno, při čemž nábožné zakladatelkyněio—
lika klášterů panenských w církwi naší připomí—
nám, gešto též wíry katolické mocná ochrana
gsau. Swatá \:Yoršíln, S. Klara, S. Alžběta, S.
Terezie, S. Juliana z Falkonerů, Marie \Vard,
půwodkyně anglických panen a 111.g. , & wšecky

řeholem gegieh zaswěcené dwogíetihodné panny
-— důkazem toho buďtež, co tuto gistím. Kéž
by i o \všech budaneích říci se mohlo, co druh
dy Kristus k gedné ženě gest řekl: „O, žena !
q.rvelikágest u jra tufá: .rtanz'ž JC tobě, gakž
chceš.“ — Mat. XV, 28.
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;„ Trogj kázanj u stawu čiowcka po snm'ti.
Od VVácl. Wiléma \Va'lclawička.

(Pokračowánj)

D. O nešřastné wččnosti , čili o pekle. *)

'J'chdy řekl král služebnjkům: Swjžjce ruce gcho i nohy, u—

wrztež geg do temnosnj zewnilřujch, tumt' bude pláču. sm..
peuj zubů. Mat. XXII, 13.

Známo gest Lzískám VVašjmpodobensle ()
swnlbě, kterau král geden učinil synu swému, &

*) W Spisech nowého zákona mluwj se gen zřídka a krátce o
pekle; cchož přjčina gest, že gsme m] kí'es'Žuné nepi'r'ga/i
(Inc/za oírocké bázně, ale ducha synowslré lásky. (mm.
\'HI, 15.) Láska má nás k dobrému wábili, nikoli ale tu
liko wehkost nastáwagjcjch Ireslů od zlého odslrašowali. Pro
to mluwil Kristus ucedlujkům swým, galxž sw. JnnZthUSIÝ
poznamenal, wehni často & obšjrně o nebi, ale gen errlka u
zkrátka o pekle, wěrla, že upřjmm': n uřcliwé srdce mlíko “
\vclikém zbauřeuj uczbednč se wzlěkngjcjch náružiwostj, auch
při násilných pokušeujch tak uvrdého udírna potřebuge; tak
gnkož naproti tomu zkušenost ua-j, že na 21051116.,napr-awa
stem oddané srdce předstuwowáuj i neyhoršjch a nekoneč.—
.ných trestů neaučinkuge. (Ilom. LYI. iu c. K\l. Math.)
Pmlló tohoto přjklmln magj se též kazatelé a zpowědlnjci rj
tlili. Gestit' sice užitečno i potřebno, přebjduý a nešťastný
Sluw zlých po smrti szsem sw. někdy \vyobrazowmi, aby
m-skroceným žádosmm těIOSných lidi osňegšj uzda se wlo
žila; &wšak nemá se wždy gen peklem hrozili, aneb peklo
pmllé wlasluj chybné obraznosti se wypisownti. Taková
Snnyšlená strašidla gsau pauhá mámenj &podwod, genž sc
žádným zámyslcm \vymluwili nedá. Nýbrž 0 to péči m]li
:: se snažili. musi duchownj pastýř, by whsmj křesťanské dů
wudy prawé ctnosti welmi pochopitedlně & horliwč wěřjcjm
na srdce položil.
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pozwal na ní z poddaných swých mnohé. Mezi
těmi, kteříž pozwáni byli, i pozwánjpřigali, při—
šel pak geden bez slušného raucha, a byl proto
na rukau inohau swázán, azwečeřadla wyhozen.
Uwrztež geg, welel král, do temnostj zet/vnitř
njch, tamž bude plác'a :křjpenj zubů. Přísně
arci gednal král sčlowěkem timto, a wšak měl
auplné práwo, přísně snim nakládati; neboř což
činiwáme s hrubými &nezdwořilými lidmi při
něgakém weste u přátelského stolu, u přátelských
hodů? —- Nekazi-li takowi lidé každau radost a
r0zkoš? Newedau-lipohoršliwé rozpráwky? Ne
tupj—liduchownj iswětskau wrchnost? Neodmlau—
wagi—litwrdošjgně každému, gsauce i hned k prá
ni a rwáni hotowi? Neuráži-li se každý wzděla
ný a mrawný člowěk gegich hrubým chowánjm?
I pryč tedy snimi, wen snimi ze společnosti,
kdež žádného Pohoršenj dáti nemohau.

Skrze hody, které tento král synu swému u
činil, wyrozumjwá se křesianstwi, které Syn Bo—

do swěta uwedl, a ke kterémuž skrze swé A
poštoly wšecky lidi pozwati dal. Ale ach, také
ke křesřanstwj přicházegi mnozi, kteří mu k necti
gsau, kteří hodowniho čili swatebniho raucha,
totiž oněch powah a ctnosti nemagi, kteréžto pra
wého křesřana zdobili a šlechtiti magi.

Nastogte! také mezi křestany gsau linj a za
hzilčiwi lidé, genž radě-gi žebragi i kradau, nežli
pracugi, napomenutj Apoštola Páně nic si newši
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magice: Kdož nepracuge, nemá gjrti. Také
mezi křesíany gsaunestydatj :) hanebnj lidé, genž
pohledem & zewnitřnim způsobem, slowy &
skutky ukazugi, že na učení swat. Ewangelium:
blahoslaweni gsau cvistj (Mat. V, S.), -—smiln,j
ky a cizuložnjky trertati bude Bůh, (Žid. XIII,
4.) nic nedbagj. Také mezi křesřany gsau ne—
sprawedliwj lidé, genž bližního o čest, gměni, o
poldid a pokog připrawugi, & gegichžto srdce
nikoli swornost, nýbrž swár a wšeliký nepořádek
miluge. Také mezi křeslany gsau marnotratnj
hráči, ožralci, rauhači a wšeho druhu llřjšnjci,
kteříž zlé gako wodu do sebe pigi, ani na hlas
swědomi, ani na wýslrahy dobrých přátel a da—
chownjch, ani na zgewené wýpowědi slowa Bo—
žího nedlmgi, nýbrž neostýchawě podlé tělesných
žádosti swých žiwi gsau, gako kůň, (: mezek, genz'
rozumu nemagj. (Žalm XXXL 9.) I což pak chtě-—

takowi lidé wkřesíanstwu? Zdaliž nezpůsolúl
soběKristus cjrkew slawnau, nemagjcj poskwr
ny, ani wrárky neb cokoli takowěho, ——ale
su'atau a bez,nuhony ? (Efes. V, 21) -- Tito
lidé gsau kaukol mezi pšenici. Pán gich trpí :)
suňšj, poněwadž shoijmvý gest. A wšak bu—
dcli gich trpěti a snášeti na wždycky? Nikoli;
I“:lnzná swé, on zná ale také ty, kteří slowem ge
bo pohrdagi. Přigde čas, kdež řekne: Swjz'jce
ruce gegich i nohy uwrztež ge do temnOJ'tj ze.
wnitřnjch, tam bude pláč a skřjpenj zubů.
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Ano, křeslané milí! gakož Bůh swatýaspra—
wedliwý gest, tak gislč on gednau wšecky neho
dné křesíany, kteří nimi gen podle ;:ména gsau,a
wšecky bezbožné, nennprawitedlnó lidi od nebe
\\fylaučéí :) do pekla odsoudí. \\"ždyl gsau tako
Wí lidé nebe nehodni , gsau blaženosti nebeské
neschopni. Takowí hy isamo nebe peklem uči—
nili, pončwadž snimi žádnému dobrémua ctnost
nému býti nelze. Takowí musegí tam, kde za
swé wzul satan s oelau rotou pozdwižených andě—
Iu. (Mat. XXV Al.) Kdož hlasu Božího neslyší, musí
geho sprawedlnosti okusili. —- lIrozná pokaženost
a nekagionost tolika lidí nutí mne přísné dnes
slowo promluwiti; nebo rozgídnwý rak nedá se
růžowau wodičkau nléčití. Také Spasitel wyhro—
žowal častčgi nekagíeím wčenauzkázau: Běda
wám ! běda nám. Náboženstwi lásky má také
swau strašlíwau stranu. Koho láska nepohne,
musíl házeli zastrašili. Promluwímt ledy dnes 0
nešlastné z::xčó'nruti, (*.'in() pekle, a 10 tím spíše,
pončwadž imnozí nynčgší křeslané o něm pochy
hngí, nýhrž '1weřcgnč w společnostech swých gistí
a twrdí, žeby žádného pekla nebylo, :) cožhy o
tom vždy kazatele :) zpox-včdlnícíprnwíli, že se
lo nedčge zpřeswčdčení, nýbrž že to gen podle
swe'ho slawu :) anřadu činiti musegí. Promlu—
wíml tedy o pekle, a sice

1. Zdaliž peklo, a
?. Což peklo gest?
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Bože, ty gsi láska; ale ty gsitaké sprawedl
nost pauhá. Dey, bých dnes tak quWil, gakž to—
ho prawda a spasení lidské žádá!

I.

Giž rozum poukazuge na potrestánjbezbož—
ných Wdruhém žiwotě; nebo mnoho zagisté zlé
ho děge :) stúwá se na swčtě. Zlé ale zasluhu—

ge trestu, nýbrž i trestáno býti musi, pončwadž
Bůh swatý &sprawcdhwý gest. Protož giž také
zde na swčtě trestagici sprawedlnost pozoruge—
)ne. \VSecko wšak zlé nebýwá tuto trestáno;
mnohý nešleohetnjk žiw gest w štěstí až do smrti,
aneb umírá w samémhřešenj. Icožby nemělBůh,
sprnwedhwý soudce, to zlé, které tu bez trestu
zostalo, tam potrestati? cožby mohl zákona dá—
li,npřestupitelů gebo netrestatí? A zgaké medle
příčiny gest zlé swčdomj nepokogno, než že tre—
stu se obáwá budan'thOPBožj zagisté sprawedlnost,
moudrost &swatost ubezpečuge 0 budaucjln tre
stu bezbožných, :)zgeweni Boží odstraňuge wtom .
wšecky pochybnosti. Kristus, onen božský učitel
a Spasitclnáš, učí wýslownč, že peklo gest, nebo
mluwi o místu muk po smrti, kde se nemilosrd—
ný bohatec, genž sdm býříl a hodowal na každý
(! cn skwostně, :) wšak nepřál chudému Lazaru,
který pht Wředů ležel u wrat gebo, ani drobtů s
stolu swého padngjcich; (Luk. XVI, 19) ——při
rowna'nwz'ntoto místo k údoli Ilinnom (Ge— hin—

nom) ležicjmu bij/„ko.lernsaléma, kde prw dílky
pohanské modle Moloch občlowúný byly; puk
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zde po zrušení tohoto hrozného modlárstwi, &z o—
škliwosti k němu, wšecken z města wyhozený ne—
řád, powrhel a mrchy ustawičným ohněm tam
páleny byly. (Mat. V, 29. BO.) Mluwjt o ohni
neuhasitedlném & čerwu neumjragicjm. (Mar. IX,
ZEL)Mluwj o temnostech zewnitřnjch, kde bude pláč
&skřipenj zubů; (Mat. VIII, 11. 12. srow. XXII,
13. XXV, 30. XIII, 49. 50.) Napomjnát, aby
chom se Boha wíce báli, nežIi lidi, kterýž mů
žc duši i tělo zatratiti do pekelného ohně. (Mat.
X, 28.) GsauI to owšem toliko obrazowé a po—
dobenstwi, w nichžto zde Ježiš mluwj; aneb mo
hl-li gest s tělesnými lidmi o wěcech nadsmysl—
ných a duchownjch mluwiti gináč, nežli wobra
zech a podobnostech? A wšak negsau to žádní
prázdni & hon obrazowé, nýbrž takowj, pod kte
rými hluboká, duchownj,newiditedlná prawda Ie

ta totiž, že peho gest, staw &místo, kde ne—
kagicim hřišnjkům zaslaužené tresty, ač nc rowné,
u Wšech stegné, nýbrž skutkům a winám gednoho
každého slušně a sprawedliwě přiměřené, (Mat.
X, 15. XI, 22. 24. Luk. XII, 47. 48. dew.
XVIII, 7.) připraweny gsan.

Peklo gest tedy prawda, a sice důležitá, swatá
prawda, genž nás wšecky spasitedlnau bůznjmá
naplniti. Zwláště pak gi magi ksrdciwzjtinewě
říci, kteřižto Mesiáše, Syna Božího zawrhugi;
(Mat. VIII.) -- pokrytcowě :) swůdcowé neswě—
domiti; (Mat. XVIII, XXIII, 5.) —- lidé nemi
losrdni a mstitedlni; (Mat. XVIII, Bil-.)— bohá
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či, genž s chudými bratřimi žádné autrpnosti ne
magj ; (Luk. XVI.)—též kteří ničeho nečiní bez
zisku, ničeho puzenjm laskawého srdce, aniž po—
nměnim na slawnau wýpowčď Páně: Což gsie
gednomu z neymenšjch učinili , mně gste
učinili, pohnauti se nedagi,skormauceného potě 
šití, nemocného občerstwiti, nauzi trpícímu pomo
ci, (Mat. XXV, 45. 46.) ——kteřížto hřiwnamidu—
chownimi swými, to gest schoPnostmi netčžj k zwe
lehenj ctnosti & prawdy, nýbrž na rozšíření krá—
lowstwi bludů &neprawosti ge wynakládagj; (Mat.
XXIV, BO.) — i oni lehkomyslni, kteří plněním
powinnostj swých den ode dne odkládagi, a ko—
uečněpozdě přicházegj, gako oněch pět pošeti
lých panen, genž do wečeřadla swatehnjho wpu—

štčny nebyly; (Mat. XXV, IQ.) -- wšickni falešní
proroci čili učitelé: (Mat. VII, 21) —- slowem
wšickni nešlechetni a nesprawedliwi lidé,kteřiž zde
nikoli podlé prawidel rozumu a přikázani Božich,
nýbrž podlé nezřjzenýcli swých žádosti žiwi gsau,
:) pro rozkoš swau a zisk swůg i s plným aswět—
lým wčdomjm, a sůmyslem dobře rozwáženým
zle a nepráwě gednagi. Odegdčte ode mne čini—
telé neprawosti! gá gsem wá; nikdý' za, .rt/vč
neměl. (Mat. VII, 23.)

Nápodolmě uči &káži SW. apoštolé. Zda
Ziznewjie, že nespravuedliwj králowstwj Bo
žjho aučastni nebudau? Nemylte se! wšak ani
smilnjci, ani modlůři, ani cizoložnici, ani zlodě—

gi, ani lukomci, ani Opilci, ani zlolegci, amidrá—
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či králowstwi Božjho nedogďau. (l. Kor. VI, 9.
10. Gal. V, 9 ——QL) U wíře nestálým, newěři—

cjm, nešlechetným hřišnjkům, wražedlnjkům, smil—
njkům, trawičům, modlářům, i wšechněm pod—
wodnjkům djl gegich připrawen gest w gezeře, kte—

hořiohněm:)síran. Cožert druhá, .fmrt
'lvecvuá. (dew.XXI, 8. LM.) Itedy také gezerem
ohněm :: síran hořjcjm gmenuge se peklo. \'Yšak
nesněmeničehož o hořícím ohniahořjcj siře, neb
to gest gen obraz, ale obraz skrýwagjcj NVsobě onu
Prawdu welikau, že, tak gnkož ctnoslnj wbudaucjm
swětě odměněni budan, tak budou bezbožni w
něm potrestáni, & gakož způsob “ziwota oněchno
bude Přeblažený, tak bude stawžiwota těchtone—
wyslownč trapný a bolestný. Misto pak a trest
bezbožných na onom swčlč gmenuge se peklo. -—
Ptngjcjm se, kde ono Wlastnč se nalézá, na wýcho—
(Lu či západu? na zemi či pod zemi? za kterými
horami, za kterými wodami? w klcré kragině ne—
smírného prostranstwjl' Wmčsjci neb w některé
hwězdč ? -- odpowidám , že nám o tom nic wě—
domo není, Pončwadž nz'nmtoho wčdčti potřebí
není. Sw. Aug. XX. de Civil. c. 16. Polapený
zagisté zloděg býwú do Wčzenj přiweden, třebas
ho prw nikdý nebylwiděl. Zunechme tedy wšech
zbytečných o pekle otázek, tobo gediné se drží
cc, co nám o něm & mukách gebo zgewenjm 17—0—

žjm, i hned zdrawým rozumem :) mrawným
citem poznali dopřáno. Powážjme iedy přene—
šmslného simvu bezbožných na wť—cnosli.
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H.

Ti tedy, kteří zde na swětě o prawdn, prá—
wo a powinnost nie nedbagí, kteří wšeobecný 130
řůdek, štěstí a poklid dobrých ruší , s Bohem a
Ježíšem dokonce žádné podobnosti nemagí, nýbrž
gakžapoštol píše, na těle rozsjuvagj, ne pakw
duchu, aniž giž při smrti k Bohu a geho swatým
přikázaním se obrátiti chtíce, (Gai. VI, S.) slo
wen1:lidézlí, zpustlí , nekagící magí díl sobě při
prawený Wpekle. Způsob žiwota gegich bude
neyweyš trapný a bolestný. Budau totiž zbawe—
ni wšeho dobrého, a naproti tomu účastni učině—
ni wšeho zlého.

Budaui zbaweni Wšech statků, které zde tak

příliš milowali ; budau zbaweni Boha, Ježíše
Krista a obcowúní s dobrými ; budan žbaweni ne—
wyslowných radostí nebeských.

Zlí přikládagí srdce k statkům wezdeg
Sílu. Peníze, čest a bohatstwí, moc a důstogno—
sli, smyslné rozkoše a weselostigsau ony wčci, po
nieližlo tauží a dychtěgí, wreh blahoslawenstwí
wnieh skládagíce. Ze wšech ale těchto wěcí ne—
Wezmauničehož s sebau na wěčnost, a nemohau ni—

čeho z nich wzíli , neb tam nás toliko skutkowé
naši následugí, tam nás toliko bud' dobrá bud'ziá
powaha a Wlastnost duší našich prowází. Boha-—

mrhač WEwangelium, který w kment a hedbá—
ní se obláčel, a každodenně Wesele a skwostně
ziw byl, neměl w pekle ani kapky wody, nížby
byl swlažil gazyk swůg. (Luk. XVI, 25.) Bylř
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zbawen celého swého bohatstwí , zlaupen ze
wšech swých pokladů, a ze wšech geho skwost—
ných pokrmů a nápogů nepozůstalo mu ani kap—
ky wody. Tak také budau bezbožní po smrti
zbaweni Wšech swých statků, kteréž zde tak pří—
liš milowali, gichž tak taužehně hledali, tak ne—
střídmě užíwali, gimiž hýřili aneb lakoměli: aniž
toho neymenšího ze Wšeho, co zde swým nazý—
wali a milowali, newezmau s sebau na Wěčnost.

A tato ztráta gest pro ně welmibolestná a trapná;
duše gegich žížní po tom, w čemž zde swé ště
stí zakládala, a nemagíc toho wíce, cítí w neu
pokogených a ustawičných žádostech peklo swé.

Budau také zbaweni společnosti s Bohem, s
Ježíšem a se Wšemi dobrými. Král, wece Ježíš
u sw. Mat., rozdělí ge na různo, gedny od dru
hých, dobré ode zlých, gako pastýř odděluge
owce od kozlů, a řekne těm, kteříž na lewici
budau: Odegdéteodemne zlořecvenjff(XXV,3'2.
41.) Nikdý nepřigdau tito nešlastní k Bohu,swé—
mu stwořileli a pramenu wší blahosti, nikdý k
Ježíši , swému wykupiteli, nímžto pohrdali, ni
kdý k oněm šlechetným dušem, genž kdy W těle
na zemi ohcowaly, a gegichžto usta prawdu hlása—
la, a gegichžto ruce dobrodiní rozdáwala. Naše
srdce není pokogno , dokudž w Bohu neodpočí—
Wai. Ale ach! neštastní zawržení nepřigdau ni
kdý k Bohu a geho wywoleným, gsauce odsaaze—
ni od twáři Páně. ('2. Tess. l, 9.) Mezi nimi atě
mito gest propast weliká utwrzcua. (Luk. XVI, ŽGJ
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BudauÍ zbaweni sprawedliwým připrawených
radosti nebeských. Geště sice žádné oko newi—
dčlo, žádné ucho neslyšelo, a žádné lidské srd—
ce nepocitilo, co Bůh připrawil těm, kteří ho
milugj; (l.Kor.II,9.) ale ten, který snebe sstau—
pil, a tam se zase nawrátil, wtělený Syn Boží,
powěděl nám, že blahoslawenstwj nebeské we—
li/u?gat , (Mat. V, IQ.) a apoštol geho sw. ugi
šluge, že negsau rowna u-trpenj tohoto žiwo
m oné budaucj sláwě, která 58z-gewj na xpra
TUCdZÍLUýCh.(Bím. VIII, 18.) Od této ale ne—

Wýslowitedlné blaženosti neolcusi ničehož bez
božní; slúwa ona budauci nebeská nebude na
nich zgewena; oni gsau od ni na wěky wylaucc—
ní, na wěky wšeho dobrého zbawení. Gaký to
slaw! Gaký strašliwý staw pro srdce lidské, kte
réž po blaženosti tauži. Ztráta oné sláwy bu
dancj, piše sw.. Jan Zlatoustý, bude geště ne
snesiledlněgšj,nežli wšecky muky pekelné. (Hom,
ll'l. in 0. III. ad Philip,) Bože, ach Bože! ne—
zatrat nás. Newyluč nás od swé společnosti, od
swého nebe!

A wšak netoliko W ztrátě a nedostatku wše—

ho dobrého záleží trest zawržených, nýbrž také
w účastensth wšeho zlého a w skutečných mu—

o kterých nyni sobě žádného prawého
předstaweni činiti nemůžeme. Snadno ale po—
chopime, že trápení a mučeni budau hrozným

lulch ,

studem , prudkými náružiwostmi, a nešlechet—
ným,we zlém dozralým a zarytym towaryšstwem.
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Giž zde stydí se člowěk, dopustil-li se čeho
zlého & hanebného. Ale stud ten newyrowná se
daleko studu zawržených. Gegich trápení zále—

w studu, nimž ani na sebe , ani na giné , ani
na nebe, ani na peklo, ani na blahoslawené wne—
bi, ani na zatracené W Pekle hleděli nemohau.
Tento stud záleží W neytruchliwěgšim citu nad
swau bezbožnosti :) zawrženosti, w hrozném swi—
ráni swědomi &trapliwých wýčjtkách, že bídou
swau sami winni gsau. Gsauce giž zbaweni hmotné
swé látky, Widěg'jnyni wšecko duchownjma oči
ma, a wšecko, gakž to samo w sobě gest. Gižř

Poznáwngi, že Bůh posledni :) gediný gest cíl,
a že geho míti Wrch gest blahoslawenstwj; giží
Poznáwogj Boha podlé geho láskyhodnostigakož—
to neydokonalegšj a neyčistši dobré, genž ge
diné wšecky gegich žádosti upokogiti může, a
bez něhož se w nepřestáwagicim trudu &žalosti
\vynacházegj; ale čas, kde se s nim spogiti mo
hli & měli, gest giž ten 13111,a stud nad tim, že

nepracowali, pokudž den byl, prwé než noc při—
šla(JanIX,4.), že zanedbali dnů milosti, dnů
spasení, gest newyslowitedlný.

Naproti tomu, pouěwadž co se stalo, giž
se odestati nemůže , gake' tu z druhé strany W
nich bauřiti budou náružiwosli ! Náružiwosti

hněwn , zlosti , mstitedlnosli. Nenáwist Proti
spoluzawrženým &swůdcům, záwist k blahosla
xveným, wztěklost k samému Bohu, swému spra
Wedliwénm trestateli! náružiwosti, které neule
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wi aneutichnau, nýbrž každým okamženjm se
ssilegi aprudčegi aučinkowati budau. W'ždytwi—
dilne, gaký nepokog W duši náružiwého člowěka
ponuge, amúzeme tedy sobě nčgak předstawíti,
kterak to teprw w duši zatraceného znřiti musi,
genž pauhá náružiwost gest.

Mimo to nacházegi se zawrženj Wspolečno—
sti samých bezhožných a nešlechetných duchů.
Udegdčte odemne zlořečenj do ohně we'cvnčho,
kterýž gest připrawen ďáblu a andělům geho.
(E\Iat.XXV, LM.) Důbel tedy :) společnicí geho
gsnu gegich towaryši. Společnost to, kde geden
nad bjdau druhého se směge, kde žádné antrp—
nosti., žádného milosrdenstwi, žádné saučastno
sti není. Společnost, kde geden proti druhému
zní—j&se sápá, geden druhéholage a klege. Spo
lečnost duchů neyOpowrženčgších & neyhoršjch,
gešto nic než Zhou-buolnneyšlegi &působí, gešto
křik zaufalosti wyzdwihngi, :) wšak zoufalí ne—

mohau. Společnost samých nešflastných tworů,
z nichžto geden druhého swedl, geden druhého z
neštěstí swého winj a proklíná. Prokleté děti,
skrze wás gsme zde! Prokletj rodičowé, wy gste
nás s sebou do wěčné zkázy uwrhlil O gáney—

hjdnťagšj, příčina & půwod swého icizého nc—
štůsti! Gal; snadno mohl gsem swan, :) duši
]jližniho wyswoboditi ! etc. -— A což pii tom
neyhoršj , gest, že tam na žádné wyknupcnj po—
myslili nelze.

Časopis p. Katal. Duch. V. 3. 7
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Písmo sw. učj zagisté určitě a zřegmě , že
trest zatracenců wěčnč trwati bude , proto že
hnčw Boží na nich zůstáwá (Jan. III, 36.); pro—
to že Ježíš o čerwu nenmjragjejm, a oohni wěč—
ném, nenhasitecllném mluwj,(Mar. IX,44.); pro—
to že trest bezbožných wěčné odměně sprawedli—
wých naproti stawj , řka: bezbožnj pak půgdau
do trápcnj zvěčného. (Mat. XXV, 46. 2. Tess.
I, 8. 9.)

Cili mi tu nčlulo nawrhne: že Bůh neskon

čeně (lobrotiwý gest, a chce, aby wšem lidem
spomoženo bylo , iktemkby tedy bezhožných
trestal na wii-ky? —-—nawrhne: že prowiněni ča—
sná trestu wččného nezasluhugj? že izntracenci
bytnostmi zůstanau, které swau mrawni přiroze
nost, polepšenj nel) zl'1oršenjscholanau podržugi?
a že neypředněgšj ohled wšeho trestáni polepše—
ní trestaných gest? _— Prawda, Bůh gest ne—
skončeně dobrotiwý, ale gest také neskončeně
swatý a sprawedliwý; iproč pak neup'jráme wěč—
nosti radosti nebeských, wěčnosti muk pekelných
polajragice? — Bůh chce, by wšem lidem spo
moženo bylo; ale lidé nechtěgi sobě (l:ítip0u10—
ci, &protož neni také Bůh, nýbrž hříšný člo—
wěk sám stwořitel pekla. Spolu pak neni-li hřích,
gekožto urážka neskonalého Boha, též neskonalý,
a tady trest Wččný gemu přiměřený? Mimo to
zůstane bezbožným Wčdomj zlých skutků na wě
ky, a gakož giž zde na swělč lidé trestem misto
polepšení se zl'loršugj, což u př. na zločincjch
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widime, kteří z wčzenj swého častokráte geštč
pokaženčgšj a zarytčgšj wycházegj, tak také o
čckáwati nelze, aby zatracenci se kdy polepši—
li, a nepolepšj—li se , nemusi-li sám rozum wěč
nost trestu pekelnóho uznati?

Než, gá musím giž přestati. Duše má ne—
snese dálšjho rozgjmánj o stawu bezbožných po
smrti neynešíastnčgšjm. Bože! ach gz'nopnkugi
Prosba man, Bože! nezatrat nás! \szwobod'
nás od muk Wččných !

Předewšjm ale, Neymilegšj mogi, musíme se my
sami před Peklem hledět opatrowati; nebo Bůh
newyhledúwá smrti hříšníka, nýbrž chce, aby se
obrátil &žiw byl. Ale hřjsnjk uwrhuge se sám
do wččné zkázy. ““arugme se tedy hříchu, střez—
me se l:)ohaprázdnosti. Neodkládeyme pokúnjm,
gsme—lihříšníci. Nezapomjneyme na slrašlíwé ná
sledky hříchu, genž nepřehlédnutedlni gsau, a
na čas celé wěčnosti se Wztahugi. Nýhrž koney—
me spasení swé sbáznj a ířefenjm (Til. II, Q.),
ne sice s bázni otrockau, ale s háznj djtěcj,kte
rá se ničeho tak neostýchá, gako neštěstj toho,
Bohu se zneljbiti; s bázuj, která z ditěci lásky k
Bohu pochází, a swau neyWč—tšjradost a swé za
mčstknáni w tom nalézá, Boží neyswčtčgši wůli s
neywčtši pilnosti plnili. Báči-e (: modlte se ! (Mat.
XXVI, 4l.) Bdčte ustawičným &wěrným plně

njm powinnostj swých , :) modlcte se o silici
milost s hůry, poněwadž při wšj wolnosti ducha
tělo mdlé gest.
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Dítě-c',láska, která pro Boha hližujho milu
ge, gemuradj, ze zlého geg káral , W nauzi geg
krmí a odjwá; křeslnnská slušnost, která skaž—
dým laskawě nakládá , sprawedlnost, která kaž
dému, což geho gest, dáwá: tu hle, křeslanské
duše! což činiti., a čehož se warowati máme,
bychom gednau \V posledni hodince smrti od
saudce swého milostný ortel slyšeli, a nešlasmé
'Wččuosti -— peklu ušli. Amen.

G, \Včneček mvil—ýw zahradě Dawidowe,
anel) prwotiny českého, w řeči Wázané přelože—

nj Žalmů.

Od Jana Josefa Balsa, kaplana W Kopidlně.

U w 0 d.

Kdokoli WPjsmech swalých docela cizincem
není, wjl zagislé, že Žallář nikoliw není sousta
wa křeslanského učení mrawů, aniž gakési su—
ché dogmatické compendium, néhrž že gest gako
nť-gaký poswz'ntný hág, w nčmžto libi zpěwo—

wé, z šedé dáwuowěkosli zwučici, zagimagisrd
ce cilliwé. Tul swatý Pčwec swé \včrné harfě
na swé nepřáler si stěžuge, a w gegizwučnélů
no bolné city swého sewřeného srdce wyléwá;
tam zase na perutěch nábožného rozgimánj k
Twůrci se wznesa, o diwech geho wšemohauc
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nosti na nebi, o skutcích geho dobroty na zemi,
o důkazech gebo prozřetedlnosti w žiwotě lid.
ském pěge. Zde sladké radosti tiché domácno—
sli popisuge ; tam zase sláwu národu swého bu—
daucim pokolením oznamnge, a milowanému Je—
rusnlému památku klade hor wůkol něho slrmj
cich trwánliwěgši. Tu pláče drahau wlast od
nepřátel w porobu uwedenau, a těžce nesa ge—
gich okowů, úpí a wzdychá; tam zase gako pláCe,
_genžwywázlo z lowců osidla, prwni city naby—
té swobody Wradostném pěni wyléwá. Zde kwj—
lj s národem swým, genž pro swé poklesky wšem
sousedům Wpohančnj uweden, agako owce kza—
bili wyda'mbýti se zdá; tam zase k radosluéna—
(!?-gibudoucího \'Vykupitele pozdwihuge srdce
swé, o geho utrpeni a sláwč, o gebo bogich &
\vččuém králowstwi pčge. Tady zase —-—a wšak

kdož bude, abych slowy Herderowými mluw'd,
lolo gezero 150 ij'nj nékolikem slow chtit wy—
mízní? Písně tedy, gakž ge Duch Páně gedna'dc
k ponaučení, gednák k dlčše lidu swého w ňá
dra citliwá wdechl, pisně musegi w Žalláři hle
dány býti, a gebo W gakýkoli gazyk přeložení
unii zewnitřnj twářnosti pisně prozrazowali. Pro—
(„z. wšickni, zwlz'nštěnowěgši překladatelé Pjsem
swatých, tyto Wážné plody Musy Sionské wge
gich přirozeném básnickém oděwu, w rhythmi—
cké mluwě milownjkům gegich podáwagi, gsauu
ce přeswědčeni, že nepřiměřený, cizi oděwi
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neySPanilegšj nudy bud' ohyztl'uge, aneb aspoňle—
Post gegich nepřizniwě oku zahaluge.—

W gazyku českém neni mi žádné giné me—
trické Žalmů přeložení známo , leč ono, genž
praci Giřjho Streyce Zábřcszého w šestnáctém
století na swčtlo wyšlo, a nyní Pak opětr. 1827.
Panem \Yáclawem llankau wydáno bylo. A wšak
Giřj Streyc spíše Parafrnsty než překladatele
gméuo a díky zasluhuge, gakož srownánjkte
réhokoli z geho ZPĚWůs Půwodnjm textem patr
ně (loswůtlčnge. Ze takowým popisowánjm pů
Wodnj krása hyne, kterážto welmi často w krát—
kosti a stručnosti wygáclřenj záležj, netřeba při
pomínali. Můželi pak, abych gen getliný při
klatl uwetll, twořjcj wšemohaucnost Hospodino—
Wa kratčegi a Wznešeněgi vyobrazena býti, ga—
ko když sw. pčwec (li Ž. XXXIII, 9.:

nm nm: mu =:
31733351 WTS l$l“

:) gak zwodnatj tato wznešenú myšlenka tako
Wýmto (llnuhým opisowánjm:

Neb gakž on usta swá otwjrá,
\ll—iekslowu geho hned stogi:

\I'uli geho nic neodpirá,
Sandy geho se pokogi.

F. Procházka, muž 0 bibli českau welice
zasloužený , Žalmy negenom toliko Wprostomlu
wí': přeložil, ale i také obecného latinského wy—
(lz'znjse držel, heberegský text, kde se latinský
wýklml přiliš od něho uchylnge, w poznamenal—
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„ich wyložiw. Užiltě owšem tento učený muž s
opatrnosti wšech pomůcek , kteréžto mu bi—
blické sudebnictwi podlé swé za geho času
wzdčlanosli poskytowalo. A wšak ono pra—
widlo, gellož při swé práci následowal, a dle
ltteréhož prawý každého Žalmu smysl dilem z
wýkladu samého, dilem znjže položených po—
mamenánj dosti pracně musi sbírán býti, překá—
žj nemálo duši u cjtčnj :) požjwánj krásy těchto
zpčwů , an duch náš "gcko newyhuutedlnau wý—
mjnku krásy klade, aby, co za krásné uznati
má, snadné přehlédnuuti, &Pohodlně, bez na—
máhání užíti mohl.

Z té příčiny nowé, n gakž powaha před—
mč'tužádá, rhythmické Žalmů gazykem českým
wyloženj nezdá se mi býti podniknutim docela
zbytečným; a Wšak, aby kwšemožné dokonalo—
sti dospělo , muže požaduge, gemuž i učenosti
newšednj se dostáwá, i potřebný kritický appa—
rnt po ruce gest.

Dobře sice wěda, že se mi obého w skro

wničké toliko mjře dostalo , pokusil gsem se
předce o to, několik částek Žaltáře, gehož čj—
tňnj mi giž mnohau prázdnau hodinu užitečně a
sladce wyplnilo, materským gazykem wyložiti; ::
ač tauto praci nic giného gsem neobmeyšlel, leč
swé wlastnj wyraženj :) wzdělánj, uposlechnuw
předc laskawého nabídnutí některých, gak o če—
skau literaturu wůbec , tak o ]:)ohomluweckau

zwláště zaslaužených mužů, prwotiny mého pod
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nikuuti lask'wým wlastencům podxlwům; nikoli
se nedomnjwage, že biblická literatura tauto mau
praci znamenitého zisku nabude, alebrž naděgese,
že uslyšew snad přátelský usudck přizniwcu bi—
blického studium, ga sám tim nemálo wyzjskám.
lllawnj mé zřen'j k tomu bylo obráceno , abych
prawý' půwodnjho textu smysl, pokudž mi ho do—
stihnauti možno bylo, wygádřil; *) a proto gsem
netoliko Wšebo uměleckého rozměru se chránil,

ale také rýmu gen šetrně užiwal, ano iw ně—
kterých, zwlňšt Mesiášskýcll Žalmjch rýmowáni
docela opomenul; molu: na německém přeložení
Zalmu od “Teimtierla, a našem českém od Zábřež—

ského patrně viděti, ;gaké nasili za přičinaurý
mowáni textu býwá učiněno. Že gsem W každé
čtyrřádkowé stroíě dwa toliko werše rýmowal,
stalo se negenom proto, abych, negsa přiliš rý—
mem wázán, tim Wčrnřgi heberegštinu přeložili
mohl, ale zwlúšt proto , abych takowým způso
bem skrze r'f'm (Herder bo nazýwá zalibeným
parallelismem sewernjch národů) každau strofu
na dwé rozděliw, ony (lwa členy Heberegského
p.zrallelismu, genž w každém werši oziwagi se,
gak neylépe možno wygádřil. -

") Ze gsem časem něgaké epíthelon přidal , lílSlwWÝ čtenář“
gakož (laufam. mi promiuc , au gscm takowým ZPůSObem k
we'lšj srozumilerlluosli nápomocen bÝlÍ 011151-Každý Wšnk
w-ui , ač z puwodujho textu wyplýwůgici Přidawek > dale
gscm poznamenal.
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Překladatelé, skterýmiž se radim, gsau mi
mo našich, ZábřezskéhoaProcházky: Zacharias,
Herder, Brentano, Mendelsohn a Zobel. Ze star——

sich \vykladatelů, mimo Septuaginta a Vulgata,
žádný mi není po ruce. Tento nedostatek ale
aspoň poněkud mi nahražugj : Notee criticae Hou—
lnganlii, kterýž, ač někde přiliš swohodně a ta
kořka newážně s Heberegským textem nakládá,
w nesnadnčgšjch předce místech staré wy'klady
uwodj a srownáwá.

Žalm I.

Prospech sprawedliwých, a zahynuli
bezbožných. *)

\\ tomto zpěwu popisuge Zalmista Páně roz—
djl mezi sprawedlix-vými a bezbožnými , na roz—

giž

na tomto swětě wšecka geho Podniknutj se dař1,

, v ' l V '
nm dawage , ze sprawedhwemu castokrate

nn hezbožný giž zde swému zahynuti wstřic chwá
tá. Obadwa tohoto Přirownáni členy přiměře—
ným podobenstwjm wyswčtluge.

Štastný člowěk, kterýž w radu
S bezbožnými newcházj ;

Nedli s hřišniky, se k sněmu
S posn1č\vači_'11esázj.

*) Před každým Žatmem obsah uwésti k snadnčgšjmu po—
rozumčuj , a kušetřenj ginák newyhnutelných připamatowáw
ui, zdá se býti polřebno. "—
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Marně nepřátel Kristowých proti krá

Wěneček

W Božím ale přikázani
Gediué swau libost má,

Zákon Páně ustawičnč

Dnem i noci rozgjmá.

Slastný! podobenř gest stromu,
Genž gsa štjpen při řece,

Listí netratj, a časem
IIognost (Iáwá owoce.

\Vše co začne, se mu daří:
Ne tak ale bezbožným ;

Tu se Plewam podobagl,
VVětrem sem tam zmltaným.

Neostogiř zlosyn W saudu,
I-Iřjšnj w zboru nábožnýeh.

Žehuář swatým Pán , *) než k zkáze
\Tede cesta bezbožných.

Žalm II.

lowstwi geho usilowáni.

Ten že gest prawý tohoto Žalmu smysl, učj
swatj Apoštolé Sk. Ap. IV, 25. XIII, 32. IIebr.
I, 5. V, 5. , gakož i z prwnjho mista Widěti, že za
časů Apoštolskýeh Dawid za geho půwodce byl

*) Za přjčiuau srozumitedluosti položil gsem účinek misto při
činy; neboť půwodnj iexl pruwj s]owně': „Znáť Pán cestu
Sprnwedliwých;“ 1. g. s zaljbeujm na gegich gednáuj palřj,
gemu žehná.
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držún. A wskutku! gak krásný iu a zřetedlný,
:_učgen několikem tahů wytwořený obraz onoho
marného usilowánj, njmžto mocnosti swětské
proti králowstwi Mesiášowu zuří, & Podiwné 0—
(rln'nnyBožské, kteráž wšecko toto namáhání ne—

piátel Kristowých gediným usmánjm, gediným
(lz-(themporáž'j & Wniweč uwod'j! Vždycky byl,
a vždycky bude Kristus na znamení, gemuž bu—
de odpjrúno; na znamení, kterémuž odbognj ná—
rodowé konečně bud' poddagj se, buď zahynau.
\\ témžeohledu cjrkewnj historie gest gako mno
holwárnz'nproměnnost, z njžto nápěw tohoto Žal—
mu zřetedlnč wyrňž'j. Aodkud sebral Dawid gc—
dnulliwó zwuky k tomuto wznešenému zpěwu?
Zugisié ze swého wlastnjho žiwota, a zpřjpa—
dnostj času tehdegšiho. Od té doby, co na trůn
dosedl, byloř mu takmčř ustawičně ])ogowati s
domácími i wnešnjmi nepřátely. Od samého Ho
spodina za krále hyW wywolen, a obdržew za—
sljbenj ?. Sam. VII,: že trůn geho na wěky stal—
11,gello slawný Potomek, Mesiáš, na wčky kra—
lowali bude: zdali nemohl a nemusel oněch au

toků nepřátelských powažowati gakožto ])auřeni
proti Hospodinu a gebo Mesiášowi? Timto před
sl'awcnjm rozn'jtil se Wsrdci Dawidowě takowýto
cit, gehožto wýlewem zplozen wznešený zpěw
následugjcj, gegž Herder korunau celého Žaltáře
nazýwá, &w němž sw. básnik , ač w swrcho—

wanóm zápalu, city swé krátce a stručně , a pra—v
\\é gednoty šetřiw, wygádřil gest.
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Proč se ])auřj národowé?
Proč to marné lidstwa Z('|,)'-'n1:.'mi".)*)

Zdwihagi se moenářowxézemští,
Knjžata společně rokugj
Proti W'ěčnému & gegž On pomazal.

„Roztrheyme swazky gegieh,
Swrzme ssebe gegieh okowy.“

Ten, genž wnebi přebýwá, se smčge,
I.loepodm se bmege glm.
Někdy wšak k nim promluví) w swém hnčwu,
Někdy prehliwosti swau ge předčsj.

„Gai gsem krále swého na Sionu ,
Na swé swaté hoře pomazalfw)

]IÍospodinůw nález tedy prohlašubri ;Mř)
Rekl ke mně Pán: „Můg Syn gsi ty,

*) Teut' gest, gnko Schultens zArubskóho dokázal, prwnj slu
wesa HAF! wýznam. Zde se překráSnč hodj, guk skrze před—
eházegiej '(Ul'l, tuk skrze lrel'ný obraz moře zhuuřeuélw,

gegž na mysl uwodj. k
**) Septuagintaa Vulgatačetly: "tu-mf ' ' ' 1:3; ".:—*.'

což i Hauhigaut schwahlge. Ač smysl při tom nic netrpj,
přede člen) puwodnjho textu, kde tato Slowa w usta Hoslw
diuowa se ldadau, negeuom slušuěgšj se býti zdá, gelikožlo
w usle<:h Dawidowýeh poněkud chlaubnč zuj; ale 1 také ly
rickému duchu, zwlášť hehregské ody, která podobné skoky
a Lwapné proměněnj mluwiejeh osob miluge, gest přiměře
nčgšj', nepřipomjnagjc toho, že předeházegjej werš řeč
I-Ioslmdíuowu dáwá ocekalwau'. Wiz Herder, Geistder Hebr
I'oesie JI. djl.

"") Misto PH'5N celliScptungíula PFI—DNanásledugjcj HTTP
NH dwnkrát po sobě, kteréž mnohem přirozenčgšj a prachšf
zdá se býti čteuj, než nyuěgsj.
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Dnes gsem zplodil tebe.
Požádey, a národy ti za dědicth dám,
Za wládarstwi země končiny.
Prutem železným ge potřeš,
Roztřjštjš co dilo hrnčjrské.“

Pročež Opatrnj bud'te králowé,
Deyte Pak si radit, země saudcowé!
Služte Hospodina Wbázni,
Stugte wůkol něho s třesenim. *)
Poddeyte se Synowi, at hněwemnezahořj,
Byste nezhynuli Wpodniknutj swém.
Nebol geho hněw se rychle rozpálj.
Blaze wšem, genž geho drží se !

Žalm VI.
Prosba za uzdrawení.

Tčlesnými bolestmi sewřen, wswědomj ci
tedlně raněn, od nepřátel obklopen, Wzdychá Da—
wid.k lIospodinu o ušetřeni a zachowánj žíwota,
by déle geštč gebo milosrdenstwi :) dobrotu swý—
mi zpěwy mohl Oslawowati. VVyliltě w slzjch
swau úzkost &bolest, a zármutek ustaupil utěše
né naděgi, že nedopusti Bůh, by nad geho Zahy
nuljm zplésali nepřátelé geho. Tak, když se wy—
1'osilo plaetiwé nebe, wslunečné záři opět po—
kogně usmjwá se. -—

*) Prwnj &wlastnj wýzuam slowesa lNJ, gesuin orlJem

vertí, circuire. Manowé a služebnjci wýchodnjcll králů w
kole sláwali před trůnem.
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Přestnň Pane whněwu twém mne káratf)
W rozhorlenj iwém mne netresci;

Buď mi Bože milostiw, an hynu,
Uzdraw kosti mě se třesaucj.

Duše má gest přiliš skormaucena;
Ty Pak Pane! — 6 až dokawád!

Skloň se kemnč, zachowey mi žiwot,
Spomoz mi, wždyř spomáhúš tak rád. ***)

\'Vsmrti na té žádný newzpomene,
Kdož Pak w hrobě pří-gek chwále twé? —

Upě klesám, celé noci Postel
Smáčjm, wslzech plyne lůžko mé.

Oko mě se zámulkem giž kali,
Hasne, tolik widjc nepřátel. w**)

Odstuptež Wšak zlosynowé wšíckni;
Pláče mého hlas Pán wyslyšel.

VVzdych-ánjmé došlo Hospodina,
Přigal—těPán snažnau prosbu mau.

Stud a hrůza stihne., kdož mne tiskli,
Shanbau wokamženi odegdau.

Ž alm XXIII.
Důwěrnost WBoha.

Zposlednich tohoto Žalmu slow zdá se wy
plýwati, že na autěku byl složen; ale na autěku,

*) W hebregslaém textu čte se: Nekárey mne; & wšak prosj
Boha o ukráccnj trestu, který gi.: Irpbl.

**) W půwodnjm gazyku: Podlé dobroty twé.
***) Wlasluč: Oko má se sesfaralo předcwšemímýmine

př'a'lely; hledj mle, :) gako wčkem sešlé na mé nepřátely.
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na němž nepřemožená důwěrnost w Boha bezpeč-—
„é přjstřešj swatému skladateli poskytowala. Pr—
wnj tohoto srdečného zpěwu obraz prozrazuge
pčwce, kterýž na Betlémských palaucich za stá—
dem kráčege, w pastýrském žiwotě k harfč pěti
přiwykl gest. Tam se učil poneyprw znáti wlá—
dnancj nad sebau ruku Páně; tam wznikla Wgeho
srdci prwni giskra důwěrnosti w Boha. On opa—
trowal stádo, a Hospodin opatrowal geg; Hospo—
din ho šetřil gako laskawý pastýř owečky swé;
Hospodin prowedl geg skrze anklady nepřátelské
iw.k důstognosti králowské; a protož, gist gsa i
pro celý budaqu žiwot swůg ochrany Božské,ko-—

se nadčgi, že nawráti se zase zwyhnanstwi
swého k stánku I—lospodinowu.

Pán gest pastýř můg, i neznámí nauze!
Tul na zelené

Pastwině mne chowá, tu zas kwodám
Tichým wodj mne.

On mau duši rači očerstwiti,
On mne příwede

Po bezpečných cestách kcjli mému
Skrze gméno swé.

Bych i kráčel stínem smrti, zlého
Nebudu se bát;

Se mnau gsi, twá hůl, twůg prut mi bude
Srdce dodáwat.

Giž gsi mi před mými protiwniky
Hody připrawíl;
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“:Ounan masti pomazal mé hlawy,
naplnil.

Štěstí, blaho — to mne doprowodj
Skrze žiwot můg;

Nawrátjm se na dlauhý čas zase,
Pane! Wstánek twův.

Žalm XXV.

Tažení lIospodínowo na Sion.

Že Žalm tento ku přenešeni archy Páně na
horu Sion složen byl, wůbec taltměř přigato gest,
gakož i prawdč podohno, že od chera zpěwáků
na způsob kantáty byl pronásen, pročež gsem W
tomto ohledu pokynutí Herderowa následowal.
Krásně započjná se ponawrženim, že celého
swčta oboru gest Pánem, kterýž na malém Sionu
nyni rozbití chce stánek swůg. A pročež, gako
se někdy musel poswětiti lid, dřiwe nežli mohl
přistaupiti k hoře Sinai, takinynj ti, genž dopro—
Wz'lzegjarchu Páně-na Sion, u paty této nyniswa
té hory napomínagi se k čistotě srdce ?: swatosti
žiwota, by hodni byli předstoupili před twářHo
spodinowu. Tak se poswčtiwši Wduchu, celégiž
množstwj archu doprowzlzcgici, stogj před stán
kem. Gehodwéře se musegj rozšiřiti, geho brá
ny musegi powýšiti hlaw swých, aby Hospodin,
po dobytí tolikera znamenitých wilězslwi, slá
wau wogenskau owěncowaný wegjti mohl. Pul
Wě lyrickým nadchuutjm &pérem plným žiwosti
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toto wjtězoslawné taženj popsáno gest, &zbož
1 V _ V , ' ,neho clenáre wtrhuge w radostny zástup na horu

Pane wstupug)c].
Zbon

]flospodmowa gest zem, 1 plnost gegl,
Okres země, i což na něm přebýwá.

On geg nade mořem založil,
On geg nad wodami upewnil.

1. Hlas.

Kdožpak wstaupi tam na horu Hospodinoqu
Kdož. na místě geho Welebnosti stane?

2. Hlas.

Rukau kdo—tě newinných, &srdce čistého,
Ncwčrnč kdo duše swé neklade w zástawu, *)
Aniž podwodně kdy přisáhal:
Tcnl obdrží požehnání O(le Pána,
Přistup kBohn Spasiteli swén1u.**)

) 11:33) Rulf? NKU) _gest welmi uápodobné tomu, co čte
1ne(Exod.xx,7.) mm vnbz—cmm w m: sum NB:
a gnko toto znamená přisálmti skrze Boha, tak se zdá, že i
ono o přjsaze skrze duši swau nlusj rozumqu býti.

') wyznamenawájnstitiam, jus, gakoprawj Herder,bi'nr.
gvrliche Gerechtsame. Pončwadž ale w předešlém se otázka
klade, kdo wstaupj na horu Páně, tady ale se odpowjdá, že
tomu, kdo cisteho gest srdce, & newinných rukou, této před
nosti se dostane: nemůže se zde skrze FIP—IB nic ginóho
wyrozmnjwali, než práwo, k Bohu, swému Spomocnjku,
přistoupili. Pokudž ale toto spogenj sBohem pramen gest
w.;j milosti, může se HP'IB také skrze mz'losrdenstwj wy
lnžllí, galcož překládá Procházka.

Časopis p. Kalol. Duch. V. 3. 8



434 VVčneček

1. Hlas.

Hle! tui lid , genž hledá ho, genž ohličeg twůg
Spatřit taužj, Bože Jákobůw!

Zhou
Nuže, pozdwihnčte hlaw swých, () hrány !
Dwéře otewřete se starowčké,
ngti by mohl král sláwy !

'l. Hla s.

Kdož pak gesti ten král sláwy?
2. H I a s.

Hospodin, ten mocný, udatný,
Hospodin, rek *) w hitwách witězný.

Z ]) o r.

Nuže, pozdwihněte hlaw swých, ó brán) !
Dwéře otewřete se starowěké,

ngti by mohl král sláwy.
1. 1113 s.

Kdož pak gesti ten král sláwy ?
2. I—Ilas.

Hospodin Bůh zástupů gest ten král sláwy.

Ž a 1m XXXIX.

Štěsú bezbožných.
Tento welmi tkliwý Žalm zdá se mihýti

Wýlew duše, kterážto, potí—icna štěstj hříšníka, &

* l _ |- .. _ "
) Men pas a ::ppv „eu Syrus ;] Bek mm, laterezto sto

WO, poněwadž, gakož hl.sj Houbigunt, zkráceně bylo psáno:
("") přepisowatcl přehlédl. -—
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liyočjuagicgiž pod břemenem těla churawého (w,
ll.) Wnetrpěliwost a malomyslnost klesati, opět
se zchon, a kdůwčrnosti w Boha pozdwihuge se.
Upamatowánj, gali brzy pomine žiwot wezdegšj,
gak brzy smrt i štěstí bezbožného, izámutku sprf—
wedliwého konec čínj, rozplašuge gako lehké Po—
wánj wčtru mlhu malomyslnosti a nepokognosli,
genž na okamženj zahalowala mysl Dawidowu;
\vygusněné oko obrací se kI—Iospodinu, a gazyk
pocjná mluwiti —- ne aby reptal — ale o smilo—

wz'lnja ulewenj bolesti žádal. -—-—Znětež zwuky
mutnolibé, Wylauzeny I'Iarfě Dawidowě, znětež w
srdci mém w dobách tesknosti, a sladkým hlaho—
lem swým upokogtež bauři ducha neklidně se
zmjtagjcjho! —

jickl gsem: Chci wždy se mjti na pozoru,
Bych se nepřekwapil gazykem.
Ustí)w uzdu pogaw Opatrný budu,
Dokud hříšník stogi předemnau.
Mlceřeči, mlčel gsem i radosti; *)
Bolest má se gen wic zbauřila,
Srdce wtěle se mi roznjtilo,
Pálilo co oheň tiché myšleni;
Proto gal se mluwit gazyk můg.

Tak rozumj lotoneSnadné miSto Herder, gežto ginj ginák
prekla'ulagj. Dušeslowuj prawda, že trapliwá myšleni,
|min ge w srdci ukrytí chceme, ne5pokogenými, a ku požj
wimj wšeliké radosti 'ziwota pospolitého neschopnými nás ei
ny, tohoto přeložen) gestit' základem, a parallelismus w dru—
hem clenu téhož werše ge osPrawedlňuge.

$ &
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Uč mne Pane! uwážiti konce mého,
A gak malý dnů mých počet gest,
Bych, gak brzy pryč odegdu, znamenal.
dej, hle! Usi dny mé wyměřil,
Gako nic gest wěk můg před iebau.
Pauhá pára gestiř člowěk každý,
Ač se pewně stáli domniwá. —
Gako stjn, tak zmizi člowěk;
Přede wšak pošetilec shání bohatstwiř)
Newěda, kdo ge kdy užige.

\Wšak co daufám gá?
VVtobč Pane ! gest má nadčge.
Sprosi mne gen wšech přečinčnj,
\'Vposměch ])láznům newydáwey mne ; ***)
Rád pak um'lknn, ust neoteWru,
“Tždyi' gsí ty mk učinil. ——

Odegmiž ode mne rány swé,
Sice zhyuu raněn rukau twau.
Nehoí kárage—li pro hřích tresceš člowčka,
Zetlj hned, co molem, krása geho.
\V131=a\x-'(1č,nic gest wše, co sluge člowěkem. 

VVyslyšPane! prosby mě, a k mému wolánj
Nakloň ucha; mému pláči neodmlčug se;
Neboí příchozí gsem před tebau,

*) Čeil gsem sHaubigamem mjslo "mn.—n, geuž ge51 sloweso,
Idnwnj s]owo ]WDHH, z něhož že „"DFX" powstalo, sulfixum
slowesa DDDR _zdá se prozrazowati.

ma) Prnwý slowa 731 smysl zdá se mi býti wyložen wŽn'lmu
xw, 1,kdesečte: mnm px 135: “)31max—„wda7:1
znamená clowěka newčřjcjhow Boha a gebo prozřeledlnosr- "
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l'ohoslinu, gako wšickni mogi otcowé.
lílcw mi, bych poobčerstwil se,
Prw než odegdu — a wic mne nebude.

Žalm CXXII.

Radost putugjcjho k slawuosti.

Tanto pisni wmilowáni hodné prostosrdeč
nosti radostné city swé wyléwá zbožný wesničan,
genzkslawnosti putuge do Jerusaléma, gemužto
prý (on giž Jerusalem widěl) žádné město W
kragí se newyrownú, kdež i uhlidati můžeš, čeho
bys w kragi na darmo hledal. On se giž widj W
duchu wbránč Jerusalémské, spatřuge sláwu do
mu ]Iospodinowa, obdiwuge nádhernost dworu
králowského -—ageho srdce wradostném uža
snnlj štěstí a wšecko dobré přege městu milowa—
němu, :)geho usta nemohau stačit wyslowiti Wše—
c:ko požehnání, genž ze srdce plného se prau—
di. _—Smjme-li si mysliti, že tato píseň zpiwána
hýwnla, když. pautnjci giž zponenáhla kJerusa—
IónmNjžili se? —-každé takměř slowo w tomto
predstaweni dostatečný nalezne wýklad. ——

Plesám radosti, an se mi prawi:
Zas do domu Páně půgdeme.

Nohy naše gedenkrát giž stály
\'Vhranách twých, () Jerusaléme!

Jerusalem, toi gest krásné město,
W nčmžto dům se s domem spoguge;
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' ' ' v ' ' l ' f " '
rozmman) nez lyricke horownnl (lyse, ZPlO(lllO
uwažowánj oné prawdy, že, nežehná-li Hospodin,
wšecko wynasnaženj lidské marné gest a ničemné.
Tuto prawdu několika přiklaťly, z okresu domá

. I u v . f ' '
cnosti wzatynu wyswetliw, saha sw. lJBSlllkge
ště několikráte silnůgi W struny, aby neywětšj
požehnání Boží slawil —-hognost totiž (litek, a čet
né potomstwo, genž bylo cilem tanžebnosti kaž

VVěneček

Kamž i národ, Hospodinůw národ,
Po swých pokolenjch putuge.

Tam, gak'z'w Israeli zákon, gméno
I—Iospodinowo oslawugi;

Tam též stolce domu Dawidowa ,
Stolce řízení se spalřugi.

Proste, ai gest Jerusalem šlastný!
VVžtlyat kwete štěstj přátel twých!

Vl'pewnosti twé panug stálý pokog,
Bydliž bezpečnost Wtwých palácích.

Pro kragany, pro swé milé bratři,
Štastného ti přegi pokoge;

Pro dům Hospodina Boha mého
Wryliledzlwat liutlu štěstj twé.

Žalm CXXVII.

Nic bez Boha.

Tento nziučný zpěw , genž

(lého Israelity.

wíce pokogné
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Bůh-li sám nestaWj domu,
Darmo stawič pracuge;

Bůh—li neostřjhá města,
Strážný darmo pečuge.

Mar-not, wstáwat wám před sluncem,
Pozdě na noc sedáwat;

Sbolcsti přcdc chléb swůg gite:
Gcho milj mohau spát.

Děti gsau dědictwi Boží,
Mzda gest žiWot aurodný ;

Gsauí co šípy W ruce střelce,
Ditky z mládí zplozeny.

Štastný! komuž přáno, hognost
W taulu swěm gich zachowat;

Bez zarděni budau w hranách
Nepřátelům Wzdorowat. —

Ž 3 l m CXXVIII.

City po wyswobozeni z rukau nepřá
t e l s k ý c h.

Upamatowánj na otroetwj, kterýmž národ
Hospodinůw giž hned w mladosti swé w Egyptě,
a pozdčgi tak častokráte od swých nepřátel byl
sewřen, patřeni na nezašlé geště prauhy, gež
po sobě ostawil bič ukru'lnjků, uwažowáni, že
kdyby Hospodina nebylo , geho národ by byl
snad dáwno giž býwal rozšlapán , wdechlo swa—
mnu pěwci zpčw následugjcj. — Ukrutenstwi,
kim—(zzhud." osobně , bud' W národu swém zkusil,
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čas, w němž žil, činj ho wymluwena, pakli na
swé protiwniky wzpominá gináč, nežli na ony
přislušj , kteréžto Božský mistr slowem a přiklá—
dem za swé nepřáter modliti se učil.

Ač mne mnoho w mladosti mé sužowali —

Swděčnostj tak nyni Israeli rci —
Nikdý, nikdý nemohli mne přemoci,

Ač mne mnoho wmladosti mé sužowali.

Oráčowé dlauhé oragjce hnali
Po mém hřbetě brázdy; a Wšakbezbožným,
I-Iospodinemsprawedliwým Bohem mým

Gegich prowazy se šiastnč přetrhaly.

S hanbau nepřátelé Sionštj zahnáni
ut' ž na s řec ách tráwa ana schneB lte , co t h ,

a' : ' " V.“ .! ' ,' ' .D1]\ve, llGLllcas PllClle) k wytrhan) ,

Giž se nikdý žnec :) Wázač nedotkne,
Z tudy wůkol gdaucich nikdo neřekne:

Zdař Bůh! Přegeme wám Boží požehnání! —

Ž alm CXXXVII

Pěwec Wzageti.

Ne studenými slowy p0psána , ale wraucjm
srdcem cjtěna musi býti ona plamenná láska k
wlasti, genž zplodila tuto krásnou a wznešenau
odu; láska k wlasti, kterážto nemůže radowati

se , dokudž Jerusalem w rumu ležj , a radčgi ne
chá zpukřiti struny, auschnauti w ustech gazyk,
uežlihy w cizi zemi k obweselenj nepřátel wlasti
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pčla pisně, genž na Sionu složeny, na Sionu
chtěgj býti poslauchány. ——

Žiwost citů, gegichžto průdký wýraz gest
zpčw tento, hluboké mlčení o nabyté opět swo—
hodě, kteraužto w giných zpčchh nebylo lze
zatagiti, zdá se mi býti důkazem, že ne na pa—
hrbcich Wlastenských, ale u řek Babylonských
byl složen.

Na břehu řek Babylonských
Nyni smutní sedíme;

Na Sion zpomjnagjce,
I-Iořké slzy cedjme.

Na wrbách tu zawěšené

l—Iarfynaše nezwučj ; *)

VVjtč-zůač našich žádost
Písně Pěti Porúčj.

Radost chtěgi , genž nás tisknau;
„O Sionu pěte nám! “

Ú gakž máme Božské pisně
W cizi zemi Pěti Wám?

Měl—libychkdy zapomenaut
Jerusalém! osud twůg:

Zapomeň spiš prawice má _- ***)
Uschni w ustech gazyk můg,

*) Wlasmč: Na Wrby “ prostřed něho (Babylonského králow
Sle) zawčsilí gsme harfy naše.

"\ Bez pochyby na harfu hráti.
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Nebudu—li na tč Wždycky

Zpomjnati s libosti,
Nebudeli Jerusalém

Koruna mých radosti.

Zpomeň Pane Idumegským
Města twého zkaženi!

„Bořte — křičí -— nazůstaniž
Kamene na kameni.“

Babylone, Babylone,
Někdy gistě zkažen sám;

Diky tomu, kdož ti spleti
Wše, co učinil gsi nám!

VVeleslawenbudiž, kdož ti
Stegnau wáhau odwážj; *)

Kdož twé plémě někdy chopiw,
O skálu ge zrozráži.

. V 1.. I '
) „Kdož ii stegnau wahau odwázb“ nenalezu se w Hebregskem,

a zde gen k doplnčuj strofy se klade.
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& OZNAMOWATEL.

a)IÁteratur&
1. Von den Rechten und Pflíchten der Bischófe und

der Pfarrer, dann deren heiderseitigen Gehůlfen und
Sléllvertretler. Nach dem gemeínen und dem beson—

dern ílsterreichíschen Iiirchenrechte zusammengeslellt
vonJoseph Helfert, Doctor sámmtlícher Rechte, k. k. or.
tlenll. ííífentlichen Professor des Kirchen-und rómischen

Civilrechles an der Carl -Ferdinandischen Universitiit,
i'm-slerzl).ConsistoriaLRalh, Examinator der Candidaten

zu Curalpfriinden in der Prager Erzdiócese. Ersier
Theil. S. XVI u. 496. Zweiler Theíl S. VIII u. 358.

Prag 1832.

Slowutný pan Spisowalel podáwá tuto Spis z cirkcw—
ního práwa, genž zpršwcům duchownim ipráwnikům
welmi gest důležitý, a mezi geho pracemi wmnnhe'm
nhlcdu gako neylllawněgší powažowati se může, gelio
Lož neyobšjrněgši předmětzobecněhoírakauského cir
kcwnihopráwa szwláštni úplnosti wsystcmatickóm po
řádku wykládá, a práwa biskupů i farářů, gakož i po
mocnjků a náměstků gegích, ačkoli do wšech důležitých
u-lwělwi cirkewniho práwa sahagi, přewýborně w ge“
llllOlll spognge.
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'Wšim důwodem se o tomto nowém spisu gistili
může, že bez wýminky wšecko ohsahuge, cokoli zpráw
ci duchownimu w ohledu cirkewnjm wěděti přísluší, an
se tu wkažde'm dilu mnohostranného auřadn swého
gak wzhledem chrámu, škol, tak i obecných ústawůk
auplné spokogenosti dostatečně a důkladně poučiti mů.
že; wčemž až posud gestě žádná zwydaných knih s
takowým prospěchem nám neposluhnge.

Že usndek tento naskrze prawdiwýr a důwodný gest,
dokazuge následugici přehled:

Po krátkém úwodu, kdež se ponětí cirkewniho sta.
wu, l.) cirkeWniho auřadu a rozličných odděleni,

2.) pak W 3. ponětí cirkeWnich předstawených
Wykládá, gest celýrspis na 2 dily rozwržen ll.) W
djle prw/zjm gedná o práwich a powinnostech bisku
pů, gich pomocníků a náměstků, w djle druhém o prá
Wich a powinnostech farářů, gich pomocníků a náměst
ků. Ku konci úwodu wyčitagi se neyznamenitěgšispi
sy o témže předmětů.

Djl prwnj rozpadá na dwě odděleni; prwnj gedná
o Metropolitech, druhé () hiskupich.

W prwnim odděleni ustanowuge se wýznam Metro
polily a Suífragana, G.) načež se počátekMetropolilů ga
kož i názwu neb _aménaArcibiskup wyswětlnge', kdež
k anplne'mu přeswěděeni se dokaznge, že důstognostme
tropolitská neni sice od apoštolů ustanowena, nicméně
že giž Wdruhe'm sloleti pran stopy práwa metropo
litskéhosegewi. W 8. uwodi starobyláprawa
Metropolitů, a W 9. obmezcni těchto pra'tw, na to násle
duginyněgši prawa, a sice .A. práwa kiurisdikci patři
ci, 10. a B. práwa čestná, kterážto gsau dilem cjrke
wnj, ll ——15.)dilemobčanská čestná prawa. (š. 16)
\'Veltni přigemne' gest pogednáni o půwodu Pallia,o ge
ho hotoweni, swěceni & nyuěgšjm užiwánj.
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\V oddělení druhém gedná ee předně o ponětí bi
skupa l7.) , o božském ustanowení auřadubiskupské—
ho, 18.) o wznešenostibiskupů nad kněžími, 19.)
() půwodu díócesí 20.), pak o mezích auřadu biskup—
ského 21.)

Práwa biskupská, na Weškerau církew se wztahu
gící, odlučugí se od těch, kteráž se na díócesí potahugí,
getíkož onano kobecne'mu církewnímu práwu přinále
žegí, an práwomocnost biskupská wzhledem dibcesí
wlastním předmětem téhož dílu gest. Pogednání toto
rozwrženo gest nallčástky: 1. O práwích biskupských,
2. () gegich powinnostecb, 3. o kapitolách &4. o biskup
skýchpomocnících&náměstcích. 22)

\Verní částce wykládagí se práwa biskupskátro
gího wzhledu; totiž 1. práwa swětitelská (íura ordi—
nís), 2. práwa zewnitř ředitelská & 3. práwa čestná
"š. 23.)

[. Pražma swěcenj neboli swštitelská rozdělugí se
w obecná práwa swěcení, &zadržená práwa swěcení
\eservata íura.) Prwní, negsaucíwlastně pra'wa, nýbrž
toliko powz'nnostz', do následugící částky se odkazugí,
druhá pak práwa — totiž zadržená, auplně se wyčíta
gi, k čemuž take' rakauská nařízení, z ohledu udělowá
uí swěcení wydaná, připogena gsau (si. 24.)

II. chru'třnj ředitelské pra'wa wyswětlugí se dle
čtyřformálních hlawních práw, totiž : A. Zákonodárstwí,
B. Dohlížení, C. Práwomocnosti, D. Trestní moci;
tli'íwc se wšak příčiny uwáděgí, proč se tu od obyčeg—
mího rozdělowání w práwa práwomocná a diócesánská
(legisíurisdictionis etlegis dioecesanae) odstoupilo. (Š 251)

A. Gednage o práwu zákonodárstwí rozebírá pan
spis. Í. práwo biskupů kwydáwání zákonů zwlastní
mocí, 26.) a gebo staw wzemích rakauských, (3.21)
pak 2. práwo k přigímání & rozhlašowání nařízení wy—
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daných a) od koncilií anebo římských papežů , a b) na
řízení země pána in publico- ecclesiasticis 28 -—30 ),
při čemž se také rakauská nařízení strany placeta re.
gia, neboli mocnárského zlíbcní wdrahne'm počtu u—
wodí„ 29.) Nato následuge: 3. Práwo k udělowá—
ní dispensací s zwláštními případnostmi, w nichž Se
od biskupů takowéto oswobození uděluge , totiž a)
W důležitostech manželských & neprawidelnostech (ir
regularitas 33.), b) W slibech a přísahácb, 3-1)
c) wpostech a swěcení swátků. Tuto se take' obyčeg
ná římská dowolení z ohledu dispensačního práwa při—
kládagí. 3G.)

B. Práwo wrcímjho dozorstwj wykládá se dle roz—
ličných předmětů, na kteréž se dohlížeti má. 37.)
Gedná se tu tedy 1. o přigímání k stawu kněžskému,

38.) o přigímání cizích a propauštění wlastních di
ócesanů, 39.) přičemž se také opřistěhowání awy
stěhowání theologických kandidátů a kněží gedná. 2.
O wzdělání neb wyučowání duchowních kandidátů; a
sice a) Wseminářích, 4-0.) b) na bohoslowních ústa.
Wech, (H.) kdež se také rozličné příběhy seminá

rakauských a gich zřízení wypisug'. 3. O usazowá
ní kněží, 42) a sice a) ku pomoci, 43) b) kzpra
wowání nčgakého beneficia, (administratio beneíicii
443) c) dosazowání skutečných beneficiatů, 45.307)
kaplanů wogenských, (©. 46.) potom e) oudělowánígi.
ných úřadů &titulů. 4-1)

4. O dohlížení na duchowenstwo wůbec 48) a
na cize' zwláště, kdež inařízení strany cestowání kně
ží se uwodí. 49.)

5. O dohlížení na kláštery 50.) s neynowěgším
nařízením o kázni řeholní, 51.) pak o wyzdwižení
wšech Wýmíněk 52) a o Wýkazn duchowních osob
w klášteřích. 53.)
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6. O dohlížení na školy & ústawy wycbowatelské
z ohledu náboženstwí 54) s doblédáním na knihy
a o společné censuře kněh, 55.) otřídnických &far
ních kněhownách, 56.) 7. O dohlížení na ústawy
pro chudé, 57.) 8. na staw okonomický kostelů, a
sice a) strany náboženského fondu , (©. 58.) b) gmění
zádušního, (5. 59.) c) gmění farního a wýžiwy kně
ží. GO.) Záwěrek tohoto dozorního práwa činí ka—
nonické visitací , kteréž se zde dle swého počátku,
prwolních zřízení před sněmem Tridentským (©. 62.
a pak i dle rakauských nařízení wypisugí , (63.) kdež
sei gednotliwé předměty těchto visitací w určitých
otázkách uwodí. (64.)

C. Biskupská pra'womocnost wykládá se 1. dle pr..
Wněgšího obecného prawa, (65 — (Šó.) 2. dle no
wěgšího obecného práwa, a sice a) občanská práwomoc
nostbiskupů, (61) pak b) trestní práwomocnost
68. 69. 70.) Pak se také obgem biskupské práwomoc
nosti dle rak. nařízení wystawuge, (71.) a sice a) We
wěcech občanských, kamž nyní gen toliko causm mere
Spirituales , rozsazowání o neplatnosti slibů řeholních ——
s wýhradau případností k gednání politickému přináleže
gících, kdež totiž slib řeholní za nezletilostí zákonem
wyměřenau W odpor uwodí, kamž i rozlaučení man
želstwí katolíků wyhlášením za mrtwého nepřítom
ncho neb ztraceného, manžela náleží, (72.) pak 11)W
trestních wěcech, kdež se církewní přestupky na3 tří
dy rozwrhugí , na prowinění pauze církewní, pauze ol)—
čunské, a smíšené, ke kterýmžto posledním se ka
Clrstwí a sacrilegium úsilným ruky wložením na osobu
duchowní počítá (od 73 -— SD.)

I). Trestnj práwo biskupů z historického zřetele,
(Sl.) načež rozličné rozwrhowání církewních pokut

(censura) wšírším smyslu, gmenowitě pak ono rozwr
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žení W cirkewni censury wlastně tak nazwane', a we
wlastni církewni tresty (82, SS.) následuge. —

Od 84: — 86. gedná o gednotliwých způsobech
censur a gich účinků; na to od 87 —- 93. o gednotli.
Wých cirkeWnich trestech, gich účincích , totiž 0 ne—
prawidelnosti (irregularitas), ofswrženj s úřadu , oslo.
ženi (depositio), odegradacj čili snižení, okázaicjch pro
kněží a t. d.

Ill. Pra'wa Čestná biskupů (94) dle zákonů Obec
ných, dle zákonů rakauských ((W.)

Částka druhá gedná o powínnostech biskupů, kte
réž se dle čtyř předmětů rozwrhugi, (98) totiž I. zoble.
dn na Wlastni osobu biskupů, II. na péči pastýrskau,
III. wzhledem na zemskau obec, a IV. na sjdlo. 99—
105.

Částka třetí gedná o kapitolách, &rozwinuge wel
mi pi'jgemně historický počátek & starobylé zřízeni
kapitol, a sice kollegíalnich založení & kapitol (101)
potom wyprawuge změny gegich prwotniho zřízeni
&následky gogich. (108 —- ll3.) Dále gedná o ny—
něgšim určeni kapitol, a sice a) při chrámich kol.
legialnjcb (HZL) a b) při kathedrálnich sede plena,
sede vacante et sede impedita a t. d. od 115 - 119.
konečně gedná o kanonických vikarijch.

Částka čtwrtá a posledni diluprwního udůwáney
prwe' ponětí & rozdily biskupských pomocníků a gich
náměstků. (122) Na to gedná 1. 0 pomocnicich (Coad
iutores), 2. oswěticich biskupich, 3. o generálních vi.
kářich, 4. o konsistořich, (123 — 136) 5. o chornich
biskupich (Chorepiscopl), 6. oarchidiákonich, 7. o arci.
kněžich, &8. 0 biskupských střidnicich neboli vikářich,
gichž wešken ani-ad se wypisuge gak dle práwa obec.
ného, tak i dle iiařjzenj rakauských; a sice a) wzhle
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dem pe'čipastýrske', b) kněží te'hož okrsku, c) staWenj
zádušnjch, zádušního afarniho gměni, d) rozličných o
becných ústawů, načež se k záwěrce o kanonických
visttacich, o dohlížení na školy a o práwjeh z stranv
škol, konečně o práwich čestných &wýsadách vikář-ů
wellui obšírně mluwi.

Dj! druhý. Opráwich & Powinuostech farářů igich
pomocniků & náměstků.

\Vystawiw p. spis. ponětí faráře, pak zwláště du

chowniho pastýře w zemich rakauských (153) wypra_
wage, odkud faráři půwod wzali, potom wyswělluge
Powahu práwomocnosti farárske', kteráž ačkoliw biskup
sképodřízena, nicméně božského gest ustanoweni ; (153)
gegi wnitřnii zewnitřni obgem, kdež se wzhled bé're
nu posluhowánj swátoslmi osobám wogenským w ci
zich osadách; kde se spolu wšecky osoby ad mililiam
vagamet stabilem ])řináicžegici zewrubně wyčitagí, pak
se též okres farářů ;: ohledu řecko -katolických wyzna
wnčů, akatoliků & Zidů wyměřuge.(156.) Předmět
lon rozwrhugo se na čtwero částek: !. o práwich, 2.
o powinnostech , 3. o pomocniojch & náměstcjch W
aui'adč pastýrske'm, 4. o duchownjch, kteřj negsau kně—
ží. (151)

W“ prwnj částce rozdělugi se práwa farárská na
člwero, I. na práwa swěceni, II. práwa zewnítřni prá
womounosli, ].lI. ekonomická, lV. čestná. (158.)

[. Ku práwům swěceni přísluší: 1. Posluhovváni
swintostmi, ?. wykonáwánj služeb Božích, 3. konání 0
statnich cjrkewnich služebnoslj, kteréž se zde auplně
wyčitagi. (159 — 161.)

ll. Gakožto práwomocenská práwa farářů se u
WOdi: 1. Práwo k wyučowáni W křesftanske'm nábo
ženstwi, kteréž se we wšech možných potazich apří

Časopis p. Kalol. Duch. v. 3. 9
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Padnoslech weřegného i saukromnéhowyučowánj auplně
wypisuge. (162 — 166.)

2. Práwo k ohlašowáni wěci k cirkewnim důleži
tostem palřjcich, gakož i wěci toliko politických (167.)

3. Práwo k udělowáni diapensacj z ohledu služe—

bných praci w neděli & we swálek, gakož i od postu,
nc wšak w důležitostech manželských. (168.)

4. Práwo k wedenj matrik. Tento welmi důleži

Předmět zanimá celých 68 stran, & gest po prwe'
tak auplně & systematicky wypracowán, gakož ani w
spisech wlaslně o tom geduagicích, ku př. w onom p.
Dr. SchlelLerera, se neshledáwá. \'Všecko, co k wc

deni matrik pro Kaloliky, Akatoliky, Židy, osoby wo.
genskó, špitálniky Wkterémkolíw ohledu wěděli gest
potřebí , i Se wšemí o tom wydanými zákony, zewru
buě se zde wypisuge. (169 -- 192)

5. Práwo farářů k dozorsmj 193.) dle roz
ličných předmětů, letů: a) na nábožensíwj, usice škol
ní mládeže , farních osadníků, magistráluich awrchno
slcnských auředlujků z ohledu nawšlčwowáni chrámu,
z ohledu swoduých kněh, wychowáwánj dělí kato'
llckých od akatoliků, & 1. d. (iQ-ll.)

I)) Na mrawné chowa'nj zwlášlně auředlniků a pi—
sařů Wenkowských; na prowozowáni díwadelnich her,
kteréž se wždy od pastýře přečisti magi; na neřádná
manželstwi & sauložnictwi , potom na odlaučeni přibu
zných & sešwagřených osob, které od dispensaci odmr
šlěny byly. (195.)

0) Na školy, (196 —- 197) (7) na ústawy pro chudé,

pokud k farářowu okresu přiuáležegi. Sem palři : a)
\Vzbuzowáui osadníků k přispiwánj na takowc' ústa

wy, zwlášlě při křtech, pohřbich, swalbách, při wy
dáwáni swědectwi & t. d. (3) Zprawowáni ústa.
Wu pro chudé, záležegici W popisowáni chudých, sbi
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rfmj almužen, opatrowání pokladnice, a patřících tam
listin , posléze w skládání ančlů. (198 — 200.) y)
Wyswědčeni chudoby k přígímánj zdarma do obecného
špitálu, do porodnice , do ústavvu pro pominulé rozu
mem, pro nednžiwé, nalezence & sirotky, kdež se icis.
kr. nařjzeni, na přigmuti do těchto ústawů se wztabu
gjcj, uwodi. (201 — 203.)

e) Na djtky nemanželské & nalezence , kdež pastý
řům přislušj, wzbuzowati k přígimáni takowých dítek,
&dohlédati na osoby , které ge wyclíowáwagí. (207.)

f) Na pensionisty a provisionisty, potabmo na pod
Pisowánikwittanci, &oznámeni gich úmrtí. (209—210.)

g) Na duchOan we farní osadě se zdržugici. (211.)
I:) Na osoby swětske' ke kostelním službám přiná

ležegici. (212)
l) Na báby matkám při porodu přislnhugici, i gich

wyučowáni & napominání. (213)
6. Opráwomocnosti farářů, kteráž gest bud' wnz'tř—

nj, &na posluhowáni swátosti pokání se wztabuge,a—
nebozewnífřni, potahugicj se na pokuty, kteréž se w
swáLostiPokání ukládagí; na předwoláwánj farních o
sadniků, gakož ina práwo, sněmům di'ócesanským při
lomnu býti. (214.)

lll. Práwa ekonomická obsahngí :I. Práwo z oble—
du na záclušnj gmbnj, kteréž se potahuge 1. na dohlí
žcnj Společně s auřadem kragským , a na pečowáni, by
se gmčni to náležitě zaučtowalo , 2. na hospodaření s
ljmlo gměnim, 3. na gebo wynakládáni.

[I.—.Práwo z ohledu na gměnj farní, a na přigmy;

kdežse i opráwnich rozepřích ge'dná. (216.)
Ill. Z ohledu zádušnich staweni. (217.)
W. Prdwa čestná. Sem přináleži hodnost ducho

wniho pastýře,gakožto weřegne'bo auředlnjka; práwo
k užiwánj Wlastnj pečeti, kdež se Spolu sem patřící

**
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předpisy II“/udi. (218) Čestné wyznamenánj při sau—
dnich & politických gednánich; (219.) konečně násle.
dugi zwlášlni přednosti gednoLliwých zpráwců ducho
anch, &gich 'titulowc'. (220.)

Částka druhá obsahnge powínnosti farářů. (221.)
Tyto gsau : I. wzhledem na geho osobu, (222— 223.)
II. wzhledem na auřad a na bencficium; a sice

1. Zastáwánj pastýrskc'ho anřaduosohně. 2. Powín.
nost se modlili. 3. Upolřebowáni cirkewniho nábytkuk
náhožným aučelům. 4. Hostinsle 5. Zaprawowáni
powinných dani ze swc'ho benei'icia (224 — 228.)

IU. Powinnosti wzhledcm na weřegná ustanowe
ni, loliž : 1. \Vogenske' popisowáni , 2. Očko'wáni
chráničkami. 3. Gednáni 2 strany pozůstalostí, & 4.gi
ne' soudní i politické uslanowoni. (229 —- 237.)

IV. Powínnosli polalmgjcj se nawědomostpaslýrske
ho auřadowáni: takowé gsau: [. W'edeni protokolu k
zaznamenáni rozličných události auřecllnjch, kterýž se
na každé požádáni swělskc' i duchowni wrchnosti oká
zali má. 2. Spisowáni zemských nařízení in publica.
ccclesíaslicis. (239.) 3. \Vedcni pamětní knihy. 4. Far—
njho archiwu. 5. Ohywáni we farní osadě. (238 —-242)

TVčástce třclj gedná se prwotně o pomocnicjch fa
rnřů, a sice wgakých případnostech se dle sněmu Trl
denlského &dle zákonů rakouských uslanowiti magi;
zwlášlě o uslanowpni Kooperatorů nákladem nábožen
skc'ho fondu. (243 -— 2443 Potom oustanoweni farár

ských pomocníků a () oněch osobách, gilnž prislnši prá—
wo dosazowali. () dotacích neb gich nadání : (245
247.) posléze o poměru pomocníka duchowniho kfaržn'i,
&o smlauwě mezi nimi , kteráž od konsistoře polWr.
zena býti musi; kdež se také polřehnc' články neb část
ky, kteréž lakowálo smlauwa obsahowali má, wypr
sugi. (24.8) — \V druhém omldělenjtc'lo částky wypra
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wuge o náměsteích í'arárských , a sice neyprvve' o pří

padech, kdy se ustawiční farní zastawatele' a náměstko
mš dosazowati magi (250.) at. d.

IV částce čtwrté gedná se oduehowních, kteří kně
ží negsau. Tito se na dwě třídyrozdělugí: buďto pa
tří církewní hierarchii, anebo nic. K záwěrce ustano
wuge se také práwo těchto auřadů dnchowních, totiž
diákomi, snbdiákonů a menších swěcencú. (260)

Geden každý z těchto dwau dílů, dohromady asi 565
archů obnášegících, opatřen gest systematickým regstří
kem, a na konci připoareng.rgsau sem patřící, zákonem
předepsané tabule a formuláře, a mimo to také wyzna
meni'mí all-'abeticke'. —- Tisk 3 papír te'ž schwálení za—

Slnlmgí.

2. Sedmnáctero kázaní postních, swáteč'ních a příle
zitoslných, od Ignacia Feigerla, řádného weřegne'ho Pro
trssora bohoslowí pastýrskěho na \Vídenské c. k. Uni
\ersí, c. k. skutečného dworního kaplana, Spiritualního
llll'lešlůl'ana duchowenskěm wyšším ústawu u sw. Au
malina we \'Vídní, Olomucke'ho arcibiskupského čest—
.m-hokonsistorního rady, a býwale'ho rektora a. k. uni
uersí Olomucke'. \V Hradci Králowe' a w Praze 1832.
písmem a nákladem Jana Host. Pospíšila. & Str. IV.284.

Dobrá to bez odporu a chwály hodná gsau kázaní,
a sice: „Obecné rozgímání' umučení Páně; že nám
nmdlitba síly dáwá W saužení; o přátelské lásce, kte-
rmž křestaue' k sobě míti magí, ale často nemagí', roz
lefmí pádu a powstání Petrowa; že nám noční utrpe—
ní Páně wýstrahau gest proti žádostem těla &pýše ži
Wola, a gak ono spolu wšelikých křížů nám ulehčth
%i'; 0 důležitosti a ceně článku wíry. že Ježíš gest pra
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wý Syn Boží; o smrti Ježišowě , o těžkosti hříchu, a
o ceně duši našich; rozgimáni zwlášlnich skutků , kte.
než se Otci, Synu a Duchu swatémn připisugi; gak
nám wire W troggediného Boha mocného utěšeni podá
wá; o kněžském důstogenstwi -——přikněžských prwa
tinách ; naučení a napomenutí při požehnání padesáti
letého manželstwa ; gak Petr a Pawel dosažené od Bo.
ha milosti skrze wěrné se přičinění k swému spasení
užjwali; rozgimáni žiwota sw. Bartoloměge wdwogná
sobném ohledu; že chrám gest dům Boží a dům naše.
ho spasení“7 o powinnosti pastýřů duchownich — při
kněžských prwotinách; co nás w mílostiwe'm létě ob
zwláštně k prawému pokání wzbuzuge; při konci mi.
lostiwého léta.“

Ctěny P. skladatel náboženských řeči těchto bez
pochyby- má wýtečný dar kazatelské wýmluwnosti, &
aučelů duchowniho řečnikanikdýz oči nezpaušl'i. Nebo
wšechna kázani geho bez rozdílu wehni mnoho wzdělá.
wagici mocí do sebe l'nagi. Nic W nich není nuceného

a teskně hledaného, nic cobyr odporno bylo zdrawému
rozumu a srdci. dewnol: gest, že P. autor wždymlu
wíl z wlastniho nábytku důmyslné hlawy swé, že mlu
wil od srdce k srdci. VVýborně se skloňowati umi k
pochopitedlnosti sprostého lidu, nicméně wšak nikde
proti důstognosti a šlechetnosti mluW)r kazatelské nehře

I také W tom zwláštni chwályr gest hoden , že ní
kdý nemlqu přiliš obecně, nýbrž každý hlaWni pO
mysl, kde toho gest potřeba, částečně rozbil—á,a mno
hými příklady, z obecného žiwota Wáženými , swěllo
sli a moci mu dodávvá. Každý owšem duchowni pa
stýř W kázanich těchto něco nowého, zdárného a pě
kného nalezne., a netoliko gich při wynčowáni lidu S
welikým prospěchem užiwati bude, nýbrž i sám Se
wzděía'l , a w homileticke'm umění wůbec dále pokročl'



Na důkaz praWosli wynešcne'ho sandn, a že kniha
law nikoli není z počtu marných, kteréž sc nikdý na
5wěllo dáli neměly, dwé toliko míst zde předkládám.
„\ch gak welike' zle' musí býti hřích! Swědomí mně
pokoge nedá, na wšech místech mne stíhá, nedá mi
ani spálí; hanba se na mne walí; ti, genž mne milo
wali, nechtěgí mne nyní ani widěli , gá musím pryč
z domu gegich gíti, gá se nemám k nim ani hlásiti.
'.l'u mne SpraWPCIIHOStdáwá hledali, a w žalář mne

wsadíli; we tmách a W pautech musím wězeti, swět
Ia newidím we dne ni w noci ; andy těla me'ho wadnau,
síla má se tratí, maso s kostí hyne , twář bledne, ne—

moc mne sužuge, za žiwa gsem pokrmem čerwů, 0-—
škliwostí lidem. Oheň přichází, &pálí dům můg; zlo.
děgimne okrádagí, dítky a přátelé mi umíragí! A to
wšecko pro mé hříchy! —-—A když do písma swate'ho
nahlédnu, widím , že celý svvět byl potopen, že Sodo—
nm a Gomorrha ohněm Spálena byla, že mnozí mečem
zahynuli, mnozí hladem zemřeli, ——a to wšecko pro

hříchy. Ach gak hrozně Bůh hřích tresce ! Ale na tom
není geště dosti. Sám Syn Boží musil s nebe dolů
sslnnpiti, člowěčenstwí na sebe wzíLi, trpěli muky &
umřílí, po mnohém bití a krwc prolití, potupně na
kříži.“ Sir. 117. „W'šak ale nyní skormucuge se du
še má, čerw sžíragící na me' srdce leze, mc' wlastní
swědnmí se bauří, & táže sc :. Negsí-Iiž ty sám, genž
nyní giným kážeš, ncgsau—liž mnozí ?.bratří twých, ne—

QsteJíž wy -pastýřowe' duchovvní sami. toho (tím) winni,
když lidé takowé Wážnosti, lásky a důwěrnosti, gakež
Wyočekáwáte , k wám nemagí , když oni neradi slowo
lioží z ust wašich slyší, neradi wás při oltáři, při
loži nemocných, vv zpowědlnici Spatřugí? Negstc—liž
Wy sami, acnžlo giné we wíře síliti máte, slabé wí
rv, wy sami, genž duchaní slugele , těleSiiým žádo—
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stem oddaní, wy sami, genž gině napomínati máte, W
konání powolání swe'ho wlažní, teskliwí, wáhawí, bez
lásky, bez ducha modlitby, nepobožní,marnostem swět.
ským oddaní, dáwagíce zle' příklady? Ach běda nám,
gestli lomu tak gest! Což můžeme říci ? G'ak se mů
žeme wymlauwatí? Běda nám!“ Str. 172.

Přiwedená tato dwě místa spolu ukazugí, že wy
soce učený skladatel těchto kázaní žiwau , gádrnau má
mysl , a nikoli není zpočtu protiwných žwáčů, gegichž.
to kázaní gest gako moře slow, wylite'poíianšti myšlí
nek. Tak tolike'ž dwě místa tato okazugí, že Čeština
gebo gest dobrá a čistá, a při wší srozumitedlnosti ni
koli Wšední, uličnická a wzdělane'mn uchu protiwná.
Neméně tagiti nemohu, že se onde i Onde grammatičlí
omylowe' nacházegí, a žeby některá průpowěd', ai: tak
řku, češtěgší býti měla. Těchto wšak omylů awad
nikoli není tak mnoho, by weškeren Spis byl poskwr
něn, & tra'lil ceny. Snad ani gedna česká kniha na
swčtlo newychází , w kterčžby wšecko zanplna če.
ske' bylo, a nic se prawidelněgi & Wlastněgi powěditi
nedalo. Není—tsice diwu, mnohý-li zduchowních dobře
česky neumí: tím ale wětší chwály hoden gest ten,
kterémuž nehoda času & potworná poněmčilost chuti a
horliwosti dodáwá, by grammatiky Dobrowske'ho opěto
waným čtením gako w tuk &krew ducha swe'ho o.
brátil , pak ale pilně čítal stare' knihy české,a z nowěg
šich spisů ly sobě oblihowal, gegíchžto řeč k duchua
powaze staré češtiny neyhlíže přistupnge.*
3. Der Himmel mit seinen Wrundererscl'ieinungen und
die Hnlle. Vernommenes und Geschautes. Tiihingen.

Verlag: zu Guttenberg 1830. 8. Str. Vl. 556.

To gest wýborne' přeložení latinského spisu, kterýž
roku 1758. w Londyně na swěllo wyšel, a sice s tím"
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lo na čele nápisem : „De corlo et eíus mirabilibus et.

de inferno ex auditis et visis.“ Překladatel gebo gest
Ludwik llofaker. Gakž gini časopísowč oznamugi, prá
ce tato gest plod podiwne' hlawy, blawySchwedenbor
gowy. Proč tato kniha, plná nesmyslu, w němčinu
[uřewedena byla ? Proč si gi mnozi i učení a wzdělani
lide libugi ? Proč gi i w tomto našem časoPisu ozna
mugeme? Gedine' proto, že ne wšeeko , což Schwe
denborg mysli! , útworem gest třešlicj hlawy, aza ne
smysl, blud & bláznowstwi pokládati se má. W této
knize gebo se mnohé welmi pěkné a wýtečne' Pomysly
nacházegi , pomysly, na kteréž žádný giný spisowatel
nepřišel , a z gegichžlo sebráni by se Wehni rozkošný
spisek uzpůsobiti mohl. Na důkaz toho některá místa
z ni zde kladu:

„Diwi se angele, prawíJi kdo, že gest maudrým
sám ze sebe, a že sám ze sebe dobrého cos koná. Což
kdo sám pro sebe dobrého činí , to nechtěgi gmenowa—
ti dobré, práwě proto , že to člowčk sám ze sebe wy
wozuge. Dobré, z Boha Wychodici, gim gest to, což
se proto koná, že gest dobré; w tomto pak dobrém
postaweuo gest nebe. Str. 9. Mnozí, W sprostnostiži
wi bywše na tomto swčtě, wstaupili nicméně wnebe—
ske' blaho , když přišli mezi anděle, poněwadž zde
prawdu pro prawdu a dobrotu pro dobrotu milowali,
obe' pak w skutečné žiwobyti swoge Wnášeli, &tak se
způsobny učinili ku přígeti nebe. Str. 14. Andělé spo..
lu tak gakolíde' zde na zemi obcugí, tím toliko roz
dílem, že wšeeko Při nich gest welmi dokonalegší, po
nčwadž Weškeren gích staw wůbee staw wyšši dokona
losti gest. Gegich maudrost lidskau maudrost tak pře
sůhá, žet se owšem newýmlnwnau zwáti může. Str.
117. PředstaWeni w nebesieh gsau ti, kteřjž láskau &

moudrosti nad giue' gsau zwýšeni, a gakož z lásky žá—
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dagi , by wšem bylo blaze , tak podlé maudrosti swé i
k oprawdowému blahu ge přiwozugi. Newypinagil Se
pak nad giné, nýbrž za menší gich se magi, poně—
wadž dobrému obce abližnjho dáwagi předek, swé Pak
osobni dobré za menší dobré magi , než dobré wšech

gíných. St. 142. Nebe gest Společné užíwáni wšello
milého &přigemného. Láska nebeská žádá, by to do
bré, kteréhož požiwá, měl spolu také druhý. Radost
nebeská práwě z toho pochází, že tam žádný za dobré
swé nepokládá, leč gediné to, což idruhému náleži.St.
176. Mysl andělů a mysl lidi gednoho a téhož gest po
kolení. Nebo obě magi moc, wyrozumiwati, pozoro.
waLi a chtiti; obě magi wlastnost, že nebe chápati
aw sebe bráti mohau, mysl ělowěka schopna gest
rovvné maudrosti, gako mysl“ andělské, a není-li zde
člowěk tak maudrý gako anděl, přičinau toho gest, že
duch geho W zemském těle bydli. Až gednau ělowěk
těla swého zproštěn bude, ukáže se býti andělem. St.
220. Pohanšti lidé, kteř'iž zde mrawopoěestně a wspo
lečné, aučínliwé lásce žiwi byli, w onom žiwotě při
cházegi Welmi whod. Andělé ge tam sobzwláštni be
dliwostí w poznání prawdy cwiěi, oni pak prawdu Wol.
ně přígimagi. St. 224. Děti , když umíragi, i w onom
žiwolě gsau děti, magice tutéž dětinskau mysl a newin
nost, tutéž we wšem autlost. Začinagit se w anděly
wzděláwatí. Každý, genž odsud se béře , W tom prá
wě stawu tam žiw gest, w kterémž žiw byl zde; po
zděgi teprw staw geho w glný se proměňuge. Staw
ditek toliko w tom tam gest lepší, nežli staw ginýcl),
že gsau newinni, &nic zlého, čehož se sic lide' w ží
wobyli swém dopauštěgi, wnich se newkořenílo. Staw
dítěte na onom swětě daleko lepší gest, nežli Staw di
těte na tomto swětě. Nebo tělo, kterýmž gest oblože
no, není tělo zemské, nýbrž andělskému tělu podobné.
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St. 232. VVšíckni, genž zde rozumu &maudrosti na—

byli , nebeštanům přicházegi whod. Každý učiněn bý
wá andělem podlé způsobu a Welikosti maudrosti swé.
Čeho si zde člowěk získá, to ssebau tam Po smrti při—
náší , ato mu rozmnoženo & dowršeno býwz'l. St. 246.
Na onom swětě žádný nemá téhož nebe a téhož pekla
tak, gako druhý. Tak neni i žádný člowěk, žádný duclt
a žádný anděl, kterýžbyr druhému i twaři toliko byl
zhola podoben. St. 300. Snadno si pomyslili můžeme,
že tak náramně Weliká těla, gakož gsau hwězdy, zkte
rýchž některé Wětšj gsau země naši, nikoli negsau we
líke' spausty bez obywatelů , a že nikoli negsau k tomu
stwořeua, by se pohybowala kolem slunce, a zemi to
liko slabě oswěcowala, nýbrž že určeni gegich daleko
wzácněgší gest, nežli určeni země naší. St. 310. Zna
lnenano bud', že podoba každého člowěka po smrti ge
ho gest tim krásněgši, čím wraucněgi božské prawdy
milowal, a podlé nich se iw gednáni swém řidil. St.
343. Dwogi gest panowáni, panowáni z láskyr k bli—
žnimu, a zlásky k sobě samému. Tito dwa Způsobe
wé wládnutí w powaze swé zhola sobě odporugi. Pa
nugici z lásky k bližnímu žádá, by wšem bylo blaze,
&wšim srdce ochotenstwím k tomu se nese, by giným
byl ku prospěchu a užitku, & slaužil cirkwi, Wlasti, ně
gakému Spolku nebo zwláštnimu některému sausedu.
W tomt stogi láska a rozkoš srdce gebo. Těší se sice,

nn k důstogenstwim nad giné býwá powýšen, ne ale
přičínau důstogenstwí , nýbrž proto, že na wyššim
slanowišti swém wice dobrého konati moci bude. Tim
to obyčegem nebeštané panstwi prowozugí. Kdo na.
proti tomu z milowáui sebe samého panuge, o nikoho
Se nestará, leč gedíné o sebe, a i když giným prospí
wá, předce gen pro wlastnj zisk swůg to činí. St. 452“
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Gest w prawdě wěc politowáni hodna, že tentýž
muž, kterýž na gedne' straně weliký důmýsl &přeaut
lan citedlnost prawdy progewowal, na druhé straně we.
!íkým byl fantastau, a W hláznowských se kochat do—
mněnich. Neméně widěnj a zdání geho o budaucim
žiwotu člowěka, o říši duchů, o nebi a peklu giž pro—

to pozornost naši wzhuzngi a k sobě táhnou , poně
Wadž staw &Způsob člowěka, na onen swět odešle'ho,
wehni rozkošný & Wábný gest předmět rozgimáni , a
každý znás o budancim žiwotu swe'm hodně mnoho
wěděti žádá. Užitečno a lnilo nám gest, i toho milí
wědomost , což newšeligak zdrawe' hlawy o stawu člo.
wěka na onom swětě smyslily.

4. Památka swěceni třclj iubilegní slawnosti, císaři
Karlowi pátému w Augspnrku na Sněmu, podané ewan
golicke' konfessi léta Páně 1530. 25. Cerwna. Praci
Jana Borotta, zpráwce církwe ewangclicke' ostatků čc—
ských exulantů. \VŽitawě u knihotiskaře Jana Got-t.

í'rída Sayferta. St. 32.

Budiž i tento skrowný , český, w _pomeznim sa
ském městě Žitawě wylištěný spisek zde oznámen, ne
pro obsah swůg , nýbrž pro obzwláštnost swau, aaby
se wědělo, co se kde příčinou wíry děge. Jan Borotl,
hyw dřiwe pastorem Ilrtberským w osadě Lewinske'
nedaleko Litoměřic; dostal se do Žitawy za kazatele če
ských taln usedlých protestantů, kdežto i ten spisek na

v
1

swětlo wydal. Oznamuget pak, gak tito (Jeohowe'Ži
tawští roku 1830. třetí památku augsburgské konfessi
w pátek, w sobotu a wneděliobyčegem swým slawili.
Neydřiwe položil pisně, kteréž na každý ten swátek při
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uctč Boží zpíwány byly, a sice: Před I&yrie , po Ky
ric, při Gloria, po přečtené epištole, po přečtenc'm
ewangelium píseň: My Wšickni wěříme wgednoho Bo
ha; píseň po exordium kázaní; po kázani, před pože
hnáním; po požehnání. Na stránce 8. a 9. též tři kra
tičké modlitby, na způsob katolických kollekt mešních,
gsnu položeny. Potom následuge obšírná modlitba díků
činční, w kteréž se obyčegem protestantským wšecko
stawí naonen hrozný, makawý blud, že Bůh geclnau
církew swau opustil , a proti Wýslowné přípowědi swé
Otl prawcly gí odstaupiti dal. „I naši otcowe' žiwi
byli w swazku te'to církwe, kteráž se dle gme'na Syna
twe'ho gmenuge, ale omylem času zaslepena , a W po..
wěře temných století postižena byla. Tehdáž gsi, Bo
že. wzbudil W naší wlasti muže, plného wíry , ducha
a zmužilosti, kterýž čistotu twe'ho swatc'ho slowa opět
naswčtlo přinesl.“ Čistým slowem Božím míní prote
stanti písmo swate' , neprohlédagíce k tomu, že církcw
katolická písma swate'ho wysoce Welehí, & že swatí
otcowč gegí z nemalé částky slowy biblickými psali. ——

Polmn od stránky 17. až do stránkyr 20. položení gsau
textowe', k této třistaletá íubilegní slawnoslzi přede—

psaní. Pak následnge kratičké historie augsburgskcho
Wyznání s negetlním gízliwým slowem proti katolíkům.
„Tím wíce sluší w známosti náboženstwí prospěch hráti,
tím wčtší , ostřegší a ]stiwěgšíodpor proti ewangelíkům
i w těchto ncyoswíceněgších časích se wede, a rozličná
pokušení tu i tam, na prawo i na lewo proti nám ga
ko dutí wětrů a bauřc se zdwihagí.“ Protestanti wů—

bcc hágení prawdy nám katolíkům za hřích počítagí.
i\lrzíl ge na nás práwě to, cožby ge neywíce těšili
mělo. „líkk, Faber, \!Viinpina, ].Šochlens a giní wy—
pracowali sice proti augsburgské konfessí konfutací, než,
polili-igBože, tato celá porážegící odpowěd' plna byla,
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místo důwodů, hanění , pomlauwání a ntrhání, tak že
císař sám eru-tý nawrátiw spis, poručil , aby mírněgi
wypracowán byl.“ Owšemí se má mírně, bez hany a u
rážliwého dotýkání psáti: zdaž ale tím způsobem wši.
ckni protestanti ? Owšemt w rozepři o wíru wše—
ckoleží na důwodech: zdaž ale wšickni protestanti
prawost, wáhu a podstatu důwodů swých proti nám
katolíkům s náležitau pilností skanmagí? Podstatně-li
wywracugí důwodů, od strany katolické Wedených ? ——
\V krátké záwěrce spísku toho i tato se nacházegj
slowa: „Poněwadž naše ewangelická wíra, gakž i do..
ktor slawné paměti Luther, a sním wšickni ewangelíci
učí , nezakládá se na sněmích a na swědectwí otců cír—
kewních , ale na samém , čistém slowa Božím, gakž ge
w swaté biblí máme: protož se neodwoláwáme na cír
kew neb widiledlnau hlawu církwe, ale gedine' na sa
mého Krista a na gelio apoštoly.“ Imy katolíci se od
woláwáme na Krista a na geho apoštoly, imy máme
biblí swatau;| abychom se ale srozumem na Kristaana
geho apoštoly odwoláwati mohli, a abychom z biblí o—
prawdowe', čisté slowo Boží wážili: nepřestáwáme na
zdání swe'm , tak gako protestant wšecko gen z wlast
ní hlawy swé pyšně a opowážliwě wybírá, nýbrž s
wlaslnim zpytowáním spogugeme maudře a chwalite—
bně pilně zření na to , což sněmowe' nalezli, což ot—
cowe' swědčí, což papežowe' od gakžiwosti učili, a což
Zborná, apoštolská , duchem neomylnosti řízená církew
k wčření podáwá.

Při této příležitosti oznamugi, že gsem pod titu
lem: „Sprostý katolík, wíru swau bránící“ skrowný
spísek zhotowil , w němž toliko augsburgskau konfessí
rozbírám, skaumám a Wážím. Bohdá tento můg spí
Sek bud' w tomto našem časopisu, anebo sám osobě na
swětlo wygde.
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5. Athanasia, oder Grůnde fůr die Unslerblichkeit der
Seele. Sulzbach in des Kommerzienraths J. E. V. Sei
dcl [\unst- und Buchhandlung. 1827. 8. Str. XVI. 336.

Každčmul gest gednau umříti. Za tau přičínau kaž
dý gest žádostiw giste'ho wědomi , wskutku-liz tohoto
Žiwota w giný přecházíme , &gakby tento budauci náš
g_iwotposlawen byl. Za tau samau přičinau mnoho gíž o
lnulaucim staWu člowěka psáno bylo. Welíce wšak po
chvhugi, by w kterém spisu o nesmrtedlnosti duše lid
ske obširněgi & důwodněgi mluweno bylo, gako w
tomto swrchu znamenane'm. Spis tento síce giž roku

1827. we wětšim oktawu, na čistém papíře, čistým
písmem & gednák beze wšech tiskarských omylů na
Swěuo wyšcl, nicméně gine', méně důkladné knihy w
lnmlo časopisu oznamugice, Welice bychom chybílí, ale.
brž poctíwých čtenářů tohoto spisu dokonce urazili,
„kdyby-tenlo přewýborný plod hlawy ku podiwn ostro
myslne', mlčenim od nás byl pominut.

Z miry důmyslný skladatel tohoto spísn se sicene—
umenowal ., na tomi ale mnoho zawázáno není, gen když
kniha geho mnoho důležitého w sobě zawirá, & neto
likoo slawu člowěka na onom swětě mnoho wýbor
nýchznámosti poskyluge, nýbrž i tak gest strogena,
že se čtauci W rozgímacim umění a W zdrawém, pra
widelne'm rozumowáni cwiči.

Po krátkém úwodu čili přístupu patnáctero rozdě.
leni následuge, a sice : O gednonásobnosti &gednosteg
nosti duše naši; o wěčne'm gegim lrwáni; obezkoneč—
nom postupowání každého dobrého člowěka w dokona
losli; () spogeni těla s duši; o růstu myslící moci na
šll: o wzděláni citliwosti naši; o zwelebeni žádosiíwo

stí naši; o zdokonalení Wůle naší; o rozmnožení pů
Sohicj moci naši; o dokonalosti budauciho těla naše
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ho; o spolecnosti w onom žíwotě; o shledánj se po
smrti 5 milýmiswými ; o gake'ms spánj duše; o doka
zowáni nesmrtedlnosli duše z gestosti Božj & z Božího
zgeweni.

Z počátku sice rozumowáni ostrowlipne'ho autora
welmi gest sublilné , a bych tak řekl , do metafysiky za—
sáhá, poněwadž i odpory materialislů Srážj aodwozu
ge. Neméně wětši dil přewýhorného Spisu 'lohotoi
hlawě, w subtilném přemeyšleni ne welmiwycwičene',
zážiwnau & rozkošnau gest potrawau, gakož pak tomu
wšickni, genž se čtením této zlaté knihy něgaký'čas obj.
rali, geclnosworne'swědectwj dáwagi.

K chwalitelmým wlastnoslem tohoto wzěcne'ho, a

bez pochyby klasického spisu, dle saudu me'ho zři ita
ké to, že o mocech duše naši welmi důkladně gedná,
plně ge wyčilá, a gcdnu od druhé podstatně rozdělnge.
Tim způsobem ()duši lidské gislotně žádný až posawád
zpylowatel gegi negednal. \'V kapitole o wůlí lidské
Předkládá učení indeterminislů & determinislů tak, že
čtenář gasné wěclomosti nabýwá, coby wlastně o urči
tedlnosti &swobodenslwi wůle lidské smyslili měl.

Abych wšecko w krátkých slowich powěděl, kaž
dý w této, i w giných kalolických i nekatolických ča—
sopisech slawnč oznámené knize , wíce naučení a útě
chy, wicc přerozkošnýcli wěcj nalezne, nežli se do
mniwá. Ne 0 lom nepochyhugi, že tento z wětšiho
dilu filosofický spis w učene'm swčtě welikóho slowa

dosáhne, & časem swým opětného wydáni se dočeká.
Y. Z.
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b) Smjšeniny,

erkewní zpráwy.
Swntá Hora nad Příbrami & stoletá památka tamního

korunowaní blahoslawené Panny Marie.
Odkud nabyla gme'na swého Hora Swatá, bezpeč

ně asi nikdo neudá.
Staří kronikáři wyprawugí, že častěgi bylo widěti

swčlln nad swatau horau; &proto že místo to od lidu
swaté gmíno bylo. Tak owšeln mohl názew lidu ohe..
cnehozponenáhla přegíti wohyčeg awstálé užíwání.

i.\ebo že místo toto pro swé swate' určení a pro
mnohá tam obdržená dobrodiní Boží tak slnge, zdá se
h_í'lídůwod příliš obecný, genž se hodí wšem místům
na horách, poctěním Marie Panny Weleslawným.

Socha , nel) obraz Panny Marie zde weleclěný,po
chůzí od prwního pražského Arcibiskupa Arnošta, zwlá—
štníhoctitele Mariánského; genž, dle některých, ho sám
zryl, dle giných rýtí kázal; & zhotovvenau poslawil tu,
nepochybně welmi starobylau rytinu do kaple swe'ho
Za'nnkuw Příbrami, gegž znowa wystawěl, & kdež se
wclmí rád zdržowal.

Po gpho smrli r. 1364. přenesli obraz ten měšťané
Piíln-mnšlído swc'ho farního chrámu Páně sw. Jakuba;
&odtud do kostela sw. Jana Ewangelisty blíž špiLála
w předměstí, gegž ohywalele' husitští rozbořilí.

W čas rozbrogů, kalichem w Čechách ztr0pených,
clmwnli ohrazďen někteří měš'tanó Příhrnmští w do
Mlt'hswýuh; pak skryli geg na gižné hoře nad Příbra
mí w nepatrné kaplí , giž wyslawěl geden z rytířůsta
rniilnóho rodu Malowců, na poděkowáuí za šlastne' &
%lzmřímíz rokr-m lotmwských wywázuulí.

Po \Vi'llfšč'lýCh.nehodách na začátku sedmnáclňho
slulelí, nalezli s ohdiwením měšlane' Příbramští sochu
lu w l'OZl)OřCNékapli -——clohřc zachowanau.

PrWní sláwy nalle Swala'l Hora 1. 1532., když
wíifulem Saskýrn z Niinhnrga do Prahy wystrašený
slepý mčšlan , Jan Procházka, pobyw za něgaký čas w
Praze u swých příbuzných, opáčeným wnilřním Wnu—
kmth powzbuzen, se swým Wnukem , Jakubem
Horáčkem , na Swatau Horu prišel , a po třinácti-

Časopis p. Knml. Duch. V. 3. „,



466 Oznamowatel.

lete' slepotě a po sedmidenním tu se zdržowáni dne 17.
Čerwna 1632. prohlédl; kdežto wděčnosti držán, gako
paustewnik Swatohorský dne 8. Dubna 1639., mage
wěku 76 let, skonal. & pod oltářem panny Marie na
poledni straně pohřben gest.

Od toho času widěla Swalá Hora wíce pautníků,a
tui i kaple docházela wždywětšiho ozdobowánbzwlášl
péči tehdegšiho děkana Přibramskeho, Marka Sallera, k
němuž se mnozí gini dobrodinci připogili.

Apro toto hegněgši horyr te' nawštěwowání, i pro
nemožnost děkana Přibraxnskeho, mnollau bez tobopra.
ci ducImWni zahawene'ho, wymohl pán zČastalowic, že
na Swate' Hoře kněží towaryšstwa Ježišowa, kollege
Březnicke', přisluhowali; zkterýchž prwni dělníci Swa—
tohoršti, W domě Přibramskoho měštana , Marka Wor.
la, na čas obywaeici, ——Adam hrawarsky, Matauš Skul—
tet a\\Václaw Třebský , slauli.

lládně wšak teprw r. 164-7. dne 25. Srpna byla
Swatá Hora Jesuilům, komiSSary gak duchownjmi, tak
swělskými odewzdána.

\'Včas Šwedske' wálky &zhanhne'ho sz'ldu nepřá
tel do Čech byl obraz panny Marie w hlubokých lesich
ukryt; wšaki tam od množstwi pautniků ctěn a na
wštěwowán; ——odkudž teprw, když roku 1648.0bec
ný pokog uzawřen byl , na Swatau Horu nazPět při.
nešen gest.

Gakž nyni gest Swat-á Hora, počala se stawětiro
ku 1659.

kostel, genž dle průměru swého spíše kaple by
slauti měl , stogi na swrchku hory, ohkljčen asi třid
cel: kroků opodál podlauhim ncb annhity', ,— do něhož
se od sakristie dewatonácti slupmr gde „ a každá gebo
strana gest 65 loktů českých dlouhá. \'V podlaubi na—
cházegi se obrazy na stěnách malowane', na památku
události Swatohorských. I vost to Šlělveln psaný děQO
pis Hory Swaté, gehožto letošní nlmoweni nabylo tim
Wětši ceny, že nápisy, uindy ]alínštl, nyni \v českem i
německém gazyku wygádření, napomálmgiklepšimu &
snadněgšimn wyrozuměni.

\'Večtyrech kautecll pndlauhi nacházcgí se čtyryka
ple. Prwni — pod názwem: Na nebe wzeti pannýMa
rie — wystawěli Plzenšti r. 1660. ——Druhou: Bole.
stne' panny Marie, kázala stawěti pani Lid-milangeZ'
du, rozená hraběnka Talenberkowá. —- Třetí: Zwě
stowání panny Marie, powslala nákladem měšÍanstWa
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Pražského. Ačtwrtá: Neposkwrněného početi blaho
slawené panny Marie, byla stawěna od pána panstwi
Nnišeckého , kteréž tehdáž swobodným pánům z En—
geHIUSupřináleželo.

Čas wšak giž nemálo uškodil kapljm těmto, & o
krasa tato Swatohorská zmizi zagisté, pain neobžiwne
dobročinný duch, genž Wedl zakladatele gegích.

Krásný, bohatý, stříbrný oltář chrámowý, gegž
dne 27. Září 1673. poswětil Arcibiskup Pražský, Mii—
lauš Ferdinand, byl nákladem hrabat Kolowratů Lieb
steíuských,Bernarda z Martinic, & hraběnky lxhewen
hillerowe' wystawěn.

Do podlaubi přichází Se trogim wchodem.
Brána gedna gest na Wýchodni straně, nad níž se

Spatřugeobraz panny Marie W sláwě nebeské; brána
druhá na poledni, Březnická nazwaná , gest blíže stu—
dánky Mariánské :, — a třetí wcházeni , ač užší, gest
lim paměti hodné, že tady 422ti stupněmi gde se do
Příbrami pohodlně; nebot nákladem kněžny Eleonory,r
7.]Iansíeldu gsau stupně ty zděmi raubeny & šindelem
krvtv.

' ko zrušeni towaryšstwa Ježišowa,dne 4. Řigna 1723.,
byla — slawná giž Swatá Hora odewzdána dne 7. Rig
nu 1774. Hraběti Jachimowi Čegkowi z Olbramowic,
řáduTheatinskéhď; kterýž byw dne 7.Záři 1775. powýšen
za opata Rosenl'eldske'ho w Susich, tim nabyl prawa,
užiwati infule &biskupské berle; kteréžto práWo do
stalo se wšem zpráWcům duchownim na Swaté Hoře,
když dne 27. Máge 1796. Swatá Hora za proboštskau
turu prohlášena , a dne 3. Mage 1797. wšem proboštům
na wždy' přednost užiwáni iníule a biskupské berle
propůučena byla. _

Nyněgši probošt, důstogný pan Josef Atoysius Fa
šung, gest w poslnnpnosti prohoštů druhý. \V Gihlawy
na Horawě dne 3. Března 1.756. narOZeu , wstdupil do
latinských škol 1. Listopadu 1764. Stráwiw dwě léta
W noviciátu u Jesuitů, oddal se prwním Listopa
dom 1772. bohomudrctwi , a byl od Arcibiskup" Praž
sknho,Antonína Přichowského, dne í9. Září 1779. na
kočžstwi poswěcen; stal se kaplanem we Frauenthálu
odedne 19. Února 1782., pak w Postoloprtech od 11.
Mage 1785. Pak gsa eruim lokalistau we VVebeřa
nech od 25. Ledna 1787. , obdržel dne 7. Ledna 1789.
tam w Hradišti ; odtud wšak se poděkowaw , řídil od ro .
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ku 1795. administratora w liaunowě; odkud?. 24.1'ro—
since i800. gakožto priises arcibiskupského semináře do
Prahy powoláu, dne 1. Ledna 1804. téhož domu ředi.
telem nel) rektorem, :: 25. Záí'lelč. proboštem Swa—
tohorsliým učiněn byl.

Tomu důstognemu kmetu dostalo se taužebně žá
dané radosti, — ač pro gelu), neunawenau praci způ—
sobenau slabost; nebylo k tomu uaděge , — že se do—
čkal prwnj stoleté slawnosli korunowáuj panny Marie,
a že k slaWnosti te' horliwě napomáhati mohl.

Tato slawná památka konala Se W neděli třetí po
sw. Duchu, totiž 1. Čerwence 1832.

Připrawy k zagimawé této slawnosti obstaral dů
SlOfmýpan Jan Btittner, ředitel Pražskeho Arcibiskup
ského Semináře; hlawnj pak částku péči wzal na se
šlechetný, wšemu dobrému ochotně přizniwý cis. král.
horni rada Příbramský, pan Aloysius Maier,—gehožto
přičiněním stlawi se w nowe' kráse oltář cisel—ský,kle

nalwl .amňna tnlm od wyohrazeui Císaře Leopolda
L, geho cisarske' chotí a dwořanstwa, genž se Spatřu
ge nad oltářem timto.

Horni znaky, zlatem wvšiwaui na krásném čerwe
ne'm aksamitowe'm baldachihu, gegž zgednalo zname
milým nákladem hornictwo Přibramských dolů, aby zdo.
hil oltář tento, -- budau tenkráte geštč památkau do.
broč'inných těchto ctitelů Mariánských, hyftbydáwno giž
bylo zmizelo zpaměti lidske, že gegich též nákladem
způsoben gest obraz panny Marie , genž nyni krášlí ol
tář cisarský.

lllasatele nastáwagici slawnosli _uiž we tři hodiny
ráno zpředu gmelmwanóho dne byli moždeři , gak na
Swate' lloi'e, tak na horách Březowých, kde gsau doly
stříbrné.

Po prwni Mši sw. , kterauž důstogný pan probošt
ráno we čtyry hodin_vkonal, byla tato swatá ohětopč
towána až do osmi hodin, kdežto německé kázani, i
tiskem wydanó, přednášel wysmrn důstngný pan Josef
\Verner, hlawniho chrámu Páně u SW. \'Vita na hradě
Pražském kanownik, — načež následowalo české ká
zani, od wysoce důslognóho Pana kanownika Pražské
ho, Josefa llaucha, hlásanč.

Po geho dokončují uwitali nyni gmenowani wyso.
ce důstogni páni kanownici Pražští a přitonmi dwa ka.
nownici Staro- Boleslawšti , totiž důstogný pán, Jan
liiittnor, spolu kanovvník u wšecli Swatýcll na hradě
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Pražském, upak spisowatel této Zpráwy -— Geho Kní—
'ZecíMilost, Neydůstogněgšího, Wysoce Urozeného Pána,
l'nna Aloysia Josefa, Knížete Arcibiskupa Pražského,
Hraběte líolowrata Krakowske'ho etc. etc.,když ze dwe
'rí bytu swe'ho wycházel. Kříž Arcibiskupský Předchá.
zel početné Welebne' Dnchowcnslwo, —- nebol bylo tu
Zšlyi'idcetkněží ten den, -- a tato welehná řada,sobau
síran hornictwím strážena, kráčela pořadím horníků &
cís. král. wogska, z Prahy k slawnoslí té wyslaného,
„pi—ímok císarskému oltáři.

Při předrnlle' obělí Mše SW. , od Geho Knížecí Mí
losti kOnané, zněla líbá hudba, kterauž pro Swalau
lloru složil lmrliwý pan Tomáš Draský, ]okalísta l-Iln—
liošský, zwlášloí ctitel pana pmbošla; při kteréž pon
.LiLii hlučných nástrogů schwólíkaždý, komu místnost
powčdmna gest.

Po slaWDé Mši sw., při které Geho Knížecí Milosti
příslu-lhowaliwcyš gmenowaní VV.Důsl. pánikanovvní
ui Metropolitánšlí, infulemi ozdobení —-kdežto, rowněž
w inl'uli , odpočíwal na sedadle důslognýkmet probošt,
aby laužebnč očelu'lwanan slawnosločilě widěli mohl, ——
byl wyňat obraz panny Marie ze skleněné schránky, &
nesen prwotně Kníželem Pánem přes Stupny “ollařowé ;
pal-\geg nesli \V. Důst. p_áui lianowníci Pražšlí přes
13 slnpnů do ambilů dolů; kde na sličná nosítka po
ufnwen , střídawě ode člyř kněží po ambilech nesen, &
od lganowuíků Slam - Boleslawských držím byl.

Po skončcnc'm prúWodu , když gsau přišli k slup—
„mm u oltáře císarského, sňalý obraz nesli opět nabo
Hl na oltář nísarský páni kanowníci Pražští; & Neydů—
slugnčgší Kníže Arcibiskup počal slawne' Te Bohachwá
MING! ——při čemž, & při udílení požehnání , gakož i
cllwllemí po celau slawnost, hlnčnězněli moždčři Swa
tohoršlí i Březohorští.

Záwčrek slawnasli byly ob_včegnó modlitby; po
ucuinližto dokonání G. K. M. Wprůwodu, Zpočálkn wy
llSílmíln, (10 (1011111Probošlskóllo SC \Vl'állli

Tak se skončila slawnosl, ke kteréž wíce než
20.000 lidí Se sešlo. Nebol wýchodníprostranslwí před
Swalau llnrau bylo lidem aako nacpáno; gen W sobotu
11W neděli bylo -gich 15.000 11SW. přigímáui; W PO"—
dělí se gich napočello opět 4,000; & co gich přistaupilo
W hlízaunke' Příbramí, ndati nelZe.

Tim gistě dán důkaz nowý , kterak wPleclihodny
llšuuobřady a slawnosli , ustanowene' od círlwve swale'
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katolické, neomylným Duchem Ježišowým Wedene',w_zhle.
dem na člowěka zde pohostine'ho. Nebot zaglmagi
srdce , budi W něm žádosti práwě nebeské; T—žádosti
a lásku toho, čeho treba gedine', — -— nebt trwá, a
nemůže to wytrhnau-ti nehoda nižádná! !!

Fr. Jedina.

Listowé pastýršti.
(Pokracowánj.)

2. List G. M. biskupa Králowe' _lIradecke'ho.
CAROLUS Dei et Apostolica? Sedís Gratia Episcopus

Regineehradecensis.
Venerabili ae in Christo Dilecto Clero turn Szeculari mm Re

gulari salutem ac paternam benedíctionem.
Ad rcgimen Dimcesis Reginzehradecenee dum exin

serutabili providentiee divime consilio, ciemenlíssima Au
gustissimi Imperatoris ac Regis nostri FHANCISCÍ I
nnminalione, et apostoiica Sanctissimi Patris GREGOBÍÍ
XVL coní'irmaiione vocatnm me intellexi : alta voce cum
S. Leone clamavi: „Domine audivi audilum tuum et ti
mui , oonsideravi opera tua et expavi. Quid enim tam
insoiilum, tam pavendum, quam labor fragili, sublimi
tas bumili, et dignitas non 1nerenli?“ *)

Elenim sive pi'ceciaraDeccessorum, quiSedemhanc
Episcopaiem cum generis mm vírtutis splendore miri
fice ornaverunt, exempla respiciam, sive ampiissimama
cuius cura mihi demandalur, muneris provinciam co_n
1empler, sive gravitalem virlutum, quas Aposloius in
Špiscopo desideral', atlenta mente reVolvam, sive deni
que certiludinem rationis reddendae tanli ministeriianl
mo tranquilliori perpendam: taiia profecto sunt omnia,
ut vel iu ipso auspicati muneris ]imíne animo concide
rem. m'sifíducíam Íiaberem ad Deum , cx quo suýcicien
Ha mea esf. ***)

Accedit, quod ministerium apostolicum voiuntale
divina hoc plane ielnpore mihi deferatur, quo ex deprq
vata saeculi indole in ipsam rem christianam haud levla
redundant discrimiua, quee cum & viris cordatis tan“
pendantur, ut vivere nos ob inaravescentem religionis et
pietalis teporem tempora perdiificilia palam lugeanta COP“
(Ineranturque, a me ad promovendum reiigionís et ple'
talis avitum culLum divinitus accito minoris haberhaul
penitus postponi , inconsuilum foret et temcrarium.

*) 5m.. 3. de Nm. n. ") [F.Cor. 3,4.
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]Iaec cum ita siut, ut arduo Episcopatus muneri
„ovum inde accrescat pondns, nullius, nisiinduatur vir—
mie em alta, ") Viribus sustinendum: ego exiguitatis
mezeadprime conscius, et; sempiterni indicis, quianimas
uvium pretioso sanguine agni immaculati redemptarum
de manibus ineis requiret, timorc perculsns, ministeri
um, quod datum est mihi in vos, ut impleam verbum
Dci, pronns quidem, ne divina:voluntati reluctari vi.
dear, sed anxins ac tremens aggredi01—,verbissolum Apo
sloh crectus: quae infirma sunt mundi, elegisse Deum,
ut confúndat fortia, ut non glorietur omnis Caro in con—
speclu(jas,-sed qui gloriatur, in Domino glorietur. ***)

J—Íspiciensigitur in auctorem fideict consummatorem
Jesu/n,"**) qní,utmirahilem faceret graham suam, me
inupem de terra suscitatum, ad tantnm Ecclesiae gradum
ovohere est dígnatus, in speln vocnr vivam et firmam,
liius virtute fore, nl; quem nullo meritorhm praesidio
munitnm .. sed ex ineíi'ahíli clementia sua operis suivi—
tun-iam eidem preeesse volnít, una cum commísso grege
sahat semper ct muniat.

Qna divini favoris spe recreatns, dum Vos inter,
Fratres Dilectissimi ! ad sustinendnm muneris apostolici
unus compareo, Vos primnm alloqunr1 qui exinstitntio—
ne Domini nostri Jesu Christi in pen-tem sollicitudinis
umu: vocati , sacri ministerii vinculo mihi peculiari ra—
lione coniuncti exislitis, sacerdotes Snmmi Dei, et me
rum SOI'VÍChristi!

Lt in omni huins mundi mnderamine , ila in rerum
(inmlne mem—umdispositione admirabilís est, et intima
alevotione adoranda providentia divina , quae non poten
tcr sohun, sed et propter ordínis pnlchritudinem etiam
.cucwi/erdisponit omnia.

Etenim quam per muneris, quo cx Augustissimi
hnperatnris dementia ad [nclytnm Regni Guherninm huc
usqne i'ungebar, rationem, el; inde ortas Clerum inter
et me officíorum vicissitudines concessum mihi essel, dc
muitormn e Vobis insigni doctrina, pastorali prudentia,
animarnm zelo, Vitze candore , et eximia pietate edoce
ri, quodque de multis gestiens comperi , de plurímis te—
slimonioSuperiornm Vestmrum prohatum percepi: qui
nonexultem, et immeritam in me Dei bonitatem cemu

*) Luc.'24, 49. **) Col. 1, 25. ***) 1. Car. 1, 27—29.
**M') l—Iehr.12,2. 'i') Sap. 8, 1.
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us adorem.cum amodohis viris circumdafum me conspicio,
de quibus Preeclara quzeque nedum resciendí, sed prout
inDomino confido, etíam bene merendi copia mihi fuit
et conatus?

Vere dignum et iustum, ut a sacrďícíís domínz'cae
Zaurh's , ez'graiz'arum aciz'onis obsequium pastoralis meae
sollz'cituch'nz'sorri'z'ar, ') mihique inde vel maxime gra
tuler, quod Vos, viros &virlule et scienlia mihi jam pro
balos, couligerit naucisci pastoralis curae adiutores, de
quibns mihi ullro persuadeo, adi'uluros in portando one—
re mihi et precibus et consiliis et ]aboribus suis, quiin
ministerio paslorali hucusque diu noctuque nervos suos
inpigro cum labore exercucrunl.

A Vobis preecípue , Admodum Reverendi D. D. Ca
pilulares, qui tanquam Cathedree Episcopali propius ad
hmrenles, unum cum Episcopo corpus, eiusque Sena
tum conslituilis, a Vobis plurimum mihi polliceor adju
lorii. Qui enim Reverendissimum nc CelsissimumDe
cessorem meum, charissimfe patriac nunc Primalem,Me
tropolitam et Archiepiscopum in administranda Dioacesi
sapienlia consilinrum et opera indei'essa sublevare con
suevístis, atque demum, quo Sedes islhaecEpismpalis luc
1u Viduilatis tenebatur, sub Auspiciis Vicarii Vestri, Viri
senio ataqueac dignilate meritis Venerandissími,spiritua
lilms Dimcesanornm indigemiis anima alacri, nec non in
rebus gerendís dexlerrinm Succurrere allaborastis : nnllus
plane dubilo, quia elmíhi, Fratri Episcnpo Veslro, pari
benevolentia silis adl'uluri, prome mece in \'os volunlali
perinde responsuri, ut quos muneris el honmis Episco
palis ficri cupiam consorles, laboris eliam el sollicíludinis
pastoralis inveniam parlicipes.

Verum et Vos, plurimum Vcnerandi D. Vicarii, quos
Ceisissimus Antecesam' meus pro Vestra eximia viriute,
scientia ct in gerendis negoliis habililate prímarios mu
neršs Sui adsciveral. míuisiros, omni qUnpav est, affeclu his
cc appello horlorque, ut quemadmodum commissam Vohis
provinciam ad hoc. neque tempus laudahilíter et egregle
adn-niuislraslis, eliam me duce i'acialis, nihil eorum praš
iermitlentes, qua—.ad cullum Dei Promovendum, discipli
nam ecclesiaslicam augendam, aulue ad i'ralreslVeslros
suhlevandns, tuendosque quoquo modo pertiuent. In |o
cum Archipresbyterorum suífecti , Sedulo allendile,quai&
Vohis cx antiquissima ecclesia? ordinalione commissum

. . . \) S. Leo. Semi. m Oct. (.(msecr.
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sit ministeríum, quorum síquidem est: past-orcssníh-ac—
ms monere, corripere, consilíari,hortari, bono consílz'oju—
mre, ac veri pasl'or'is offz'cium erga omnes, sanos et aegros,
„mas et mori-nos exercere, nec tam praeesse, quam omni
bus et sz'ngulz's prodesse. *) Quo in munere cum víces
meas geratis, clzar'itatz's,qzcaebem'gna est, non aemulatur,
non quaeríi, quae sua sunt, non z'rrítatur, **) Spiritu
unimalos Vos esse desidero, ut patres et amicos Vosin—
veniant,quicuuquo przesentia mea potiri non valentes,
consilio aut opera Vestra indigent. Si quid vero perpe—
ram agí contingerelz, tantum absit, ut Specie fíctee cuius—
dam henignitalis delusí, connivendo assemlire Videamini,
ul polius charitatis in ert—autem fratrem oíficia laešuros
\'os Límeatis,quodsi vulnus contegendo, mcrhi augeri pe
riculum paliaminí; qua: enim intempestive adhibetur,
auget morhum potíus medicina, quam levat. Non me la
tel, exVestra polissímum prudenlía el; fide optatum vo
mrum et conaminum meorum in Clevo pendere eífectum,
inrlue cassum me conlenturum, si Vos ab opere manum
relvahcretis. Vestrae igitur przestanti alque probatze vír
tnlí futurum confído, ut. qui me toL viroruminsígni doc
trina,experientia et opera adiutum gaudeo, commissum
]Špiscopimunus ita geram, ut non vz'tuperetur ministeri—
um m.cu.nz,**'—**)scdratum sil atque acceptum coram Domino.

Jam, ad Vos dir-igitur mens et oratio mea, Venerabi
les Decaní, Parochi, et quocunque titulo insignili in ví
nea Domini operarii, qui gregis dominici per Dimcesim
diqpersi curam sustinetis, ponrlus dz'ez'et actus portan—
! 29.M“**)Quemadmodum gravissima sunt et maximimo
mnnlí, quorum causa ín adiutorium ITICUHIVOSvocavit Deus:
ím przeclara quzeque, et tanta vocatione dígna, quee nonnisi
mlpromovendum regnum Dei, et parandam fídelium salu
tem plurímum faciunt, de Vobis mihi polliceor.

thete hasce litteras singularis observantíeeet amoris
mei inVos testes, qui cum eodem ac Vos ministeríi pasto
ralis officioplus quam viginti annorum spatio mancipatus
exstíli,Vobis intimo i'ratris aí'fectu deviuctum palam me
profileor,et prouticuras, angustias et labores, quos pro
salutc anilnarum impenditis, ipse experienlia edoctus, noví
eLmaxítnifacio,ita eosdem pro vírium modulo sublevare,
l'ralerne partiri, pro merito probere et remunerari O[litu
lnute gralia divina conabor.

*) Syn. Audomarens. til. 18. Cap. 1. „') ]. Cor. 13, 4.5.
'") n. Cor.6, 3. ****) Mm. 20.12.
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Pergile iam, Dilectissimi ! qua consuevistis laude, sus_
cepti minister-ii partes et in posterumimplere. .Pascíte,qui
in pobís est, grqqem Dei, provídentes non coacfe, sed Spon—
tanee secundum Deum, neque turpis lucrigrau'a, sed volun—
taríe, nequedomz'nanles ÚLcleris, sed forma gregz'sfacti ex
anima. *) Hoc Opus, hic labor est, quem commissi Vobis
muneris poslala t obligatio, exigit ovium Veslrarum spiritu
alis et temporalis felicitas, pracstolatur immo etiam a Vuhis
petitEpiscopi Vestri pastoralis sollicitudo, urget denique
summus ille Pastor, qui sanguinem ovium, immo ipsum
sanguinem Suum, quo redemit cas, de manihus illorum
requiret, quos ut personam saam garant, gregi suo prae—
fccerat pastores.

Es-tote igitur fideles verbi Dei ministri, annuntz'antes
testz'monz'umChristi, non z'nsublz'mitate sermonz's, ut sapien—
tíae lzumanae,sed in ostensíone spiritus et vz'rtutís **) ita
ut quamcunque oíficii partem subiveritís, seu qua sacri
praecones fidelihus dicturi, scu panem doctrinzc coelestis
parvulis fracturi, sive in sacro tribunali potestatem cla
vium exercil-uri, sive zcgriset moribundis solameu adlatu.
ri, nuuquam memoria excidat: pro Christo vos Zeg'atíone

_funqí. ***) Agíte bnuos pastores1 propinantes divina: Veri—
tatis pabulum , ut iu sacrosancta ecclesia catholica ser
vatur, parum etintcmeratum. Vigilate, ne oves Vestra:
&pascuis virentibus dcilectant ad loca arida et deserta, et
alupíSundiqueirruentihus dísPerQantur. Fovete dehiles,
mocrentes recreate, languenles et acgras adhibita salutari
medicina sanatc, errantes ad caulas, quas infauste eífuge
runt, reducite, et quod capnt est, omnium salutem conti
nuis precibus et sacrificiis Deo commcndate, scientes, quod
nullum sacnficz'um Omnipotenti Deo adeo sít acceptum,
quam zelus animarum. ****)

Quod ut eo maiori fervore et industria exequamini,
ipsa, quam vivimus, luctuosa zetas magnopere postulat.
Quem enim Veslrum latet, quantum nostris temporibus
imminuta passim inter homines omnium sit iides, langues
cat charitas, deficiat religionis et pietatis cuitus,immo Vero
quantum indies succrescat eÍ'frenissenliendi agendique li
bido, morum licentia. legum divinarum ct humanarum de.
spectus? Ouid quod inVeniuntur non pauci, qui z'nz'mz'ci
crucís Chrisii, %) id praecipue moliuntur, ut deceptis

*) 1. Petr. 5, 'l —-—-3. **) ]. Cor. 2, 1. 4. H.) II. Cor.
3, 20. ****) S.Greg. Hom. 12. quzech. +)Phi1. 3,18.
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per erroneas doctrinas fidelibus, et ab ecclesieesinu avulsis,
ipsainecclesiam, veritatis columnam et fírmamentum, *)
vano licetetirrito conatu destruant et ever-tant. Inter see
culiejusmocli pericula, quamvis ab omnibus,qui in com
muni discrimine versantur, concordibns animis grassanti
maloponi obicem conveaiat: ab iis tamen inprimis ex
spectatur medela, quorum potissimum cureecommissnm est
(lepositumfidei, quique cum siut religionis et ecclesia: mi
nistri, ad eius augendas et tueudas partes nou solum solem
11iVotosese obstrinxerunt, sed divinitus eliam imbuun
turgratia. Si proin unquam, hisce preecipue diebus anima
rnm curatos oportet in servanda fide firmos esse et incon—
cussos,in cxcquendo munere strenuos, in sustinendis la
boribusetvigiliis infatigatos, in tolleranclis molestiis invic.
tos, in vita et moribus irreprehensibiles, nec irreprehen
sibilcssolum, sed omni virtntum splendore ornatos, ut vel
zi,qui ex ad verso sunt, vereantur, non habentcs malum di—
Gerede nobis. **)

Iucredibile sane, quanta aulhoritate polleat Ecclesia
stesinflectendishominum animis, qui Christi spiritu ani
matus, abnegatis saeculidesideriis, Deum soluin amat totis
viribus, tota mente, et proximum in Deo et propter Deum,
nil in eo quaerens nisi Deum; qui quidquid ingenii, viri
um aut fortunae habet, augendae gloriae divinee, paraiideeque
i'idelininsaluti exultans cousecrat, nullum non laborem pro
Deo.nulluxn nOn pericnlum subire paratus, immo mori e
lianllucrum reputans; qui periculis interritus, cupiditati.
Imsintactus, nemini placere appetit, nemini timet displice
re, msi Deo ; qui cum se totum expouit iuvandis omnibus,
plusquepaterna maternave sollicitudine pro singulorum vi—
gilatsalute, pro his meritis nihil omuino petit mercedis &
(ln-)que,nonpecuniam, in penuria dives, non obsequium,
inter adverse felix, non gloriain, in ignominia beatus; qui
iqnarosnon confuudit, sed docet, errantes non damnat,5ed
emendat, egenos non gravat,sed fovet ',ex cuius ore non au
(líuntur, nisi Verba eedificationis et solaminis, a cuius con
sortioqui revertuntur , meliores recedunt, cuius vita plus
oculis,quam aurihns probatur. —-Nihil optat, nihil queerit
extra se, non habens necesse longius arcessere felicitatem,
(Imm corde inclusam get-it; soli Deo operatur, soli Deo
vivit,semper abire paratus. — Quis quaeso tam eili'eralm
nmntisest, ut eiusmodi virum non amet, non venerelur ?

*) 1. Tím. 3, 15. **) Tit. 2, 8.
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Volenles igitur.Fralres in Christo Dílectissimi .' digni.
tatem status Veslri pro merilo Lueri, atque religioni ac Pie—
tati,etquae exhis dimannl, fidelium saluli lemporali non
minus ac aeternce pro oli'ícii ratione consuiere, hanc ca
tholici animal-um pasmris imrvgínem vita et moribus ex
primere satagil'e, pel-suasi, plus vos praeclaro exemplo
profecluros, quam si verbo solum propugnandze fidei. ce—
lebrandee Víl'tuli, el insectandis vilíis (lesudaverilis. Va—
lz'dz'or esf, dicentc S. Bernardo, mm—oper—isquam orz's ; ')
eL facilius &nobis persuadetur, esse possibile, quod docet
lingua, si &lingua vila non dissentiat. llinc est, quod Apo
slolus dilectum discipulum tam saepe ac serio monet : Far,—
emphun esto ffďelíum z'nverba, z'nconversatione, in charita
íe, z'nffďe, in castz'late. **)

llinc sacrosancla ecclesia a5uis minislrisnon vulga.
rem,se<]eximiam vitae probítalem nunquam non exegil,
ipsamque eorum exlemam vitam ita compositam esse vo
luit, ut habitu., gestu, incessu, sermone, ah'z'squeomnibus re—
bus, nil nieígrave, moderatmn ac reh'gz'onep/emun proc se
ferant, Zevz'aeíz'am delícta, quae iu ipsz's maxima GSSGILÍ',ef—
fugz'anf,ut eormn actr'ones ClUlCÍiS(I'/Fermi!veneraiz'onem.. ')

Iíujus igitur reím'aíz'a f/eclo eiz'am.eg :enua mea ad
Palrem Domininostrílesu Christi, ut det 'Uobz'ssecundum
dz'vz'lz'asglorz'aesuae corroborarz perspz'rilum ejus, in infe—
rz'orem komínem., Christian. habitat-e perfide z'ncordz'bus
vestrz's, "") u! exhz'bealís vos z'nomnibus sicut Dez'míní
slros : z'n muHa pah'entz'a, in laboríbus, in m'gz'h'zs,z'n jeju—
níz's, z'n castz'taíe, in scz'en'lz'a,in Im:ganímz'laíe, z'n suavíía
Ie, z'nSpírz'lu sancio, in c/zarz'mfe non/"úlu, z'n verko veri/a—
tís; quo Claríficdur nomen Domi/zí nostri Jesu,Chrz;
sl'z'z'nnobis et vos in :'(/0,secandum graiíam Dez'nosíri.

Quee lmctenns charissimis Ifa-atrilms, curam anímarum
exercenlibus, arctali cordis mei apel-ni sensa et vola.,Vobis
eliam, Venerandi Religiosorum Ordinum Viri, quos dinace
sis mea sinu suo compleclilur, dictavelim. Arcliori cum
sitis disciplinaeadslricti,multomagis ac magie animo re
Putare Vos oporlet, quee sint susceptce a Vobis vitae ratio
nes atque oíT'icía.eaque slrenue exsequi, ul szeculi Ílucti
bus erepti, et iu trauquilla religionís stalione collocati, ad
destinatum evangelicae perfectionis fasligium cilato gradu

*) Serm. 59. in Cant. **) I. Thu. 4, 12. ***) Syn. Trid.
Sess. 2'2. ****) Ephes. 3, 14— 17. +) H. Cor. 6, 4. 6
1%) II. Thess.1, 12.
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ltllnperveniatis ipsi, tam alios efťicacissimo orationis, doc
tcinwetoperis praesidio adducatis. IIaec sane via est, qua
i-t—ligioszefamiliacin Ecclesia Christi tale consequutae sunt
nomen,ut earum ad nos usque deducta gloria omuem more
itltll'admirationem etlaudem. Quis enim grala meute non
recnlel memoriam virorum , qui omni virtulum ornatu
pl'ícdll,Í,Velull olivzefructiferae in conspectu Domini, evan—
gelicaeperl'ectionis odorem longe lateque sparserunt, jam
doctrina coelesti imbuti, Ecclesiam Christi cum viva voce
tnm scriptis Piis aeque ac doctis miril'ice illustrarunt, et
f/umad justz'tíam erudz'erunl' multos, quasi slellae in perpe—
/„usueíernílalesfúlgcbnnt; *) virorum inquam., quiigne
charitatis Christiannact zelo animarum succensi, dies vitam
ttttt:instruendae iuventuti, curandis alan—is,propaganda: re—
li—=innipromoveudaaquefídelium saluti promptissimo ani
mo,et indel'essa invictaque constaulía impenderunt, -—qui
tlenlt|tle tanquami'amiliarcs etamici Dei, piis et assiduis
prut—ihusmisericordiam divinam pro fratrihus in szeculo
tlcgcntihussine intermissione implorarunt, grati Deo inter
cessores,quia non tantum puras manus, sed muito magis
puracorda lcvarunt ad Dominum.

iinimvero utinatu quas in Maiorihus grati recolimus, iu
Ynhi5etiam cernere el laudare contingat virtutes, et qui
vnutit—mordinem profitemini, non nominis solum, scd Spi—
ritus etiam regularis sitishaeredes! Equidem dum iu sus—
t-t-pto]Špiscopatus munere specialexu Vcstri quoque curam
tiťlllíllldíllalllmihi video, nil inte1*1nittmn,quohaec paterni
in \os a'll'e-clusvota felicissimum divíni ?íuminis favorc sor
tinntur elfoclum, neque ulli unquam parcalu labori vígílan
titoautsolcrtim, quo l'amiliecVestrae, etsi haucl pristino, quo
Hornet—nul,Splendori restitutm,1nulto magis diSCiplinee rc
uulnris vigore, sacra doch-ina, insigni pietate aliisque Vitae
religíoswVirtutibus iiiclat'escatit, u! l'n co, quod detrahunt
7“Ms,rmqfunďaniur, qui cahmmíaniur vesiram bonam in
f-Í/fr/Íc/nconrersah'onem. **)

Tandem ad vos Dílectissimi Filií, status sacerdotalis
alumni, qui cen tenellae vineae Domini plantae in laetissi
tmm Ecclesiae Spem succrescitis, Patris transeunt verha et
:nfmita. Quo celsíor,ad quem conteuditis, dignitatis gra
ilus.([no graviora sacerclotii, cuius tyrones vos profitemini,
munía : eo serius vocationem vestram ut perpendalis mo
noo._et nonnisi maturo consilio, assiduis precihus, bcneque

*) n.m. 12, 3. m1*) I.Petr. 3, 16.
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ponderatis et ofiiciis et viribus vestris, num ex Deo sit,
prohetis. Res plane horribilis est ac deploranda, regimen
animarum tam multos ambire, quin considerent, quanti sit
momenti, fidejussorem Deo esse pro animabus Cbristisan
guine redemptis. Merito pastorale oíficium ars artium di
citur, quod si quis sine manifesta Dei vocatione aggredia.
tur, in z'mmensum.pclagí praeceps feratur est necesse, non
eacpendensjluctuum saevz'iz'amac asperůa'tem. Si itaque
inter vos forent, quos in-trusos potius quam &Deo tanquam
Aaron vocatos, conscientiae arguat remorsus, quos non re
ligionis fervor, sed turpe ]ucri temporaiis studium ad
Sanctuarium allexerit, non Dei amor, sed imprudens do
mesticorum soilicitatio, ut Christi miiitiae nomen darem,
permoverit, qui mundo haud mortui, Christo vivere et mo.
ri nondum sint pal-ati : hos ego per viscera Jesu Christi ro—
go et obtestor, ut dum tempus est, nomen et vestem Chri
sti discipulorum exuentes. ad saecularia servitia transeant,
ne tandem periculosi gregis dominicimercenarii efforma
ti, sihi aliisque ruinam parent. Vos autem Dilectissiml ! qui—
busin sancto proposito perseVel-aredatum est desuper,
bortor atque moneo, ut vocationis, qua vocati estis, sanctae
nunquam non memores1 hocce clericalis tyrocinii tempus
acceptabileetoportunum, iis scientiís combibendis, iis vir.
tutibus acquirendis sedulo impendatis, quae necessariae
sunt omnibus,per quos Deus regnum suum his iu terris
promovere, genusque humanum illustrare, sanctificare et
beare voiuit. Intelligitis same,iu teneris iam Virtutis exer
citio assuescere dehere eum, qui serius omni virtutum
splendore ceteris praelucere 'tenetur, et qui pro ovihus ani
mam ponere deputatur, mature charitatis colat ofTicia, esse
necesse. Agite igitur, ut in diebus adolescentiae veslrae
turn theologicis disciplinis, tum virtutum, quae futuros
Christi ministros, et dispensatores mystcrim-um Dei decent,
assiduo studio egregie profícíentes, Cerium facz'ah's vaca—
iz'onem vesh'am et elecíz'onem, *) quaienus nec ego (?e vesira
provectione, neque vos de ianlz' o/fz'm'í susceph'one damnari
a Domino sed remunerari potz'usmereamur. *“

Dilectissimi! Proiectosummo nos angore cnnfici opor
tet, dum debiles vires nostras gravissimo Officiipastoralis
oneri aequiparantes , strictissimae recordamur rationis,
quam de concreditarum ovium salute redituri sumus su
premo Pastori.

.) ll. Pet. 1,10. **) Pont. Rom.
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Nisienim miserenlis Dei nos suffulserit gratia, fieri
„oupotest, utsub tanta negoiíorum mole nostra non suc—
umnbat infirmilas. Gravatisilaque supra virtutem ") di—
vinmuauxilimn una voce et mente implorandum, ut qui
',ussil,quod vult,det nobis, quod iubet, etqui honoris est
mu:/or,ipsefiat administrafioms adjufor. **)

Memores vero apostolici moniti, ut oraLiOnesfiant pro
mnnibus,qui in dignitate Constituti sunt, oremus inprimis
probcuiissimoPatre GREGORIO XVI. 5. P., ut quem
„l)cnsin tanto rerum turbine gubernandae eccle5iee,tot im—
.iisudversariorum moliminibus impetitze, taulisque opini
nnunlJiuctibus agitatee, adoranda providenliae suae disposi
liouepraeficivoluít,Spiritu quoque suo, Spiritu consilii et
.lbrtitudinís dignetur replere, quo fracta procellarum vi pe—
riclilanlem Christi navicuiam ad desideratum pacis et glo—
ria: portum feliciter deducat.

l.)ariprorsus pielate obsecremus Dominum, ut nobis
Ausustz'ssimum Imperatorem ac Regem nash-nm. FR./TiN—
CISCÍÍÍII I. una cum tota Serenissima Familia — longa
aLlImcannorum serie 505pitem servet et incolumem, Cujus
uliuamiudefessos lahores iu commune Ecclesiae ac Patriae
bonumimpeusos Deus 0. M. i'ortunare, atque his in terris
perfecla populorum pace et salute, Vitec autem curriculo
tandememenso,immarcescibili justitiae corona remunera
re dignetur.

Orejnus pro populís nobis coucreditis, ut audientibus
vocemnostram aperiat Deus cor ad inlelligendum, dispel
lens \.enehras ignorantiae, sanans animae ]anguores; ut e—
“replide potestete tenebrarum, ag'nilione voluntah's Deiim—
pleunlur in omnisapienlia et intel/ccm spirifuall', ***) alum-—
dun/cs in spe etvirtu'le spiritus Sancti, ****) donec occur—
rsz omnesin tmitatemfideí, et agnitionis filii Dei'uim',
al(Jueuna cum pastoribus ad vitam introire mereantur
aeternam.

Dcuique rogo Vos Dilectissimi! memores eliam mei
estulcin orationibus veslris, siculi et ego divinam miseri—
cordiam sine iutermissione deprecor pro Vobis,ut mentem
memuluminis sui clarital'e pcrfundat, et mebrachii sui po—
lenliaconfirmet Spiritus Sanctus, qui me posuil regere ec
('lesiamDei, ne, qui aliis praedico, ipse rcprobus eíficiar, el;

r) 11. Coal. 8. **) S.Leo Serm. 1.. iuanniv. „W) 001055.
1, 9. ****) nom. 15, 13. +) Ephes. 4,13.
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dum aliís ad metam feslinaulibus viam ostendo, ipse in se.
milaimmobilis haeream. logate, ut Pastor aeternus me
servum suum, quemad oslcndendas graiiae suac divitias lluz'c
muncripraeeSSe voluil , Sllf/ŽCIGNÍCTN.1um'o oncri, ci uiilem
vestrae defensionidimwíur e_flicere,et ad hoc (empora no_.
strae servitutis emícndere,u!projiciat devoíioni, quod Íar..
gitusfuerit aci'a'li. *)

I ;: charifalc et spirit u mansuciudinis, **) in gaudioper
volunfatem Dei verziaad vos, ut rcfriqercr vobiscum; ***)
excipitc me et fovele sincera illa dileclione, qua et ego am
pleclor Vos.

Testis enim míhiest Deus, quomodo cupiam. 'uos omnesin
visceribus Jesu Christi, ****)ei paratus sim, omnia liben
iissime impendere, ct superimpendi pro animabus vesiris
+) adinstar pasloris boni, qui etiam animam suam datpro
ovilms suis. 'i'-i')

Si quis Vestrum angusliis pressum, dubiis aíI'Iiclum,
aut quacunque demum nccessilale laborantem sese persen
tiscat,coní'ugiat quaesoad sinum palris el pasloris, qui in
Pl'ill'liScuris, immo etdeliciis habebit, consolari lugenlem,
consilio iuvare dubium, sublevare oppressum el pro virium
modulo opilulari a'li'liclo,ut in ullimo vin lermíno constí
'lutus, cum Apostola dicere nan Vcreulur : lVam gloria mea
?iaeccsi, testimonium conscienliae meue, quod in si'nzplz'cz'za_
ie Gordis,cí since'riía'le Dei, ví non in sapieniia carnalz' sed in
gratia Dci coumrmlus sum in hoc mundo; abundaniius
au'lemadvos.

Sic Fratres ct Filií Dileciíssimi! unili charilale et 0
ralione, accingamur ultra ad opus Domini i'ideliler erase
qucndum, ad proelia Eins forliler pugnanda, Eo Vires ]ar
gienle, qui se uli coriantibus adfulurum, ila victoribus pal
mam gioriae zelernacdalurum est Poilicilns Jesus Chrisms,
Deus et Dominus nosler, cui laus cl honor in szccuia!

Alque in huins ;[iduciacPignus palernam Vobis et uni
verso gregi mco imperlior benedictionem, vel-bis uleus
Apostoli:

Gratia Domini nostri .TcsuChris/i ct chari'las Dci et
communicatio sancti Spirilus si! cum omnilus 'UOL'ÍS.
.:.—11mm.

*) S.Lco Serm.ad Oct. Inaug. **) I. Cor. 4, 21. ***) Rom.
15, 32. ***) Phil. 1,8. +) 11.Cor. 12,15. ++) Joh.
10,11. +++) 11.Cor. 1,12. „%> 11.Cor. 13,13.
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LPOGEDNÁNL

!, A) Který gest prawý wýznam křjže
w .rmy'slu ewangelickém, a dle wjry cjrkwe

katolické?
R) Srownáwáií se obyčeg katolický—chkřesřa
11,12.znamenati se ki—jžems Pjsmy swatý'mi?

A. IIluboce wšt'jpeno gest W přirozenost
nasi, že Přiběhy, kteréž na zwelebeni člo
wččcnstwa prospěšné působily, a gichž blahoděg—
né následky na přištj Potomstwo se wztahugj,
znameními neb památkami wěkům budaucim do—
chowati se snažíme. Příčina téhož obyčege ne—
nj žádná gina, leč wrauoi žádost, by spoluwěoi
ipolomci, rozgimagice takowéto památky, bud'
!&činům podobným roznjceni, buď k powinué
\vdččuosti powzbuzeni byli.

Každý téměř národ, každý wěk honosi se
lnkowými pamálkmni. Kragiuy wýchodnj, ga—
koZto plodnčgši na welkolepé činy , množstwi
mimgich wykazugj, a Pjsmo swaté, prwotni na—

sljnčnjhistorie člowěčenstwa, o mnohých Památ—
**
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kách zminku 'cinj, kteréž bud' na djkůčiuěnj Bo
hu za dosažené \wilčzstwi , hud.“k rozohučui srd—
ce k zmužilosti :) udaluosú poslaweny l.)yly.

Čím zuameuilůgšj byl Čin, čim hluuběgi do
příběhu weškerčho člowěčenstwa zasahuge, tim
wětšj býwá také naše uctiwost k onomu zna-—
meni, kteréž nám geg připomíná. Ncujl snad
polřchj ohšjrnými duknžy zde prowoditi, že ná—
hožcnslwi křesíanskó \ve wšecky připnduosti a
poměry žiwota lidského neymocučgi wpléwalo
a neyblahodčguůgi působilo; pročež w neywlasl—
něgšim smyslu 'lfUŠC'lI-árodnjnl,ušeobecným de
gem nazýwati se může.

S náboženstwjm křesíauským wzešlo swčtlo
a žiwot mrawujmu i přírodnímu swčtu ; s nim
přišlo nám spnscnj a \vquaupcnj od hřjchůa smrti.
Clowčk, gcuž pím'odnč s Bohem byl sgcduoce—
ný, a tudíž swatý :) sprawedliwý, odtrhl se skr
zc hřjch od swého stwořitcle; duch prwnjch ro
dičů, kterýž před pádem wšj láslmu :) oddanosti
k Bohu přilnul , a wc spogeuj lom útěchy abla—
žeuosli požiwnl, nnchýlil se po spůchauém hříchu
mysli i srdcem k iworům pozemským :)k nepra—
Wosii. Spanilý obraz Boží byl W nům zatemnčn
& porušen; proiož welmi důwtipnč se W Pjsmě
swatém wyohrnzuge, kterak chernl) Hospodinůw
s mečem plamenným hrány rngské ostřjhal, by
odlmguý člowřk w rozkošný Eden nnwrátiti se
nmnohl. Prwnj rodičowé naši zhřešili, skrze
neposlušenstwj gogi h \vešel hřjch na weškere
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pokolení lidské. Swět pohřjžen byl w temno—
slech, &wina těžká ležela na něm. V\"in talo

měla býti smiřena & sblazena. Smil—nýale wý—

kup nemohl žádný Winný a smrtelný twor na se—
bv \vziti; potřebíř bylo smjrce newinnčho, Bohu
lOWIIČllO; oswětitele & Wůdee neomylného. Než,

Otec nesmjrného milosnlenstwi neznwrhl padlých
(lilek swých. Giž hned po pádu seslal gim pa—

Pz'sek nadčge, & znslibil gim W plnosti časů wy—
prostitele od hříchu a od smrti, genž mezi
llnhem & člowěkem mir učiní, winu hříchu na
se přigme, a pramln a sprawedlnost, pokog a
blaženost nám nawráli. -— Kdo z tworů smrtel—
ných může tagemstwi toto postihnauti? \W'ččný'
syn wěčného Otce zmařiw sebe samého, učiněn
bratrem nasim , přináší nám učení spásy naši, po—
twrzuge ge newywratitelnými zázraky, nmjrá z
neskončené lásky smrt-j ohawnau na křjží.
'E'uk uloženo bylo w nezpytatelných ra—
(l'urll Božích. Ze stromu zlořečeni zrůsti měl.
sll'Olllžiwota, gehož ratolesti po Wšeehkončinách

země se měly r0zsiřowati, pod gehož stínem upra—
me, zmrtwené pokolení lidské očerstweno &ol)
Zigveno býti mělo.

53Kristowau smrti kříže počíná se nowý řád,
nastáwá nowý wčk, znikagi nowá pokolenj, &čas
blaženčgši béře swůg počátek. Kříž, prwé zna—
meni hanby &klatby, stlovj se nyni na křeslan
ských chrámjch, na korunách králowských, na
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prsau křeslanských rytířů, ozdobuge olt;'ni'-e,chý
še nábožných obywalelů promčňuge W swatynř,
a na hrobich zemřelých křeslanů zwčstuge ne—
smrtedlnosi,

Znamení toto, připomínagici nám wykau
peni naše, gest mezi wšemi památkami starého
i nowého wěku neywznešenčgši a ueywýznam
něgší. Pokusjme se tedy wýzuam ten W smyslu
biblickém wyložili.

a) Vt'zuešený gest wýznam kříže W smyslu
ewangelickém, nel) gest obraz či symbol .rmj
řenj naš-'th s Bohem..

\Veškera zpráwa spasen'j našeho (oeconomia
salutis) zakládá se na smrti křjZe, kterauž ge
(lnorozený Syn Boha Otce k spasení a poswčcenj
našemu podstaupiti ráčil. Láska synowa bylati ot
cowa láska; neb 'Jak Bůh milowal sulfát,/ieSyna
swého gcdnorozenčhu dal,1 aby každý, kdož
wei'j w ného, měl ZZ:/vol,wáš/tý. Jan III, 16. Cf.

Řím V, 8.
Skrze hřích odděleno bylo pokolenjlidskéod

Boha , a zamezen přistup k žiwotu wččnému.
Tato hradba dělicí nás od Boha gest zrušena,
přistup k Wččnómu žiwotu otewřen, a mír mezi
Bohem & člowččenstwem učiněn. TO oswčdčuge

na mnoha místech učitel národů sw. Pawel, genž
paprskem zhůry oswjeen, do tagemných hlubin
maudrosti Božské gest pronikl. W listu k Efez—
ským piše ku křeslauům z pohanstwa obráceným
w Il. kap. 13 — 20. „Nij pak Krist,-uJežjši
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přináležjte, wy, kteřj gste byli někdy daleko,
(od přednosti lidu Israelského,) učinění gste.
bljz-koskrz-e krew Kristosz , neb oni gest pů
snbce pokoge mezi námi, kterýž ze dwěho
(židů :) pohanů) učinil gedno, zbuřiw stěnu
hradby, kteráž byla w prostředku, skrze tělo
su.-č, (t. g. wydaw za to tělo swé na smrt,) zá
kon.přikázanj záležegjcj w rozličných usta
nowenjch zruším), aby dwoge wzdčlal w sa
mém,soběw gednoho nowého člowěka, číně
pak-og(t. g. mezi židy & pohany) aby smířil
„bag—ew gednom těle s Bohem skrze kříž,
uw—hladiwnepřátelstwj na něm. — Neboskrze
neho obogj máme přjstup w gednom duchu k
()lci; protož giž negste hosté a přjchozj, ale
gde spolu měsžaně swatých a domácj Božj.

Ke Kolossenským piše I, 19. Zaljbilo se
Olci, aby w něm wšecka plnost přebýwala,
(: skrze něho aby smjřil wšecko w pOkOguwa
u'e“skrze kre W k i" ž e g eh o buďto ty wěci, kte
1'-"'žgm u na zemi, buďto tý, k teréž gsau na nebi.(

!

lwus, když gste byli mrtwi w hřjšjch obži
Hfilw Kristu, gehožto milostj spasení gstC.
(('l'er. II, 15.) Smazaw zápis ustanowenj zá—
konnjc'lt, kterýž swevdcvilproti nám, kterýž
byl odporný nám , zahladil. geg, přibiw geg
ke.křjži.

Smrti křjže dokonáno gest tedy ono welilfé
dilo smiřenj Božího s lidmi, a dokonatel téhož
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dila wolá k nám skrze toto znameni kříže:
„Smiřte se s Bohem!“

b) fířjž gest w smyslu ewangelickěm
obraz zapřenj sebe samého a náxledo-wánj líri
sta.

Křiž předstawuge nám, že přilišnau lásku
k sobě samým mrtwili, a wšeliká proliwenstwi
a břemena, prozřetedlnosti Božskau na nás slo—
žená, lrpěliwč snášeti máme. Usta wččné praw—
dy dj: ]ídoby newzal křjže swého, a nená
sledowal mne, netají mne hoden. Mat. X, 38.
_- Též Mat, XVI, 2-1. Luk. IX, 23. -- Chceli
kdo za mnau přigjtí, zapřiz sebesám, wezmi
křjž swůg a následug mne. \W duchu božské—
ho mistra mhle i učedlnjk: „Kteří pak gsauKri—
stowi, ti't tělo swé ukřižowalii s žádostmif“
Galat. V, 24.

Uwážjme—li wčřicjm srdcem wšecky účinky
smrti Kristowy, gakož i Wznešený Wýznam zna—

meni kříže, a drahé—li nf'nn gest wykaupeni a smi
Íeni naše s Bohem, lol zagislé s x\poštolem zwo
lati musime: „Odstup pak to odemne, abych se
w čem chlubil, gediné w křjži Pána našeho Je—
“zjše Krista, sk "ze kteréhož swčt mi ukřižowán

gest, a ga swělu.“ Galat. VI, 14.
VVšecko,cokolinůh od počátku swěta we

dlé Písma sw. pro spaseni lidské gest učinil, \V
kříži, gakožlo w středním punktu se sgeduocugc.
Dmnyslnč a zcela sauhlasnč s duchem swatého
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cwangcliummluwj otom bohomyslný Sailer, *) &
uknznge, kterak wšecky články spasitelných rail
Šozich na kříži zawěšeny gsau: „Nenjř, prawj,

spasení swětu, nehudeli ukogena žjzcň po žiwotu
věčném; žizeňtato nemůž býti ukoana bez pra
menu wody žiwé; tento žiwý pramen nepreyšti
sc bez ducha wšeobžiwugiciho; Wšeobžiwugjcj
duch nepřichází leč skrze oslaweného Krista;
Kristus pak oslaweu býti nemohl, leč Prwé wstal
%mrtwých; měl—liwstáti z mrtwých, musel dři—
wc umřjti; měl-li umřjti, musel se až k smrti
křjže ponižitif“

Tato nyni wyložená otázka wede nás k (fru—
hómu rozgimáni: CO zna-mená křjž dle wj'ry
cjrkzvvekatolické ?

Giž Wprwnim wěku ustanowila cirkew obra—

zu sw. kříže zwláštni úctu nebo oslawu, přikte
réž owšem hlawnj zřetel obrácen byl na Toho,
kterýž na dřewě kříže, co obět za hříchy krew
swnu wycedil. Powstala pak tato weliká ucti
WOStku kříži Kristowu gediné odtud, poněwádž
zbožné oko křestanské wzhledagici na Krista, w
znameni tom spatřowalo ty neywznešeněgšj ctno—
sl't: \viru, nadůgi i lásku, založené iwypodohnč—
nó. Giž ne)/starši octowé cirkewni & s nimi wě—

řjcj wšech stoleti spatřowalí w tomto Wýzna—

muém křjži spasitele našeho: /

*) .l. M. Sailer: Pastorahheologíe III. B. p. 237. Miincheu
1812.
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a) základ. wíry,
lg) podstatu nadšgc,
7) počet lásky.
a) Katolický křesían nalézá w křjžiswatém

základ wjry' swé.
Giž od autlého dětinstwi učíme se kříž, ga

kož něco poswátného powažowati, awšudy, kde
gag koli spatřugeme, hlawy swé před ním ukloniti,
pamatugice se na toho, kterýž na něm za nás umřel.
Tyto rozpiaté ruce zwěstugj nz'tm: Tak Bůh mi
lowal swět, že syna swého gednorozeného dal,
aby každý, kdo wěři Wněho, nezahynul, ale měl
žiwot wěčný. Jan III, 16.

W kříži sgcdnocugi se wšecky prawdy, kte—
réž Bůh k spáse člowěka zgewil, od hříchu pr—
wotniho až k geho shlazenj. Kříž powýšený na
Golgotě, hlásal wjru wšem, kdož neblaudj po ce—
stách neprawostj W temnostech, nýbrž po cestě
spasení w čistotě srdce kráčegi.— WSeckyobra—
zy kříže., připon'tjnagjcj nám onen obětní oltář
Kristiny, pozdwihngiducha našeho tam, odkudž
nám spasenj přišlo, a nápomocny gsau plamen Wj
ry, ];cz kteréž Bohu libiti se nelze, roznjtili &
kogiti.

lířesřannalézá u: kř'zipodstatu swéna
(lěge.

Mohlo—Iiza starého zákona giž to pomyšlení
na příštího Messiáše radosti naplniti otce swaté,
a naděgi gegich obžiwíli, (Jan XVIII, 56.)
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tedy musí mnohem wíčc pomyšlení na Spasitele giž
přišlého a na kříži za nás umrtweného srdce na—
še pozdwihnauti, a nadčgi na geho nám učiněné
zaslíbení W nás zbuditi. — Clowěku břemenem
hříchů obtíženému nemůže nic, leč upamatowání
na smrt kříže útěchy a naděge dodati. Zde spa—
třuge malomyslný hříšník Otce W Synu, an swět
s sebau smířil. „Nebo Bůh, smjřa'l su'ět s se—
bau w Kristu, nepočjtage gim hřjchů gegich.
?. Kor. V, 19.

Slowo o kříži, kteréž dle Wýpowědi apoštola
(l. Kor. I, 18) těm, kteříž hynau, gest ])láznow—
stwím, nám pak, kteří spasení dosáhneme, mocí
]Ýozí,toto slowo srdce zarmaucené mocně po—
ždwihuge, řkaucí : l-Iříšníče,nezaufey! papatř na
swého “Wýknpitele, kterýž žíwot swůg za tebe
ohůtowal. ()n raněn gest pro neprawosti naše,
potřín pro hříchy naše, kázeň, kterau gsme my
nóstímčli, na nčg položil Hospodin, abychom zsí
nn'lostí geho byli uzdraweni. Slož nadčgi swan
w smilowání geho. Ont gest prostředníkem na—
ším. Posilniž se též při spatření kříže Kristowa
wc wšech utrpeních a strastech twých. Trpěl
lis s]iristem, s ním budeš i oslawen. _—Když i

poslední paprsek nadčge, kterýž nám zemčsesíld,
Mcdne a hasne, tedy s kříže nowá dennicc nám

wychz'mí, den radostný zwčstugící; a podáwagící
tudíž neskončennu útěchu tisícům trpítelůw kře——
sionských, kteří kříž swůg za Kristem nesau.
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Hřesžan.spai'řuge w kříži pečet:lásky,
Neskončená láska občtuge se za nás na kříži.

Gak nepostižitelné gest toto pomyšlení, spolu ale
gak n'locnčklásce nás zbuzugící ! Cí srdce nemělo-—
by se pohnauli, rozgímagíc, že Ten, skrze něhož
nebesa a země učiněna, z newyslowné lásky sebe
samého zmařiw, způsob služebníka na se přigal?
Kdozby neměl s plesáním opětowati slowa miláčka
Páně: Wtom se ukázala láska Bozí k nám, že
Bůh gezlnorozenčl-LoSyna swého na su &"seslal,
abychom žiwi byli skrze něho. —-—jWil-ugme
tedy Boha, neb on, prwé milowal nás. 1. Jan
IV, 9. 19.

Z rozgímúní kříže, utrpení a smrti Kristowy
nabýwáme neytnoeněgšího podnětu k oněm Wzne—
šeným ctnostem, kteréž se na lásce Boží :) bližní—
ho zakládagí, & člowěka nehešianům rowna činí.
Zde u paty kříže Kristowa nabyli gsau erOtní
křeslané oné, tokořka nadpřirozené síly a neo—
hroženosti, že gsau neyukrutnčgší muka sgasnau
& weselan myslí podnikali. U pai'y kříže roz—
wrauenělo se powždy srdce wyznawočů Kristowýeh
buď k ctnosti aneb kagicnosti, tak že roztrhše
wazby, kteréž ge prwé k lč-lu, k marnostem swčta
:) k tworům pozemským poutaly, nyní cele a
gediné Boha :) králowstwí geho wyhledáwali.
Slowem, kříž Kristůw učiněn gest pewnau podpo
rou wšem poutníkům wezdegším, na niž w žiwotě
i w smrti bezpečně spoléháme. Kdo z nás, z
dělníků na winici Kristowě, nepoznal tuto zá
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zračnau moc kříže Kristowa u lože nemocných?
kdož neshledal, gak sladkau naděgi, útěchu a
n-pC-L-liwostwléwá Wsrdce těch, genž bud'to dlau—

hotrwagícími neb prudkými bolestmi obklíčeni,
]JudÍtěžkými winami stíženi, anebo z nastáwa—

smrti teskliwi gsau? Nábožnému oku kře
slanskému září 5 kříže swětlo, kteréž inlrákoty
uastáwagící wččnosti gasně oswčcuge.

\Všecky tyto blahoděgué účinky kříže swatého
katolická církew hluboce gest pogala; a protož
k uctění geho zwláštní obřady ustanowila, kteréž
se ale wšecky na Ježíše samého wztahugí. Tkli—

wá gest ona poklona, kteráž se na weliký pátek
Wkatolických chrámích koná, když kněz lidu kříž
ukazuge, řkaucí: „Ecce lignum crucis, in quo sa—
lus mundi pependit,“ geg potom na zemi klade
:) líbá.

S wraucím díkůčiněním prozpěwuge církew we
swa'utcíchpamátce sw. kříže zaswěcených : „Vere di
wuumet íustum est, nquum et salutare, nos tibi sem
por ct ubique gratias agere, Domine, sancte Pater
(nnuipotens, (cierne Deus. Qui salutem humani
_ucucrisin ligno cnucis conslituisti, nt, undemors
(.n—iclmtur,inde \ita resurgeret, et qui in lígno
\incehat, in ligno quoque \finceretur &&“

Krásné gsan též i hymny, kteréž církew naše
w tyto dny prozpěwuge; a sami protestanti písně
swé podlé nich zdělali. —- VVelmi zdařené pře—
ložení písně w breviář-i položené — Pauge lingua
Qloriosilauream certaminis, zhotowené od českých\,
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bratři, a wytažené z Teplického kancionálu po
dal nám náš učený p. K. VVinařický w prwnim
swažku téhož časopisu str. 628. Kdo cjrkew ka—
tolickou za přičinau uctění kříže z powčrečnosti
stíhal, čti tuto hymnu, W niž duch cirkewni se
progewuge, a pak teprw soud swug wynes.

B. Zlali obyčeg znamenati se křížem
swatým práWě ewangelícký gest?

O tom není žádné pochybnosti. Oswčdčugel
to gednak ctíhodnů, apoštolská starobylost, ge
dnak swatost wčci samé.

Giž za prwnich časů církwe nebylo nic
obyčegnčgšiho u křeslanů, gako znameni kři

I samiMagdcburgštj spisowatelowé Centurii
wyprawugj, že za wčku Tertulianowa —- tedy W
druhém stoleti — nic neobyčegného nebon křiže
Po domjch i w chrámich stawěli. Crucis imagi
nem seu in locis publicorum congressuum, seu
domí privatim Christianos lmlmissc, in eodem
libro indicare Videtur Tertullianus; ol) hoc enim
Ethnioi Christianis objiciebant, quod crucis reli
giosi essent. Centur. ÍlíÍI. cap. 6.

Na začátku i na konci gedné každé modlitby
děláwali kříž; tolikéž před i po práci čelo kři
žem znamenali, takto ku každému zaměstknánise

poswčcugice. Tento obyčog sallnlnepochybně do
wčku apoštolského. SW. Pawel nechlubil se w
ničem, nežli w kříži Kristowč. — Kdokoliw se
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L'wyznání wíry Kristowy hlásili, &do počtu Ka—

lechumenů přigati byli, znamenal ge biskup swa—
tím křížem. Zté příčiny píše sw. Augustinlib. 4.
mi Catechum. (Cfr. De catechizandis rudibus Cap.
DIG.)„Per sanctee crucis Signum vos suscipit in ute—
ro sancta mater ecclesia.“

Cyrill Jerusalémský napomíná Katechumeny
řka: „Znameneyte se (křížem)kdykoliw gíte aneb
pigele,sedíte nebo ležíte, stOgítenebo chodíte, slo
wempři wšem, cokoliw počínáte; nel) Ten,kterýž
za nás ukřižowán gest, nyní w nebesích. přebýwá_
Kdyby ukřižovvaný & pohřbený Krisius byl w
hrobě zůstal, muselibychom se styděli křížem se
znnnienaii, nyní Wšak, an z mrtwých wstai, ne—
sluší stydčii se za toto vvítčzné znamení.“ Catech.
]Y. _. \'V tomtéž smyslu napomínal giž před ním
Origenes tehdegší křesiany; gakož čteme w 8.
homil. in varios Evangelii locos. Tímio zna—
mením býwali negenom wčřící do církvve přigí—
mňni,nýbrž i pokání činící s církwí smíření, kně—

k službám Božím zaswčcowáni :) biskupowé
mazání. To doswčdčngí gakletopisowé církewní,
tak i písma swaiých otců. Sw. Aug. tract. 118.
inloannem dí: „Nisi adhibeatur Signum crucis
sive frontibus credentium, sive ipsi aqum, ex
qua regenerantur, sive oieo, quo chrismate un—
guntur, sive sacriflcio, quo aluntur, nil eorum
rite perfíciturf“

Giná gest otázka: Gak gsau křesřané za pr—
wních wčků kříž děláwali? Nalezámeř toho roz
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ličné způsoby“. Obyčešr znamenati se celau ru—
kau byl starým neznámý , oni se toliko gedním
prstem, \vypmlobňugíce kříž, znamenáwali. Cfer.
Moschus in Prat. cap. 94.

Křížem znamenati čelo, usta a prsa bylo giž
W VI. století Wobyčegi, gakož žiwotopísec kagí
cí Magdaleny Egyptské (ll. Gap.) wyprawuge.—
Kříž latinský ale uweden byl teprw W osmém
Wěku, a užíwul se neywíce u mníchů W liturgii.

Při dělání kříže užíwano bylo rozličných
formulí; Gretser we spisu: De S. Cruce libri V,
unacum monumentis et apologiis, III. Tomi, li—
bro IV. 0. 3. uwodí gich sedmero. Neyobyčeg—
něgší byla: \Te gméno Otce, Syna :) Ducha swa—
tého. Amen. Tato ale slowa gsau ewangelickú.
Kristus ge sám nařídil , wysílage apoštoly (lo
swůta,řka gim: G(lčle, učte wšecky národy:) t. (1.
MatXXVIII, 19. Giž tedy tím samým, žekato
líci (lčlagíoe kříž slow těchto užíwagí , obdržel
tento obyčeg smysl i Wýznam ewangelický. — Z
toho ze Wšeho patrně wyswita'l, gak neprawě nás
odporníci naši z powčrečnosti winí, že se kří—
žem znamenáme; nel) gak gsme wid'íli, zaswě
cen gest tento obyčešr weškerau takmčř křesían—
skau starobylomí , zasúhagící až do wčku apo—
štol,—ského, a užíwá se při tom slovxr od samého

Krista nařízených, gilniž troggedinél'lo Boha wy
znáwzhne. Níkoliw tedy powčra, nýbrž bohomysl—
nost křesíanská se tu obgewuge, gelikož se rádi
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při každém důležitém zaměstnání k Bohu pozdwi—
hugeme, w němž žiwi gsme, hybeme se atrwáme.

Nyní geště mi dowoleno bud'slowíčko o zna
mení kříže wůbec doložili. Prwotníkřesíané ne—
znznnenali se toliko znamením sw. kříže, nýbrž
oni ozdobowali ním také swé domy, nádobí, 11př.

swícny, číše, knihy, roucha a t. d. Důkazem
toho gsau wkapané osudí :) nářadí, z nichž
mnohé nalezeny gsau w ln'obích křesianů, kteří

před Konstantinem Welikým mučedlnickau
smrt podstoupili. Taktéž byly giž za prwních
stolelí hroby amohyly znamením kříže znamená
ny, &chrámy na způsob kříže slawěny. Kříž
byl gedna z neypotřebnůgších poswátností wsta—
rých kostelích, & stawěli ge negen W presbyte
riích , nýbrž i W síních, w chodbách & chýších.
Giž při wcházení do chrámů předstawowal se
liřesíanům kříž, genž krásnými a smyslnými ná—

pisy byl ozdoben. Pawel Nolanský dal Pod kříž
tuto slowa položili:

„Cerne coronatam Domini super atria Christi
Stare crucem, duro spondentem celsa labori
Praemia, tolle crucem, qui vis an'lferecoronam.“

Obraz Spasitele byl ieprw w ].V. století ku kříži
přičiněn. \Yraucí lásku &uctiwost k ukřižowa
nému Pánu, W znamení kříže na gewo dáwanau,
Widíme W starém i prostředním wěku. Na pra
porcích i na cestách bylo toto znamení withec
užíwňno. Císař Konstantin kázal na cestách mí—
slo pohanských slanpů kříže posluwiti. (Wiz Eu—

C:.sopis p. Kumi. Duch. V. 4. 'l
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sebia chwalořeč na císaře Konst.) Swatý Jan
Zlatoustý napomíná w gednó řeči poslauchače, by
na cestách ukrižowaného Spasitele pamčtliwi byli,
kterýž cesta, prawda a žiwot gest. Dle zpráwy
Nicetowy stál před domem Íiehoře theologa na
weřegné ulici w Konstantinopoli kříž na mramo
rowém slaupě. Tak wyprawuge mezi ginými
Euthymius, že Řehoř, biskup armenský, na gi
stýcli místech dřewčné kříže wystawčti dal, při
nichž lampy aswíee hoříwaly, když Wčřícímod
litby wykonňwali. (Baronius ad annum 511. Nr. 23.)

Zwlúštní uctu swau k sw. kříži dokazowa
li křeslané nákladnými ozdobami , kterými geg
přikrášlowali. Obyčegnč býwali gsau stříbrem,
zlatem, drahými kameny a rozličnými obrazy
starého i nowého zákona ozdobowány. Neyhlaw—
nčgší okrasy záležely w kwčtinných Wčncích, w
obrazích holubice a beránka. Na starém kříži
sw. Klementa W Římě wypodobnčno gest dwa
nt'tctero holubic, (l? apoxtolůJ nad křížem spa
třuge se ruka korunu držící. (Wítčzstwí kříženad
swětem.) Upat'ykříže stogí gelínek na hada dý
chagící. ——Gestil to podobensth hříšníka, kte

, není—limilostí Boží nadšen, očištěn býti ne
může. Staří přírodopisci se domeyšleli, že ge
len dechnutím na hada žízeň swau nháší. Dwé
wčtších gelenůstogí u čtyr řek, z paty kříže se
preyštících, kogíce zde žízeň swau. Z kříže
preyští se nám prameny milosti, kterých dychti
wč co gelen prandy žiwé wody hledali máme.
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liřjž ten neni genom kwětinami owit, nýbrž zdá

sc,g:1lcoby z lcwilj byl wyrostl. Naráži se tím na
pisen Salomauu'owu Il, 1. „Gaigšem kwět polní
:; lilium W údoli“ W'jcc geště okres a obrazů

spatřuge se na kříži W chrámě lateránském , kte
(lleobyčegného (lomněnj císařKonstantin mo—

suickým dilem zhotowiti dal. Pozděgi obnowen
byl tento kříž od Mikuláše IV.

Před wěkem Konstantinowým předstawen
býwal , misto ukřižowaného Spasitele, (lole u
paty kříže beránek, z gehož boku se krew prey—
šli. O tomto předstawenj mlqu Paulinus w listu
k cherowi Sulpiciowi : „Sub cruce sanguineo ni—
veo stat Christus in agno ;“ a brzy na to: „Sanc—
tmnfatentur crux et agnus Victimam.“ Od toho
to přetlstawenj se O(lstaupilo, když roku 680. za
Papeže Agathona apanowánj Konstantina Prago—
nnta w šestém sněmu Konstantinopolitském naři
zeno bylo , aby se m]sto beránka obraz umiragi—
cjho Spasitele předstawowal.

Gak nákladné a skwostuě nábožná horliwost

wí-ku prosti-e(lnjho kříže ozclobowala, přeswěd—

citi se můžeme z oněch památek , kteréž láska
Lí-es'lanskz'lO(l zkázy zachowala. Nebylat to ni—

koli powčra , kteráž nábožná předky naše k sta
učni :) ozdobowánj těchto památek umučenÍKri—
slowa pohnula; nýbrž (lětinná wděčnost, uctiwost
a láska k božskému dobrodinci. Radowali se ti—

to otcowé z witůzstwi kříže na zemi, a radost
tu snažili se wšemožnč na geuo (láwali. Citiht

* *
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_ v. v - _'v_ ' F v0111mnohem zung a \uelegl nez my, ze pomy—
šlení na křlž Kristůw božskau moe) působí w
srdce wěřjcjoh , :) prolož stawčli ge před oči
swých spoluwěkých i polomků, by i gegich wire,
naděge a wděčuá láska zbuzena a roznjccna byla,i
gegich srdce k nebesům se pozdwihlo. Kdo toho
to nábožného &ušlechiilého úmyslu Wtom nepo—
znáwá, eryamibožnýchcitů gistů gest prázden.
Křesian , gehož srdce něžnýeh &ušlechtilých ci—
tů gemné gest, poznz'nwz'unáboženský půwod &

I v ' " ' o '
wyznam we wsech lormucll. ——-I&aloljkum zagl—

! f ' \! \.' .. l _. ' '
sle k uesmrtelne slnwc slony.), ze nubozne pamatky

„ ., ] . . - .

predku swych \v uehwosu chowagl, a glch zbo—
;mý smysl potomkům swým za dědiclwi zůstáwu—

ui. Biskupowé i kněží (He prozřetelného naříze—
ní sněmu '.lwrídentskc'bllo(Sass. Šó.) pečliwě k to

mu prohlédagi, by wyklzídúnjm poswalnjch obřa—
du :) pmnálek wšelil-;é 1')()Wčz'eč11é& zlé užiwáui

odstraněno, :) gich prospěšný a spasítelný účinek
che &wíce se ohgewownl.

Se wšmni \\fčmými wyznnwači Kristowými,
genž od počállm Girl-iwi.geho přináleželi, awkři
ží geho posilu :) inf.-chu nalezali, imy gag clili
nepřestaneme, žádngice, by na nás wyplněna byla
slowa Páně: „Gá pak, až powýšen budu,wšecko
potúhnu k sobě.“ Jan XII, 3'2.
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53.O spogcnj Dogmaliky s Mrawoučenjm.

Od Vincencia Zahradníka, faráře Křešicke'ho.

Morál tak gako dogmatika k náboženstwí
náleží, stím gediné rozdílem , že tato prawí: To
gest, tamta ale wyslowuge, co býti má. Dog—
matika se wůbeo učení wíry nazýwá, ač i morál
wlastně Wěřiti učí, gmenowilě wše to , což nám
lidem W úmysl bráti a k skutku Wésti náleží. Z
tohot se widí, že sice prospěšno gest, u před
kládání theologickóho umění dogmatiku od mra—
woučení odtrhowati, a gedn'ukaždau samostatně
&obzwláštně přednášeli, sic ale že tohoto roz —
(It"-lowánínikoliwčk třeba není. Morál s dogma—

tiltau tak gest swázána , že se gedna druhé wše—
lignk dotýká , a že téměř ani možná není, gednu
předkládati tak, by druhá naprosto mlcením ím—
mínnuti se mohla. „Co gest ta rozkřičená, po—
tupená, w lehkost uwedená dogmatika ?“ táže se
_L'tslý'slowútný Theolog, a na tuto otázku Pěkuan

(law-„'nodpowčď, řka : „I.)ogmatika není nic giné—

ho, než učení o Bohu, neskončené hytnosli, ()
geho powaze & skutcích; — wše to pak gest.
podnětem a prostředkem prawé ctnosti. Kdo
tedy \vychwaluge ctnost, dogmatiknmage zanic:
'lent odporem gest sám sobě, anebo sÍepnu a ímo-
třešlčnau ctnost welelú. Žádná zďrawá mnrái
není bez zdrawó dogmatiky, a každý pra—„výkoa
„alel ctnosti musí býti prawým (?VOgmatikemJ“
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Toho Wšak mnozi nezďngjř se míti dobrou wě—
tlomost, pOnčWťulžbuď gediné dogmatiku wele—
l)j, mrawoučeni potupugice, bud' morál wynáše—

tak , gnkoby dogmatika ničemným & zhola
marným byla umčn'jm. Oba na welíkém gsau
omylu , a kdo lehko smyslj o morňli, dogmati
ckým uměním strauně a s malým prospěchem se
ohirá, :) na (lruhau stranu kdo si dogmatiky ne—
Wáži, tim samým w umění ctnýchmrawůžůdau—
cjho prospěchu činiti nemuže.

I.

Dim zaprwé, že newa'ženjm mrau'oučcnj ni.
komu nelze s žáclaucjm prospěchem dogmati
ckým prawdám se učili,-i.anebo giuý—mge před

kládati. Špatný moralistů, tim szn'ným,dobrým,
owšemí' pak wýborným dogmatikem býlinemůže.

K čemu Wlastnč Weškero náboženstwi smě—

řuge? Žádný nezapiró , že smčřuge k mra
Wnému ošlechtčni člowčcenstwa , kteréhy po
dobenstwi Boží na sobě gewilo. Ctnost se
Withec za owoce náhoženstwi počítá, ;) čim kdo
gest ctněgsÍ, tim zagisté nábožněgšj gest smysl
geho. Tau přičinau morál netoliko druhou gest
polowici weskera náboženstwj, nýbrž i dogma—
tiku oswěcuge,wyn:lšj apotlpir-á. Úplná známost
:) ochotně plněnj ctnosti gest lllawni :) posledni
konec, ku kterémuž i dogmatika měřj, a protož
kdo mrawoučenj zamjlá, tim samým i dogmatiku
zlehčuge.
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Nflboženstwj křesianske gest božské zgewe
ui, čili náboženstwj, božským swčdectwjln po—
twrzeno. Gak se ale dostatečně prowésti může,
že náboženstwi křesianské oprawdn \vyšlo z ne—
(mylných úst Božích? Zázrakowé , k nimžto
]):llřii naplněná proroctwi, gsaut owšem prawý
toho dúwod , ne ale gediný :) dostatečný, nebot
i bludni učitelowé diwy twořiti mobnu, gakož
sz'nnKristus swčdčj, řka: „Powstanau falešní
proroci, &činiti budau weliké diwy :: zázraky,
tak žeby swedli, by možno bylo, i wywolenéfí
Mat. XXIV, 24. Tau příčinou wšickni dob)-j
theologowé, chtíce prokázali božskau prawdu.
nábožensth křesianského, nepředldádagj gediné
diwů &zázraků, nébrž i tak nazwaných wnitř—
nich důwodů bedliwč užiwagi, to gest ukázali
se snaží , že náboženstwi křesíansl'é gest swnto,
Čili že moci :) aučinliwoslj swau na wýsost 011113

a šlochetné lidi činj. Giži pak z toho gde, že
kdo mrawoučenj má za nic, aneni ho dobřepo—
wůdom, onoho důwodu, že náboženstwi kře
stunské gest swato , nikoli dosti swělle, gádrnč
&mocně přcdklúdati nemůže.

Ta se mi wšak namítá odpor, že to, což
zgewil Bůh, tim samým wede k sličným, swalý m
mrawům; naproti tomu ale že učenj, mrawům
prospěšné, není proto hned Bohem zgeweno.——
Uwšcmito, což zgewil, potwrdil aschwálil Bída,
samo o sobě gest wýborno , a ku wšj možné
mrawnj dokonalosti člowčku dopomáhá. Cak ale
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poznám, které učení hy Bohem bylo oswčdčeno,
čili zgeweno? VVím—Ii,že božské*wýmluwnosti
ku swntým mmwům wedau : tedy z toho, že u—
čení nůgnké ctnost naši powýšuge, usautlili mo—
hu, že učení toto gest Bohem pronešeno a ehwá—
leno, spolu-li se příčinou geho i také zázrakowé
přihodili. Degmalil—znsmá proto dobrým býti
moralistau , aby se wzl)ytečná, pracná zpytowá
ní zabírali nemusil. Nel) widí-li, že učení nť—ga
ké newzděláwá počestných mrnwů; nnobrž že
mysl člowč—laapornšnge, a leníwa ho činí k pů—

sobení dobrého: widí spolu, že učení toto nižá
(lnau mčrau z úst Božích wygíti nemohlo, apro—
tož také giných (lůWOtlů k oswčdčení božské
prawdy učení onoho newyhleda'nva'a.

Nezapírám těž , že učení, k ušlechtilým
mrawům wedaueí, nemůž proto samé za božskau
Wýpowěď gmíno býti: nzisletlnge—li ale ztoho,
žeby dogmatikus těch 3 tnlcowý'ch Wýlmrnýclt
učení neměl šetřili? Není—li, práwě pro gegich
wýhornost, dlužen sknummi , zdaliby slowem
Božím nčgak aspoň potwrzena nebyla? Není-li
powinen, swčtle ukazownti, že wšecko wesmčs,
což zwelehuge mrawy naše , s božským zgewe
ním přepůknč se srowná vá?

Negedna dognmtiekáknihn špatné, nechutné
gest (lílo, pročež '1 negeďen folirmt dogmatické
ho obsahu, Wšecek zaprášen, w bibliotekách to
liko na O(liwu slog'. Chat!—nó, bídné dogmati—

cké trnlqta—lylšrnžlnus Roicrodnmský měl před
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očima, an tato napsal siowa: „Nonpossum lege
re librum Ciceronis de sencctntc, de amicitia, dc

officiis, de Tusculanis quaestionibus, qnin aliquo—
tics exosculer codiccm, ac Vcnerer Sanctum il—

lnd pectus,aífiatun1 coelesti numinc. Contra cum
hos quosdam lego, Deum immortalem, quam fri—
gcnt prie illis, immo quam non videntur sentirc,
quod scribunt, ut ego citins patiar Pcrire totum
Scotum cum aliquot sui similibus, quam libros
nnius Ciccronis aut Plntarchi“ (Eras.Rotcr. Col
icq.) \Wčemi ale nedostatek negednoho dogma
tického spisu wlastně záleží? Negsau—lidosti u
řeně přistrogeni? Mnjmt, že až přílišná učenost
\vnich gest nahrnuta, tak že zlatá zrna nábožen—
stwj w moři samé učenosti gsau gako potopena.
]. ncgedna nowřgši dogmatická kniha tak gest Při—
strogena, že kdo hledá toliko čisté, hotowé prawdy
náboženské, přestati může na čtení pauhýeh mi—
pisů, kparagrafům položených. Gednak wšciiká
išástobsahu ostatního, wygjmage texty pisma sw.
a ejrkewnjch otců, gest marná, galowd, sucha-'!a
druhdyi nemotorně: učenost. Itn Wadn gsem při
negcdnom dogmatickém spisu znamenal, že negsan
liplni, :: mnohé wclmi pěkné autčšené dogmatické
prmde ni slůwkem ncdotýkagi. Čím to ale gest,

máme náramně mnoho učených, ale málo Clint
ných, gcmných dogmatických spisů, genž i rozum
obohacngi i srdce zahříwagi? Proč i dogmatickzi
lu'wzani licl'Ú—vagi posluchačům rozkošnau mysli

polrawau? U přiCinč gest, že se dogmatika málo
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wíže smrawoučením, a gedno druhému za pod—
poru neslau'zí. Ernsr'nus dí: „Sentio ex Cicero—
ne et Plutarcho me reddi meliorcm, cum ex illo—

rum lm-tione surgzim nescio quomodo frigidus af
fectus organveram Virtutem, et irritatior ad con
tenlionem.“

Srdečný Schubert w slnwném spisu swém:
Uilmr christliches Kirchen-mid Schulwesen, Ber
lin 1816. 3. ]Ieft S. 432. pra-'\wěnapsal: „Učení
wíry :] učení mrawů nebud“ od selie děleno, po—
nčwádž w každé křestanské mysli gedno gestspo
geno sdruliým, a Ježíš Kristus oliého učení toho
nikoli od sebe nerozlučowal.“ \szatém ewan

gelium :) w ostatních spisech apoštolských dog
nmtika oprawdu s mrawoučcním tak gest smíšena,
že dogmatické prawdy od mrnwoučných liez mi—
silí se dělili nedagí. Tak i Wspisech swatých ot
ců a \'všech slnwněgších katolických učitelů dog—

mnlika takmčř wmrmvoučení se rozplýwá, a zge
wnol gest na každém téměř listu, že dobře byli
toho swčdomi, k čemuby wlastně dogmatika mě—
la sloužiti.

Mái křeslnu plu býti wíry za dwogí příči—
nnu; gedno, aby srdce gelu) stálé požíwalo titě—
clly a mysl wždy byla dobrá, radostná, potom
pak aby byl swatč žiw, :: ctnost geho we wšech
přiííimllýchpokušeních pewné měla podpory. Ge
stit ledy potřebí, aby se dogmatika pilně obra
cela k prawému konci a zaměření swému, &zřeg—

mo bylo wšem,. gel—;se wírnu ctnost očišiuge, sílí
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&rozmáhá , &gacj mramowé se swjrau srowná—
wngj. Dogmatikn, od mrmvouč'enj odlaučenz'n,
gest poklad, zawřený a nepřístupný, &gako pře
slechtilý strom, kterýž žádného newydáwá owoce.

By se dogmatika s ohzwláštnim suaženswim
mizela s morálj, tim wíce gest potřebí, poně—
wádž neležj powrchu, gekby každá částka wíry
křcs'tanskésrdce naše šlechtila, aswatým gakýms
ge znhřjwala ohněm. Z některých dogmatických
ln—nwdbystřegšj toliko hlawa zawirá, gakby kře
siamsmeyšleti, :) weškeren žiwot swůg zprawiti
měl.

Ze dogmatika Zúzkým swazem gednocena
býti má s učením mrawů, samo zgeweni Boží
nkazuge. W'ýslowně čteme w pismách swatých,
„gakož telo mrtwo gest bez ducha, tak že wira
bez skutků gest mrtwáf“ Jak. II, 26. MaŠ—lise
wšnk wire zřegmau činiti skrze skutky, tedy se
učitelům wíry čili dogmatikům za powiuuost u—
kládá, aby skutky, s Wčrau se snášegjcj, wy—
swč—tlowuli,aneb což gednoslegno gest, aby Wj
ru s mrawoučenjm pogili.

II.

Chybugi-li wšak ti, gešto Wdogmmice anebo w
dogmatických kázanich na moral znpomjnagj, a
wíry na žiwot lidský newztahug': tedy li, gesto
dogmatiky newážjce , pauhau morál předklá—
dašia “ "'U'awoučeuj od ucvenjwjry zcela odtr
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hugj,. tak galioby samo () sobé'dos'li mělo moci
a podftnty, urelmi wíce chylmgj.

Dogmatika základem :) kořenem gest weške—
rého učení pocti'wých mrawů. Tomui i samipro—
Iesl'anli, gelikož nezří ksiudeným rntionalistům,
swčdectwí (láwngí. Tak n příkladu Franz Volk
mar Reinhard dí: „Dogmalícká :) morální theo—
logie tak se k sobě magí, galiož se má lhčorie lm
praxi. Tanita nás učí, gakbychom o Bohu, ge
ho radách a dobrodiních a o určení swém podlé
učení Ježíšowa práv.—ěsmeyšleti měli, tato ale w
užíwání onoho učení slogí, uknzngíc nám, gnkby
chom podlé oněch učení úmysly a skutky swoge
zřídili měli. Muže se sice obé učení toto od se
be rozděliti, ale gediné szytowání 11ne w skutku.
Učení wíry bez moráli nemá užitku &platnosti,
1310 ale bez onoho nemá základu.“ System (ler
clnisllichen Moral. Biel 1791). Zweyte Aullage. 1.
Ruml 9. Scit. 12.

chrawó uřĚvnímrawn ze zclrawó dogmatiky

wyplýwá. \Veškera dogmatika se nedá promě—
nili w mmwoučení , weý—alieroale mrawoučení
snadno wdogmuiilmproměněno býti může. Mo—
nil dí: „To býti má,“ (logmmikaale prawí: „To
gest.“ 'i se giž: Co pak to \vůbec gest, což
od nás čistým Úmyslem chtě-no &působeno býti

má Š' Na čež za gislnu O(lpmví'eď slauží, že nám

Wuliec torlilíli a kskullcu wósti náleží, což ney—
\vyšo gest prospí-suo a spasitedlno. Z toho se
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ale \\“idj, chlčl—liby kdo dogmatické umění š'jře
rozložili, žeby w něm wcškerau morál obsáhnau—
li mohl. Nebo ukazugi-li, že to neb ono gedná—
nj w palřeni na Boha, angele, sebe, giné lidi,zwi-—
š'ala :) bezžiwotné wěci neywýše gest prospěšno
a spasitcdlno: tedy se samo sebau rozumi, že ge—\
dualnitoto gest náležiioamrawočestno. O morá—
li sc twrditi může, že gest wlastně dalším wywe—
denim dogmatického uměni, stim toliko rozdilem,
že.—ecwše, což obecnému blahu gest poskytuo au
žilccno, gakožlo powinnosl Bobem kúzanau, gakož—
lo to, což clitčno & činěno býti mai, předstawuge.

Dogmalikus učiteli šlechetných mrawů wy—
můřuge pole, kteréžby wzděláwali měl. Morál
„mi nic ginóho, než obraceni dogmatiky na smysl,
obycch a mrawy lidské. Neni—li tedy morali—
sla \vdogmatickém umění dobře prošlý: není mu
zauplna wčdomo, zgakýchby pramenů powinno
sli člowěka pocházely, a coby gakožio náležité
zpytowati měl. Bez dogmaiiky nikdo powinno—
sli člowčka plnčgi wyčjsti a slušně spořádati Ile—

může. Dogmatika teprw k gasnému, l'lrčitému a
zcwrubnému poznání powinnošti našich wede.
lidoby u příkladě nicnewčdčl o Bohu a o ange—
ljch: tomuby tim samým nikdý na mysl nepřišly
powinnosti, k Bohu a k angelům patřící. A kdoby
newčdčl,gakýauřšinek magi swátosti, a kdy každá
swňtost mocja účinkem swým ku spaseni duše na—

slauži: tomuby nemalá částka neyhlawnťrgšjch
puwinnostj našich byla zcela nepowčdomau.
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Gakož se pak weškeré powinnosti naše bez
pilného zření na dogmatiku wyčísti a w slušném
pořádku sestawiti nedadí &tak se také bez dog—
matiky liytelnýmidůwody twrditi nemohau. Proč
mám gednoho člowěka Práwě tak milowati gako
druhého? Proto zagisté, že dle učení wíry geden
člowěk Wpodstatných stránka'uh rowen gest dru—
hému, každý synem gest téhož swrcliowaného ot—
ce, každý k témuž konci od Boha gest stwořen.
Proč nemám pečowati toliko o tělo? Proto že
mám dle učení wíry i také duši, dusi předněgší
těla, duši ozdobonau podobenstwím Božím. Proč
mám pilný pozor míti na wznikagící wsrdciswém
dobré pomysly a city? Proto že dle učení wíry
Duch svatý sám ge we mně \",buzuge. Proč se
mám modliti iza zemřelé? Pro-to že dle učení
wíry na onom swčlč gest i očistec, a těm, gesto
se Wněm kupožíwání nebe hotowí a způsobugí,
zbožnou přílnluwau mohu býti prospčšen.

Ohyčegně se wdogniatiku gedno hlawnčgší
theoretioké prawdy náboženské pogímngí, gešto—
by se tam wšeckynapořád wtáhnauli mohly. Tu
by se Widělo na oko, že weškem morál lla/(lOg
matice odpočíwá, s ní stogí, sní ip:-ldd,

Zn:-nnenal gsem při mnohém čtení morálních

spisů, že negeden moralista welepotřebnčho do
wozowání powinností bud“ opnuští, bud' slabými
& chatrnými din-vody ge obkládň. Byliby wšnk
učitelowé čestných mrawů welmi důkladněgší, a
wdowožowání prawdy wystmvených morálních
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zákonů i horliwěgši i ])ystřegs'j, kdyby bedliwě
nznhlédalido theoretického dilu náhoženslwi, a
])lněgi z něho wážiti zwykali. Můž se wůbcc ři—
(i, že důwodný moralista gest wlastně ten, kte-—

yýž z dogmatických učenj Wohledu na lidské ú—
mysly :! činy Wlipné umi činiti záwěrky.

Morúl zwláště také proto sdogmatikau auzce
gest spogena, pončwádž z uj ])e'ře oheň, gimž nás
ku chtění :) k skutečnému působeni wšeho dobré
ho rozpaluge. Neni na tom dosti, wystawuge—li
se powinnost určitě, swělle :) důwodně. Nebsrd—
cc lidské gest hrozným soňstau, a nelibi—li se mu
která pon—innost,tedyineywážnčgšj důwody, gi—
miž se ])r0w0zuge , má za nedostatné :) lehké.
\\ jme tolikéž, že se lidské srdce proti některým
])owinnostem náramně wzpirá, a že člowěk, i při
neylepI—zjmWědomj dobrého, objrá a koná zlé, když
srdce swášnčmi &horkými žádostmi swými ku
pelómugest nachýleno. Dobrý skutek gedno
tehdáž nebýwá opanštin, když to, což rozum ká
že, i srdci gest whodno a přigemno. Chceli le—
dy moralista, aby weškero učenj geho nebylo
murno a neplatno: musií srdce zagjmali, strogiti
:: znnčcowati k ostříhání mrawných zákonů, totiž,
nkazowati má, že člowčk gedno ctnosti, to gest
plněním wůle Boží swé i weškerenstwa blaho zwe—
1chugc;zlochtčnim pak :] zločiněnim wšelikanbi—
du & strasl připrawuge. -——Podobným způsoben-1
i kazatelské řeči prolmdiledlny bud'le, magice ne—
gvn swčllu, nýbrž i ohně &zwláslnj moci, genia
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wůli k chtění dobrého pohybuge a pudí. Tato
ale welepolřebná wlastnost Wnižádném mrawou—
čení se nenachází, do kteréhož dogmatika nepu—
stila paprsků swých.

Ku ctnosti potřebí gest pozoru &rozwahy;
k té nás dogmatika wzbuzuge, předkla'ulagícnám,
že wšude na nás hledí oko Boží, a že člowěk
slab gest z přirození swého, & lehko se zapo
menauti & padnuuti může. Ku ctnosti potřebí
gest autlého swědomí, kteréž i malých přečinč—
ní &poklísek rychle znamená a gieh se hrozí:
k této autlotě nás wede dogmatika, ucíc nás, že
gednau i z každého marně mluweného slowa po—
čet wydáwati budeme, Ku ctnosti potřebí gest
čistého aumyslu : ten w nás twoi'í dogmatika,pa—
matugíe nás, že Bůh, hledící nz'undo srdce,okla
main býti nemůže. Ku ctnosti potřebí gest weli—
kého ochotenstwí: to nám dáwú dogmatika, učíc
nás , že wěcná radost činitelům dobrého gest
připrewena. Ku ctnosti náleží patření na ideal
wšemožného lidského šlechetenstwí : ten nám
dogmatika W žiwobytnosti Ježíše Krista stawí
před oči. Ku ctnosti potřebí gest síly a srdna
tosti: té ném dodáwú dogmatika, ugisl'ugíc nás,
že zwláštní božská osoba i nadpřimzené thitřní
pomoci k dobrému nám poskytuge. Dogmatika
wůbec hřích člowěku zošltliwuge, ctnost mu ale
činí tak welebnau, tak milan &lahodnau, že kdo
pln gest žiwé wíry , zlým býti nemůže.
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Nikdo mi pak nenastupug zde na odpor, že
dogmatika mčři ku ctnosti, a ctnosti—li gen wyu
čugi, že dogmatiky není potřebí. Ctnosti-li uč'jš
bez dogmatiky, špatně/gi wyučugeš, anl weške—
ro wyučowánj twoge sucho gest, chladno, ne—
chutno. Láska gestil owšem tak potřebna, „že
bych welikau wěrau swau ihory přenášel, před
co nicbych nebyl, kdybych lásky neměl.“ (I. Kor.
XIII, Q.) Co to ale gest, což. wraucj lásku do
srdce našeho klade a stále gi tam zachowáwá?
lícní—lito silná, žiwá win—a?Skrze eru člowěk
wšecky překážky ctnosti přemáhá, skrze wiru
v: službě ctnosti wždy má ochotuau, dobrau mysl,
ahrž s plesánim i žiwot nasazuge. Kde gest
ctnost, tu gest gistč i era, matka gegi, a kde
gest wira, ne lecgakás, nýbrž dokonalá, pewná,
tha'l, celau duši progjmagjcj, tu gistě gest i
ctnost a mrawu krásná zpráwa.

An Ježiš na hoře dokonal kázanj swé, pře
welmiř se diwili zástupowé učení gebo, poně
vadž ge učil gako moc mage, :) nc gako zákon
nici. A gak medle na oné znamenitéhoře
čestným mrawům wyučowal? Ke každému té—
měřmrawnému naučeuj něco dogmatického při
pogil. Tu hle toho příklad: „Buďte milosrclni:
tak i wy sami milosrdenstwi dogdete. Budte
lidé čistého srdce: nebo tudy Boha Widěti bu—

dete. Trpte pro sprawedlnost i protiwenstwj:
nebo pak waše odplata hogná bude \'v nebe
sich. Bud'lc lepší a ctnčgšj, nežli gsau zákon—

Casopis p. Kalol. Duch. V. 4. 3
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nici :) Tariseowě: sic ginak newegdete do nebe—
ského králowstwj. \'Vegděte w dohrau wůli s

proliwuiky swými: nel) snadno by gste ginak'do
zulúře uwrZeni býti mohli. Miluglc nepřáter
swé: nebo pak 'teprwa budete pr:in synowé Ot
ce swého w nebesích. Dáweyte almužnu w skry
1č, odplutí \va'nmzgewně. Oďpaušiěgte lidem

poklesky gegich: nebo pak i VV:-3modpustí nebe—
ský Otec wáš. ]Iledeyie neyprw králowstwi bo
žího a sprawedlnosti geho: neb pak wám gistě
wšecko ostatni přidáno bude. Nesuďte: nebo
gak saudite, taki \vy souzeni budete. VVchá—
zegte těsnau branou: nebo práwě ta těsná hrána
\vede k žiwotu.“ Mat. V -— VIII.

'l'jm způsobem, od samého wtěleuého Syna
Božjho ukázaným, mělhy gedeukaždý moralista_
učiti, au gen takto dobrýmadokonalým učitelem
lnrawů státi se může. Swrchu gsem powěděl, že
gemných,chutných, wzdčláwagicich spisů dogma
tických máme málo, nyni pak dokla'uh'nn1,žedukla
dnýchgnilých , srdce prorážegieich moráli daleko
méně máme. Přjčinau toho gest, že se mrawoučnj
spisowé strogi ])eze wšeho dogmatických prawd
užiwánj. Tak i kázanj , pauze mrawoučná, bez
chautky býwagi , & netěší, newzhuzugi, newzdč
láwagi posluchatelů, leč spolu w obor dogmati—
ky zasahagj.

Morál každý lehko Wážiti může z nábytku
hlawy swé. Bůh duši naši uzpůsobí! tak, že
pouhým citem práwě a rychle dobré rozeznáwá
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me od zlého. Kde gest toliko oprawdowé chtě
ní dobrého, tu známost dobrého Přichází sama
od sebe. Potřebíí' tedy gest, aby lidé měli gen
oprawdowau, dobrou wůli. Pončwádž ale do
brau, sličnau wůli W duši naší dogmatika plodí,
potřebířgest, aby lidem obzwláštně dogmatika
w rozum a w srdce wkládána byla. Gář nikoli
dogmatiku snížením mrawoučení powýšiti nechci,
na tom wšak bezpečně skonali mohu toto spro—
sličké pogednání swoge, že morál nemůž takbý—
11bez dogmatiky, gnko dogmatika bez moráli.
Norů! gest beze wší pochybnosti králownau Wše—
ho umění, ale gedno potud, pokudž na zdrawé,
wlipné, chutné dogmatice gest postawena.

3, Přjpady z cjrkewnjho práwa.

(Pokračowáuj.)

()d Jo s e fa H elf e r t &, doktora w práwích, c. k.
prol'essora církewniho & římského práwa, arcib. kon

sistorníbo raddy &c.

VI.

]Wůže-likatolický“ kněz osobu, gegjžto man
želskýuvazek rvzwedenjm zrušen byl, bez.ublj
zenj swčdomj znoz/L'aoddati?

\Vedlé tolerančních předpisů w rakouských
zemích, a wedlé postawcní alcatolické církwe ke

* *

z
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katolické, musi katolický (luchownj zpráwce mi
mo giná farní konání ik oddáni \? gebo osadě
se nacházegjcjch nekatoljků se pr0půgčiti: pakli—
že tito některé nekatolické modlitebnicí práwně
přiřčeni negsau, a byl i byli, gestli ustanowený
Pastor z gakékoli přičiny, zwláště pak gsa ne
mocen aneb nepřítomen, swadeličany O(ltlati ne—
muže, aneb gestli pastorstwj prawč uprázdněno
gest, a osiřelé nekatolické obci nižádným ustano—
weným kazatelem gegich wyznanj, aniže pastorem
některého giného wyznánj na ten čas posluho
Wáno není.

Poněwátlž akatoljkům w té přjpatlnosti, au
w manželstwj žili, manželstwi wšak gegich

zpráwnjch příčin, a od přislušného auřatlu, gako
gest: auřad zemských (lesk, aneb Judicium (lele
gatum inilitare mixtum, rozwedeno bylo, opětné
Wstaupenj w staw manželský se powoluge: múžet
k uzawřeni téhož nowého manželstwi katolický
kněz snadno (ložz'ulz'nnbýti; a teď se naskýtá otáz
ka, lnůželi ge liez ublížení swědomi oddati?

Zemřela—li giž (lruliz'nmanželskň strana, s kte—

iauž getlna strana nowých swmleličanů rozwedena
byla, může ge katolický (luchownj zpráwce beze
wšech rozpaků oddali, protože anmrtim gedné
strany předešlý manželský swazek (lovela rozrušen
gest, a že w takowéto připatlnosti, (lle wyřčeni
sw. Pawla (Řím. VII, 2. 3 — 1. Kor. VII, 39.) o
pětné manželstwi i katoljkům se powoluge.
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Ginak ale zdá se býti, pakli oba rozwedenj
manželé gešlě na žiwě gsau.

Manželstwi gest nerozwižite'dlný swazek, a
ne snad teprw od uwedeni křesianstwj, anebo to
liko gen katolictwi, nýbrž giž hned 0 prwolaočú—
tecnjho zřízeni wrági. Když totižto druhdy Fa—
riseowé k Ježišowi přistaupiwše, geg se t'ázali,
sluší-li člowěku pr0pustiti manželku swau z které -—

koli příčiny, odpowidage řekl gim, zdaliž ne—
rtli, že ten, kterýž učinil člowěka s počátku,
muže a ženu učinil ge, a řekl: Protož opusti
člowěk ol'ce i matku, a bude se přidržeti man
želky swé, :) budau dwa w gednom těle; a pro —
tož což Bůh SpOgil, aby člowěk nerozlučowal?
Akdyž mu řekli, proč tedy Mogžiš rezkázal dá
1i listek zapuzení a ženu propustiti? dj gim, že
Nogžiš pro twrdost gegieh srdce dopustil gim
propauštěti manželkyswé; ale spočátku swěla
Nebylotak, a že kdožkoli propustilby manželku
swau, a ginau pogal, cizoložj , a kdož propuště—
nrnupogme, že též cizoloži. (Mat. V, 32. XLY, 3
— 9. Mar. X, 2 ——12. Luk. XVI, 18. —-—1. Kor.

VII, 10. 11.)

Odtud wyplýwá, že katolický křesřan man—
želstwj ginak pozorowati nesmí, leč gakožto spo—
genj, kteréž gediné aumrtim gednoho z manželů
rozlučeno býti může; a že Wšeliké giné odděle—
ni za žiwobyti obau manželů, Panze lidská usta
nowenj gsau, kteráž sice společné obcowánj a o—
lmpolné podporowáni, společné hospodařenj a
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plození (litek zameziti mohau, manželstwi wšak
zrušiti a zničili nikoli sto negsau. A to platí o
wšelikém manželsth negen katoljků a nekatoli—
ků, nýbrž i židů, gelikož wrági gedina gen vvi—
ra založena, 3 gediné toliko manželstwi ustano—
weno bylo.

Slušně tedy saudikatolický kněz, powažuge
li manželský sňatek akatoljků za swazek na celý
čas žiwota trwagici a za žiwobytj obau manželů
nerozwjžitedlný; a to tím bezpečně-gi, gešto ne
katolíci (lo stawu manželského nikoli snad gen na
některé určitá aneb neurčitá léta, až se ta aneb
ona událost stane, nýbrž bezwýmjnečně a beze
wšeho ohledu na wymezeni něgakého času
wstupugi. Ginakým způsobem uzawřené man
želstwj neměloby niktlý práwa a ochrany, prawé
llO manželsth dostogné; nebot“ienkráte by bylo
toliko pauhým sauložnictwim, proti němuž záko—
nowé \'všechněch téměř křeslanských wyznánj, a
\veškerých wzdčlaných národů horli.

Takowýto náhled u wěci té nabýsz gešiě
wělšj bezpečnosti zřegmým wyřčenjm zákona, že
katolická osoba wmllé ponětj katolického nábo
ženstwi srozwetlenau nekatolickau osobau za ži
wobytj druhé rozwetlené strany, aneb také oso-—
ha, kteráž, uzawřcwši manželstwi, nekatolického
wyznánj byla, napotom pak ke katolictwj při—
staupila, a sdruhau swau manželskau nekatoli
ckau stranau rozwesti se dala, za žiwobylj téléž
slrany wnižádné platné manželstwi wstaupiti ne
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snli. (Dwornj dekret ode dne 4. srpna ISM-.) Zá—
lmwěcl'ta neděge se pro žádnau ginau přičinu,
kteráž i wtémže zákoně udána, leč že katolický
křestan, bud' on si giž rozený katoljk, aneb stana
se nim teprwé pozdřgi buď křtem anebo učině—
ným \vyznánjm wíry, giného přeswětlčenj býti
nvmůže, než že swazek platného manželsth zu
žiwobylj obau manželů nerozwižitedlný gest; ——
žv manželstwj nerozpogitedlně se uzawjrá, byt i
swadebCuné spolu také swátost nepřigimali, geli—
koz manželstwj při prwopočátečnjm swém usta—
nowenj swátostj nebylo, nýbrž teprwé Kristem
Pánem za swátost powýšeno gest, —-a že wšeli—
ké zrušeni manželské společnosti nic giného ne
n], ncžxtOlilšOpočasné zamezenj domaciho obcowá—
ni, toliko rozweclenj od stolu a lože , a manžel-—
skému swazku nic na škodu.

Gakkoli Wše toto prawdiwé gest, nenjpřed—
('n(losti postačitedlné, aby se tim katolický kněz,
mlrláwage rozwedeného nekatolika, u wykoná—
wánj swých powinnosti másti (lal. To wyswilá
patrně z následugiciho rozgjmáni.

Powolj-li wlatla některému křeslanskému wy—
xnzlniswobodné prowozowáni náboženstwi , mu—

mu spolu i wse powolili, cokoli záklaclnjpra—
w'nlla gegich náboženstwj s sebau přinášegi. Gi
nak se nedá nižádné swobodné prowozowánj ná—
božensth z gedné, a nižádné strpení neboliž to—
leranci z druhé strany pomysliti! Se základy
však akatolické wíry se snáší, že manželstwi,
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ačkoli gakožto nerožlučitedlnó Spogenj uzmrře
no, napotom, i co se swezku týče, rozwedenollý
ti může, událi se totiž důležitá příčina, kterážby
bud' dálší trwónj W mnnželstwi nad miru olnižné
činila, bud' k dosažen'j manželského aučele zhola
překážela. Bownčž tak se se základnjmi prawidly
oné wíry srownz'xwá, že rozwedenj manželé na
potom W giný manželský sňatek opět wegjti mo
han.

Vl'ládě, kteráž ekntolické \vyznánj trpí, \při
stogi neřkuli práwo, alebrž powinnost, těchto zá—
kladních prawidel wirygegioh hágiti , a ona také
skutečně i ono pra'two i powinnost koná, nařizu
gic: „Nekatolickým křestanům gest wedlé ponětí
gegich wíry zákonem dowoleno, pro důležité
příčiny o rozwedeni manželstwi žádati,“ 115.
k. m. z.), a-pak: „rozwedeným wůbec gest po
woleno, aby wnowé manželsth wešlif“ 119.
k. m. z.) VVládaWšak také tomu chce, aby každé
gednáni, kteréž dle smýšlenj některého nábožen—
ského odděleni s cjrkewnj w:.lžnostj diti se má,
cjrkewnjho přispěni také skutečně nabylo , a aby
duchownj Wšelikému konáni, kteréž teprwé nim
auplné Platnosti nabýwá, ochotně se prOPůgčil.
Pročež nařídila , aby protestanti Oněch míst, kde
žádného nekatolického pastora není, od katoli
ckých farářů křtili , oddáwnti a pochowáwati da—
li (dworn'j dekret ode dne 16. března 1781), a
že pod neypřjsněgšjm trestem nižádné nábožen
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ské přisluhowáni (actus ministerialis) sami 0 SO—
bč wykonati nesmj , nýbrž že gim dlužno, strany
křtu, oddáwáni :) pohřbu u mistniho duchoan—
llOzpráwce powždy se, hlásiti. (Nařízení pro Ce—
chii ode dne 20. kwětna 1781)

Ze gest katolický kněz k ostříhání zákonů
ičehto w swědomj zawázán, nebude nikdo pochy
bowati, wěda, že gest swělská gako duchowní
wláda Bohem slanowena, a že tedy rozkazowé

wedlé zgewného wyřčeni swatého Pjsmana—
plněni býti musi. (Řim. XIll, l —- 7. Tit. III,
1. 1. Petr. II, 13—19.) VVýminka by gen ten—
kráte platiti mohla, kdyby se obapolné powinno—
sli nesnášely. Takowá neshoda powinnosti by—
luby ale gen tenkráte k obáwáni, kdyby katolický
kněz, oddáwage nekatoljky, ducllowenský anřad
swug tim způsobem wykonúwal, gakž to při od—
dawkách katolických swadebčanů čini. Zde wšak
nic takewého ; onl nepřisluhuge nekatolíkům swá—
tostj stawu manželského, aniž manželstwi gegich
žehná; leč gest pauze proto přítomen, aby od—
dm'kám oné wážnosti dodal, bez gakowéž na Po—
dobné záwazky ani pomyšleno býti nemůže. W
takowýchto připadnosteeh wywedlo nás ze wšeCh
rozpaků neynowěgši neywyššj rozhodnuti, řkau—
ci: že *) „při oddawkách akatoliků, při nichžby
pastor, gemuž náleži, Přisluhowati nemohl, na mj—

aí) Wiz tentýž časopis, Ill. běl), sw. 1. str. 159.
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stě něho powolaný katolický kněz nikoli gakou—
dělowatel swátosti a sluha swé cjrkwe nepříslu—
buge, alebrž že gen gakožto od wlády k přigeti
obapolného swolenj oddáwaných zplnomocněný
auředlnjk přitomen gest, ——a že práwě proto tag
kowé oddáwánj ani w katolickém kostele , ani s
udělením kněžského požehnání a sginými přika—
tolických oddawkéch předepsanými, W diócesan—
ských ritualech obsaženými obřady, aniž pak W
rochetě a se stolau, nýbrž toliko na faře aneb na
giném slušném mjstě od katolického kněze wta—
lz'nrupřitomného stawati se má.“ (Neywyššj roz—
hodnuti ode dne 29. listopadu, a dworský dekret
ode dne 8. prosince 1829.)

A gako katolický saudce , wyřknuw po
předešlém náležitém wygednáwánj rozwedenj ne
katolického manželstwi, swčdomi si dělati nesmi, že
proti wlastnimu náboženskému přcswědčeni usu—
dek wynesl: nzipodobně nesmi si katolický (lu—
chowni zprúwce ani neymenši wýčitky činiti, pro
půgbil—li se k opětnému nowému zasnaubeniroz—
wedených akatolických manželů. Oba wykoná-e
wagi swůg auřad gakožlo sluhowé Wlády; oba
pokračugi wedlé zákonu, gakýž Wkatolické obci,
kteráž akatolické wyznz'ini snzišj, newyhnutedlně
potřebný gest; a oba mohau tedy také přeswěd
čení býti, že práwě gen tenkráte swědomi gegich
utěšeného poklidu nabude, pakli zákonů pilně
ostřihagi.
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VII.

Pacholek :: děwečka z farní osady A. s]auži
dráhný čas w gedné wesnici farní osady B. Na—
mluwiwše se, hlásí se, aby mohli oddáni býti, u
faráře w B., kterýž ge po třikráte ohlásil, gešto
se byli auředlnjm powolenim &křticimi listy řá—
dně wykázali. Ledwa že bylo po třetí ohlášce,
\vžnikne mezi nimi a gegich hospodáři něgaké
nedorozumění, načež geště před oddawkznni ze
služby wystaupiwše, s celým swým nábytkem do
místa swého narozeni we farnj osadě A. se pře——

stčlmg'j. Zde se zdržugi asi čtrnácte dni, ne
gs—nnceoddáni; aže ge farář w 11. bez neřízených
ohlášek we swé farní osadě A. oddati se zpěču—
ge: nawráti se opět !( faráři do B., a dagi se od
něho oddati. — Gestli to manželstwj Platné?

Služebné osoby, slaužjce mimo misto naro—
zeni swěho aneb misto obywúni rodičů swých,
magi dwogi domow, skutečný nebo wlastn'j (_do
micilium verum), kde gsau totiž rozeny, nel) kde
gegieh rodiče přebýwagi , a newlastni (Quasi
domicilium) , na kterýž službau swau wázány
gsau. Obogi tento domow wykazuge osadu far—
nj, kde se ohlášky státi magi , a ohogi ustano
wuge tamčgšiho duchowniho zpráwce za řádného
gegich wlastniho duchownjho zpráwce, gemuž
dle 75. k. m. z. oddáváni gich náleži. Tako—
wčto působeni obogjho domowa není wšak ani
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obapolné, ani na wybránj; nýbrž gesti obywáním
nebo zdržowánjm se wymezené; t. g. farářowó o—
bogjho domowa, wlastnjho i newlastnibo, nemo—
hau ducliowni swau práwomocnost obapolně wy
konáwali, aby totiž u předsewzaiém uzawřenj
manželstwj o swé wykonáwánj tak se rozdělili,
žeby geden z nich ten neb giný snad wýkon,
onen ale ostatni předsewzal, —- aniž gest swa
debčanum swobodno , dle libosti gednoho zobau
duchownjch zpráwců si wybrati, — nýbrž gen
ten může a musí wšeliká k uzawřeni manželstwi
potřebná konání předsewziti, kterýž toho času
zdržowánim se slaužjcicll osob bud' wmislč oby—
wánj gegich rodičů, anebo hospodářů, wlastnjm
gegich duchownim zpráwcem gest. Zdržugi—li se,
gsauce wslužbě, W bydlišti swýcli hospodářů:
náleži Wšeliká duchowni péče nad nimi taměgši
mu faráři, to gest, faráři bydliště gegich ho
spodářů, a duchownj zpráwa faráře W bydlišti
gegich rodičů zůstáwá na čas gegich služby bez
platnosti. WVystaupi-li wšak ze služby, a nawrá—
tj-li se do bydliště swých rodičů: nabude ducho
wni práwomocnost duchownjho zpráwce gegich
rodičů i hned nučinnosii , a práwomocnost fará—
ře býwalých gegich hospodářů neřkuli na čas,
alebrž na wždy docela přestane.

Dle toho musegi služebně osoby, slauži-li mi—
mo farní osadu swých rodičů, aby Wplatné man
želstwi wešly, we farním okrsku newlastnjho
swého domowa prohlášeny, a od tamčgšiho fa—
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ráře oddán)r býti; a není třeba, aby, slaužj—lito—
tiž giž šest neděl wefarni osadě newlastnjho do—
mowa, itaké w osadě Wlastnjho swého domowa

prohlášeny byly, aniž gin) třeba, hlásili se 0 do—
wolenj k oddawkám u faráře swých rodičů. Pak—

li se ohlášky nikoli we farní osadě newlastnjho,
nýbrž wosadě gegich wlastnjho domowa staly,
anebo nebyly—li gsau farářem osady, kde slauž'j,
alebrž farářem osady, kdež se gegich rodičowé
nácházegj, oddány: gest gegich manželstwi ne—
platné , proto že se ohlášky nestaly obyčegnému
kostelujmu shromážděni té farní osady , kdež
obywagi, nébrž oné, kde gsau přebýwaly, a že
se slawné W gádřenj gegich obapolného swolení
w manželstwi nedálo před gegich wlastnjm řád-—
ným duchownjm zpráwcem, nýbrž před oným,
genž nim býwal. Zdali služebně osoby po swém
zasnaubenj w službě zůstanau, aneb ze služby
wystaupj, a wlastni hospodárstwi, řemeslo, nám
dennictwi neb gakaukoli ginaužiwnost Prowozu—

anebo zdali giž pro tu samu příčinunedáwno
před oddawkami ze služby wystaupily: nic zde
na rozdil !

Gestliže wšak naproti tomu služebně osoby,
ze služby wystaupiwše, we farní osadě býwalé swé
služby, domárně se neusadily, a žádnau žiwnost
neprowozowaly, nýbrž k rodičům se nawrátily:
_uestgim k uzawřenj platného manželstwi třeba,
aby byly we farní osadě, kdež rodičowé gegich
přebýwagj, prohlášeny, a od faráře tétéž osady
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oddány, a na dosawádnjgegioh newlastnj domow
nebéře se nižádného ohledu, byl i wobydlišti
swých rodičů gediný gen teprw den byli, gelikož
toho zde není potřebj, aby proto, že na tomto
místě geště šest neděl nepřebýwagi, dle 72. k.
m. z. we farní osadě dosawádnjho swého domo—
wa prohlášeny byly.

Nyni samo sebau patrné, co Oplatnosti man
želstwi wnadřečené připadnosti sauditi. Man
želstwj to gest neplatné , protože bylo uzawřeno
od duchownjho zpráwce, kterýž řádným a wlast
nim duchownjm zpráwoem swadebčanů , byw
nim toliko na čas , nyni nikoliwčk nebyl, a ge
hož duchowni práwomocnost nad nimi giž ten
kráte přestala, an gsau se s tim předsewzetim,
že-tam nebudau déle slaužiti, ani že se tam do—

mácně usadí , z osady geho odebrali _: ge
što dle 75. k. m. z. slawné swolugjci \vygádře
nj státi se má toliko před duchownjm zpráwcem,
kterýž řádným duchownjm zpráwcem swadebča
nů tu dobu skutečně gest, kdy se manželstwi u
zawirá. Zde se naskytuge překážka pokrytosti
(clandestinitasl, gakáž gest dle 94. k. m. z.
weřegná překážka manželstwi. Aby manželstwi
Platnosti nabylo, musi překážka tato odstraněna
a manželstwi znowa opodstatněno býti. To se
stane gediné tímto způsobem , když se totiž oba
zdánliwi manželé we farní osadě swých rodičů
třikrz'nteprohlásili , a od taměgšiho duchowniho
zpráwce oddati dagi. Giného opodstatnění man
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žclstwi w této připadnostinenj; zdánlin manže—
h':nemohau neplatné manželstwj podtagi mezi se—
Imn opodstatniti, aniž může duchownj zpráwce ge—
_uichwlastnjho domowa platné ge učiniti napo—
lomnjm swolenjm neboliž wygádřen'jm, že se stím
snáší, že ge duchownj zpráwce w A. Uako wge—
ho gménu ex jure delegato byl oddal, protože
delegaci, co do swého poměru , sňatek manžel—
sk)/fpředcházeli, a nikoli následowati nemůže,
f_n—liliOŽnižádné napotomni delegaci ani nestá
mi, a dowolena—li, w celé knize městských zá
Lonů ani w obecních cirkewnjch práwech zmínky
se neděge.

Zbýwá geště otázka, platné-liby manželstwi
oněch služebných osob bylo, kdyby ge byl, když
gsau se z farní osady newlastnjho domowa po
prošlých prohláškách do Wlastnjho swého domo—
wa nawrátily, farář této osady A. bez ohlášek od—
dal? -—-I na tuto otázku dlužno záporně odpo
\wť-dili. Dle 69. k. m.z. gest kplatnému man—
žclstwi, co se zewnitřnj doby (formy) týká,dwo—
giho ncwyhnutedlně třeba, ohlášek totiž, a slaw—
neho swolugicjho wygádřenj, a dle a_$<_3.71,72374.

k. m. z. musegi ohlášky we farní osadě ženicha i
newčsty se státi: pročež nemůže manželstwj plat
né býti, při kterémž ohlášek we farní osadě swa—
dehčanů opominuto. Vl'e farní osadě gcgich hý—
walého newlastnjho domowa učiněné prohlášky
ncl.)ostačugi, gelikož, gak gsme giž weyše podo—
thnli, s wystaupenjm ze služby a nawrácenjm se
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krodičům weškerá práwomocnost duchown'jho
zpráwce w newlastnim domowu přestala, tak že na
ni nižádný ohled brán býti nemá, a protož nemo—
hau W té farní osadě učiněné problášky rowněž
nižádné dálšj účinnosti míti.

Tomu nikoli na odpor není, co Wf. 74.k. m.
z. řečeno: K platnosti ohlášek a pročeži k plat—
nosti manželstwj gest dostačitedlno, pain se gmé—
na swadebčanů, a gegich nastáwagici sňatek ney—
méně gedenkráte we farní osadčiženicha i newě—
sty prohlásí ; a wšeliký omyl Wzpůsobě a W130—
čtu prohlášek neruši platnost manželstwi. ——0
wšem že gediné prohlášeni kplatnému manžel
stwi posiačuge; prohlášeni však to musí se stáli
we farní osadě swadebčanů, která nj skutečně
gest, a nikoli w oné, která nj prwé byla. Neboi
negen žeby se nesnášelo srozumem, twrdil-liby
kdo, že může zvláštní farnj osada pro ohlášky, &
zwláštni pro oddawky býti, gešto tyto dwa děge,
nedagirre se odděliti, od gediného duchowniho
zpráwce wykonány býti musi; alebrž gsau ipro—
hlášky wié farní osadě, kde swadebčané nyniby
dlj & oddáni býti magi, hlawnjmi probláškami, &
wšecky giné ohlášky, které se ginde, zwláště pak
na místě gegich prwněgšiho obywz'nnjkonagi, gsau
toliko postranní, méně důležité ohlášky, gakž z
položenj slow w 72. k. m. z. patrno, an slo-'
wičko také gasnč okazuge, že mimo to obláškyi
Wprwněgším bydlišti státi se magi, a slowa na
konci téhož f.. dáwagi rowněž na srozuměnau, že
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se to dá zřiditi, aby ohlášky na nynčgšjni toliko
bydlišti postačowaly. A gako při Wšelikém wy—
gednáwáni, máli platné býti, wedlegšj sice wěci
chybě-timohau a prominauti se dagi, lilawni wšak
wčcínikdý se nesmi nedostáwati: nemůže rowněž
řečeno býti, když služební swadelmi osobyzby—
dlištč swých hospodářů, bywše tam prohlášeny,
se wystčhowaly, a we farnj osadě swých rodičů,
gakožto we swém wlastnjm (lomowu oddány byly,
že se ohlášky we farnjeli osadách ženicha a newě—

sty staly; aniž se dá twrdili, že w takowéto při——
padnosti paragrafem 74. k. m.z. předepsaná hlaw—
ni Wýminka zaehowána byla,že se totiž aspoň ge
dmé prohlášeni we farní osadě ženicha i newěsty
státi má; a pročež giž samo sebau se gewj, že man
želstwj to dlé 69, 71, 72 a 74. k. 131.z. ne—
platné gest.

Zde wšak gest gen toliko privátní překážka
manželstwj, se tim wyhowčti dá, když se na
potom bud troge ohlášky we farnj osadě wlastnj—
ho domowa swadebčanů stanau, bud' se o gich
prominutí u kragského úřadu požádá. Stalo—lise
to nel) ono, může ge duchownj zpráwee též osa
dy znowa oddali, a manželsth nabuda auplné
platnosti, gest proti wšelikým příštím nátiskům
lll)€ZPBČCHO.

Časopis p. Kalol. Duch. V. 4. 4
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4. Jerusalém.
()d Jana Nep. Hlawáče, faráře Wrokrauthkóho.

Slawné druhdy & nádherné toto město 31311—

10 zpočátku Jebus, :) když ge druhý král ži—
dowský Dawid wálečnau moci dobyl, nazwal
ge Jerusnlémem, což tolik gako sjdlu pokoge,
mčsfo bozj, Theopolis znamená. — Prorok Isaiáš
nazýwa ge Arielem (Isai. 29, I.) to gest— lwcm
(ol) i\ortitudinem et priucipatum), též ginak ——
Libánmn (Isai. 29 —-17.) a to proto, že ze dře
wa cedrowého bylo wystawčno, kteréž na wrchu
Lihňnn rostlo; a prorok Pzechiel gmenuge to mě—
sto (_)olilm, stan můg. Ezech. 23 — 4 et '22. —
Půwodni zakladatel města Jerusaléma byl kněz
Melchisedek. Král Dawid ge wýstawnostj i gi
nau okrasau znamenitě ozdobil, až pak ge král
Halomaun nesmirným nákladem slawně zwelebil.

Město Jerusmlém chowalo W sobě a Whmd—

])č swé Čtyry wrclly, z nichžto Moria kWýcbo—
du, Akra k západu, Sion k gihu & Bezetha k
seweru se pnul. \'Veškeré město takowau se
skwělo krásou &sláwau, že za Ozdohu a radost
celého swěta se drželo awychwalowalo. (Thren.
o. '2) — \'V průměru bylo dwě německé mile
(Hauhé (Joseph de hello jud. I, i.) a počítalo
sp, W něm přes sto & padesúte tisic obywa—
1elu. Dřiwe nežli Še w moc krále Dawida do—
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Smlo, neměli obywatelé geho ani důstatek žele—

z:: pro swau potřebu; Dawid wšak zanechal dě—
(lia-twjmsynu swému Salonlnunowi mnoho tisic
milionů na minci stříbrné. Důchod krále Šalo
mnnna byl mnohem bolmtšj; nelioř weda obchod
nu lodjch až do Opliiru , ziskal nesmírný poklad
n:) zlatě , stříbře & drahých kamenech. _ Mělf
40000 stági a tolikéž wozů, 12,000 stágj pro
gjzdné služebnictwo, 700 Wlastnjcli žen, a 300
ncwěstek. Po smrti Šalomaunowě rozdělilo se

dwnnáctero pokolení Israelských na dwě části, z
lllCllŽtOgedna půldewáta, druhá pak půltřetjho
pokoleni počítala, a tak národ židowský byl roz
(falslčn, a králowstwi gel'io rozděleno we dwě
provincie, z nicližto wětsj gmenowala se Israel,
druhá pak , menší, Juda. Ačkoli národ tento, od
gcdnoho kmene a praotce Abrahama pocházege,
knewnim takmčř swazkem byl spolčen, předce
potom po rozdělení swém mezi lidem Israelským &
Jndským neukogitedlná panowula nenáwist azášl;
ano i též strany nálioženslwi, kteréž před tím
celému národu bylo obecné & stegné, wznikl
rozdil weliký. Neboť w Sichem ;: Samúřj ctčn
byl buh Baal , a w Jerusalémč Bůh Adonai.
\l'lnstnj krále aproroky měloodděleni Israelské,a
iéž swé wlaslni odděleni Judské; obogi strana
neustále proti sobě nepřátelsky gednala, &us—la—
wlčnč proti sobě wálčila. Ono roztržení a stálá
neswornost zpusobily, že králowé Syršti, kteříž—
to \včtšj (le Asie sobě podmanili, i národ židow

* *



532 l'ogednňni

ský wálečnau zbrani přepadli a sobě podrobili.
»— Ze Samáři až do Jerusaléma počítalo se (lwa
dt,-et mil, a obě země spolu hraničily; protož
když nepřítel wtrlil do země gegich, snadno také
ge přemohl, zwláště an národ židowský mezi
sebau nepořádek Ir0pě a rozbrog weda, w swé
sjle liylrozdělen; za tan přičinau se také stalo,
že město Jerusalem od nepřátelského \vogska ča—
sto .l)le dobyto. Tak r. 835. před Kristem,
dobyl ge Hazael král Syrský, i od Razina roWněž
krále Syrského okolo r. 737. před Kristem, &
3263. od stwořeni swěta chekráte bylo obleže—
no.. Pod rI'eglatphalassarem přišlo do zagelj,
a konečně od Nalauchodonozora, krále Babylon
ského, po třikráte wydrancowúno :) p0pleněno
bylo. Sedeciáš král i ostatni obecný lid přewe—
den byl od Nalmchodonozora do Bnbylonn,lulež—
to po sedmdesáte let w zagelj trwal. Hradby mě—
sta kázal Nabuchodonozor rozkotati a město za

pálili , při kteréž smutné události chrám i ostat—
nj slawná staweni městská shořely. Gen některé
rodiny, kteréž se před okem nepřítele ukryli
mohly, zůstaly W Palestině, worbau dosti bjdnč
se žiwice.

Když pak perský král Cyrus pánem &swi—
tězitelem nad králowshvimBabylonskýmaAssyr—
ským se stal, propustil židy ze zngeti, a powo—
lenj gim dal, aby město Jerusalem Opět wystawě
li. VVšak nechtěli Wšickni židé do země kananeg—

ské se nawrátiti, nebot ljbilo se mnohým, genž w
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Babylonu zbolralli, tam déle zůstati, a Wýdělku i
požitku, kteréž gim hornaté okolí Cólesyrie a ti—
rodní břehowé řeky Eufrates poskytovali, na
pořád geště nžíwaii, ač neodpírali, swými pří——
spěwky k \'vystawění města Jernsaléma a chrámu
štědře napomáhali. Ostatním wšem, genž z krá—
lowstwí lrlabylonského se wyhosiili, nawrátil král
Cyrus zlaté a stříbrné nádobí, kteréž wzal Nabu—
CllOdOllOZOPzchrámu Jerusalémského; a oni pod
xpráwau wůdce swého Zorobabela do předešlých
mvýchkragin se nawrátiwše, počali i hned chrám
a pozdě—gipak pod Nehemiášem i město ze zříce—

nin stawčti. Od času zagetí BabyIOnského pod
wládau perskan, a podobně pod mocí Alexandra,
gakožto poddaní trwali. Po smrti Alexandra ži
dé w Jerusalémě bydlící přišli pod wládu králů
Syrských; ale WAlexandrii obcugící pod Wládu
králů Egyptských patřili. Za panowání Antiocha
nepokogní židé Opět se zbauřili, a protož nič-sto
Jerusalém znowa bylo wydrancowáno, a hradba
mésiská rozmetena. Po nčgakém čase wítězná
moc Římanů, takmčř po celém swětě se rozšířil—
_uíc,dosahowala až do kragin Syrských; :) tudíži
židé pod wládu římskan se dostali; neboť an Ří—
mané skoro odewšech králů malé Asie, polední
Afriky, a tří dílů kragin Ewropegských za sand—
ce :) pány uznáni byli, museli i také židé moci
gegich se podrobiti. Pompeíus byl od římského
senátu do Syrie odeslan, aby tam některé mezi
talnčvš'mi wládci wznikav'c' nesnázes ořádal ' že:: l cl ] 7
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ale Pompeíus od Ariqtolmla, genž lít'íll0\\'sl(é (].-*,

stognosti wJerusnlémč dosíci obmeýšlel, nuskoč—
ně byl podweden, zradu gelio tím pomstil, že
nřkteré židowské kněze dal ukřižowati, u isa—

mého Aristolmla na smrt odsmdil. Ačkoli puk
židé, častými :)mnohými neliodami nad míru zten
čeni, wustawičnégn takmčř otroctwí wězeli; před
ce proti pánům swým stále se liauřiti neustáli,
tudy přísnost Římanů na se popudiwše, ostrost
zbraně římské bolestně zakusili, :) od Krassa i
Kassia těžce byli potrestáni; ano, Metellus Sci
pio kázal syna Aristobnlowa, gménem Alexandra,
genž půwodem zbauření byl, \veřegně na kříž po—
wěsiti. Posléze za panowání Cš-isnra\l'elikého
židé Wpokog a mír dali se nkonegšeti, :) wláda—
řnm swým podrobeni zůstali. Když však lIero—
des, genž dlouhý čas Wzemi židowské byl čtwrt—
níkem (tetrarcliau), auplatkem od Antonina au—
Plné wládarstwí obdržel, zpěčowali se židéza krá—
le swého geg uznati, poněwzidž nepocházel z po
kolení Jakuliowa, nýbrž od Antipatra, rodcmldu
megskélio; ale práwě zté příčiny, že byl tak
měř cizinec, swčřil mu Antonin králowské důsto—

genstwí, aby tím spíše židy w pořádku a na uzdě
držel. Židé wšak Ilerodesn poslušni býti ne
chtíce, opět se lmui'iti počali. Protož Římané wog—
sko swé proti ním sliromaždili, kteréž silným au—
tukem na židy wraziwši, w nich krwawau poráž—
ku učinilo, město wyclrancowalo, a polilenilo. Na
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to předce Herodes we swém důstogenstwí se u—
držel, a stal se napotom, za panowání Augusta,
gedním zneymocněgších wládařů mezi králi A—
rubskými. Chtčge se židům zawděčiti, dal sta
wení městská, autokem nepřátelským pokažená,
opět oprawiti, a chrám nowau Pewnau zdí_obe
lmati.

Gméno a důstognost králowskau udělowali
ltímané zřídka, a gen některým národům ze zwlášt
ní milosti; aniž pak důslognost ta nebyla dědič—
ná, néhrž dle uznání a libosti římského senátu
gen na čas trwagící ; protož po smrti I'Ierodeso
wč provincie židowská pro swau odhognost (lo—
stala se pod zpráwu Syrského wládaře římského,
ačkoli gméno králowské obtížným peněžitým au—
plalkem brzo některému židu, brzo cizincům na
krátký čas se udělowalo, gakož se podařilo žido
wi Agrippowi, když císař Klaudius žezlo římské
w rukau měl. Dcera tohoto Agrippy, Berenice
nnzwaná, láskau křímskému císaři gatá, dala pří
činu k truchliwé zkáze města Jerusaléma. Když
totiž Opowážliwost židowská tak směle se roz
lmgnila, že na hrad1 Antoninský nazwaný, násilný
:mtok učinili, a ležící W něm strážní wogsko řím—
ské wyhnali, popudili na se zlost a kyselost teh
degšího císaře římského Nerona Augusta, genž
wůdce swého Vespasiana s welikým zhrogným
\vogskem proti židům na přísné gich potrestání
poslal. Že ale mezi tím Nero umřel ', a wole—

ný císař Vespasian w důležitých záležitostech do
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Itálie odebrati se musel, odewzdal nowý císař
zpráwu nad wogskem proti židům swému synu
Titowi, kterýž město Jerusalem ohlehne, wšecky
průchody zamezil, aby židům nižadné potrawy do
města dostati se nemohlo ; pak ze wšech stran do
města oheň házegc, i také skutečně roku 70. Po
Kristowě smrti dne 7. Září město Jerusalem do
byl, bez ušetření wšecky obywatcly pobil, málo
pozůstalých do otroctwí prodal, chrám i město
spálil, a nic gine'ho , leč smutné zříceniny toho—
to ondy tak slax-mého, bohatého, nádherného, :)
po celém swětě wyhlášeného města po neykrwa
Wčgším wítčzstwí zanechal. \V této tak nazwa
né židowské wálce sto tisíc židů dílem WJerusa—
lómě, dílem Wostatních židowských kraginalch hla—
dem, morem a mečem nepřátelským zahynulo, a
dewadesáte pět tisíc za otroky prodáno bylo. -—
Tak pošlo město mocné druhdy &neyweyš zna
menité, gehožto ohywatelé, lid od Boha wywole
ný, na Boha a geho napomínání nic nedhagíce,
náboženstwí se spustili, prost0pz'ušnost a nepra—
wost páchali, winu na winu, hřích na hřích wr—
šili, až sprawedliwan pokutu :) těžký trest roz—
hnčwaného Boha žalostně na sobě zakusili. Po

dlnuhém čase m?sto Jerusalém od císaře Adriana
poněkud Opět bylo wystawčno, wšalc častěgi za—
se popleněno. Od toho času národ židowský po
celém swč-tě gest: rozptylem , rezličným práwov
mocnostem poddaln, wšady newážen, ano opowr—
žen; &předcc posud gsau židé onoho blázniwé—
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110a klamuéhodomněnj, gakoby neywzácnčgšjm
&Bohu neymilegšjm národem byli. -

Za pauowánj římského císaře Adriána powstal
g:)lcýsižid gménem Kozba -—Barkozba, genž pod—
wodně za druhého Mogžiše se wydáwal. Ten
to odwážliwec swau hognau uadšenau Wýmluw—
nosti a smělau srdnatosti přiwábil a přitowary—
šil ksobě zponenáhla mnoho židů, genž pak pod—
wodnjka toho za prawého Mesiáše drželi. Toto
lwyno neboli lůza Wzrostla mnohem wíce, když
illubbi Akiba, muž učený, w Talmudu dobře
zběhlý, & w občanstwu wážený, s Kozbau se
salružil, a gemu k wywede'nj gebo aumyslu po—
sily (lodáwal, nebol oKozhowi Weřegnč we ško-
l;l(Íl1učil a wolal: Tento gest král Mesiáš! a
skutečně srdce židů tak mocně roznjtil, že Kozba
slul se welitelem nad mnoha tisíci mužů ozbro—
gcného wogska ze židowské obce sebraného, a
pod zpr—:'nwugeho se shromaždiwšjho. Užiwage
](ozba (lůstognosti králowské, \vywolil sobě sj
Glo swé W městě Byther. (Rabbi Abrah. Levita
in Caballa hist.) Od té doby náwodem Rabbiho
Alliby proměnil gméno swé WBarkozba, což to—
lik znamená, gako Syn, hwězrly, obracege na se
smysl slow proroka Balaama: „ergtle hwězda
z Jákuba, :) powstane prut z Israele, & potepe
wówody Moallské, ?) zhubi wšecky syny Setln“
(Num. 24 -- 17.) Tato powěst o Kozbowi,gako
přicházegjcjm Mesiáši, když se wůbec roznesla,
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chwátali židé ze Wšech kragin do města Byther,
aby se pod wogenský praporec Barkozby shromaž
dili, tak že geho zhrogné wogsko na dwakrát sto
tisíc statečných mužůw se počítalo. [ počalKozha
udatně proti Římanům wálčiti, a podařilo se mu
W hogi štastně, že dobyl mnohá místa a pewno—
sti W zemi zaslíbené, gež Římané obsazené _dr—

želi, kteříž před sílau Kozbowau na autěk se dá—
ti museli. Toto bezpráwí prowádčl Kozba až do
Panowání římského císaře Adríána, genž Bula,
wládaře nad zemí židowskau, wálečně proti ži—
dům wyslal , přikázaw mu , aby wšecky židy
bez milosti zahubil. Že Wšak Rufus moci židow—

ské dosti odolati nemohl, přikwapil sám císař s
welikým wogska počtem gemu ku pomoci, auči—
niw na město Byther silný autok, dobyl ge, a
wraziw do města, kázal wšecky obywately bez
rozdílu wčku a pohlawí napořád pohígeti asmr
titi. Toto wítězstwí učinilo pogednau sláwěa
Mesiášstwí konec; nebot rozhořčení Římané po—
tírali bez milosti židy mečem,že gich malý počet
na žiwu zůstal; ano, tato porážka, gak rabíni bágí,
byla tak weliká, že potůčkowé krwe až do moře
tekli, kteréž čtyry tisíce kroků odbogíštč wzdále—

*nobylo, a že woda u břehu krwí zbarwena byla.
(Lib. Eccha Rabbethi in C. 2. Thren. Jerem. vi—

de Thom. Maki.) Ostatní židé , kteří ostrosti
meče nepřátelského ušli , widauce se od Kozby
Podwedeni, zanewřelina Kozbu, a gsauce na ně
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110rozzuřeni, posud ho gmenugi: Barkozabh, či—
li BíllkUZil)l13h, to gest: syn lži a lstiwý ]VIe
síáš'. ——Okolo roku 1292 —- 1300 prý opět w

Persii giný opowážliwýžid, gménem Dawid Elroi,
powstal, kterýž za Mesiáše se wydáwage, znameni
tý počet wálečného lidu sebral, &králi Perskému
wognu wypowěděl, chtěge sobě cestu až do Jeru
sulémamečem prolclestiti. Lehkowčrnj židé prawi,
žetentýž Dawid Elroi byl znamenitý kauzedlnik, a
že před králem Perským podiwné wčci prowozo—
vel, o němž mnoho wyprawuge Rabbi Benjamin
itinerario , interprete Benedicto Aria Montano,
F01. 8? et BB.; wšak wyprawowáni to bágkami
znpáollá. —-—Iw pozdčgšjch časech mnozi gini
židé , zwláště w Polsku , W Itálii a w Turecku
ze Mesiáše wydáwati se pokusili, ale brzo W
podwodu swém dostižení gsauce, zaslaužilého
trestu došli. ——-Ač židé dosawáde příští zasli
])euého Mesiáše tauželmě čekagi, předce čas ge—

llO příchodu určití se ostýehagi, ano i každému,
kdoliy se opowážil čas příští Mesiášowa určiti,
těžkou kletbau hrozí, dle kteréž duše takowého
opowážliwce rozkotána býti má —-(quatere, quas—
snre , zerschellen.) Tract. Sanhed. C. 11. pag.97.

Před narozením Kristowým o příští i\íesiáše
židé ginak než nyni saudili, nebot Rabbi Elias měl
za to, že swět státi má 6000 let; dwa tisíce let
že má býti swét tahu, to gest pustý, bez zákona
božjho; dwa tisíce let thorach, pod zákonem bo—
zjm; a dwa tisjee let ieme Maschiach, po sku—
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tečněm příští Mesiáše. (Tract. Snnchedrin c. 11.)
Domniwali gsau se židé iehdáž dobře, že zaslíbe
ný Mesiáš po 4000 let od počátku neb slwořenj
swěta přigjti a gich z poroby gegieh wyswo—
boditi má. Že pak toho času skutečně za—
slibený Mesiáš w osobě Kristovvě se narodil a
přišel, podlé swčdectwi km?-hswatých nelze po
chybowati; gehožto wšak židé za prawélio a sku
tečného Mesiziše neuznáwali, pončwádž dle do
mněnj a očekáwánj gegich nepřišel gako mocný
swětský král, kterýž by ge zpoddanosti Římanů
])yl wyswobodil, a wlastnj mocnau swělskau
gim zprawil.

Ošemetná zchylralost židowských Babbian
wypzitrala podlé Talmudu některá znameni, kte
ráž prý brzké příští Mesiášowo zwčstowati magi,
(Lib. Abkas roohel per tot. de Messia. —-el Tal—
mud lil). Succos: cap. 11 et 12 consequenter.)—
Omrzelbych zagisté trpěliwého čtenáře, kdybych
wšecky tylo gegich matoniny wyprawowal, a pro
čež gediný toliko příklad uwedu, totiž: že Mesi—
áši také se ožení, mnoho žen za manželky we—
zme, z nicližto se mu narodí mnoho děti (mladých
Mesiášů), &že se dočká wnuků i prawnuků. (Glos—

sa Babbi Kinchi in Psal. 4-5 —- 10.) Sapienti
Pauca. -— ——

Než, wzdálili gsme se drobet od swého
předsewzeti; popatřme geštč maličko, gaký gest
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nynť-gš'j Jerusalém. Misto , powěst & gméno
geho posud pozůstáwá , truchliwá wšak gen
památka geho býwalosti , a ani slin přede—
sté slúwy. —— Od hory oliwetské z druhé

strany audolj Josafat , od západu k wýcho—
du , W nížině spatřuge se nyněgši Jerusalém
zdčnau hradbou obehnaný, na njžto zde onde nm—
Ió wjžky se nacházegi. Hora Sion, kteráž ond)r
\vstarém Jerusalémč městskou hradbau byla 0
hrazena, nyni gen po gedné straně kmčstu patři.
li západni straně, kde se k hoře Kalwarií táhne,
slogi domy a staweni zhusta podlé sebe; k gihu
wšak, kde cesta kúdoli Cedron cili, gsausamú pu—
stá mista w dlouhé Prostrannosti, a kde ondy str
mčl slawný chrám židowský, skwostný hrad An
toninůw, a gemu naproti hrad I—Ierodesůw, gen
některé turecké modlitebnice (mešity) se spa—
třugi. Domy a staweni wnynčgšjm Jerusulémě
podobagj se čtwerrohým náhrobkům, ani oken ani
komjnů nemagice, gežto co střetha krege budto
stropina rowná, anebo na oblauk klenutá; ano
zdá se, gakoby oko hledělo na pořadí po různu
w gukémsi osarnělém hřbitowě stogicich náhrob—
ků, :) gen zřjdka wypjnagjci se Wěže některých
chrámů křesíanských, & modlitebnic tureckých, &
slrmjcj wrchole cypřišowých a fjkowých stromů
připon'njnagj člowěku, že hledí na položení, kde
ondy nádherné město Jerusalém stálo. Ulice do—

sawúdnjho města gsau wehni úzké, nerowné, bez
dlažby, a noha, genž stále whlubokém pjsku neb
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křemeli se boří, umdléwá po každém kroku. Uz—
kost ulic působí, že gsau tmawé , a temnost tato
mnohem che se rozprostírá, že (lomy od getlné
strany k druhé buďto klenutjm , anebo plachtami
gsau Přikryty, pod nimiž bjtluj kramářowé swé
mnohem bjtluěgšj zboží na prodeg magi xv)—lože—
né, ustawičně semotamo se ohljžegjce, zdaliž se
cestau nebljžj turecký Katli, gemuž náleži práwo,
zwyloženého zboži, co se gemu ]jbj, za darmo
sobě wybrati. -- Obywatelé Jerusalémšti při
znáwagi se dilem k muhametlánskému nábožen—
stwi, dilem pomjchauě ku katolickému, řeckému,
armenskému, syrskému a koptickémukřestanstwj.
Koptowé, katolictj Í'iekowé a Armenowó scházegi
se k společné pobožnosti Wchrámu katolickém
Pod názwem: hrobu Swaíého, ;) za 10 musegi
znamenitau daň turecké Wládě odwádčti. —— U

hrobu božjho obětowati a mši swatau slaužitigeu
katolickému (luchowenstwu (lowoleno, ačkoli i
giuým sektám se nebrání, tamtéž swau pobožnost
wykonáwati. .Při tomto chrámu bydli mniširoz
ličného \vyznz'mjkřestanského, a katoljkůmzwlášt
Patří klaisterpod názwem: božského wykupítele;
a Wklášteře tom, ač Wlaslně mnichům náleži, genž
slugi: otcowé země swaté, a řeholi sw. Franti
ška zachowáwagi, přetlce mujchowé takměř wšech
národů se zdržugi. Zprziwce(Guardianhohoklá
štera gest spolu papežským komisařem po celé
turecké zemi, gehožto zwláštuj důstoguost w tom
záleží, že může řád sw. Hrobu udělowati.
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Celé město zdá se gako wymřelé; po ulicích
pnnuge stále smutná tichost a pustost, & Wuších
.sorozléhá ozwěna dusotu diwokých klysen, kte—
réž na vzdálené paušti se chowagi. Semotámo
skrze ulice gako stín plazi se zakuklený nádennjk,
skrýwage pod oděwem skrownau potrawu k swé
ohžiwě, a boge se, aby nebyl od tureckého wo—

gz'nkapřepad-nat & oblaupeu. Tamto wkautěko—
li řezník gehně, a wěšj ge na prodeg na rozwali—
ny sesuté zdi, a geho zewnitřni krwi skr0pené
\vzezřcnj činí ho podezřelým, gnkohy spíše člo
\věka, nežli gehně byl zabil. --- -— U prostřed
této pustoty slyšeti zpěw klášterních mnichů kře-—
slanských, gichžto náhožné chwnlozpěwy & žalmy
dnem i 11on hlučným hlasem k nebi wystupugí.
Nc gich nemůže odslrašiti, ani donutili, aby
swnté misto opustili; &byl i z rána od některé—
ln) tureckého důstOgnjka wydrancowáni a ohlau—
puni byli, předce Opět z wečera k modlitbě se
„házegi u hory Kalwárie, kdežto trpěl swěta
Spasitel. Z oči a z celého obljčege gegich gewi
sc gnkási swatá přjWětiwost :)srdečná upřímnost;
s milostnau dobročinnosti &s ochotnau laskawo
sti přigimagi každého pocestného cizince, kterýž
o noclech a ohčerstwenj žádá.—— Od tureckých
nkrutn'jků swéwolně na těle ztryzněnj :) poranění
pautnjkowé důwěrně se k těmto nábožným pau—
stcwnjkům utikagi, a oni rowněž gako ewangeli—
. . .. '. ' " . v - \ o . ' _(k) Snmantan ldSkaWeglch sc uglmague, pod 0
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chranu swau ge přigímagi. A co činj tyto mni
chy bezpečné? co gich před moci a nezhednostj
tureckau hágj? co ve před záSlj &kyselosti po—b

hanskau lJráan— nic giného, leč mílosrdnádo—
bročinnost gegichll — Skrowně a střédmě žiwi
gsauce na wšem sobě ugjmagj, aby gen nastřáda
li a uschránili peněžitých prostředků, nimižhy w
turecké otroctwi gaté křesiany wykaupili, a ze
žalostných, tjžjcich okowů na swobodu wypauta
li. Arabowé, Řekowé i křesťané rOzličnéhO wy—

znánj utikagj se pod ochranu několika mnichů,
kteříž sami w stálém nebezpečenstwiwězjce, pro
ti násilí turecké swéwolnosti se bránili wstawu
negsau.

Podlé hory Sienské žige skrowná osádka gi
ného národu, od ostatních tohoto města obywa-—
telů docela se dčlicj, a wůbec od každého opo
wržená. Spolčení audowé této osádky, ač pro
zármutek a stálé trápenj oči swé k zemi klopj,
předce sobě nestěžugi, ale trpí wolně wšelikau
lgřiwdu na přikoř sobě učiněnou; snáší trpěliwě
swéwolné rány & nátisky turecké zbugnosti, zhaw
weni gsauce wšeho práwa, aby u ředitelstwa zá
konu sprawedlnosti & zastání hledali mohli. U—
mře—liněkterý aud onoho nestastuého towaryš
stwa, gen u welikém strachu pokradmo gcho při
buznj se pokusí, mrtwolu býwalého Spoluauda swé
společnosti w audoli Josafat wstjnu chrámu Sa
lomaunowa pohřbiti. Přibytky této zarmaucené
osádky gsau bjdué chatrče, a žlwobytj gegich 0
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l'iywatelů geště mnohem bjdněgšj starý otec neb
giný kmet, drže w rukau knihu obsahu tagného,
uřj powyrostlau mládež čísti , a žákowé šetřjtu—
to knihu co swaté a wzácné dědictwj pro budau—
ci rodinu. A tato osádka gest potomstwo ono
ho ondy mocného národu židowského , genž
boliatstwjm oPlýwal , a \vywoleným národem
božím slaul. Nyněgši potomci weleslawného
druhdy národu Judského a Israelského gsau W té
samé zemi, kteráž předkům gegich byla ivlastni,
posud gako otroci a Opowrženi cizinci žiwi. U pro—
středstálého pronásledowánj a utiskowánj swé oči
kSionu truchliwě obracegice, a spatřugjce na hoře
nad sebau kříž, kterýž předkowé gegich zradně
:) zlostně k prolití neynewinněgši krwe wy—
zdwihli, očekáwagj dosawáde taužebně krále a
wykupitele swého , genž by ge z poroby ge—
gich wytrhl, a předešlau sláwu národu nawrá—
lil , marně se těšice , a omylně proroctwi
Isaiáše sobě wykládagice: „Polaatř na Sion město
slnwnosti naši, oči twé uzři Jerusalem, bydleni
bohaté , stánek, kterýž nikoli nebude moci pře-—
nesenl)ýti.“ (Isai. 33 _. 20.) _ ó! kyž gižge
duau hustá, oči gegich zastiragjcj rauška spadne,
aby prohljdli , a gasné swětlo spatřili!

Hora oliwetská půl hodiny, Bethania hodi
nu, a Jericho šest hodin wzdáli od Jerusaléma
lezi. Betlém , gehožto položení na skalnatém wr
chu, gest wes prostranná a lidnatá; taměgši pů—
da rodi hognost obilj, wjna, olege , fjků, a t. d.

Casopis p. Katol. Duch- V. 4. 5
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Pautnictwo a obchod s malými obrázky tomu
to mjstu působí &přináší (lobrau ohžiwu. Před
wsj stogi kostel, wystawený nad geskyni , w
njžto Bůhčlowěk, swčta Spasitel, se narodil.
Chrám ten mnohým bohatstwjm gest nadán. -
Nazaret gest též wes znamenitá, a leží po straně
njzkého wrchu , okolo něhož mnoho malých
kOPCů a pahrbků. Zwláštnj stawenj W té wsi
gest klášter katolický, gehožto kostel pro wnitř—
nj mramorowau ozdobu a mnoho krásných
malcl) gest mnohocenný. -— Sichem, nyni Na
.ljolos nazwané, šest mil od Jerusaléma wzdá—

lené, loži W úzkem údolí mezi wrchy Gar-izima
Ebak. Sekta samaritánská má zde swůg náho—
ženský zbor.
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5, Zdali slušný pohřeb zemřelých zbytečný „2

Za naších časů gewi se při mnohých přile
žitostech gakési newšjmánj těla lidského po smr—
ii, ano i gakési nim pohrdání. „Nechť si mne,“
slýcháwzl se řikati, „nechl si mne. až umru, zahra—
bugi, kde chtj a gak chti; nechi mne na smetiště
wyhodj, neb i psům sežrati dagi; mrtwý giž 0
ničem newjf“ Tato řeč zdá se tim podiwnčgšj,
:m powědomo, že obyčegně z ust těch wycházj,
kteří za žiwa skoro žádné giné starosti nemagí,
krom starosti o tělo, a žádné giné služby horli—
wčgi nekonagi, krom služby přemilému tělu swé
mu. \Yšak když u swětla řeč ta bedliwčgi se
powáži, shledáwá se, že práwě w nadřečené
starosti a službě té se zakládá, a z ni wyniká.
Nebol tělesné požjwánj pokládá se za gedinau
blaženost; když tedy té smrt konec učiní , zdaž
diwno, že se nz'nstroggegj , co nepotřebný 5 po
hrdáním odhodí ?

Potworné toto smeyšlenj zplodili nenábožnj
časowé naši , a i mnohý lepšího duchu a citu nim
nakažen gest. Gindy nebylo tak. Giž staří po—
hanštj národowé, ačkoli neměli prawého pozná
ni Boha, uctiwě se chowali k zemřelým swým.
Egyptčané draze a pracně balsamowali těla gegich,
by ge dlauhý čas k swé potěše zachowali, tak
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inašjm časům po tolika 1isjcjcli letech dostá—
Wá se s podiwenjm spatřowali dobře zachowané
mumie tyto. Řjmané pálili mrtwá těla milých
swýcli, :) popel gegith W skwostných nádobách
welmi uciiwč cliowali, postawiwše gim slawné
náhrobky podlé silnic, aby okolo gdaqu na ně
se npamatowali. Ačkoli způsob tento, chowali
oslalky zemřelých, nikoli chwalitelmýneni; přede
na še'trnosli a ucliwosti k nim se zakládal, aijm
méně národu tomu ho wyieykali můžeme, kterýž
swčila Božího zgeweni zbawen byl. Uctiwost k
zemřelým gewj se až podnes u wšech wzdčlančg—
šich, &na wčtšim djle i u diwokýcli národů po
hanských. Cliinezowé poliřebugi slawně ičlage
gicll , :) mnerikánšii diwochowé takowau wážno
sij k nim pogati gsau, že stěhugice se w giné
kraginy , kosti gegich uctiwě swázané , co drahé
dědicth s sebau nesau. To Wše gest důkazem,
že přirozený, ne Wšak gako u nás gistými filo
sofickými domněnkami pokažený cit uciiwost k
zemřelým wnuká.

Ale utěšeně a líbezné před oči se nám iepr
wa stawi pocbowáwánj mrtwých mezi ctiteliBo
ba pmwého, gic-hžto duch wyšš'im zgewenim o—
swěllen byl. Gak wážný &čestný tobyl způsob,
kterýmž Arciotcowé do země kladli zemřelé swé!
Abraham, Pln neyautlegši péče Opohřeb manžele
ky swé Sáry, snažně prosil a gednal o to s oby
wateli země Chananegské, by mu prodali mislok
slušnému pochowánj těla gegjho. I prodali mu
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geskyui (lwogitau, za kterauž gim čtyři sta lotu
slřjbra orlwážil, a Wkteréž poctiwě pochowal tě
lo manželky swé, učiniw zgeskynč té pohřební
misto sobě a rodu swému. Tam pohřbeni gsau
potom Abrahrml a Isák smanželkau swau Rebe—
kuu; tam žádal pohřben býti Jákob, umiragc w
zemi Egyptské; a syuowé geho pochowali ho tam
swelikuu nábožnostj :) uctiwostj.

Potomci Abrahamowi, přebýwagice W zemi
z:.slibené, mazali těla mrtwých drahými mastmi,
obkládali ge wonuým kořením a pochowúwalige
neyrmlěgi podlé silnic, na přiwršjch a i Wzahra—
duch, aby ge tim che W paměti měli. Josef z
Arimatie měl připraweuý hrob pro sebe Wzahra—
(lčswé, wytesaný we skále, kamž potom tělo Kri—
sta Ježjse položil.

Slušného pohřbu zbawenu býti, bylo lidu
lložjmu welikým trestem, kterýmž gim Bůh sám
skrze Proroky hrozival; tak gako opět mrtwé u—
(tliwě pochowati, za skutek lásky, za skuth mi—
losrtluý počteno bylo. Skrze proroka Jeremiáše
hrozi Bůh králům Jutlským, gegichknížatům,kuč
žim, falešným prorokům a obywotelům Jerusalem—
ským za to, že se rnotllúrstwi, a wšelikých nepra—

wosli dopustili, že budau wywrženy kosti gegieh
z hrobů, a rozmetány pod širým nebem, a že bu—
dou co huůg po swrchku zen-ně. Skrze téhož Pro—
roka přetlpowjtlti Bůh králi Joakymowi, že za trest
pro swé neprawosti nikoli pohřbu netlogtle, ale
že gako howatlo za brány Jerusalémské wywržeu
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bude. —— Za skutek milosrdný, prawili gsme,
„. .: ' \l ! " . rl_ 1pocltalo se SthllC poc lowawmn mrhqc1. To

Widime z gednáni a zpřjbčhu Tobiášowa. Swa—
tý muž ten, gsa w zngeti Assyrském, i proti zá—
powědi taměgšiho nelidského krále, a snebezpe
čenstwjm na hrdle za to trestánu býti, pochowáwal
. . v . . v ,
1 W110c1,kdyz gmsz nemohl, pootlwe mrtwe, kte
réž ukrutnjk ten zabpi, :) na ulice wylioditi roz—
kázal. A když mu přátelé Wtom zbraíiowali, wy—

gádřil gim, že nemdme dobrých skuikíi činiti pro
odplatu časnnu, aneb dáti se časnau strasti od nich
odstrašiti, ale odplata za to že w nebi bude. Ta
ké W slowjeh Anděla Punfaele, kterýž w lidském
způsobu k Tobiášowi přišed, uzdruwil ho od sle
poty, kterauž od Boha nawštiwen byl, pocllowá

, . / . / .
wan) mrtwych mez1 dobryml skutky gebo se po
čiiá. „Když gsi, dj Anděl, se modljwnl s pláčem,
a pochowáwaL mrtwé, a nechůwals oběda swé
ho, a mrtwé ukrýwnl gsi přes den w domě swém,
a wnoci gsi pochowáwal ge, __qai'gsem obětowal

' ITI " . V.. l o [modlitby tue Panu , — &Pl ]gemny gel lileohuJ
Zwlášl ucliwě a staroslliwě pochowáwali

křesíané, hned od počátku cirkwe, mrtwé swé.
Přede wšjm ge čistň a poctiwč umyli, potom won
nými mnstmi dobře natřeli, a drahým kmentema
lledbáwnými rauchami obwinuli, neb i wskwosh
ný, slawný oděw oblékli. Tak připrawené a 0—
zdobené položili na slušné misto, bdjce (\ trwa—
g]ce při nich po tři dni se modlili. Teď ge teprwa
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nos-sli(lo hrobu, prowázegíce ge swoskmvýmiroz—
žatýn'ti swíoomi & pochodnčmi, :) zpíwagíce žal—
my, :) giné nábožné zpčwy k poctě a chwále Bo—

a k w gádření swé naděge o budaucím'zmrt
wých wstání. Po pohřbu se konaly geště mo
dlitby za ně, obětowala se neyswětěgší oběť no—
wozz'ulgonní,a častowali se chudí, neb se gim hog—
nó almužny udělowaly. Každý den se na ně pa—
matowalo při mši swatč, a w roce se zwlášt ob—
nowowala památka gegich, což se rok do roka o—

pčlowalo. K uctění a zachowání gegich památky
pochowáwaly se také často snimi wšeliké wěci,
gakož známky gegich stawu a důstognosti, ná—
stroge, kterýmiž umučení byli, láhwičky neb hau—
by naplněné gegich krwí, Spisy o gegich umuče—
ní, gegich náhrobní nápisy, neb aspoň gcgich gmé
na, pamětní peníze, ratolesti z bobkowého neb gi—
nčho wždy zeleného stromu, kříže, i také SW. E—
wangelinm. Tělo se kladlo do hrobu na hřbet,
obrácené twáří proti wý'chodu slunce. VVizFleu—
ry Mocurs (les Chrétiens.

Swatí byli hned prwním křestanům zwláší
ostatltowé mučedlníků, lcteřížto pro wíru Kristo—
\vu utrx'upenigsau. I snebezpečenstwím žiwota
snažili se těl, kostí neb i, když upáleni byli, gen
Impele gegich (lostihnauti, a uctiwě pochowati.
lřokawád pronásledowání trwalo, pochowáwali
často wpodzemních prúchodech, kdežto se také
l, modlitbě, kposlauchání slowa Božího , a k sla—
\vení tagemstwí Božích schzizíwali. VVpokogných
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ale časích kladla se neywíce těla okolo kostela,
za městem nad hrobem některého swatého mu—

čedlníka wystaweného.
Swé uctiwosti k tělům lidským dokazowali

křeslané také tím, že netoliko zemřelé křeslany,
ale i pohany, Opuštěné od swých , '1w čas moru
počestuě pochowáwali, nedawše se ani smrtí od—
strašiti, kterauž welmi mnozí z nich z nakažení
wzali.

Ano, slušný pohřeb zemřelých pokládali kře
slaué po wšecky časy za swatau povs'mnost swau,
a za skutek milosrdný, za skutek lásky. Za pr—
wních časů byl dokonce řeholní spolek mužů u—
stanowen :) zřízen, kteřížto magíce péči o slušné
pochowáwání mrtwýeh, nosili ge do hrobu, a pa—
tříce kstawu duchownímu, miloslí křestanských
císařů od weřegnýeh powinností :) platů oswobo—
zeni byli. -— Mělit gsau křestaué slowa Ježíšo—
Wapřed sebau, gežto Marii, sestru Lazarowu chwá
lil, že pomazawši drahau mastí těla geho, to k
geho pohřbu učinila. Měli před sebau, řízením
Božím od Josefa &Nikodéma co neyuctiwěgiuči—

němý pohřeb Ježíšůw. VVědělilgsau, čehož nyní
mnozí newčdí, že gest rozdíl mezi tělem člowěka
:) tělem howada; wěděli s apoštolem Pawlem, že
tělo člowčka gest obydlím, příbytkem, chrámem
Ducha swatého; že gest obydlím, příbytkem du

nesmrtedlué, stwořené kobrazu Božímu,krwí
\vtřleného Boha wykaupené, a křtem sw., a o
slatuími swátoslmi poswčcené; wčdčli, že Syn
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Boží poctil tělo lidské , a gako Božstwi aučastné
učinil, an ge sám na sebe přigal, a nás audy
swého těla učinil; wěděli, že tělo to gako sjmě
do země se sege, gežto opět někdy w způsobu
duchownjm wzroste, t. g. že od Boha někdy Opět
k žiwotu wzkřjšeno, s duši spogeno, do nebe
powýšeno, a patřenj na Boha , a sláwy Boži na
wčky s duši aučastno učiněno bude: že tedy gest
šelrnosti a počestného pohřbeni hodno , a že
wšecka gemu činěné pocta na duši nesmrtedlnau,
kteráž přebýwala w něm, a ina Boha samého,
geho stwořitele , se wztahuge; gako opět činěné
mu potupa též na duši a na Boha směřuge.

VVúllecčiněné zemřelým pocta gest wýlew
wíry W nesmrtedlnost duše, we wzkřišeni zmrt—
wých, a w žiwot lmdauci , w žiwot wččný; wý—
lew spolu lásky a wděčnosti k zemřelým. Mů—
žmneřse tedy wšim práwem těch , kteři odpíra

zemřelýmpočestnéhopohřbu, tázati, zdali tu
wiru , tu lásku a wděčnost magi, aneb gsauli si
gjpowčdomi? Sotwa budau toho (loswědčitimoci.

A zdaž neni spolu užitečné, když se neza—
pomene tak brzy na zemřelé, a když možno
gest, gill čas po čase k hrohům gegich, tam roz—
gimánim wzbuzowati w srdci city Wděčné a nal—
l)ožné, a spasitetllná naučení bráti s sebau (lo ži
wota wezdegšjho , lehkomyslnosti & pokušení
plného? Lépe gest, (li Kazatel VII, 3., gjti do
domu pláče (nad mrtwými), nežli do domu
lzmlrwvánj; proto že se w onom připomjná
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konec wšech lidi, a kdo gest geštč plný ží
wobylj, ro:.gjmcž, co ho někdy“samého potká.
Ano, pohřební slawnost, smutek, památka wey—
ročnj , wubec obřady , kteréžto shromažd'ugj děti
kn pohřbu oteown, \t'zbuzugj W nich netoliko
spasitedlné rozgjmáni, ale i k tomu gich ponau—
kngj, aby W uctiwosti mčly gebo posledni wůli,
gebo otcowská nnwrženi a napomjnánj, a geho
dobré příklady. Zz'trmutek Wáže srdce k srdci
mnohem mocnčgi, než radost a weselj. Což Wi
dčti gest zwláši u lidu sprostčgšjbo, &u Wšech
těch, kteřj wěrně ostřjhagj starobylých, chwa—
]itebných obyčegů.

A neslaužj to také pozůstalým k potěše,
když si dOswčdčili mohau, že swým milým po—
sledni lásku, posledni čest & služnu prokázali,
kterouž gim geště prokázati mohli? když \\idj, že
an mnozi gim s nimi tu lásku , čest & službu
prokazugi, také gim (pozůstalým) k pomoci la
skawě náchylní budau? Aneb negsau zemřelé
mu ty modlitby :] oběti mše swaté, kteréž se při
3 po pohřbu za duši gebo konngj, nic platné?
My kntoličtj křesiané wěřjme aspoň w obcowáni
swatých, a w platnost modliteb za mrtwé. Když
tedy ctný pohřeb neprospěge tělu, prospěge za—
gisté duši.

Gestliže toho wšeho nepřátelé počestných
pohřbů newědj , mčlitby aspoň Wčdčti , gak pro
spěšné gest weřegné a poctiwé pochowáwánj mrt—
wých toneryšstwu lidskému. Neboi kdyby kaž—
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dému swobodno bylo, učiniti s mrtwým tělem,
coby se mu libilo, bud' ge o saukromnosti za—
hraba'ti, aneb někam wyhoditi; gaký, zdmwi &
žiwotu lidskému záhubný puch musilby tu,zwlášl'
Wteplých zemich, aneb času letniho powstati?
Zagisléby gedna morowá rána druhau stíhala. A
w gakém nebezpečenstwi bylby také žiwot lid—
ský z strany tagných wražedlnjků, anby zloči—
nec takowý spáchanau wraždulehko ukrýti mohl?
„lk zamezení takowých zločinů slauži weřegný,
s zwláštnj slawnosti a s zwláštnimi obřady ko—
nnný pohřeb, an tu smrt každého zgewná, a
weřegně známa se činí.

Ze wšeho tedy wypleywá, že slušný, po—
čestný pohřeb zemřelých w gakémsi wnitřnim
přirozeném puzení, a zwlášl wneomylných praw—
dz'mh swatého zgeweného náboženstwi se zaklá—
dá; že gest weřegné wyznánjwjry W tyto Božské
prawdy; že může slaužiti a slaužj k mrawnému
Wzdělainjlidskému ; že gest prospěšný zemřelým,
n potěšitedlný pozůstalým, a že i mnohému zlé—»
mu, kteréžby společnost lidskau hubilo , mocně
překáží, aneb ge odstraňuge: že tedy nikoli
zbytečný, ale dobrý a chwalitebný gest. A kdo
hanj pohřby počestné, aneb gim odp'jrá, kterak
chce ten člowěkem W společnosti na mrawnjzá—
kony upiaté, neb dokonce křesianem slauti?

Ale k čemu, prý, ty autraty? Tot gsau pe“
nize wyhozeny; zdažby se nemohly radí—gichu
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dým dáti, aneb !( něčemu ginému dobrému obrá—
titi ? —- Slušným, počestným pohřbem nerozumi
se příliš skwostný, a s welikými autratami spo—
gený. Nebotpohřbu,kterýž che z peychy a nád
hernosti, než zuctiwosti a lásky kmrtwým Je
Jevge,a kterýž n.an pozůstalosti zemřelého, aneb
gmčnj přjbuzných přimčřen, nikoli neschwa
lugeme. Ten townčž tak zawrženi hoden gest,
gako skrblý pohřeb. \'Všecko má swé meze a
způsoby. Žeby ale obrácené na slušný pohřeb
penize wyhozený byly, nemůžeme rozuměti. Ne—
bot widěli gsme, že počestný pohřeb mnohoná
sobně prospěšný gest; penize tedy na wěc pro
spěšnau, užitečnau obrácené nikoli negsau wyho—
zeny. —- Oprawdowě pak chudým almužnu, po
moci udělowati, gest wěc welmi dobrá, & nábo
ženstwim Kristowým přikázaná. Ale zdaž nepa
třj také, zwlášt wkragi, obyčegně ti mezi chudé,
kterýmž se z pohřbu něgakého zisku dostane ? Du—
chowni gest často skutečně chudý; a být nebyl,
zdaž neni poukázán, by, kdo chrámu slouží, i od
chrámu žiw byl? a zdaž nepřichází to, co dobré
mu duchownjmu přes počestnnu wyžiwu wybey
\vá, Opět oprawdowč chudým? Zdaž důchody
kostelů, na přjgmu zpohřbu zčásti weliké zelo-
žené, křes'lanuonáboženstwi starostliwému mohau
býti lhostegné? Zdaž učitel tak bohatý býwá, aby
se mu ten přispěwek k ulewenj geho obyčegné
bídy ožiwati, nebo tak wobci zbytečný, aby se
mu směle odegmauti mohl ? Zdaž gsau druzi, genž
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při chrámu, a také při pohřbu posluhugj, možní,
bohatí lidé? zdaž neni slušno, by i řemeslník ně—
gnkého weydč-lku došel ? a tak se geho zchudnu
ij nadešlo? zdaž se nemůže a nemá také při slu
Šudm pohřbu na tak nazwané chudé pamatowati?
Gindy strog'di křestané Počestně pohřby, a přede
goště také chudým almužnu udělowali. \'Však
práwě ti, kteří na chudé odkazugi, gim ani hali—
ře nedagi; pod záminkau, žeby lépe bylo, chu-—
dým přispčti, hledi toliko swůg měšec naplniti,
neb tělesným žádostem hognau wnadu slrogiti;to
gsou, gak se přečasto spisowatel tohoto přeswěd—
čil, gegich chudj, a gegích dobřj skutkowéjl
Když Maria pomazala drahau masti hlawy &noh
Ježíšowých, Jidáš také prawil. „K čemu tato
ztráta? Zdaž nemohla mast tato prodána býti za
tři sta peněz, & dáno býti chudým ?“ 'To pak ne—
řekl, žeby měl Péči o chudé, ale že zlodčg byl, &
měšec mage, to což dáwáno bylo, nosil.
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(s, Kateehcsj () pozdrawenj andeiském,

Od Vincencia Zahradníka, faráře liřešickéllo.

Předoznámenj.

Katechesi se wedlé zdání mého od kázani
znamenitě neděli, a gakož kázanj gistč neni do
bré, nemůž—lise, zwláštč prostředkem dotazo
wánj, w kalechisacj proměnili: tak ikatechesj
gistč gest chybná, nemůželi se z ni, pauhým toli—
ko proměněnim katechetické formy, učiniti dobré
kázani. Katechela, tak gako kazatel, mluwi 0
gedné neb o několika náboženských prawd, a
sice gasnč, din-vodné, genmč, pohnutliwč a tak,
aby si posluchatelé hlawni wčci mluwenj geho
dobře pamatowali , a obrátili na smeyslenj a ge—
dnúnj swé. Má tolikéž katechesj , tak gako ká—
zani, swůg úwod neb přistup, swé rozwrženi W
částky, swůg záwčrek , neb pí'jležité skonáni.
Katechesj se od kázani čelně a podstatně dčlj a
rozeznáwá tim, že katecheta nemlnwj wgednom
kuse a nepřetrženč, nýbrž i přihodnó otázky na
děti podáwá. Záměr a konec těchto otázek ge
ho gest, aby některé hlawnčgsi wtf-ci djtkám w

pamět wtiskl, pozornost gegich wzbnzowal,zda-—
li Wšemu porozumčli se přeswčdčil, a posléze
z prawd, dětem giž známých , ginč neznámé
prawdy, zawiracim způsobem mluweni, wywo
zowal. W poslednim tomto způsobu dotazowá
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uj weškera sokratika slogj, kteréž ale negeden
katecheta welmi neprozřetedlnč užiwá. Mnohý
totiž nic wlastnč sám newypowjdá a neučí, nic
newyprawuge, nic prodleněgšjm, nepřetrženým
mluwenjm djtkám na srdce neklade , nýbrž usta—
Wicně se wyptáwz'l, & aby dčti ustawičně odpo—
widati mohly, ptá se na maličkosti, ptá se na
wšednj wěci, ptá se bez maudré příčiny, ptá se
tak, že celá gehokatechesi, tak gako \vlažnáwo—
da, nechutenstwi zlmzuge. Nehudiž katechesi
nepřetržené, W gednom hěhu plynaqu mluweni,
uehudiž ale také w nepřehledný, studený řetěz
samých otázek a odpowědj gako přesekána. Kau
techeta wždy wíce mluw, než děti, a tu, kde
se něco w celosli ditkám předložiti má , kde ka—
techeta hl .nvnj některé wčci w krátká, gádrna &
mocná slowa potáhnauti může, kde se prawda
nčgakú ze žádné giné známé prawdy wywinauti
nedal, anebo kde se k srdci mluwiti má, žádné

otázky mista neměgte. Podáwám tuto příklad
katechetického wyučowánj podlé rozumu a smy—
slu swého, kterýž přigdeli whod, do každého
Bohdal swazku časopisu našeho gednu katechesi
wyhotmvjm. Posléz budiž Připomenuto, že pro
ukrúcenj řeči aušetřeni mista děckých odpowědj,
anyt bez. toho známy gsau, mlčenjm pOInjgim.

U w 0 d.

Maria panna W samotném pokogiku swém
průwč bohomyslným rozgjmánjm se objrala, an k
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nj nenadále přistaupil anděl Boží. Wite-li, děti,
gak se anděl tento gmenowal? Ano, Gabriel to
byl. kníže andělů, wpřigemné,wážué postawě člo
Wěka. Gakými slowy nebeský posel Marii po—
zdrawil? Tak promluwil wyslanec Boží k swaté,
newinné panně; ona se ho ale ulekla, a nemohla

pochopiti, coby to pozdraweni znamenalo; ne—
mohla pochopiti, gakby byla plnau milosti, a'po
žehnanau mezi ženami. Tu gi anděl zwěstowal
radu &uloženi Neywyššiho. Co gianděl zwěsto
wal? Koho měla moci Ducha swatého počjli a
poradili? Oznámill gi spolu posel Boží, žeiAl'z'
běla, příbuzná gegi, Wstarém, sešléln wěku sy
náčka počala. I odewzdala se Maria pokorně a
důwěrně Wuloženi Boží. W gaká slowa při tom
k poslu Božímu promluwila? Na la slowa se wrá
til Gabriel do nebe, Maria ale působením Ducha
swatého počala w panenském “z'iwotěswém člo
wěka, s kterýmž se spolčil a sgednotil Bůh.

Bylo—li slýcháno, co se Marii přihodilo? Ne—
bylo- li to weliké tagemstwi? Mohla-li o tom ml—
četi? Pokud nemohlo pokogno býti srdce gegi?
Ake komu se měla obrátili, komu swěíiti? K
Alžbětě. Kdo na Alžbětu gako prstem ukázal?
Ke komu sám anděl Gabriel Marii pannu odeslal ?
Koho tedy šla nawštiwit Maria? Spěchala swatá
panna přes kopce, hory a doly do města, w kte
rémž zůstáwala Wčrná,upřj1nná, pobožná teta ge
gi Alžběta. Pozdrawila Maria Alžbětu,ta ale sot—

wa spatřila milostnau, kwetaucj pannu, sotwa u
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slyšela libý hlas a rozkošné lpozdrawenj gegi, an
hned na místě oschenjm Ducha swatého pozna—
la, že Maria gest wywolenau rodičkau pána pánu.
Mocné se pohnul weškereu žiwot gegi, a powým
šeným hlasem zwolala : Tys požehnání) mezi že—
nami, a požehnán gest plod ži-wota twéllo Ježiš!

Gali promlawil anděl l;Marii? Gak Alžběta
vysokým hlasem zwolala? Kdy pak my to slowa
nndčlská &slowa Alžbětinabéřeme wusta swá? Ii

těmto pak slowům přidáwáme Prositebná slowa,
kterýmž nás cjrkew swa'tá naučila. Gak zni slo—
wa tato? Powězte mi nyni celé pozdrawenj all—=
důlslté? Koho modlithau tauto ctíme a slawime?
\'tčžtež wšak, milé dítky, že se tato modlitba lo—
hko tehdáž libi weleslawné Marii panně, a že to—
liltO tehdáž aučinliwč za nás to Boha prosí, když

sr0zumem řikáme a srozwahau. Gal: máme
;kati pozdraweni andělské? Pozdrawenj andělské

traltkťtřsice gest modlitba, ale gádrná a mocná.

[];l Wúm gi nyni wyložim. Gakau modlitbu Wám
itynj wyswčtlowati lmdul.J Dřiwe mluwiti buduo
ž-LlOWiCll,gimiž Maria od anděla a od Alžběty po—

:;drawena byla , pal; potom o pobožné žádosti,
L.?eraužMarii, té swaté panně, matce a paní dů
x'.Í'-mčpředkládáme.

L D i 1.

Gal; zni prwnj polowice té překrásné mo
llitby, kterauž ctíme Maríipannu? „Zdr'áwa bud'
llaría, milosti plná, Pán s tebau, poželmáítasme—

ČaSnpis p. Katol. Duch. V. %. G
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zi ženami, a požehnán plod žiwota twého,Ježiš.“
1. Gak počátečněwoláme k Marii? Zdráma

bud' Aííaria ! Obličeg Marie panny byl čisté zr—
cadlo newinné, předobré duše. A koho měl do—
stati swět zrnky gegj? Co tedy cjtil andčl'Ga—
briel, mage před sebau tu swatoswatau pannu?
Ano—radowalt se posel Boží, a na gewo dz'nW'age
radost swau, řekl: Zdráwa bud' Maria. Tato slo

wa geho gsau slowa radosti a potěšení. Coimy
můžeme, & máme cjtili, když na Marii myslíme?
ZMarie panny se raduge nebe i země. Col:
nám přichúzj skrze Ježiš—fe? Co nám gest skrze

nčg po smrti, odewřeno? Kdo námale Ježíše Kri—
sta porodil? Maria tedy gest Přičinau radosti
naši. A či medle krailownau gest Maria? Nad
koho gest w nebi powýšena? A zdaliž nás iw
nebeské sláwě swé miluge? Miluget nás Maria,

a podlé weliké moci, od Boha přigaté, horliwě
wygednáwá dobré naše. Co tedy Cititi musi srd—
ce naše při každém na Marii pomyšlení? Kdo
zná Marii, zná syna gegjho, zná gegj welikau
moc, sláwu &důstognost w nebesích.“ s radostí

na ni myslj , s radostí o n] mluwj, &radostně gi
s andělem pozdrawuge, řka: Zdráwa, tisíckrát
bud'zdráwa Maria! — Buďte, milé djtky, žiwy
tak, aby i na wás každý s radostí zpomjnal, s
potěšením o wás mluwil, a s upřjmau srdečno—
sti wás pozdrawowal.

2. Zdráwa bud' Maria , řekl anděl , a hned

doložil i příčinu radostného pozdrawenj toho. Co
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Iotiž řekl? iudas—ti plná. Bicí chtěl těmito slo
wy: „Na tobě má Bůh obzwláštnj zalibenj swé;
přehoguč obohatil duši twau; dal tobě wšecko,
co krášlí & šlechtí člowčka.“ Prawdu powěděl
posel Boží, žel Maria gest plna milosti. I bez
gebo swědectwi se každý snadno domyslitimůze,
že Maria přehogně darů přigala z ruky Boží, aže
gest wšeho milowánj hodna. -—-—Čj matkau byla
Marie? Gakého krále swětu porodila? syn
byl syn gegi? Co z toho uzawřiti můžeme? Nad
lxieré (lcery lidské Bůh rodičku spasitele swěta
wyznameuel? Dal-li gi méně čili wíce milosti,
darů &dokonalosti těla a duše, nežli wšem giným
nmtkám? W skutku, milé (ljtlcy, Bůh by byl
nebyl Bohem llCSlellčCllě mocným & moudrým,
kdyby byl wšech darů a milosti swých na Ma
rii newylil. Mělal Maria andělskau duši W těle
bez wmly a poskwrny. Gakau duši měla Maria?
',l gakěm těle měla tuto andělskau duši? Giui
l'ulé přinúšegj na swčt owoce hříchu prwotnjch
rodičů. Duše gegich hned při gegich pečeti
:cwlalštuj má uullobu, ueduh & křehkost. 0 po—
řvn Marie panny nás ale cirkew swatú něco ob—

:n-vla'nštujhowěřiti učí. Gali byla Maria od Anny,
swnté matky swé, počata? Ano, početjgegjby
10 bez hříchu , & protož giž W žiwotě matky swé
zwlášlni dokonalosti a moci těla a duše od Boha
dostala. Marii Bůh před wčky za dceru swau
\vywolil, a giž gi nadto pro giué lidi milowal.
Z guké ale giné příčiny Bůh Marii nade wšecky

!. L'
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Panny a malky milowali musil ? Co se nalézalo
na Marii, coby se Bohu bylo nelibilo ? Co kaž—

dý moudrý a dobrý člowčk měl z Moric, když
se gi znáti naučil? \V prawé prawdě, bez. sr—
dečné radosti a bez zwlúštuj libosti žádný na pře—
milosluau Marii pannu hleděli nemohl. Malíř—o—
Wé ncyraděgi Marii wyobrazugj. Ale žádný obraz
gegi není tak umele, wtipnč & řemeslně způso—
ben, by \veškerau milostnost gegi plně a cele
ukazowal. Zdráwa bud' Maria, plna milosti !—
Co se wám zdá , milé děti, zdaliž gsme my plni
milosti Božích? Kdo ale z nás gest bez milosli?
Od koho každý z nás přigal zwlástnj dar; ami—
losti? Může—Ii člowčk Winu liřjcbů swých při—

pisowati Bohu ? Mnoho—li milosti Bůh gislč kaz—
dému člowčku uděluge? Ano Bůh každémulo
lil: dáwá milosti , by bez hříchu žiw býti mohl.
Užiweyme gen s \Vdňčuosij těch daru , kterýchž
nám udělil Bůh. 'Užjweyme milosti Boží tak,
aby na nás Bůh s potěšením hleděl s wysokého
nebo swého, a aby nás milowal gak on, taki
každý člowčk, kterýž. se nás znáti naučll.

3. Powězle mi, dílky, co dále řekl anděl,
když powčděl, žeby Maria byla plnou milosti ?
Tak i my wolámc: „Pán, s tebau; wšemohauci
Bůh s tebau gest, Maria; s tebau byl, pokud
gsi žiwn byla na zemi; přcbýwnl w srdci lwém,
:) dáwal ti pokog, útěchu a radost; Wšemu, což
gsi brala před sebe, dziwal žádaný prospěch;
byl s tebau Bůh na zemi, &nyni gest s tebau na
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nebi.“ Kdo gest &byl s Marií? Ským byl Bůh
zde, a 5 kým gest nyní na nebi ? Nebudiž nám
tllWllO, že Bůh byl a gest s Marií. Cí příbyt—
kem gest čisté, newinnó srdce &' Kdo gest tu
obzwláštnč přítomen, kde gest nelíčenz'n pobož—
nost, a prawá dobrota? Komu Bůh obzwláštně
žehná a pomáhá? .U koho Mariu uslawičně
myslí swnu byla ? (lo Mariu Wždy činila? S
\vůlí wůle wždy byla sgednocena? Kdote—
dy ustawičnč byl s ní? A kde nyní gest Bůh s
.ilI:n*ií? -— Pra'nvč se modlíme, dítky, ,že Bůh

vždy byl s Marií tak, gako nyní s ní gest" W
blahoslaweném sídle nebeském. Pamatugme wšak
pri tom, že i s námi chce býti Bůh, a wždy
gest llotow, pomáhali nám , :) žehnati každému
předsewzetí našemu. Gestliže Bůh s některým
(:lowčkemnení; geslliže člowěl; sobě samému gest
,-_;mm:hán, a bez pomoci :: í.)oželmání Božíhopm—

cnge: kdo gest tím winenl" S kterým clowčltem
nemůže býti Bůh? Můželit Bůh (jlowčlm la bře—

šení dáli pomoc swau? G—alíýmbyHůl; nebyl
ššolxem,kdyby člowěku hřešiti pomáhal? Buď
\\'tllt3naše wždy srownz'ma s wůlí Boží; obmey—

xšugme & čiiilne Wždy to, což \velí Bůh, n Bůh
.cngglslébude s námi zde na zemi, u bude s námi

i ím smrti na onom lepším swčtč.
%. Pown—žmcgiž nyní také slowa andělowu

:!slowa Alžbětina , slowa: Požehnánas mezi že
nami. F*awý smysl :) rozum slow těchto gest;
„ll/latin, ty (tsi cti &sláwy neyllodnčgší, ty nade\.
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wšecky panny a matky ehwálena a welehena bý—
ti.1náš.“ Čeho gest Maria neyhodnčgšj? Nad
koho má chwálena a welebenabýti? \'Vězte, mi—

lé djtky, že Maria gest w skutku požehnánanvšj
pocty hodna mezi dcerami lidskými. Kdyby te—
be u přiklzu'lu, Pawle, císař , král, biskup, pa
pež neb sic něgnký' welil-comocný pán wyzname—
nal :) poctil: zdaližby tebe giu'i lidé měli W Ich
kosti? Coby tobě \N'zdáwzdi? Powčzte mi giž,
kdo Marii poctil & \\fyxtvýšil? Které matce neb

pmně dal Bůh před Marii předek? matkau
Bitil Marii pannu učinil? An tedy Bůh sám Marii
wysoce poctil: což i my činiti máme? -— Kte
rým lidem wůbec náleži čest, wážnost a cl'xwála?
Gakau ale byla Maria? Nebylat Maria toliko do
brau , nýbrž neylepšj. Po synu SWélllJežíši Kri—
stu neywyššj lidskou dokonalostj zde byla ozdo
bena. Bez čeho bylo gegj početí? A bez hříchu
byl i weškereu žiwotgegi. Zádnút dokonce po
skwrna na ni nalezena nebyla. Čj milosti byla
Maria plna? Kdo ale gest pln milosti, gnkým ten
ze Wšech lidi býti musi? W žiWotu Mur-iewše
cky krásné ctnosti se stkwěiy. Gál některé to—
liko obzwláštni ctnosti wytýkám. BylaMa—
ria zrcadlo panenské newinnosti, čistoty a sty
dliwosti; byla plna pobožnosti & swatého ohně;
byla ku podiwu krotká, tichá, mírná &pokorně;
byla rozmyslná &powážliwá, & wšecko, poněkud
znamenité, pilně na mysli swé wážila; byla srd
ce :mtlého :: citedlného, plna :lulrpnosti, dobro
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ly, wljdnosti &lásky ku Wšeohněm lidem. Ga—

ká byla Maria? Gaké cti & chwály gest proto
hodna? Snažte se, milé děti, by gste we wšem
smeyšleni &:gednáui swém podobny byly Marii.
Neb toliko následowánjm geífjPobožnosti, dobro—
ty, pokory a ostatních ctnosti oprawdu ukazu—
gcme, že si gi wysoce wážjme, &že gi oprawdu
máme za požehnanau mezi ženami.

5. Kdo ale cti matku, koho také spolu ctjti
musi? Ano, gako Maria gest prwnj, neyslawuěg—

&neydůstogučgšj mezi wšemi ženami: tak gest
wši cti a sláwy hoden i ten, kteréhož koblaženj
swčta počala a porodila. Gal; proto sbohabog—
nou Alžbětou a scjrkwj katolickau woláme? Po
zehnán gest plod žiwota twého, Jezjš', to gest,
požehnáu, ctěn & slawen gest i syn twůg , Ježj's
Kristus. Gesti—IiJežis Kristus toliko člowěkem?

Gali" gest učitel náš? Ceho přjklad nám Wžiwo—
tu swém wystawil? Co nám skrze umučenja smrt
swau wygednal? Kde wnebi gakožto pán &král
sedi? A koho gednau soudili bude? Kdo se mu
Hani na nebi? Tak se mu i na zemi každé klaň
koleno. Každý zwás, milé děti, horliwým bud'
clitelem Ježíše Krista. Dokazugle to ale skut—
kem, že znáte &ctite Ježíše. Neljbft se mu čest,
cliwála a sláwa w ustech hříšníka. Koho ctíme,
když zachowáwáme učení Ježišowo? A koho oli
me, když následugeme přjklad Ježišůw?
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H. D ].

Nyni, milé dítky, přistupmek rozgimáni dru—
hépolowice té krátké modlitby, kterouž obyčeg
uč pro plna-"'gšjuctčnj Marie panny k modlitbě Pá—

ně přidáxtu'nne.
!. Gak :: wnitřnosti duše kNarii woláme?

Suutfá „!$/Šaría,matko- Íšozj. Zdaliž gest Maria
itn-rziswatými? Koho Marin \vlmbi důstogenstwim
n ski-„mu přewýšuge? O tom, milé dítky, žádný
I'OZlHnnýnepocliylmge. Proč? ale. také Marii na
zýwáme mntkau Boží? Byla—lidřiwo nežli Bůh?
Kdo musi dřiwc býti, twor—li, čili stwořitel? M0—
hla—litedy Maria porodíli toho, kterýž gest sám
stwořitelem gegim? Wfprmvóm :) wlnstnjm smy—
slu slowa Maria arci Boha porodi'li nemohla, w
tomt smyslu ale cirkew swatz'nBohorodici ne—
gmennge. Clowčkat Marin porodila. Kdo se ale
stimto čiowĚ—kemnoynžšššmi swazLy spogil? Kdo

se s timto řílowěkom smogu Wgodnotu osoby?
Kdo w čhnvůkn tomto widitcdlnč na zemi obco

Wal? Byln—Bitcdyf—xlariasprostou, o'ínxř'řognnumat

kan? Byla—ii nimi—.mnpouhého člověka? Bylat
Maria rodič-kan čiowčl'n, sBohem sgednoceného.
(šak proto prňwč Marii wtomto ohledu gmenu—
gome? \?skutku, milé děti, práwč slušně :) nále—
žitě Marii, rodiči-zu1'ollo,k'terýž gaitoBůh žiwhyl
mezi mimi, matkou Boi; _sgmenugome. To weliké

gméno, gméno -— matka Boží, —-—-žiwť'e mim sta

wi před oči, žeÍMaria w skutku gest plna milosti,
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ze Bůh byl &gest sni, že gest požehnanau mezi
ženami, že gest nade wšecky zhory swatých wy—
wýšenau a oslawenau králownau nebeskou, že mno—
ho může, mnoho plati u Boha , a že následowně
uplnou kni můžeme & máme milí (lůwěrnost.

?. Gak proto woláme, gmenugice Marii mat
lqzauBož'j? „Pros za nás.“ Srdečně woláme:
.,Íňlarin,swatá Maria, Maria, rodičko božského pá
1ma spasitele našeho, rodičko Synu Božjho, pros,
m'odug za nás před trůnem Božím“ Magi—liswa
ij \vnebesjch tak obmezený rozum, gako my lí—
clé? A poněwúdž swatj wnehesich powýšený roz—

nm magi: mohou-li míti clol'n'au Wč-domostpo
'U'—el)&žádosti našich? Agsau—li tak málomohauej
gako my? K(loi gim bez pochyby (lal moc, inám
zcmčanům dobře činiti? Kdy nás swati milowa—
li ? Zdali, když odešli od nás, milowaii nás pře—
stali? Newychladlal w gisté prawdě gegichknám
lzlslia,anohrž nyni, wdokonalegšim způsohuswém
wíce nás než gimly milugj. Co nám žz'xdagi? Ko—
mu gistě žádosti tyto předkládagj? Př'jmluwy ge—

;zichgsau wýlcw prawé čisté lásky. K(lopro—
10 wpř'jmluwách gegicl'l zwlášlni má zalíbení? A
lzolqomu se Bůh pro 1310 přimluwy swntých (lo—
lnrotiwůgšinl ukazuge? Koho teťly o přímluwu u
Holm žz'ulati máme? Skrze koho přistupowati
illililiť—Š]; Bohu ? Koho ale mezi swatý mi ohzwláši'

w“-0 platné orodowúnj u Boha wzjwati máme?
Áno, Marii, weleslawnau matku wtčleného Syna
HITY/;lhotoužebně wziwati mámo. Onatinaši pra—
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wau gest matkau. Cj gest přiwětiwau milowni—
ci? A poněwádž mezi swatými neyche má do—
bročinné moci: kdo nám mezi swatými neyche
může prospěti? Knj tedy, k té milosrdně, dobré,
welikomocné paní a matce obracugme zrakyswo—
ge. K ni se utikeyme w každé těžkosti, Wkaždé
potřebě; k nj woleyme každý den z hluboka srd—
ce : Swatá Maria, matko Boží, pros za nás!

3. Pros za. nás hřjšně. To slowjčko ——

hříšné -— neni bez důwodu Wpozdrawenj anděl—

ské pogaío. Kdo zlidi gest takowým, gakýmž
býti má? Před kým každý člowčk,iney1epši,
gest hřjšnjkem? Na zásluhy žádný člowěk spo—
léhali nesmi? Skrze zásluhy nám ale Bůh dá
wati ráčj to, čehož sami nezasluhugeme? Kdo giž
mezi swaiými neyplatnťcgi se za. nás hříšné lidi
přimlauwá? Zdaliby se ale Maria za nás přimlau
wala, kdybychom se za swaté, naprosto čisté lidi
pokládali? Každý člowěk wyzuáwaii má před
Bohem nehodnost swau; každý se má hluboko ko
řiti před ohljčegem Božím. Pamatugte na lo, milé
dítky, žeř W skutku Wšickui gsme břišní, nedo—

statečnj, bjdnj lidé, kdykoli woláme k Marii: Pros
za nás hříšné.

4. Co Wpozdraweni andělském núsle'duge po
slowu hřišné? Ano, woláme: Wýnj, Maria, nyni
pros za nás, pros za nás w každém okamženi ži
wota. Kdo zlidi gest tim ugištěn, že nezablau—
dj a nepadne? Bez pomoci žádný wdohrém
prospjwati nemůže? Čj milosti nám ustawiónč
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gest potřebí ? Koho tedy ustawičně prosili má—
me 0 smilowánj :) o pomoc? Oč wolati máme k
blahoslawené Mariipanně? WVprawdě,djtky,tau
žebně wolati máme, aby Maria bez přestániuBo
ho za nás orodowala, :) ustawičně skrze libeznau
přjmluwu swau nám wygednáwala Přízeň a mi—
lost Boží.

5. Co se wám ale zdá, milé děti, W kterém

okennženi žiwota nám obzwláštně milosti Boží &
přjnilnwy Marie panny gest potřebí? Gak proto
na konci pozdrawenj andělského kté Welikomoc—

!

ne, dobrotiwé, swaté panně &matce woláme:
')
1ms za nás w hodinu smrti našj. Byli—liby
gste rádi \vnebi? Kde nicménč' \Všickni gste rá
di? Každý člowěkse na nebe, proto ale před
ce žádný raid odsud neodcházi. Gak gest kaž—
dému, když si předstawnge, gednnu umře?
Gnký obličeg má smrt, wábný—li, čili strašliwý?
Zdali gest kdo tak srdnatým, by se nelekal?
llodina smrti, milé děti, hodina smrti welikái gest
hodina. Gak člowěk zde přestal, tak tam zači—
ná; gak zde umřel, tak tam gest žiw. Gokýml;
si tedy každý rozumný člowěk žádá býtipři smlu—
ii swé? Bohatým—li ? Zdali mocným :) slowxit—

ným? Který člowčk Wpokogi :) WdObré naděgi
zawřili může oči swé ? Mnoho, děti, přemnoho,
nnobrž wšecko, wěčné blahoslawcnslwi člowěka
nn tom záleží, by člowčk při smrti dobrau měl
wůli, pobožný aumysl, a duši cele obrácenau k
Bohu. Mnoho trati člowěk při smrti; tratiwše—
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oky radosti wezdegš'jho žiwota, trati celý tento
swět. Ale předce wšecko rád může opustili, na—
děge—ligest, že šiastně :] blaze dokonal, &že skrze

tmawau brán-u smríi progde k swětlu wěčného ži
wota. Powčzte tedy geštč gednau: W kterém
čase žiwoln neyche potřelmgeme pomoci a mi—
losti Boží? Či přimluwa mezi swaliými nám w
hodině smrti neywice gest prospěšná? Kdy tedy
wolati máme, aby Maria obzwláštnč u Boha za
nás orodowala? Komu záleží na Slastné, pokog—
né, ])lalioslawené smrti, ien každý den zhlubo—
kosti srdce wolá: Maria, ty swatá, blahoslawe—
ná matko, ty králowno nebeská, pros za mne bj—
dného, když se budu loučili stimlo swčtem; oro
dug, přimlnuwey se ze mne a za wšecky lidi w
hodinu smrti naši !“

Zówčrek.

Co gsem wám, dílky, dnes wykládal? K če
mu katoličti křeslané tuto gádrnau, krásnmyswa
tau modlitbu při(l:.'n'vagj?kdy modliihu lulo ři
kagi ? Modlete se gi pozorně, rozwážliwě :)spra
wý'm srdve pohnutim. Íiikeyte pozdraweni an
dělské s andělskau wraucnosti a čistotou mysli.
Řikeyte gi tak, aby to neyswělěgši panna :) mat
ka laskawč na wás hleděla snebe swého, a těšila

wás, pomáhala Wám, prosila za wás, a po smrii
wašj wás přiwedla !( Ježíši Kristu, synu swému
do Wěčnč trwugjcj, newýmluwné radosti.

_*— 



573

7, 'l'rogj kázanj o stawu člowěka po smrti.

Od \Václ. \Vile'ma \Václawička.

(Dokončean

(Í. O prostředním stawu na wěčnosti, neboli 0
očistci.

b'watc &spasitedlne' gest myšlení za mrtwe se modlili,
aby od hříchů byli Zproštěni. 2. Mach. XII, 46.

Co člowěk zde na zemi sege, to na onom
budaucjm swětč žití bude. Odcházegjt odsudli—
dé očištěni ode wši poskwrny duše, plni lásky k
Bohu &bližnímu; dosáhlit zde mrawni dobroty
á dokonalosti, gakau gen člowěk dosáhnouti mů—
že, a což od nich koli dobrým práwem áswě—
domjm žádáno býti mohlo, to Wplné míře wyko—
náli. () těch & takowých nábožných :) sprawe—
dliwých lidech pewnč wčřimc, že po smrti swé
zrowna k požiwáni newyslowné radosti a blaže—
nosti přicházegi. Pi-eblážený způsob žiwota ge—
gich obecně nebem nazýwáme. Sprm.:uedliuý
V:?gdau do z'iwota wěó'ného. (Mat. XXV, álů)—
(ldcházegj pak odtud i zlj, na neywyššim stupni
zpustli :) 13řexvrlililitlé,gešto zde ne podlé rozumu
a ].)i-ikázanj Božích, nýbrž podlé tělesných SWýClI
žádosti žiwi gsau, & pro zisk swůg :) rozkoš swau
i mumysla, sdobrým a swětlým Wědomjm zle &
nepráwě gednagi , aniž se kdy Whřišjch :)nepra—
wostech swých poznati, & k Bohu a geho swa—
tým přikázanim se obrátili chtíce. I ti k nowé—
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mu žiwotu po smrti přicházegi, a wšak k žiwo—
tu newyslownětrapnémua nešíastnému. Přesmut—
ný způsob žiwota gegieh na wěčnosti peklem na—
zýwáme. Bezbožnj pdgdau ale do trápenj
wěčnéhu. (Mat. XXV, 46)

Ubjragj se wšak ale také odlud a umiragi
lidé, kteří toliko prostřednj zde dosáhli dokona
losti. Cinili sice za žiwobytj swého dobré, ale
často také hřešili, ne—dizúmysla asplným wědo—
mjm, aspoň z nepozoru, unáhlenj alidské křeh—
kosti , a tudy bud“ mnohými geště wadami a ne—
duhy duše poskwrněni gsau, aneb za hi'jcbyswé
těžké , gichžto ginak upřjmě litowali & naprawiti
hleděli, dokonale zadost neučinili. Kam medle

přicházegi duše takowé, když se od těl swých
odlaučily? Ty přicházegi do očistce, o němž
my katoličtí křestané Wěřjme, že gest prostřední
misto mezi nebem a peklem, čili třetj staw, a si
ce takowý, w němž zemřeli kratči neb delši čas
gediné proto bolesti atrápenj snúšegi, aby za hři
chy swé dokonale zadost učinili, od každé wa
dy a poskwrny duše ouplně se očistili, a naby
tjm Přislušné dokonalosti, bez kteréž odsud ode—
šli, k požiwánj nebeského bluhoslawenstwi se
pi*ihotowili. Ani gsme giž o blahoslawené, io
nešiastué wěčnosti, totiž o nebi a pekle mluwi—
li , wyšetřime dnes, čemuž cjrkew katolická 0
očistci učí. Učj totiž:
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1) Že očistec gest, a
2) že duším w něm trpícím, od nás zde

přebýwagíeích wšeligakým nábožným způsobem
může zpomáhúno býti.

Takt se o tom swatý wšeobecný sněm Tri—
dentský prohlásil; (Sess.VI, Can.30. Sess.XXV.
Decret. de Purgatorio,) a my se snadno přeswěd—
číme, gak důwodné a spasitelné i spolu utěšite—
dlné toto učení wíry gest. —- O kýž milosrden—

stwí a lásku uwšech přítomných Wzbudím k mi—
lým, drahým zemřelým, a Wesměs ke wšem w
Pánu zesnulým!

[.

Do nebo nepřígdc nic nečistého. (dew.
XXI, 27.) A wšak gsau—li wšickni ti, gešto od—
sud se ubíragí mrauee, docela čísti? Nepadá-li,
gakž samo Písmo naswčdčuge, isp'rawedliu'ý cva
stokráte? (Přísl. XXIV, 16.) Gsau to OWšem
gen pádowé maličtí a skrowní, hříchowé wšední,
toliko znepozoru, unáhlení alídské křelxkostipo—
cln-izegící, gsau Wšak předce mražení Boží a trestu
hodné přestaupení sw. přikázaní geho. Mimo to
nebýwá kagícím s hříchem a wěčným trestem
Spolu wšecken trest časný odpušlčn, ant i po d-o—
súhlém'wswátosti pokání osprawedlnění božské
sprawedlnosti zadost učiniti musí. I mohaut te—
dy umříti lidé, gakož i umíragí, gešto mnohými
geště wadami a křehkostmi čili hříchy wšedními
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poskwrnčni gsau, anebo za hříchy swé těžké, w
nichž se sice poznali a ge oprawiti snažně hledě
li, dokonale zadost neučinili, a newytrpěli zde
trestu pro ně zaslauženýeh. Kamž medle magi ti
&takowj po smrti se dostali? K dosažení nebe,
k ueydokonalegšjmu spogenj se s neyswčtčgšjm a
neyčistšjm Bohem negsau geště dosti dohi'j a do—
konali, ku wččnému ale zatraceni negsau dosti
zlí a přewrhli. I kamž se magi dostati ? Kdy-by
gich Bůh wččně trestal, aneb snad do společen
stwj naprosto čistých a blahoslawených duchů při—
gimal, nezda'dby se dokonale sprawedliwým býti.
Eyhle, kterak giž sám rozum tuš-ja nahlíží, žena
wččnosti staw prostiedni býti musi, kde lidé s
nedostatečnými ctnOstmi a wmnohých geStč wa—
dách a křehkostech odtud odeházegieispasitedlné
kázni se podrobugi, by nj gako zlato ohněm oči—
Stčni, odewšech wud a poskwrn duše gako trusek
zbaweni, :) nabytím potřebné dokonalosti k poži—
wa'mj wččného blahoslawenstwi, k patřen'i na Bo—
ha twůři wtwář schopni učinčni byli. To glue-—
nugeme očistec, staw na \Vččnosti očisiugjcj. O
němžto pak giž w starém zákonů a sice w druhé
knize Machabegské, kteraužto dle neomylného
rozhodnut) cjrkwe swaté také za kanoniekau
pokládáme, nezapjr'atedlné swčdectwi nalezáme.
Neb čteme tam :

Judas Machabeus, wůdce Israelských, Wětšj
geštč skrze swau bohahognost, nežli skrze swau

gskýeh , přišel\udatnost, poraziw wogska Idume
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druhého dne po dobytém witězstwi, aby těla
.ewých Wbogi poražených sebrat :) slušně Pocho—
zvat. Ale gak weliké bylo geho uleknutj , když
pod sukněmi geduoho každého ztčch zabitých
nalezli modlz'un poswčcené \VčCi, které u Jamuie
t.tkořistili. Judas poznal w tom sprawedliwý saud
Boží, genž tuto zapowčzenau laupež smrti těch
zabitých potrestal. Medle což učinil? \'Věděl si
co, že wjtč-zům práwem wálečným dowoleno,
statky poražených sobě přiwlastniti, wěděl ale
také, že Hospodin w zákonu swém zapowčdělně—
co z toho Podržeti, čehož při modloslužbě bylo
užjwáno ; i pochopilledy, že zemřeli hřešili, tu
šil ale spolu, že hřích gegich nex-vědomosti,uná—
hleuim a wogenskau prudkosti , 133in ne wymlu—
\Ytlí aspoň uskrownítí lze; — nepoclq-lmwal ni—
koli, že gich Bůh časuau smrti potrestal, byl ale
na rozpacích, zdaliž trest tento dostatečný gest,
:) zdaž geště na onom swčtč něco trpeli nemu—

\'Vtěch okoličnostech wzal útočiště ku
prostředkům, kteréž m'u nz'thoženstwj na ruku do
10„ k modlitbě 21obětí. Wjšiclmž , dj Písmo, k
modlitbě je obrátiwše, prosili, aby to prn
winevnlj, kteréž se stalo, 24)zapoznenufj dáno,
Shlazeno byla. Judas pnl; způsobil společuzzu
zbirku; každý dáwal ochotně a hognč, tak že.
dwauácle tisic drachem stříbra bylo sein-45110.'Íš'i'-.ch.

poslal Judas do Jerusalótuu kněžím , aby ze; hi,-
(Shymrtwých občtowglli obě-th Bohabogný hrdí—

na pronesl tim wiru swau w ncsmrtcdhtost duše
Časopis |). Karol. Duch. V. 4. 7
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a budaucí wzkříšení těla, a dokázal, že pewně
za to měl, že poražení nikoli w hněwu, nýbrž
W milosti Boží zesnuli, a že gim Wýborná od—
měna odložena gest. Toto myšlení bylo spasi
tedlné. I modlili se tedy za mrtwé, obětowali
za ně, aby od hříchů, a následowně od trestů
byli zproštění. (?. Mach. XII, 38 ——46)

Zde poznamenati sluší, že sice nekatolíci
tuto knihu mezi apogryfa počítagí, nicméně wíry
historické gí nikoli upírati nemohau; — že kníže
B*Iacliabegské, Judas, kněz byl, a pro swau mau—
drost a swatost žiwota Wpodezření wzat býti ne
múž, gakoby nowé powěrečné smeyšlení u lidu
Božího byl uwésti chtěl; ——aže toho nábožná—
ho oliyčcge, u židů až podnes trwagícího, za
mr'twě se modliti, ani Kristus, ani geho apošto—
lé nikdý netupili a nezawrhli. Mnohemwíce
sám Spasitel Wýslownč, že hřícliowé gsau, ge
što ani zde, ani na wěCnosti se neodpauštěgí,
řka: ]íri'oz proti Synu cvlowělm hřešj, odpu
štčno mu bude; kde ale proti Duchu swatému
liřešj, tomu ani na tom ani na 071nm swčtč
orlpuštčno nebude. (Mat. XXII, 12. 32) To by
ale s prawdau řečeno nebylo, píše sw. Augustin,
kdyby hřjchowé nebyli, gešto neli w tomto,
předce w budaucím zit/vote“ odpuštění být/va.—

š a dokládá: ij tedy dáno nám neomylně
swédectwj () očistci. (L. XXI. de Civit. Dei c.
24. 11. 2.) Něco podobného napsal apoštol sw.
Petr w slowích těchto: Kristus se odebral k
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duchům w žaláři, a hlásal gim. (III, IQ.) Pak
li Kristus k zemřelým přišel, k zemřelým w těž—
kém žaláři přebýwagícím , a sice proto, aby
gim učení swé swaté zwěstowal, následowně ze
mřelíčasným trestům podrobeni, a k poznání praw
(ly a k náprawě přiwedeni býti mohau. I zto
ho, co apoštol národů sw. Pawel k Filipenským
píše: VVegménu Ježíše klekati má každé ko
lmo nebeských a zemských i podzcmských *)
(ll, ID.) na očistec zawírati můžeme. Nebo ti
zde gmenowaní podzemi-ití nemohau Wšickni wů—
bec zemřelí, nýbrž gen určitá třída gich býti,
totiž nikoli blahoslawení W nebi, neb ti náleže—

k nebeským, nikoli zatracení w pekle , neb
těch by nebyl apoštol se zemskými a nebeskými
w getlno společenstwí skrze společný swatý swa—
zek uctění Ježíše Krista spogil, kteréžto uctění
(lobrowolné, ne pak wynucené poznání wznešené
hodnosti Ježíšowy býti má. Ti podzemští gsau
tedy takowí zemřelí, kteří wlastní, O(l pekla a
nebo rozdílnau mrtwých činí, kteří W Ježí—
še wěří a ho ctí , a čímže se zemskými a nebe—

skými obywateli Wspolku stogí. Gegich gméno:
Podzemštj,z(lá te toliko překážku gegich wýle—
tu k nebeské gasnosti wyznamenáwati.

Poradíme—li se dále s wírau starobylého kře—
slanstwí , tedy učení našeho 0 očistci půwod
žádný giný leč apoštolský nenalezneme. Že Wšak

*) zataxSvmqw.
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přináležegící swčdectwí sw. olcůa církewních spi-—
sowateiů uwésti na místě swém bude, ty gen zde
gmcnowi tě připomenu, ldeřjžto o očistci wýslownč
mluwí, gako upř. filjn'zeni; Alexandrinský, (Str.
VII, c. 6. 10. 12. Vl, c. M.) Origerws, (In Jerem.
KVLC. 5.) sw. Basilins, (ln lsai. c. VI et IX.) sw.
Řehoř Nazianský, (()rat. 39) sw. Řehoř Nysseský,
(Orat. (le mortnis) sw. Cyprian, (Ep. 5'2.) „so—.Au—
gustin ((le Civit. Dei XXI, c. 133 26) a giní.

I kdožby mohl geštč pochybowati, že na
wččnosti krom nebe &pekla geště něco prostřed—

ního gest,——stawočištugící, polepšugící a oslech—
iugící pro wšecky ty, kteří takowého geštč oči
štowání a polepšení potřebí magí? K(ložby mohl
o tom pochybowoti, zwlziště powúží-li, gel; utě—
šitetllné toto učení wíry. gest? Nebo kdyby bylo
nebe toliko & peklo, nemohli bychom se nikdy
spokogiti, gsance sobě tolikerých wad &křehkostí
swčtlomi. Kdyby nebyl očistec, welice bychom
se smrti lekati musili, nestogíme—li na wrchu
mrawní dokonalosti, geštobychom, nemoheuce se
dostati (lo nebe, do pekla se dostati musili.. Moo—
hýby dokonce žádne pokogné chwíle neměl, a w
zaufalstwí by.upadl. Bolestmi smrt milých našich
daleko bolestněgší a “l'rudnčgšíby nám bylo,kdy—
bychom Wěřitiměli, že nebywše pro \yady :) křeh
kosti swé do nebe přigoti, do pekla se dostali. A
pročež i mnozí z těch, gešto nám u wíře odporu—
gí, znekatolíků neyučenčgší, prawdau gsance pu
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Leni, wjru naši Wočistec wyznali. (Jednoho z 
nich uwésti dosti bud'.

Gakož pozclčgi zralé owoce méně sladko
sti a lahodnusti do sebe má; tak mrch méně
dobry"čluwěk Zpět zůstati. VVzllyřmá on ge
.š/čtak mnoho trpkěho a hořkého do sebe; ge
.š-l-Jtak mnoho, což. ocištčno, zlepšena a zdoko
naleno býti musi. Gali brzy“aan gak pozde"
toz-o gehu ocvištčnj, ošlcchtčnj, ziepšenj a zdo
konalenj se stane, tak brzy aneb tak pozde
ludia on skrze zásluhy Krista Ježjše u'ěčněho
blaž'mslawmzstwj aučasten býti. *)

Kteraký ale ostatně wlastnj staw duši w 0-
eislci gest, zgeweno nám není; a pročež se také
wučeni tom wšeho zlého užiwáni a Wšj powčry
\vystřjheyme. Toliko určitě wilne, že duše 0—
Cistcowé na čas zbaweuy gsau wěčného blahosla—

wenstwj :) tresty snůšegi za hříchy swé; „ že lc—
dy způsob žiwota gegich welmiWrapný 'a bolest—
ný gest; — že staw tento gcgich hned po smrli
začíná, ale wěčně netrwá, nýbrž delši nel) kralš;

(Šaspodlé miry gegich prowinčni, ze které zadost
učiniti musegj; — u cil toho wšeho gest doká
muj, doljčeni božské sprszedlnosli, otiátěuj duši,
gcgich zdokonalení & upewněn'j w dobrém. ***)

*) Wiz Fr. Wilh. Tischers psych. Predigleu IV. str. 37 wLip
sku 1798.

+) Paměti hodno gest, Co o slawu dusj w očistci piše swaly'
Frantixek Suleslsý:
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Tol prwnj částka učenj katolického o očist—
ci. Druhá geho částka gest: že trpjcjm duším
W očistci, s kterýmiž geště pořád wspolečnosti

„Rozgjmánj očistce neměloby nás' pauze báznj, ale i po
těšenjm naplniti . . . Prawda geSt, očiStec gest tak bolest
ný, že se žádné trápenj na swětč k němu přirowmni nemů..
že; předce ale také gisto gest, že na tomto swě'lč žádná Spo
kogenost nalezena býti nemůže, která by se sonau, giž duše
wočistei Wnitř cjtěgi, měřiti mohla; nebo — gsan w usta
wičném Spogenj sBohem, -— podrobugj se zcela wůliBožj,
aneb lépe řeeeno, wůle gegich proměněna gest wbožskau;
enynemohau nic gineho si přjti a žádali, než co Bůh chce,
tak, že kdyby hned nebe před nimi olewřeno bylo, předceby

'radčgi do prepasti swé se uwrhly, než aby s posltwrnami na
nich geštč wě'zjcjmi před neycistšjm okem Božjm se okázaly'.
— očišťowánj gegich stáwá se dobrowolně a z lásky, že se
to Neywyššjmu tak ljbj; — prawč proto chtěgj tak dlaulio
w očistci zůstati, dokud wůle Božj w tom gest; —-—nemohau
sice hřešiti, nemagj přjčiny knetrpěliwosti nel) gine nedoko
nalosn; -—- milugj Boha nadewšecko , ch než sebe samy,
dolxonalau, cistau, zcela nezisknau láskau; — doclu'nzegjwe
likeho potěšeni od sw. Andělů: -— gsan wěeného blahosla
wenstw-j swého gisti, :: gegich nadčge gest takowá, že zkla
mána býti nemůže; -— budiž i trpkost boleStj gegich gak
chce prudká, požjwagj předce při tom blaženého pokoge; '
když gest očistec wzliledem na bolesti gako peklo, tedy gest
také rágem pro tu sladkost, genž laskau w srdce gegich wy
lita gest, nebo láska _eest silněgši nad smrt, a mocnčgšj nad
peklo.“ Na 10 dok/(ída sw. František: „Když se to te
dy s očistcem tak nacllázj, moltlby někdo řjci, proč se máme
nad trpjejmi dušemi smilowati, a gim lm pomoci při5pjwati2“
A odpowjda': „Přjcina gest, že při wšeclt swých předno
stech přehmzná muka Snášegj, a našj autrpnosli w prawdč za
slulmgi. Nad to gsau, gak dlauho se w očistci zdržugi, od
sláwy nebeské odlaučeny.“ I :.awjru' : „Obě přjřiny magi
nás pohnauti, llychom gim neyrychlegi ku pomoci přispěli, a
m se může státi modlílban, postem, almužnamí, rozlič
m'mí dobrými skutky, ::.wla'šlh pak obělowánjm mše
smaféf“ Duch sw. Františka SaleslséhoXVI. djl, 9. kap. od
J. P. Kámusa, biskupaBellayskeho.
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gsme, modlitbau a ginými dobrými skutky, zwlá—
Stě oběti mše swaté pomoci můžeme.

II.

Bůh welj , abychom zde na zemi gedni dru—
hým wšemi způsoby pomáhali. Nebo milowěui
bližního gest prwnj a hlawnj přikázani, od ně—
ho samého nám dané. Zdaliž nám ale Bůh ži—

WýCll toliko milowati přikázal, a ne také zemře——
lých? Zdaž nám oznámil, že na dobréžiwých
toliko mysliti máme, a ne také na dobré těch,
genž na wěčnost se odebrali? Odstupiž; wždyt
láska, gakž apoštol uči, nikdý newypadá, ne
wymjrá (1. Kor. XIII, 8.), t. mezi netrpj, nýbrž
i přes hroby sahá, a až na onen swět proniká.
A taki gest w skutku a prawdě. Anebo mohli—
liby 11př. milovat přestati manželé swých ze
mřelých manželů, děti, swých zemřelých rodičů,
rodiče swýcll zemřelých děti, bratři, sestry a
přátelé swých zemřelých bratři, sester a přátel ?
lllolili—libykdy přestali gich milowati, a na (lo-
bré gegich mysliti?

Manželkol mohlaliby láska twá wypadnauti
k twému zemřelému manželi , gešto, pokud žiw
byl , stebau w osudu twém zdělowal se upřjmně,
w neštěstí tě pamatowal, těšil , o nebezpečen—
stwj učil a střelil, W twém pak štěstj radowal se
&tebau? .— Ditě! mohla—liby láska twá wymřjli
k nebožce twé matce, k nebožtíku otci ? —- ]:
nmtcc, kteráž tě pod srdcem swým nosila, zprsau
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swých krmila, w tolikerém nebezpečenstwi ži—
Wota tebe Opatrowala, a při wšj pro tebe pod—
niknuté péči a práci W nocech bezesných ksrd
ci winula, lihala teho, miláčka swého? — kne—
lmžtjku otci, kterýžto 0 tebe, o twé wyžiwen'j,
wychowánj a budauci we swčtč zaopatření starage
se pracowal w potu swé twáři , a štěstj twé ob—
meyšlcl we dne i w noci? —- Rodičowé! mohli
lil)yste přestali milowati těch, gesto gsau krew
z waši krwe, a tělo z wašeho těla, zemřelých
swých děti, pro něž gste u hrohů trpkých slzi
cedili, a pokudž žiwy byly, těžkých praci pod—
nikali, tolikerých starosti pomčliatolikerýchne—
snazj wystzlli? --- Bratři, sestry, přátelé a při—
lmznj, nohli—libyste přestali milowati těch, 8
nimižto tak auzkými &autlými swazky krwe a
přátelstwj spogeni gstze, zemřelých bratři, sester,
přátel a příbuzných ?

Ale medle, kterak milým, drahým zemře
lým powinnau swau lásku \vygewiti a oswědčiti
máme? Pohožnými přimluwami, mešní o_l')€':ti,al—
mužnau a každým giným dobrým skutkem. Ú,
Wždy'l'gest dobrému srdci i pauhé modleni za ty,
které mu smrt odgala, on pak nerad ztratil, pr' —
menem sladké útěchy. Že ale modlitba, mše
swatá, půst, almužna a wšecky giné milosrdné
a dobré skutky netollko nz'tm samým, ale také
giným , nýbrž i zemřelým prospiwagj , i z písmu
swatéíto, i z austného podání apoštolského & z
ustawibnóho obyčege cirkwe' katolické pozuáwá
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me. Slyšeli gsme giž, že statečný Judas Macha
begský sebraw welikau zbjrku střjbra poslal do
Jerusaléma, aby obětowána byla obě'Í za hříchy
zemřelých, t. W očistci přebýwagicich, s tim
doloženjm , že .rwaié a spasit,-edlné gest myšle
nj za mrtué se modliti, aby od hřjchů byli
zproštění. (2. Mach. Xll, 42 —- 46.) Powažme

dále, že wspiseeh nowého zákona obogi swět,přj—
temný &budaucj, totiž žiwj a mrth w Kristu
vespolek spogenj se přeclstawugj, a gen gednu
welikau cjrkew činí; (Ef.1,21 —-23.Filip.II, ID.)

powažme, že Kristus mezi giným modliti se
well : Přígd'nám králowstwj twé, (Mat.VI, 10.)
kdež králowstwi Boží W neyobšjrněgšim smyslu
gakožto milostné zřízeni Boží k našemu spasení
ale , a gakožto Wěčné blahoslawenstwi onde
wzato a rozumino, a geho tedy přigeti na Wše
<_:lv_ypotaženo býti musi, gešto toho i onoho
schopni gsau; -— powažme, že o modlitbách ži—
\a'ých za žiwé tak často a důkladně zminka se
išini; apoštolé zagisté modlili se za Wěřjci, ana—
pomjnali gich , by za ně i za sebe wespolek se
modlili (Kol. I,-3. IV, 3. Řím. XV, 30. Efez.
w, 19. 1. Tess. V, 25. Ži(l.XH,18t Jak. V,16_
a g): i cožby se moea aučinliwost modlitby to—
liko na ty, kteří W těle obywagi, a ne také na
zemřelé wztahowatiměla? ——Powažme, že apo—
štol Pawel za dobré přátel swých na onom swětě
se modlil : Dayž milosrdenstwj Pán, (lomu One



586 Kazani

ziforowu, —deyž gama Pán naleth milosrden.
siwj w den, onen. (2. Tím. I, 16. 18.) K tomu
přichází, že za časů apoštolských, ačkoliz blud
ného domněnj, žiwi za mrtwé křtiti se dáwali
(1. Kor. XV, '29.), a což giž tehdáž panugici wi—
ru dokazuge, zemřelým dobrými skutky ku po
moci přispjwali.

Zté také příčiny wojrkwi swaté giž za uey—
starších časů w obyčegi býwalo, za mrtwé se mo—
dliti, mši sw. obětowati, žalmy zpiwati, almužny
dáwati, weyročnj dny slawiti.

Tertulian, který brzy po apoštoljch Wdru
hém stoleti žiw byl, piše: My wzdáwa'me kaž'
doročně w gcden den oběti za mrtwč, a on
mluwj o tom gakožio o obyčegi na dědičném u—
čenj založeném, zwykem stwrzeném, a wirau za—
ehowaném. De oor. mii. C. III. 0. IV. ofr. L. de

monog. o. X.etc. Exhort. c.11.-— Tolikéž swěd
a wyznúwá sw. Cyprian biskup Karlaginenský

ztřeljho století, a odwolávvá se k potwrzenj učení
toho na smyšlenj a ustauowenj starých biskupů.
Ep.LXVI. ad Clcr. et pop. - Sw. Cirill biskup
Jerusalémský Wčlwrtém stoleti dáwal přislogicim
wěřicim toto naučenj: Modljufáme se za zd.—šecky
mezi námi w Pánu zefnulě, a máme pet/vne“za
to, že těm ku pomoci přispěge, za něž se mo—
dlitba děge, a že ona swatá a wa'žnost přika
zugjcj oběízÍpřed námi gest. Cat. myst. IV. SW.
Jan Zlatousiý, patriarcha Konstantinopolitánský,



o stawu člowěka po smrti. 587

který rowněž wčtwrtém století žiw byl, prawil:
Ne 12%weliké přjčiny bylo od apoštolů nařj
zeno, aby při slawenj tagemstwj sw.na mrt—
wě se pamatowalo. Wédčliž, že se gim tjm
welíce přispěge. (]Iom.XLII. in I.Cor.) Swatý
Ambrož, arcibiskup Mediolánský Wčtwrtém sto—
letí, přítele swého Faustina nad citedlnau
ztrátau sestry geho následugícími slowy: Il/Iám
za to, žebychomneměli pro ni plakati, ale ra
dégi se modliti. Ep. 2. ad Faustin. _— Swatý
Augustin , biskup Hipponezský , který Wčtwrtém
a pátém století žiw byl, píše: Není pochybnosti,
že mrtwí skrze oběti církwe swaté, mší swatau a
almužnami, které se za gegich duše konagí, po—
moci dosáhnau, aby Bůh milosrdněgi snimi na
kládal, než llříchowé gegich zaslaužili; neb toto
nám Otcowé zanechali, a weškera církew to za—
cliowáwá, abychom za ty, kteří w společnosti tě
ln :) krwe Kristowy zemřeli,na nč Wpatřícím mí—
stě pamětliwi gsauce, modlitby konali, a i to, že
se občř za ně wykoná, oznámili. Serm. XXXII,
c. 2. A pročež neměla také sw. Monika, geho
matka, zkrátka před smrtí žádnau důtkli'wěgší
prosbu, gako aby se na ni při oltáři panmtowalo,
a sw. Augustin toto o ní wyprawugící, poraučí gi
kněžím w modlitbu a Woliět mše swalé. Protož
pak také konečně katolická církew každoročně
tak nazwaný den dušiček, t. každoroční památku
zemřelých, gichž duše geštč w očistci trpěgífjswětí.
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Eyhle, to't učenj sw. katolické cirkwe o tře—

tim na wěčnosti mjstě, čili prostředním stawu
mezi nebem a peklem. I gest tedy očistec, amy
můžeme duším Wiičm trpjcim, skterýmiž pořád
w společnosti stog'jme, modlitbau akaždým giným
dobrým skutkem, zwlúštěPak obětowánjm
sw. pomocní býti.

Nuže tedy, buďme tak žiwi, abychom geduau
netoliko peklu; ale i očistci ušli. VVarugmesebe 
dliwě i neymenšjho hříchu, :) spokánjm neod—
kládeyme. Budiž to pak také naše sw. powinuost
za mrtwé se modliti, aby propuštěni a od trestu
hříchů wyswobozenj k patřenj na Boha dostali se
mohli. Modleme se často a důwěrnč za wšecky
WPánu zesnulé,—zwláště pak za ty, za něž pře
dewšim modliti se powinni gsme.

Syuowé ! dcery ! slyšte, což wám skrze mne
wzkazugj W Pánu zesnqu wašj rodičowé. Děti!
pomnětc, wedroizimu nesli gsme skrze wás; žá—
dná práce nebyla mim břemenuá, žádné nebezpe—
čenstwi weliké a těžké, abychom wás učinili slast—
nými. \Vy giž sbíráte a požiwáte owoce našeho
potu, našj péče a práce, wy se gako masem nan
šimsytjte (Job.XIX, 22) : a Wšaknás bez pomo—
ci w mukách očistcowých zanechz'nwáte, o naše

wykaupeni nic nedbagíce! Ach, gaká to ukrut
nost! wolá sw. Augustin.

Ale také wás, wy ostatni Wšickni, gel—štogsle
se od mis na wěčnost odebrali, -— wás wšecky,
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kteřj s námi spogeni býti chcete, wáže swazek

swaté lásky. My wás,ač' wás oko naše nikdý ne—
widalo, za swé uznáwáme, a wás přestat milowa

& nemůžeme. A tak přinášjme za wás za wšecky,
za wás, drazí rodiče, milí manželé, děti, bratři,
sestry a přátelé, a za wás, \vy zemřeli Wšickni,
swé společné modlitby, přimluwy, prosby, oběti
společnému Otci w nebesích.

Odpočjweyte sladce, u wěčném pokogi! _
() Bože, Otče! gešto wswětle nepřistupitedlném
přebýwáš, smilutbrse nad dobrými dušemi očist
eowými, & saučastni ge swého swětla. Radost
nebeská ohčerstwiž ge! Amen.
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7. Proč má dochownj, na české osadě usta.
nowený,umčti dobře česky; a má—litaké něco

wěděti o české literatuře?

L 1 s t

k bratra, který se k slawu duchOanmu ubírá.

Od J. W. Kamarýta.

Toíg nám, yěyova fm mmm.
I. Kao. 9, 22.

Milowaný bratře!

mne welmi, že nyní tak bedliwěnaslo
wa našeho prostého lidu pozor dáwáš , a mnohé
sleycháwáš, gak mi pišeš, o kterých dosud gsi se
domnjwal, žeby nowč twořeny byly. Abys pak
gednau docela škodliwý onen předsudek odložil,
gakoby nowěgšj Spisowatelowé čeští přiliš zhusta
zbrusu nowá twořili slowa, a gakoby wše, co
mnohým w gazyku našem nepowčdomé, z ruské
ho a polského weň michalí —-posilám tobě Sta
robylá Skládanie, i s naším klenotem, Rukopi
sem Hralod-worským. Z těchto se přeswědčiš,
že giž před kolika sty lety w gazyku našem pře—
mnoho bylo slow, w dobrém každému Cechu o
byčegi, gež za našeho času mnozi za nowé nebo
za ginoslowanské omylnč udáwagi. Wire gasno—
sti W tom a w podobných o gazyku a literatuře
naši pochybných donměnkách dá tobě Wýtečný
spisek: „Beleuchtung der Streitfrage ižberdie
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Bóhmísche Ortographie“ . . . von J. Jung—
mann, gegž bez pochyby s Hankowaumluwni—
oj poštau Předešlau gsi obdržel.

Milý bratře! nyni teprw ze srdce milým bra—
trem tebe gmenugi, an se stakau bedliwostio če
skau řeč přičiňugeš. Get to řeč twé matky, twé
ho otce, twých bratři, twé Wlasti. Gel to my—
dražši klenot, gegž národ na swětě má. W'gazy—
ku geho gsau duše a srdce geho sohowány. Ga—
zykem gemu Wlástnim genom národ poznati, po—
chopiti a naň dále štastněgi aučinkowati lze. —
Zwláště pak tobě, an k stawu duchownjmu při
stupugeš, zewrubná gazyka materského známost
newyhnutelně gest polřebna. I tedy swatá po-
WlllllOStk tomu tě wáže, aby o to bedliwě se
přičinil, ba tim bedliwěgi se přičiniti musíš, ani
w žádné škole 0 mluwnici ao literatuře české ani

zminka se nestala, a během dwanácti škol, kde
genom německy mluweno, německy studowáno,
německy pracowáno W liternim -—-ftakořka gazyku
apowaze národu swého bez winy twé gsi se odcizil.

Kněz mimo žiwý příklad , gediné wý—
mluwnostj na lid aučinkuge. Hanba tedy, gestli
duchownj gazyk ten wauplné moci swé a na sna—
du nemá, gjmž při tolika přiležitostech auřad
geho mluwiti welj. Také málo by mu byla plat—
ná wšecka učenost, wšecky wědomosti z němči—
ny, z latiny a z giných gazyků nashromažděné,
kdyby gich kprospěchu duchownimu swýchswě—
řenců nakládati , a s nimi zdělowati neuměl,
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což bez gazyka materskěho nikoliw možno uenj.
A kdyby tim se ohražowal, že dosti s lidemho—
woříti umi, špatná ohrada. Nebudeř mu wždy
cky mluwiti prostě, a gen o kaiechismu. Abu
diž, Wždyř i naše prostá mluwa swého zwla'zší'nj—

ho půwodnjho ducha má , a kdo tim přímým
duchem k národu nemluwj, toho gazyk wždy bu—
de gaksi příkrý, newhodný, a nerad se poslauchá.

Na kazatelně Wšak giž wytřenčgšjho iwzne—
šeněgšiho gazyka se požaduge, &wšeliké rozma—
nitosti řečnické šetřití den ode dne wíce gesttře—
ba, an wšecko k wyššjmu stupni wzdělanosti se
Powynášj. Gsa na kazatelně, giž máš swěilými,
lidu powědomými slowy poučowaii ; giž předsud—
ky škodliwé a pOwěru porážcli; giž pro twé wy—
řknut'j z rozumu, z děginy, z přírody důwody
uwáděti; giž \všemi řečnickými pohnutkami wy—
staupiti, aby i srdce tam naklonil, kde rozum
ge míti žádá; giž potěchu ze srdce swého w srd
ce posluchačů nenuceně gakoby přeljwati. Ne—
gednau horliwost okamžitá nu—lj,'aby gako prau—
dem plynula řeč twa'u. Hle, gaké bohatosti, gaké
rozmanitosti, gaké obratnosti gazyka tobě zapo
třebi! Toř poznáwáš, žeby Přjliš pozdě bylo,
kdyby to teprwa před kázanjm ze slowniku a ze
wšech kautů shledáwati chtěl. Gake' to bídné
hudlařenj , když se kázanj gako núdennickau pra
ci dohromady stlauká, když mnohému swédu—
chownj přednášení českým gazykem napsati ne
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možno , aby dřiwe německy nemyslil, aby na

gednom koleně grammaliku a na druhém slownjk
nedržel, aby následowně mjsto řečnických figur
germanismy a barbarismy swau slawnau řeč ne
y_vyšperkowal. A při tom gaké hmožděnj a po
cenj, chce—ligen trochu něco snesitelného sllauci
bez plagiatu. Gak se potom s chutí má praco—
wati ? Neni diwu, že řečnjk ten giž teyden před
kázanjm kazatelny gako'mučjrny se bogi. A
kde se má wzjti líbá nenucenost, srdečnosi,hor—
liwost a žádaný auCinek z přednášení? Když to
přednáši, s gakým nepřirozenými hlasu měnčnjm,
s gakau widitelnau bázni; s gakým auzkostným
lapánjm každého toho nuznč wyhledaného slowa
gako tonauci bjdák se chytá, a kdyby mu ně
které wypadlo, běda -— giné na snadu nemá _
111s gednjm nešiastným slowem wypadne bud'
celá řeč, anebo pan hlasatel doslawuge až do
Amen wěž babylonskau, poslauchače misto ohně
Poliwň mrazem, 3 pohne ge -— leda z kostela.

Litowalbych tě, & stydělbycll se za tebe,
milý bratře, kdyby w tomto wznešeném a ney—
pěknčgšim auřadu našeho stawn tak Prtačilimčl.
Tui-by owšem nesměl se nad tim horšili, wida,
gak při pjsni:„01č'e náš milý pane“před twýma
očima wzdělančgši poslauchačů částka z kostela
se ubírá, a ostatní gen "takleda že postogi, aby
mohli hospodářům říci , že slyšeli kázani. Arci
mnohý tu se umýwá kalnaú.wodau, a řekne : li
du sprostémn, z gakowéhož na wětšjm díle gest

Casopis p. Katol. Duch. V. 4. 8
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mé auditorium, Wzdělančgi mluwiti nelze. Ano,
kdo neumi, tomu't nelze. Zde žádaná wzdčlanost
geště neni přepiatost. Můlohy se powážili, že
giž i W Cechách se rozednjwá; giž našim wesni
čanům ani (luchownj Pokrm nechutná, gestli se
gim na dřewč-né a nečisté mise podáwá. VVždyř
negen w městech :) městečkách, ipo wesnicjch
ted' wíce než Ryhrcol & Meluzína se čilá, a mno
hý, gegžby dle haleny za sprostáka Powažowal,
sprosié twé řeči k if,-mpřírownáwá , které doma
čjtáwá, anebo gimle posluucháwá; i byl newě—
(lěl (lle prawídel suclclm'joh, gali to wygátlřiti w
čem chybugeš, geho Ztlrawý' rozum a ga'ulrný
gemn přirozený gozyk (lohře mu powj, čeho twé
pšenici se nedostáwzl. -——-Zpomeň si, bratře, na

kazatele, kteréhož W T. nedávalo gsme poslan
chnli, gali marnému natlá\-'al rozmaniíýcll, u
něhožmarnotratnost a prostopášnosi', Skrau
šmznst a. pobožnost, ()plzlost a nestřjdmost,
smyslnost a po:-ornou, roz-!ržitost a rozptý
lenosl: n m. g. gsnu synonyma. I proti neypr
Wnčgšjm české mluwnice prawitllům se prohře
šowal už uši nás bolely. Geliž pak, se co (liwíli,
že w čas l;;lzanj mnoho lidu před kostelem stálo,
a druzi z kázání g(luuce s[čžowali sobě, škoda,
Prý,

Proto takowý hlasatel iřelra neypěkněgš'j, ale

že mu wšecko (lobře roznměli nemůžeme.

špatně wygťnlřenau a přeclnešenau prawdau tolik
prospjwá, co onen německý lékař, genž chura
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wému Čechowi radil misto pařeniny llyliuowé _
pařeninu zeluau. - '

Gakožto učiteli náboženstwi bude tobě také
swčřeua škola; k dobrému auřadu tohoto zastá—

wz'mj,tak gako kazatelowi, gazyka českého třeba
newylmutelně. Bylby to hlawnj škola byla na
osadě české, w kteréby se, bohužel, i nábožen—

stwj německy mělo přednášeli - přece, mage
swčdomj a zuage swalau powiunost swau, při—
činjš se, aby české dítky neydřjwé dobře we
swém gazyku tomu rozumi-Eli, co ubožátka gako
pupauškowé odřjkáwati magi; giuakby nesel se—
meno slowa božího na dobrau půdu , ale na ská
lu. \'ij to dle sebe, žebych wprwnjchzáklad
njch školách na gymnasium špatně byl rozuměl,
ro gest uáboženstwi, kdyby nám p. Katecheta na
německá slowa české wvýzuamy nebyl diktowal.

Ty wšak práwemse na školu národní.
W tomto auřadu nebudeš na Wlas powinnosti
swé dle toho odměřowati, co gen předepsáno.
Gill"znám twé srdce a twé smeyšlenj, že cokoliw
dobrého činiti můžeš bližnjmu a we škole dítěti“
tobě swěřenému, za swau powiunost uznáwáš.
Nebudeš tedy přestáwati na tom, aby gen kate
chismus wyswětlil a djtkám leda do paměti wnu
lil. Ale wšak giž při wyswětlowánj slow mno-—
bých co činiti, aby čistau, určitau a swětlau 'i'-e—

mluwil, by takowými nemotornými synonymi,
gako onen kazatel, neprohazowal , a wýkladu
swému misto swětla tmy uepřidáwal a na písku

* i
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nestawěl. Horliwý katecheta neb duchowni, ga—
kožto učitel náhoženstwi, nebude toliko wypra—
wowati, w kolika dnech a gak Bůh swčt stwo—
řil, anebo nepřestane na tom, když wšeohecně
wěcj několik wyčle , a doloží : „Wšecko to
dohromady, milé dílky, gmenugeme smět“ On
swým učencům, podlé gegich schopnosti , dá na—
hljdnauti W samo twors'two , w powrchnost i
wnitřnost země, W říši *z'iwočichů, rostlin, prey—

štěnin, kowů; pozorny ge učinj na užitek a na
nesčíslné dohra , která pro člowěka z nich
gdau; gakých zwiřat a plodin, Wkterých zemích,
a gacj lidé, a k čemu gich užiwagi. I kam aut
lý učenců rozum doslači, powznese geg do wý—
sosti, k hlahoděgnému, ožiwugicjmu slunci, k
hwězdám a t. d. A gaké přirodoskum teprw wý—
tečnosti a rozmanitosti před námi rozwinuge! Z
takowéhoto wyučovvánj teprwpoznagjswět apří—
rodu krásnau; tu teprw ohdiwowali budau wše
mohauciho , neydobrotiwěgšiho, neymaudřegšjho,
wšude aučinkugiciho stwořitele a zachowatele.—-—
Tak u př. k zamezenj a odstranění záhubných
powěr a bludů nebude (losti , genom prwnj při
kázanj z desatera se žáky progiti: zde k tomu
Whodné ponaučení z upotřebené populární fyzi
ky musi se přidružiti, má—lito státi na základu,
co p. katecheta prawj. Kdoby w takowýchlo při—
padnostech se domnjwal, že dokonalé známosti
gazyka českého, w němž to má přednášeno bý'
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ti, zapotřebí není, tenř se domníwá, že malíř
bez barew může malowa'ti.

Že pak takowéto wynčowání w našich ško—
Lich národních není Wpowětří, genom ti gmenu—
gi, co mi dotud powědomo, školu W'orlickau,I—Ila
wateckau, Postupickau, Kardašowo—Řečickau,kde
to Wskutku shledáno, wše z přičiněnígegich pří—
tomných p. p. katechetů, a wím, že w giných kragích
wíce takowých škol se nalézá. I můžel se také
na wesnické škole mnoho aučinkowati; nebol wše—

mu se žákowé učí w řeči materské, tedy mnoho
času,muoholehkosti získáno, ani tolikerými před
mčty přemoženi negsau, gako na školách normál
ních. Ano geště wíce možno, gestli mimo ško
le předepsané hodiny některá se přidati chce:
a kdožby to zmladých duchowních rád neučinil,
zná—liswé powolání? Pamatngeš se, gak gsme před
několika lety we wesnici Plané přítomni byli škol
ní zkanšce, a žákowé mimo wše, co se dle zá
konu požadowati mohlo, gešlě pole alesy wymě
řowati uměli, také Wneyhlawněgších české mlu—
wnice prawidlech a w potřebných písemnostech
\vycwičeni byli? Také gsem nedáwno gednu
wenkowskau školu, a genom tak nazwanau filia!—
ní, nawštiwil, kde krom učení předepsaného i w
zeměpisu a statistice krz'nlowstwíčeského wýbor
ně dospělegší žzikowé byli wycwičeni, žeby se
mnohý na hlawní škole wyučený w tom nesměl
snimi ozáwod pustiti; a isedlské děwčata wě
dčly dobře, kde se WČechúch daří hogný a pě—
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kný len; kde dělegí wýborné plátna; kde pentle,
kragky, šálky a neylepší kartauny; kde gehly a
špendlíky, kde pěkné a dobré nádobí a t. d. i na
mapě (zřetelně od p. katechety pro tu školu na
psané) každé to místo ukázali uměly. Toi gsem
se podiwil a potěšil. Poněwádž se mi wšak
zdálo přičinění toto zbytečné, zeptal gsem se du
chowního, zgakéhoby _ohledusedlským dětem ze—
měpis český přednášel? Nu kdo wí, prawíl mi,
nebude—li zněkterého toho chlapce nebo zděw—
čete sedlského něco panského, a usmíwage se řekl
dále: někteří zmých žáků bndau dědiny swé Wla—
sti wzděláwati worbau nebo šiěpowáním stromů,
aby tedy k swému polěšení seznali powšechnau té
Wlasti aurodnost a štastná pod nebem položení,
kde rolnictwí a Štěparstwí & gakým způsol'Jem
giž znamenité pokroky učinilo. Někteří budau
za vlast bogowati, aby tedy k roznícení udatno—
sti wěděli, co zastáWagí a zač krew swau wylé

wegí. Někteří budau se řemeslům učiti, anebo
wšeligaký obchod powedau , aby tedy peněz do
ciziny za takowé wěci newydáwali, kterých gim
whognosti wlast gegicll podáwá; zwlzlště.pak aby
tak nazwaní naši wandrowní, kteří někdy z mé
školy wygdau, nemyslili , že gen w cizině wšeli
kým řemeslům se naučili lze, odkudž tak častoi
špatné wyučení 1 špatné mrawy domů přinášíwa—

o swé wlasli nic newědauce, gi topí a zahan
bugí mezi. cizímy národy. Tomu gá clu—'npřede
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gíti mimo podání giného mnohého prospěchu,
který“ zeměpis mládeži přináší. Ano také ney
radě-gi se tomu dítky učí, co pomocí mapy se gim
smyslně předsl'awuge. “7šickni wůhec ktomu
schopni magí wlast swau znáti, ctíti, milowati, &
wšemožně každý dle stawu swého o gegí zwele—
honí se přičiniti. —-—Tak mluwil ten duchowní.
Záliby se mnau toho muže nelíbal?

\V některé wenkowské škole, kde pohodlná
ktomu poloha, 3 kde Widí se zwláštní toho po—
lřehnost, také w štěparstwí, sázení, hlídání azwe—
lchowání owocných stromů se žákowé cwičí. W
giné zase, zwláště na opakugících nedělních hodi
nách, mládež mimo nálmženstwí a ostatní cwi—
čení učí se lehkým,krátkým náwodem poímlární
dietetice, wše přičiněním duchowního, ani se cos
takowého dotud z mnohých Příčinod obyčegných
učitelů školních požadowati nemůže. W'idíš, gak
mnoho se činili může, když gest horliwá dobrá
wůle a wycwičenost w gazyku materském, což
ncwyhnutelno. Takowého duchowního zagislé
dílky i rodičowé, celá osada miluge; ten má wšech
důwěrnost; iakowého muže slowa, rady a napo—

mínání u lidu něco platí, a rády se poslauchagi;
ten gest prawý dnchowní otec osadníků SWÝCII,
len lehce a šlastně ge wede k hlahému časnému i
wěčnému žiwotu, i sám sebe kneyšlastněgší we
swém stawu spokogenosti.

Prawda gest owšenhžeipočet škol takto zří—
zených dosawad welmi gest skrowný proti počin
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ceských kateclietů. \Však naděge sladká kwete,

mimo giué usnadnění, prawá láska kwlasti,
aučinm'nláska k _gazykunárodnímu,bez něhož ne
lze ani na cos tak owélio pomysliti, láska k po
winnostem tak pěkným :) na wše strany prospěš
ným, až láska ta swatá wíce srdcí zahřege, nadě—
ge kwete, že wíce a šlastnčgi bude auoinkowáno
w naší milé wlasti. ——

Mimo kázaní & školní Wyučowáuí, :) kate
(:hisowziní po wesnieích, o čemž není giž třeba li
stu mého prodlužowali, také při mnolia giných
Příležitostech cwičeného gazyka českého toběbu—
de potřebí ; gako při nawštčwowání nemoc
ných, we zpowědi , a w ginýcll ne wždy předzwí—
daných případnostech. Na kázaní a na školní
Wyučowňní můžeš se geště w prawý čas připrawiti
přemeyšlením a oprawowáním: ale w dotčených
nepředzwídanýcll í'ň'ípadnostech , kde kolikráte
okamžitého l'iorlení nebo těšení nebo přeswědčo—
wání gesti třeba, 'Iu srdce hned musíš míti na
gazyku. Špatněby wěru pohnul, kdyby svada W
krku ti Wězela a po slowíčku gako zmatená příze
wen se saukala, a gen tak na zdařbůli cokoliw &
komukoliw prohodila. -=

l—Ile,gaký to bude pro tebe zisk, gaká odměn—
ná radost za wšecko twé snažení, když tobě w
čas potřeby samowolně slowa na gazyk poply
nau. Abys Wšak s mluwau tak daleko dospěl,
gako widíš, že toho potřeba, musíš českou, zwláště
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nowčgši literaturu za Wůdkyni a učitellcyni szti.
Ta nesmi tobě býti gako nowý swět uepowědo—
ma, neboř gazyka bez užíti literatury dosíci ne—
lze. Ikterak by se wgazyku dokonale wyowičil,
kdyby zdařených literatury plodůw bedliwě ne—
čjtal a we swau wlastnost neobracel? Gá sice o
žádném newim, kdoby se pauze z grammatiky az
wokabuláře něgaké řeči byl naučil.

Objránj se tedy liternimi gazyka našeho pa—
mátkami potřebné co do řeči; ale i potřebné co
do wěci. Chceš—li totiž gakožto učitel nábožen—
stwj a dozorce školy we wyučowáni tak pokra
čowati, a tak prospěšenbýli, galagsem to zde po—
dotknul, a galc od tebe očekáwám: což ti tu bude
třeba zásoby Wlátkách ktomu potřebných! A
kde gich shledáš, nepoužigeš—li ktomu přispiwa—
gicich wlastenských spisowatclů? I byíby sám z
ginogazyčných pramenů wážiti uměl &chtěl, br
zy by tě Při mnohých giných pracech twého po—
woláni trpěliwost a dobrá Wůle přešla, ano ško—
da byloby času, gcgžby ke wšemu teprw sám
nakládati chtěl, každau ginau sobě giž podauau
pomoci zhrdage; lečby sám obecenstwu něco lep
šiho podali chtěl; a wšak gižik tomu znáti mu—
sjš, co před tebau bylo Wzdčláno, a čeho geště se
nedostáwá.

Pak ohledem na školu powaž, stáloli-by še—
slileté chozenj a placeni do školy a trápenj děti
za to, kdyžby se učily čistí gen pro školní kniž
ku a pro kalendář. Žáci tedy rozumně nawádč—
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ti se magi kginým také knihám. Řekneš-li dě
1em: Kdo se neydřiwé čísti naučí, a při tom, gak
na hodného žáka sluší, doma i we škole dobře se
zacliowá, ten mimo pěkné čtení, které za odmě—
nu dostane, i giné knihy, genž geg zagisté lůšiti
budau, ode mne klibému domácímu členi požá—
dali smí; rád mu gich zapůgčim. Tu teprw se
wzbuzuge dychtiwost &wynasnaženi o záwod. —-—
Nechceš—li ale slauti darmotlachem, neyprwé mu—

takowé knihy znáti, kteréby práwč rozum a
srdce twé mládeže wzdčláwaly, kteréliy někdy i
odrostlým užitek přinášely. Ano, iy musíš co mo—
žná neywywoleněgšjmi knihami zaopatřen býti,
nebo aspoň kniliownu školní gimi Z:lSOl)lll. A k
tomu, gakaukoliw knihu někomu k čtení podá
wage, wždycky doložili máš: (Jestli—hywtéto
knížce bud' některým slowům nebo čemnkoli ne
rozuměl, přigd', zeptey se, gai ti to powim. K0—
liožlry se lakó ginólio neumť-lj hlzaii měli gistě
gi a (li'i\-Věrnčgi,než swóho duehownilio učitele?
\Vždy'l' on d\vanácte škol studowal. Pročež hled,
aby dřiwe sám gistč wědčl, co giným powčditi
r-liceš. —— Ze všech školáků twýcli přece něko»
lik gich wždy bude, ktte dáwno giž ze školy wy
staupiwše po wykonané hmotné práci, zwláštč na
dlouhé wečery anebo we swátek, rádi doma pose—
di a Wněkteré milé knize čjtati lmdau. Z ohle—
du tohoto přálbych, aliygsi žákům ze školy wy
stupugicim diktowal anebo k opsání domácímu po
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dal gmenowité zaznamenání wýborných mrawných
a rozumně zahawugících kněh, aby napřed giž
poznáwali, kteráby kniha pro gegich užitek za
čtení stála, a po takowé aby se pídili, když chu
ti a času k čtení míti budau. Není—limožnápo—
dělením nebo ukázkau, aspoň tedy zaznamenáním
o neylepších modlících knihách, gak pro mužské
tak pro ženské osoby , hleď swým dospělým
žákům powědíti, aby někdy, gakož býwá o pau—
iích anebo o trhu, za ledacos peněz newyhazowali.
Příležitě sem tam sswými osadníky promluwíš,
gaké čtení neyraděgi čítagí, gaké doma nebo w
obcí magí; zde často něco , coby zgewně špatné
bylo, anebo co pro ně se nehodí, rozumným před—
ložením a ponaučením odstraníš, a něco lepšího
gim poradíš. \Víš dobře, gak prostě—.gšílid na to
míru klade, co tištěno na papíru, a gaké ztoho ško
dy pogíti mohau, když do rukou neprawých mno
há kniha zablaudí, byl“Wsobě a pro ty, kterým
gest psána, třebas wýborná byla. _

Náš lid gest Wellni zpěwu milowný. Chlí
1'1,aby pro některé necudné a pohoršlíwé písničky
docela žádné swětské písně nezpíwal, byloby u
krutenstwí. Ale snažili se, aby mu lepěgších pí—
sní pochwáleno, ano příležitě wznámost uwedeno
bylo, toÍ' ani kněze nehodno není. Zwlášt pak
welkau budeš míti zásluhu o weřegní pobožnost,
když se přičiníš, aby w kostele twém co možná
pěkné a tak wznešeného cíle, totiž ctnosti a nábo—
ženstwí, hodné písně zpíwdny byly. I ku zpě
wn školnímu, ku zpěwn domácímu pobožnému
welmi potřeba dohlídnauti a geg zdokonaliti.

Geliž pak tedy zapotřebí, znáti se w české
literatuře, chce-li duchowní těmto powinnostem, o
kterých tobě píši, zadost učiniti? Odpowěď leh—
ká. Poněwádž ale takowěto přičinění nedá leže—
ti nebo při džb . . . seděti na pohowce, nepřege
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gíti po giných milých zábawách -- z toho leh
ce uhodneš to tagemstwí, proč někteří (snadne
mnozí -—) radě—gičernidlem se obělugí, stěžugí
sobě na zlé časy, na chudobu české literatury, že—
hří na swau řeč a na spisowatele od nás ctěné,
ano i potupně o wčdalch mluwí —- scientia non
habet osorem nisi ignorantem, české knize gako
čert kříži zdaleka se Wyhýbagí. Těch, bratře můg,
zdaleka se warug.

' Co neydříwe tobě pošli IV. roční běh česk.
ČaSOpisu pro katol. (luchowcnstwo. Mimo giné
hned prwní pogednání we swazku třetím wýbor—
ně se ti líbiti bude, totiž: „Proc“ a gakby se me“—
la láska ke čtení a-samocvinnému studowání u
mla.de duchowen-stwazbuditi a zachowati?“
od Fr. Bogenického. Cos mi oznámil, že někteří
mezi Wámi s tímto časopisem dokonale spokogeni
negsau,(laufám, žet to nebude na ugmu wěci do
bré. Gakožto lidské dílo nemůžet býti dokona
lý. Ale některým pánům w této Wěcitěžko whod
učiniti, bylby byl sebe dolconalegší. Ten chce
míti wíce praktického, tam ten wíce wčdeckého;
giný žádá wíce poesii, giný docela o žádné nesto—
gí; geden chce malowané, druhý reysowané. A
kdo posuzuge cenu toho čaSOpisu dle gedné část
ky, neho třeba dle gednoho ročního běhu, tens
měrau nesprawedliwau zachází. Pak na gedno—
tliwé chuti nesmí se zde ohled bráti, než na po
třebu Wšeobecuau. Maudrý moudře powažuge,
a pomyslí sobě: Které pogednání pro mne gest zby
tečné, pro giného gest wýtečné. — Pročež mno——
zí dobře stím Časop. gsau spokogeni. Sbohem!
bratříčka milý. Duch swatý tě oswěcug a posil
ítug we wšem dobrém.
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ll. OZNAMOW'ATEL.

a) Literatura.

1. RIodlicí kniha pro katolické křesíany od Jana
Aloysia Šneidra, apoštolského Vikáře a býwalého zpo—
wědlnjka Geho GasnostiKrále Saského, biskupa Argo—
SliéhO, kanownjka Krakowského iPozilauského. Pře
ložil z německé \V. Gothard llolubář, kněz kanownické
ho řádu Premonstrálského a kazatel při chrámu Páně
na Strahowě. W Praze nákladem Konrada Senfta a

syna w Jezowitske' ulici N. 184. 8. Str. VIII, 344.

Modlici knížka nebožtjka biskupa a apoštolského
vikáría Aloysía Schneidera, muže Welmi učeného, pro
zřetedlného, ctného a pro překrásné Wlastnosti swéi
protestantům Saským milého , náleží k neylepšim wzdě
]awatedlným knihám katolickým wěku našeho, pročež
gde welmi na odbyt, a wšnde gi tisknau, a na swětlo
\vydáwagi. Welebný P. Gothard Holubář zwláštni te
dy hoden gest pochWaly, že wýbornau knížku onu W
milý český náš gazyk wlipně a uměle přewedl, a
množslwi oblibených pÍSní českých, upř. Minula noční
hodina; Narodil se Kristus Pán, Weselme se; Giž gsem
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dost pracowal ——s některými žalmy Streycowými při.
pogil. Čeština pana překladatele gest prawidelná, čí
stá, nenucená &zřetedlná, tak že každý i wzdělaněgši
Čech bez pohoršení gi k pobožným Wýlewům srdce
swe'ho užiwati může. „Před trůnem twým na kolena
Padám, Pane a Spasiteli můg! pln srdečné wděčnosti
k tobě, pln radostného přeswědčeni o přítomnosti twe',
gakož i oPogen žádosti swatau, bych na wěky spogen
zůstal s teban. Tyl: sám, genžs někdy na zemi chodil,
bidným pomáhal , blandicj na prawau cestu přiwáděl,
hřišniky obracel, wěřicj W dobrém sílil, a učedlniky
k rozhlašowáni učení swe'ho do wšech končin swěta
posiláwal, až posawád, ačkoli newiditedlný, geště pře—
býwáš mezi námi.“ Str. 163. Tim řeči Způsobem celá
ta pěkná modlící knížka gest přistrogena, a gistotně
každéinui pro čistý papir, Přigemný tisk a přípoge
ných pět přerozkošných obrázků, -— gmenowitě mat—
ky Marie s dítětem, spasitele swěta, posledni wečeře,
obětowáni &zwěstowáni panny Marie —- Welice se lj
biti musi. Toto přeloženj oznámené knihy bezpochy
by prwni gest práce ctěného pana wlastence našeho,
a poněwádž giž ta dobře se powedla, nadíti se může
ine, že horliwým bude wzdělawatclem literatury če
ské', že nepřestane čitati starobylých spisů Českých, &
že časem swýin i půwodnjm něgakým plodem wlasten—
ske' literatuře přispěge.
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2. Uwedení ]: wnitřní modlitbě, poukázaué Wmnohých
modlitbách, dle potřeby katolických křestanů od!Bene
dikta J. N. Pfeifl'ra, opata kanownického řádu Premon
slrátského králow. kláštera Strahowského w Praze.
Přeložil z německého Gothard WV.IIolubář, kněz téhož
řádu, a kazatel W chrámu Pánčna Strahowě. W Pra
ze 1833. W knížecí arcibiskupské knihtiskárně, u Josefy
Fetterlowé, wedením a nákladem Wáclawa Špiuky. 18.

Str. VIII. 356. za 24 kr. stř.

Skrownátě to knížka modlící, ale plna gádra, plna
zbožné srdečnosti, plna rozkošné pastwy duchowní.
Práwě má na čele nápis: Uwedení kwnitřní modlitbě.
Nebo tak gest probuditedlna , a tak duši zagímá a roz
něcuge, že kdož se z ní začal modliti , giž pak zwla
stní mysli swé modliti se začíná. Co gi pak zwláště
mim Čechům dwognásob milan činí, gestii; to, že skla—
datel gegí u welikém církewním důstogenstwí stogí,a
prací swau příklad nepokrytě pobožnosti nám wysta—
wil. Překladatel těch modliteb cítil Wýbornost acenu

gcgich, a protož k zčeštění gich obzwláštnípilnost při
ložil , a w skutku ge tak zčeštil, že gebo práce každé
ho znatele gazyka českého cele spokogití musí. I na..
kladatel, pan Špinka, o čistě wydání se postaral, a
protož tato knížka w každém ohledu wysoce lmďsiawena.

3. Erinnerungen an Wilhelm Mercy von RudolphEylh,
Pfarrer in Dormettingen im Konigreiche \IViirtemberg.
Hotweil in der Herderschen Buchhandlung. 1829. &

Str. IV. 172.

Spis tento, nad nčgž nám giž dlauho žádný wý
bnrněgší plod katolických Spisowatelů do rukau nepři
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šel, swelikým potěšením wznámost uwádjme, nic ne
pochybugice, že kdo si ho zgedná, přerozkošne' pastwy
ducha Wněm nalezne, &peněz, na něg naložených,ni
koli Iilowati nebude. \(Vilhelm Mcrc)r bez odporu k
neyZnamenitěgšjm učeným cjrkwe „naši náleži, gakož pak
pro mnohostrannau wzdělanost swau až do léta 1825.,
wktere'mžto umřel, wůbec byl ctěn a slawen. Muž
tento netoliko wýtečne'ho byl wlípu a domyslu, nýbrž
i přebedliwým čitateleln dobrých kněh, mezi kterýmiž
zwláště ásthelicke' milowal. Při tom pak byl i muž
welmi ušlechtilé powahy, a Přelihezných mrawů. \Vů
hec—ligest rozkošno, čistí, gak welici mužowó o wšeli

kých Wěcech smeyšleli, a gakých byli mrawů a obyče
gů, čím se obirali, a gaci byli wauřadech swých : tedy
popsáni žíwota gegich tim poučněgši gest a wábněgši,
čim ostrowlipněgšj byl ten, klerýž popsáni ono wzal
před sebe. GižÍ pak Rudolf Eylh bez pochyby k
neywzdělaněgšim katolíkům wěku našeho patří, a wý
borno, zlato gest wše, což až posawád wyšlo z pe'ra
gebo. „Zerstreute Blátter von einem kalholiSchen Geist
lichen, Erster Band, Stuttgart und Tiibingen in der Cot—

ta'schen Buchhandlung 1826“ klasický/'t gsau ducha plod,
ten ale máme od něho. Ten tedy ostromyslný, cwičný
spisowalel neyznamenitčgši wěci o \Wile'mowi Mercy, w
swrchu poznamenaném spiSu Předkládá tak, že ho gistě
žádný bez welikého potěšen) aužitku čistí nebude. Ne
wyprawugeí toliko, gaký byl Mercy, a co konal W ži
wohyti swém, nýbrž kde se koli ktomu příčina podá—
wá, tu obecná poznamenáni klade, & od strany 89. až
do stránky 117. některá místa z denníka (Tagebuch)a z
listů nebožljka Mercyr příwozuge. „\Viderllleinhards
Predígten ]íesse sich Manches einwenden: Allzugehžiuf
te Materie auf einmahl,VViederhohlung des Námlichen,
ein gar zn geregeltes \Vesen, und eine erzwungene An
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weudung des Textes. Doch bleíthein Predigercharak
ter immer \merkwiirdig. ——Was ůberhaupt einen gu
ten Ffarrer macht, ist kurz gesagt: Ungeheuchelte From—
migkeit, hinl'ángliche \Vissenschaft und ein gut bestell—
tes IIauswvesen. Diirftígkeit hindert die \Virksamkeit

des Amtes. — Nur keinen Plan in der Erziehung, nur
nichts Proiektenmiissiges. Man hat aus der Erziehung
eine Kunst gemacht, mich diinkt aber, sie ist Natur.“

\Vlastnosti \Viljma Mercy wýborný náš autor wů—
hee timto obrazem nám stawi před oči: „Mercy byl
muž, kterýž nebyl wstawu, někomu pochlebowati &la
hodili, předce ale welmi přigemně a rozkošné sginými
nhcowal ; oddán byl přísné ctnosti, nikoli ale nezamital
lidských radosti ; byl lmlmbogným akřesianem celau duši,
ale při tom byl předce snášeliwým, w poctiwosti ma
ge šlechetnost giných, i když byli womylu, & nesmysli
ii gakoon; byl oswimněho rozumu, ne wšak newč
'i'-ici; swobodenstwi milowal, nikoli ale bez rozwahy a
zpnuhó wášně proti každému ustanowení nehogowal;
stálým byl odporníkem wšech užiwáni mrawům škodi—
vjel), při tom wšak pilně měl zřeni na tradici a zkuše—
nost, a pln byl čisté, horliwe' lásky kcjrkwi swé; měl
pewnau, ústanowenaa mysl, nebyl ale twrdočelným, &
poblaudiLli w něčem, rád wyznal omýleni swé ; přímý
byl & odewřeny, a wšak zdání i úmyslů swých nikdý na
odiw nestawil; opatrně si počínal, by koho nem—azil,
nikoli ale nebyl zpočtu uhlazených opalrnjčků, gichžto
plášt se každému wětru podáwá, &aby se zachowali
powýšeným &mocným, chwáli i toheyhovši; neuko—
gitedlnč twrdým byl k zatwrdile' zlosti, přeocholně ale
odpouštěl, wide žel &lítost pro chyby učiněné; žiwe
city často pohybowaly duši gebo, ale nikdý nepřemo—
hly; smrt měl ustawičnč před očima, proto ale předce
wždy byl gasue', wesele' mysli; mage Příčinu, hnčwal

Časopis p. Katal. Duch. V. 4. 9
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se na lidi, nikdý se ale nemstil, a o křiwdách, na kte
réž nebylo možná zapomenauti, alespoň nemluwil;
druhdy byl těžkomyslnosli pekaušin,ale tudiž zase pln
lásky a přizniwosli; hoden byl milowáni wýtečnými
dary ducha & neposkwrněny'lmi mrawy; byl'Í welebný'm
i při chybách & obzwláštnostech swých. l\'am Vitiis
nemo sine naseitur, Optimus ille est, qui minimis nr
getur.“

4. 53ch sauctornm Ecclesiae Doctorum ae Pati-um cir

ca, usum matrimonii. Vienle 1832. Typis Josephi
Sollinger. 8. Str. X. 234.

Katolická cirkew slowa latinská , a zřegmot gest,
že latina gest řeč, kterauž cirkew katolická mlnwi, a k
swázáni wšech swých audit wrozkošuau gednoln ne
wyhnutedlně potřebuge. Trati sc nicmcně známost
latiny mezi katolíky, abrž i učení latině psali přestali.
Tan přičinau každá latinská kniha, na swětlo wyšlá,
hned na se obrací zřenj naše. Co se lkne knihy, Wý
še poznamenané, skladatel gegi se negmenowal, ačne
pochybně neni laíkem, ženatýin a w manželských wě
ecch prošlým , nýbrž knězem něgakýln & sie učeným
theologeiu. Diwim se pak, že práwě o užiwa'mi mau
želstwj psali sobě oblíbil. Neb o této materii , kte.
táž sama osobě kluzké gest, snad toliko gen ženatý
muž dokonale psali může. Což hned na prwni pohled
každý za prade poznali může , We dwau gest
zawřino stránkách: Užiweyte manželstwi tak , aby
seanncůilo pokolení lidske', aby ale při tom těla waše
neslábla a necbřadla, & geden přilišnau zdrždiwosti
anebo přílišným tělesenstwjm druhého netrápil. Ostat—
ni Wšeeko přirozenj bud' ostaweno. Neb i zkušenim
gest wědomo, že manželé, přirozenim gsauce wedeni,
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beze wšeho ginéhohvyučowáni, wýborně tomu rozu—
mi, coby gim dowoleno nebizabágeno bylo. Morál
nemůže wšecko na wlas ustanowiti , a by i mohla, ne
smi, nechce-li býti zpozdilau &nemrawnau. Ledacos

musi ostawiti mraWnému geduoho každého citu. Kdy
by se manželům wšecko, coby gim náleželo, až do
neymenšjho mělo wyměřowali, swědomj negednoho z

nich by se uwozowalo w tesknost, a cesta gich by ga—
ko gehlami byla postlána.

0 práci latinského autora našeho a nahrnutýcb od
něho mistách swatých otců a slowútných učitelů newi—
djt mi se obširného wynášeti saudu. Zdát mi se na
tom byti dosli, w ki-álvkychJi slowich oznámim hlaWui
wěci , o kterýchž we třech kapitolách až do strany 160.,
a pak w rozmlauwáuj děkana s farářem od strany 166.
až do konce geduá. \V pran kapitole di, že rozkoš
tělesná sama o sobě wždy gest hříšná a nedowolená,
a kdo pro ni toliko manželstwi požjwá, že hříchu se
dopaušti. Zte'to kapitoly tato místa zde přiwozugi:
„Pilll'es usum matrimonii ad sedandam, ne ad graviora
delabatur, incontinentiam propríam, libidini adscribunt.
pag. 16. Apostolos , quodammodo invitus et nolens con
cedit Corinthiis usum matrimonii ob incontinentiam eo—

1'um. pag. 44. Libido, qua talis, etíam in usu matri
monii credenda est culpabílis. pag. 61k“

“" druhé kapitole mluwí o skutcích, kteřižbyman
žclům dowoleui byli, anebo wždy za hřích pokládati
se měli. Tu pak hned z počátku opět předkládá, že w
manželstwi nemá žádná rozkoš tělesoá hledána býtil“
„Qnotiescumque et quandocunque sibi copulantm' con
inges co potissímum fine , ut vnluptate fruanlur sensu
ali, (_haeeenim est libido) peccant.“ pag. 70. Ostatni
WěciW této kapitole obsaženy gsau tyto: „Frequentíor
usus matrimonii in remediumincontincntiaeprapríee pie

**



612 Oznamowatel

rumque est suspectus Iibídínis. pag. 84. Cum copula
carnalis, ob adjunctam sibi inscparabilitcr ex peccata
originali morbidam voluplatem in se mala sit ac inbo
nesla: et in coniugibus esse malem et inhoneslam ne
mo inficiabitur, nisi ab inhonestate sua excusetur ex
bono aliquo malrimOnii. pag. 89. Mullum conjugum
amor, si eidem alendo copula carnalis sit necessaria,
non potest non esse inhoueslus. pag. 90. Peliliu de
bití, ex nimía in voluptalem curnalem lcudenlia ['re
quentior, ab ultero conjugum est avertenda, in quantum
hoc fieri potest modo ralionabili. pav. 97. Si uxore
resislzeute nc debitum denegante peccatum re ipsa aver
teretur, ulique et ratio et sincerus in maritum amor
cidcm consentire prohiberet; ast si ex deuegatione debiti
eLiam majora 'timeautur mala , fornicationem dícn, bella
domestica, scandala et forte alia fornicatione vix mino
ra, quae copnlae iibidinosae cuipam transcendant: id
non est contrarium ralioni. pav. 105. Copuia contra
naturam semper est execrabilis. pag. 110. A concep

tione prolis usque ad ablactati/onem eíus abstinendum
est & copula. Minus tamen est uxori, el.si gravidae
aut laclanli, copulnri, quam fornicari. pag. 1143. Co
pula cum uxore menstruala ad minimum indecenlissi—
ma est, quare ceLeris paribus culpabilíur. pag. 1.18.
Cepuia cum uxore , certo sterili, nonnisi in remedíum
incontinenlíoe, ergo nonnisi qua malum minus ad aver—
tenda mala majora licita esse polest. pan. 123. Com
mixtio carnalis coniugum, qui dcficienlibus jam pro senec
tute vir-ibus ad procreandam prolem sint inhabiles, ma—

iorem prze se ferre Videtur libidinis notam,. quarc etma
ioris esse turpitudinis. perf. 1245. Non ulendum matri—
monio ad vilandam soiummodo pollutionem noclurnam,
pag. 127. aut sedandos concupiscentiae motus. pag. 128.
Usus matrimonii diebus jejuuiorum, festis et S.Com
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munionís lu petente vix unquam prorsus inculpabilis,
et semper alioquin culpahili culpabilior. pag. 131. O
soulu, amplexus, tactus et alia impudica, si fiant Vel
citra periculum pollutionis praeter ordinem ad copulam,
aut ipsam copulam , Sed nonnisi captandzc maioris vo
luptatis gratia, ergo ex mero deleclalionís venereae appe—
lilu praecedant aul comitenlur, semper mala siut necesse
est. pag. 137. Cogitationes ímpudicee illicitee suutcon
jugibus, non minus ac verha inhonesta. pag. UMÍ“

\V třelj kapitole se wykládá powaha břichu, geho
těžkost & lehkost , a že i neylehči hřichowe' sami o sobě
hrozné g-sau zlc', pročež gich každý wši moci ulikati
gest dlužen. WVše to se pak wztahuge na užiwánj
manželstwi. \V dialogu konečně farář proti předneše—
mému o manželslwi učení ledacos namjtá , děkan ale

izíli biskupský víkarius na lo duchem & smyslem autora
našeho odpowidá.

Ě). Facdon, aneb SokratesoWo posledni rozmláuwáni o
nesmrtedlnosli duše, spřipogeným žiwolem téhož mu
:lrce; dle Mendelssohua přeložil Josef Černý, církevmi
kněz. \V Praze 1833. \V knížecí arcibiskupské liskár.
uč, u Josefy Fellerlowc', Wedeuim a nákladem \Václawa

Špinky. \(Vel.12. Str. XII. 236. za 30kr. slř'.

\Veleslawina, Kocin, Plácel, Komenský, Augusta,
liupil—oa podobní aim spisowatelé čeští wždy ostanau
weliká swělla wlaslenske' literatury naši. Nicméně se
u mne snáši, že za tohoto wěku našeho ncgeden Wla—

q\enský Spisowalel známosti českého gazyka starobylých
literatorů oněch netoliko dosáhl, alebrž i nad ně se
wznesl. Negeden zagiste' powahy otcowského gazyka

našeho tak postihl, & tak čistě, tak ozdobně česky se
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psáti naučil, že psáti umí i o wěceeh,okterýchž staro—
byli spisowatele' čeští žádné wčdomosti míti nemohli.
!&těmto umělým &owšem wýtečným Čechům bez od
poru patři i welebný kněz, P. Josef Černý, upřjmý
wlastenec &horliwý podpůrce tohoto theologiekc'ho spi
su našeho. Za zřegmý toho důwod slauži Mendelssoh
nůw Fáidon, čistau & práwě klasickau řeči na česko od
něho wyložený. Mendelssohn, gakožto prawý mudřec
a hluboký myslitel, mezi německými Spisowateli weli.
ke' má slowo, k geho pak neyobljbenčgšim spisům ná
leží Fůdon. Mohlibychom etčným čtenářům časopisu
našeho i německého Fádona sehwáliti, gelikož gedná
0 nesmrtedlnosti duše lidské, o wěci, k náboženskému
umění přiležitě. Tim wíce Wýborný spis tento nyni
welebiti musime, an se nám Wpřerozkošnčm přelože
nj českem podáwá. Kdo si knihy této zgedná: doza—
gista wynaložených peněz litowati nebude, pončwůdžw
ni netoliko přemnožstwi důmyslných wěci o bndaucim
žiwotu našem nalezne, nýbrž i prawidelne' češtině se
přiučí, & zřetedlně pozná, že Čech o fiIOSofických před
mětech určitě, wygádřeuě, obratně a gemně smyslíti &
psáti může tak gako Němec, li čemu hedliwý wzděla
watel literatury České, dwogi cti hodný P. Josef Černý,
přeloženim Fáidona čelně gest měřil, wtomÍ se on sám
wkrásne' předmluwě spisu onoho pronesl, kdežto di:
„K půwodnimu sepsňni takowýeh knih , kdež se wyšši
nauky & umě'nj wrauehu proste'm wystawugi, apřigem
nými wuadami čtenáře wábí, potřeb) newšednichschop
nosti. Protož dokawíule půwoduicb praci takowých ne
máme, nebude neužitečno, zgazyků cizich prostonáro
dne', wůbec schwálene' Spisy do češtiny přewáděti, &
čtenáře takto zponenáhla k literatuře wyšši připrawo—
watt“ I dosáhl zagistc' zaměřeného konce swe'ho, Wla
stenske' literatuře platně poslanžiw. Deyž milý Bůh,
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aby přikladem geho w českém duchowensIWu mnozi k
podnikání podobných praci wzbuzďni byli. Konečně
připomínáme, že i pan \Václaw Špinka při wydáni če—
ského Fáidona' Welike' sobě ziskal cti & zásluhy, posta
raw se o wšecko, což od impressora a nakladatele žá
dali se může. Při čemži lo znamenali sluší, že kněh
swýeh nikoli nepřeceňuge, nýbrž co neylaciněgi může,
ge prodáwá, čímž spolu dokazuge, že gesLprawým Wla
slencem, že milugc otcowský gazyk, &k powýšenj ao
slawč lileralury česke' wedle' možnosli napomáhá.

Vincenc Zahradník.

b) Smjšen i ny,

„) Z á k o 11y.

Nařízení gubern.19. Čer wence 1831.č.
27,447. 0 zn fun. k o 11si s l. 11. S 1'p 11a 1831 č'.4961.

\\Pysokým dekretem dworni kanceláře ode dne 27. Cerwna
1831. č.41,957.za přičinanzwlášlnjudálosti sesláno gest
následugjcj neywyšši rozhodnut),

NGlCZOUClmohau se buď zdarma nel) z plalu loli

ko lakowým manželům kwychowánj swěřilí, kdež o
lmg' strana katolická gest; nalezenci pak nacházegici
se u pěsLaunů, kde toliko gedna strana wiru katolickou
\vyznáwá, mollan gen lcnkrále pod aegich opalrowánim
zůstali, když gisloluě wědomo, že náležitého w nábo
Žel'lSLWikatolickém cwičeni docházegi; načež přísně do

lnleda'mobýti má; pakliby ale takowé dítě we wíře
katolické cwíčeno nebylo, má se i hned odtud wzilí,a
pčslaunům katolickým odewzdalí; což GCllOcis. král.
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Milost duchowenstwu i wšem, kterýmž o to pečowa
ti náleží , za powinnost ukládali ráčí.

Nařízení gub. 9. Září 183l.č.35540.0znám.
kon 3. 22. Září 1831. č. 5924. Na mnohe' kr. uherské
dworní kanceláři předložené důtazy, strany práwa k plat.
nému manželstwí nezletilých Uhrů, prohlášeno gest 20.
i\wčtna 1831. následngící wyswětlení uherských Práw.

!. Co se katolíků dotýče, ustanoweno zákony ka—
nonickýini, že mládenci 14., děwčata pak 12. rok wě—
ku doplniti musí , hy platně W staw manželský wstau
pit-imohli. Tentýž zákon platí iWUhřích; we zwltišt—
ních ale případnostech gsau biskupowé zplnomocnění
rlowoliti, by se nezletilí také geště dříwe zasnauhiti
mohli, pakli po zdrawém uwčiženíwšech okolností ry
chlegší dospční tělesných idušewnýchmohútností wzhle
dem na manželský aučel takowčto zaSnaulmní dopaušlí.
Přitom ale gsau wšickni pastýřowé duchowní zawázáni,
aby příliš časným sňatkům takowých nezletilých, kteří
hy k wedení hospoclárstwí a plnění manželských po
winností potřebných wlastností neměli, slušnými pro
středky ílřcliazilí.

2. K platin-mu zasnanhení nezletilých Uhrů swo
lení rodičů, poručníka a slušného auřadu není newy
hnntedlně potřebí.

3. Dle těchto článků nelze tedy pochyhowati; že
by nezletilí katoličtí Chi—isami () sohě Swnlení li plat.
nému manželství de'-tinemohli. Těchto zákonů násle
(lngí w tc'ž případnosti i nesgmlnocení liekowé.

ll'Iládenci nezletilí wyznání augshurgskčho před ro
kem 18. , děwčala před 15., nezletilí mládenci wyzná
ní lielwetskčho před 18., dčwčata před 14. k manžel
slwí připauštčti se ncmagí. Íšezlelilým osobám obogí
ho ewangelickc'ho wyznainí, nedoplniwším 24. rok ne
tlowoluge se bez písemného swolení otcowa, děclowa,a
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neníli těchto na žiwě, bez swolení poručníkowa,ee za
snaubiti.

Nařízení gub. 30. Září 1831. č. 39149. 0
zn á m. k o n s. o d 27. Řígna 1831. č. 6500. \'Vysokým
gub. dekretem 30. Září 1831. č. 39149. magí se budaucně
tabule na snížení počet mší od stran, kteréž o takowé
Snížení nadaných záwazků zakročily, wždy We třech
Přípisech předložiti, aby z oněch dwau na konsistoř zasla
ných přípist geden w registratuře konsistoriální, druhý
pak při slušném záduší uložen býti mohl.

Nařízení gub. 11. Led na 1832.35.50066. 0—
7.n 5 m e ní k o n s. 9. Un or a 1832. č. 693. Shledalo se,

že od kurátního duchowenstwa mimo příslnšnau stolu za
ohlášky, také geště za wyswědčení wykonaných ohlá
šek zwláštní plat se požaduge. \Vybírání takowe'hopla
tu , gakožto nedowolene' neywyššíin dekretem dworní
kanceláře, giž 1. Prosince 1831. č. 25675. wyšlým, se
zapowídá , a sice za tím důwodem, že takowá wy
swědčení gen potwrzení gsan wykonaných ohlášek, na
kteréž giž bez toho taxa gest uložena; a mimo to mo—
hau ženichowč takowe' potwrzení gediné k oddawkám
potřebowati; protož takowýto plat, kdeby ho gešlě
stáwalo, i hned přestati má.

Nařízenígub.26.Led|1a1832.č.44645.02nám.
k o n s. 1. B ř e z D31832. č. 1078. Stranyzasnaubení we..

dle' druhé třídy Wogcnských do zawolání pr0puštěných
osol) obnowuge se nařízení dworskě wogenskc' rady, dne30.
Srpna 1825. 2368. wyšle': „Gedenkaždír do powolání
odpuštěný muž slogí, co se osoby geho dotýče , wždy
pod práwomocností Wogenskau, a protož potřebí má
kplatne'mu manželstwí powolení od swe'ho wogenského
anřadu; a byli na odpuštění byl, nepřestáwá proto
nikoliw přináležeti duchowní íurisdíkcí wogenského pa
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stýřo swe'ho te'mu neb odděleni, anebo za nedůstat
kem pastýře wlastniho, pelnimu Superioratu kraginyswc'.

Z tohoto posledniho poměru wyplýwá záwěrek, že
do povVOla'tnipropuštěný wogák ]; platnému zasnaubeni
od wogenskóho pastýře swe'ho se zachowáwánim wšech
zákonnich předpisů a forem, rowně gako onen w sku
tečné službě stogici prohlášen, a gen sgeho powolenim,
aneb wlastně propuštěním (dimíssio) od wenkowske'ho
kněze oddán býti snů.“

Následkem téhož magi se napotom každé, ač wně,
t. g. kromě wogska wykonane' oddawky do oddáwaci
matriky militárniho pastýře, a to sice ouplně, do wšech
rubrik wtěliti.

Na hedliwe' zachowáwáni těchto wogenských man
želstwi týkagicjch se zákonů a předpisů má přísně hle
děno býti, zwlášlě pak na zachowánioněch, kteréž cir
liuli'lřeln od 30. Prosince 1818. č. 3529. oznámeni b)—
lí, & kdež se zřegmě přikazuge, by se uegen wšecka
powolenj k ženěni slušnému wogenske'mu pastýři před..
ložila, by on na ně propuštěni koddawkám napsati
mohl, ale by se ll'lll také napotom wyswědčeni owyko
naných oddawlgách odewzdalo ; geliLož gen timto způ
sobem dociliti se může usPokogenj strany zatageniroz.
porných a snad neplatných mauželstwi, gakožihezpeč
né poukázáni při wyskytlých otázkách, swoboden-li či
ženatý něgaký muž gest, & gake' připadností geho rodí
nv nel) familie gsau. ——

Príisidiálni nařízení 17. Prosím ce1831.č.
7577.1Š on s. oz n a m. 5. L e d n a 1832. č. 8257. Zná——

hožne'ho amnyslu stawi se po silnicích, náměstjch, cestách
i po polích kaple, křjže, & gine' sochy.

Nábožný ohyčeg ten gest owšem wši wážností ho
den, pakli se přitom wšech téhož předmětu týkagjcjch



Smišeniny, 519

se zákonů šetří, &také o budauci zachowánj památek
takowých pečuge.

Zwláštni ale zřetel zasluhuge na to býti obrácen,
gakým se totiž způsobem takowé staweni neb oprawy
děgi, a možno-li tudy nábožná smeyšleni zbuditi a roz
wraucniti. Že oprawy takowo' wždy duchownim i
swětským auřadům WZnámost nwoditi se magi , wzbu
zuge tedy wysoke' c. kr. Príisidium arcibiskupskau Kon—
sísloř, by se wši bedlíwosti o to pečowala, aby aupra..
wa a ozdoba takowých kapli a soch, pokud možná, co
neydůkladněgi a neykrásněgi zřízena byla, což tim sná—
ze způsobili se může, an nakladatelé zagisle' každé po
naučení wděčně & ochotně přigmau. Přičemž se také
od horliwe' aučinnosti arcib. Konsistoře očekáwá, že
wšecko, coby koli na mysl, oko a wkus nepřjgemně
působiti mohlo, odstraněno a zamezeno bude. -—

5) erkewni zpráw y.
Listowé pastýršti.
(Po kracowňnj.)

3. List G. M. biskupa Tarnowske'ho.

rmxmscus de PAULAPIŠTĚK, Dei et Apostolica:
Sedis Gratia Episcopus Tarnovieusis.

Universa ] Í-nerabili Clero díoecesano Salutem.

Adoranda superni Consilii dispositione, (jme meri—
ta mea excedít et vola, e palría Čechorum in has La
clmrmn partes vocatus, cum pedum diocceseosTarnovi
ensis pastorale — Vi nominationis Suze Sacrae Cae—
s a r e se Re ;; i ae M a e s t a ti s Augustissimi Imperato
ris FR ANCÍSCÍ, regnorum Galiciue ct Lodomeriae D0—



620 Oznamowatel.

míní, die 25. Octobris anni lapsi emanatae, nec non Con
firmationis e visibilis ecciesíce Romano-Catholicae Capi
iis S anctissimi Patris Nostri GREGORIIXVI.
clementia die 24. Februaríi &. c. subsecutae ——appre
heudo : licet Vos Fratres Von'erabiles Filiique Dilectissi
mi! — qui muito icmpore cralz's velut oves non haben
tcs pastorem, a) de ecclesíaehujus Matris Vestra: tandem
deposito utique diulurno imo et repetito luctu Vobis
gratulelniui, z'nduí cam vestímento laetz'tz'aeb) et ornari
tanquam Sponsam m'ro Suo(:) gestientes; Ego tamen te.
nuitatis meee conscíus et justam expectationis Vestnae
magnit-udinem perpendens --—non possum non fateri,
me anxium et animo omnino commotum accedere ad

hoc onus novom, quod mihi imponilur apud Vos.
Nam si abitum de terra dílecía d) et in regionem lon—

gz'nguam ilerc) — utpote raliones liomiue in sorlem
Domini vocalo quolibet, magis igitur presbylero, maxi
me autem episcopo indignas, eliam silenlio ]ubens prze
teream, sique ipsam diversitatem utut non idiomatis at—
que stírpis, attamen dialecli et gentis, nec non persona—
rum, disciplína: morumque novitalem parví pendam:
multa tamen eaque gravissima esse, quee in suscipiendo
aggredíendoque hocce munere me ierreant, VÍXVeslrum
inficiabilur uilus, qui perfmnclorio solum reputaverít a.
nímo, quat—et quaniee Sint, qua: ——preeter communia,
l_ieiígionis superýmdamenlum flposíolorum cl Prophe—
íarum, ipso summo anaularz' lapíďe Christo Jesu aedzfz'ca
iacf)_e funeslissima cočvorum insania redundantía discri
mina -—díoeceseos speciales, eeeque non paucre, non faci
les, mihi superandae erunt diificultates atque mel-ac.

Minister religionis, pretíosz'ssímo Agni z'mmaculati
uique intaminatz'sanguíncg) fundalae, primas in tam va

n) Mnrc.6, 34. I))Judith.16,9, c) Apoo. 21, 2. (7) Cena.
24.7. 0) Luc.19,12. f) Ephes.2,10. g) íl'etr.1,19.
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sto territori'o a mille millium et ultra hominibus incul-l

lo constíluor !! ——Asl recuperandac salutis perditee me
dicamen hocce, desuper allalum, solum et unicum ——ad
imum deprimí, ab illis ipsis, qui jam degustavcrunt clo——
man lzoc coelcste, ct parlicipes facti sunt Spiritus sanc—
fi,a) cum uausea quasi í'aslidiri; incredulitate — efroa..
ui quidvis senlieudi agendique ]íbertalí, utrique reípu—
blirfzc pariler perníciosac, non minus ac licenliae in quas
lihet lerrenas cupiditales effusae—- iuncta, sub ementílo
íllustrandibeaudique humani generis nomine Penílus ab—
nlerí, quis ignoratP— Et tantae exulum, coelestem pa
triam appetentium multiludini, e tanto deviationis peri—
culo eripiendee per fidem iu Eum, quz'illuminat omncm
hominem venientem in hunc mundum, b) solusque est at

que unicus, in quo oporíeczt nos salvos fz'cri c) deesse
cnpíam eorum, quorum adjul'orio usus, singulas gregis
r—npiosissimiturmas, síngulumque fidelem quemlibet, in
w'am dirigeer pacis cl) regionemrjue vivorum, e) immo
deosse parandis excolendisque iis aptum, in quo díscí
plíua aeque ac scienlía salulís imbuantur exerceanlurque
tvrones demdevoti contuberuíum; deesse demum, in
quilms prima tenellís viatorum animis inserantur pieta
lr'sf) et abnega'tionisg) suimet ipsius Semíua, cuiusvis
discipl'inaealtrices scholarum, ut aiunt, trivialíum paro
chialiumve apparatus — quem lalet ? ——

Scio quidem, pofentem esse Eum, qui me mísit. de
lapíá'íbus suscitare filios Israel, h) scío, z'nfirma mundi
05.770elígi, ut confundat fortía i); sed Eum esse guoque
venlurum k) animasque mihi crecliias de manu mea requi—

u) I—Iebr.6. b) Joaun. 1, 9. c) Aet. 4, 12. d) Luk. 1,
79. e) Psalm. 114, 9. 1. Tím. 4, 7. g) ]VIath.
16, 24. h) Math. 3. 9. z)1. Cor. 1, 27. 28. k)
Math. 16, 27.
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sz'turum districtum iuslumquc .Tudz'cema) pariter Scio et
viva mente revolvo. Num igitur mirum, si tz'moret tre—
mor venerunt super mCPb) qui non quaesívi, cui Imme—
ros subiicio, mms, sed sponte solum, ne voluntati fors
resistam divina, illud amplcctor, cum magno Turonen
síum Antistite exclamans: Domi/ze, si papulo tuo sum
necessaríus, non reczzso laborcm. c)

;; Quod animum iuste dopressum levat alque. erígit
meum , apes est certa omniuo atque beata: Pastorem
Unum, d) PastoremBonum c)— Pasiorum Principem
adfuturum esse g) mihi servo suo, ad omnia pro Fjus
nomíne pa'lz'cnda lz) pal—atoet nounisi: Loguere Domina,
quia audit scrvus Tuus i) medílauti; -—- et intercesso—
rem mihi pariter non defuturum, qui priscis in tem—
poribus e Prageusi episcopo Apostolus Polonorum factus,
hodiedum multum orat pro papulo suo, k) divnm Woy
ciechum, tutc1arem utrique genli charissimum, cuius ve—
sligia premenda mihi coucedí, maxime consolor glorz'or—
que in Domino. [)

Aiia confidentiče consolalionisque meae ratio tcsti
monium est & viris tum pietate in Deum, tum candmre

morum, turn demum Iitterarum cultura cOnsPicuis mi
hi dalum, capiam eorum , qui sacris sese dedicare an—
helant, non, proutí aHbi, decrcscere, quam polius do
die in diem augeri adeo, ut díoecesim meam —- terram
sacerďolalem adpellare quisquam non dubitaverit ; etídeo
spem aífulgere nequaquam ancípitem, fore, ut quam
primum eedes Seminarii clericalis dudum exoptatc ex

a) Ezech. 3, 17. 18. 19. 20. 21. b) Psnlm. 54., r. a)
Brev. Rom. ex lect. diei. (?) Jomm. 1.0, 16. e) Joann.
10, 11. f) 1. Petr. 5, 4.) „g) Mam. 28, 20. l,) Act.
9, 16. i) 1. neg. 3, 10. k) 2.Machab. 15,14. 1) 1.
Cor. 1, 31
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struclae fuerint , lugubris operariorum defectus quanto
cyus nen propellalur solum, sed parentur etiam pasto—
res,facíi vere amíci ac domesiicí Dei, a) nec non for—
ma gregís ea? anima. b)

Intel—eatemporis oportcre, utqui legalionem Domi
ni, seu culturam Vinca: Eins reapse suscepímus, quo
numero minores sumus, eo fideliores nosmet iu oratio
nibus, vígiliis laboribusque universís exhibeamus, el si
(luid virium, si quid talentorum, si quíd charismalum
meliorum nobis datum est desuper, eu lubeutius ím—
pendamus, immo superimpendamur ípsz'pro anz'mabusc)
concredilis , patulum est.

Ad me quod altinel, qui Primal-iam Vincce curam
sponsasque Dominican custodiam SUSGÍPÍO,memor gra..
vissimorum verbormn Patrum Concilii Tridentini, d) ut
qui cpz'scopalemunus suscz'puuzt , quae suae sunt partes,
„gr/zosccuzl, ac se non ud propria camrnoda, non ad dz'—

Mlz'as, aut Ina—um, sed ad Iabores et solz'cz'íudz'nempro

gloria Dci 'UOCCIÍOS'CSSEintelhgant, ministerium suscep
lum, divina opilulanle gratia, omni ex parte adimple
re conabor, nec patiar unquam, quantum humana ad
mittet fragilitas, quidpiam in me, quod ad episcopalemu
nns perlinere dignoscitnr, desiderarí.

Alque hoc ipsum et a Vobis expecto, Fratres dílec
tissimi, quos tanquam in partem solicitudinis meae vo—

('IILOSiam in ipso limiue auspicati muneris mei apprí
me alloquendos esse Putavi.

Prae cacteris Te, qui ecclesia: viduatze vicariam, cam

(lue diligentem alque prudentem gessisti curam, Fratrem
muni amore, cultu ac veneralione dignissimum ——quia

a) Joann. 15, 15. Ephes. 2, 19. b) 1. Petr. 5, 3. C) 2.
Cor. 12, 15. d) Sess. 25, C. 1.



624 Oznamowatel
\

de dioecesi vel optime meritum, adpello, ut gratias pro,
opera preeslita palem agenti mihi, non minus ac dioece
seos regimini et in postermn benevolentíam Tuam, slu
dium ac consilium Tuum Terre non graveris.

Mor: reliquos, qui sive a consiliis Consistoriisacrum
Ordinarialus hucusque consliluislís senalum, sive oifi.
cio decanali fungentcs fralríbus Per lracLus degenlibus
invigilastis, fralerne deprecor, ut quemadmodum pra.
dentia dexteritaleque cunsiliorum Veslrorum ct Opera
rem ecclesiae tuerí, frntres in lramíte reclo corroborare
et devíantes corrigere Iucrarique consaevistis, et me an
tcsignanum in arena eadem Vobiscum cerLaturum, pari
solerlía , parilíque fervore iuvare non dcsistatis.

Jam ad Vos dirigo verba mea , qui quocumque de
mum Litulo insigníli laboraLia in vinea Domini, portanles
1507chchdz'cz' et acstus. a) Ego, qui & Primo vocationis
meze exordio illíco manum ad excolendam víneam Sa

baoth adplícui et quiudecim annorum (]ecursu in variis
Bohemiae locís per omnes gradus in eadem iam plantan
da, jam riganda jamque purganda sudaví ct alsi l:) cle

a) Math. 20, 12.
Z[) Prčicii ——iu oppido circuit Beranueusís Archidioeceseos

die 6: Aprilis 1786. natus, Prager studiis absolulis die 21.
Augusti 1808. presbyter ordinatus, abhinc GoaperatchmoI—
nicii ad 15. Maji 1809. —- postou Adminisnator partichia:
vacaulis Wrbna: ud Sylvas od 24. Augusli 1809. —- Deíndc
Parochialium Administrator Parlheno-—Teynicii Archidiwce
seos Pragensis ad 30. Aprilis 1817. usqne —- uherius Ad
m'mi'sumor Parochialium Dlaškovicii diocccseos Lilomericen
sis ad 15. Seplcmbris 1818. —-- dcmum Dccauus Přeslicii
dioeceseos Bohemobudvicensís — 29. Bovcmhris 1823.
installatus CanODŽCUSS. Meir. Ecclesia Pragensis, 26. Juníi
1824. inveslilus Decanus Capituh Vetcrohulesluvicusis _
14. Novcmbris 1824. coushcrnlus Episcopns Azolcnsis eb
Sufťragaucus Pragensi; — \'"icnrius Gcncruhs m oITiciulisdu.
orum Celsissimorum Archíprmsulum et scdis Archiepiscopa
lis dum vacaret , Viem-ius Capilularís.
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mum canonicorum Sacrce Metropolitanm Ecclesiae Pra—

gensis gremio semper fideli adgregatus et mox pro auxi
Iiu episcopali fereudo episcopatum iu part. lui'ídelium
Azoli in Paleestina adeptus, quotaunis ultra 120 pal-og
cias canonice lustraví, —- propria experienlia edoctus,
molestias cum pastorali cura coníuuclas omnes Perbene
noví , sed ex vigilanlia, soliciludíne, conversatione,
maxime aulelu e vitae sacrorum curionum ratione ani

mam pendere fidelíum eliam convictus sum. Quaprop
ter Vos Venerabiles Fratres, qui per dioecesím dispersi
partem gregís luei pasceudam suscepistis, rogo et per
m'scera misericordiae Domini nostri Jesu Christi obte—

stor, Vcstram aggrabaus conscientiam: Pascite,—qui iu
I'Bbz'sest, ,"regem Domi/Li, provídentes non coacte, sed

spontanee seCu/zclumDeum, neque turpis Zucrí gratia, sed
volunl'aríe. a) Laborate sicuti boni mih'fes Christi Je
Su. b) Agite cominuo excubias, ne quis lupus veuiat et
rapz'at oves; c) aut vobz'sdormientibus, perversee liber
talis et pernicíosi -—-ipsam divinilatem ad suum tribu
nal vocanlis ralioualismi zizania in agro dominico dis

pergere valeat inz'micus homo , quam potius ut superse—
minuta d) suifucenlux' ab incremano tritz'ci, verÍIz'm'—
dc/icet saní et irrcprehensibilis, c) tum per solertissimam
agri prevprimis novellí praeparationem, tumper inCulpu—
tac vitae Vestrae calorem , tum demnm per gratíee cuale
sLis íncessabili supplícatione et digna Sacramenlorum
snsceplíoae requisilae frequeutem irrigationem accele
raLO. -—

Quee in specíe a Vobis expecto et visitaturus ovile
meum slreuue requiram, iam fralri fideli invento- ex
ahuudantia cordis beucdicturus, jam in servum terpen

a) 1. Peu-. 5,2. b) Tim. 2,2. c) Joann.10, 12. d) Math.
13, 25. e) Tn. 2, 8.
Časopis p. Kalol. Duch. V. 4. — 10
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tem inutilemque omni cum ecclesiastica: discíplinee rigo—
re animadve_rsurus, sunt: — ut Vestrum nemo desit
preedicando verbo divino, ineruendae rudi plebi , pree
sertim autem catechizandis lenellis gregis mei agmcllis,
quos pastorem bonum, dum viveret in terris, przeci
puo amplexatum esse amore, a) pel-bene noslis, et &
me ulpole mlatem Deo et hominíbus innocentia annabi
lem , thesaurum cordis mei et spem , gloriam alqne co—
ronam renasceutis ecclesia: reputalum iri semper, no
veritis; ——ul. vila Vestra sit velut Speculum , iu quo
norma Vivendi reluceal fidelium, et in Vobís pudzcz's,
non. bz'h'nguz'bus, non muito vino (Iedííz's, non iurpe Iu—
crum sectarzíz'hus, nullum crz'men habeníz'bus , sed haben

“Iz'busmysierz'um fidví in. conscien'lía pura; b) ;uvemlia
(?esz'derz'afugícniz'bus, sectaniz'bus justz'tz'am., fz'dem, chari—

falcm cl“pace/n cum íz's, qui z'lzvocant nomen Domini de
corde ])uro, neque is , qui ea: adverso est, invem'af,
cajus causa m'luperct mimšlcrium ves/rum; d) demum
nt iu dispensandis mysteriis Dei, adaperiendis quippe
gratia: Septiformis, vilaeque fontibus, quos Servalorno
sler el; fous vitae pcrennes in ecc1esia sua esse voluit,
(luatenus ex ipsis fídelis populus lmuríat aquam — sa
Iz'entem z'n vilum aeternam, e) inprimis autem in admini..

strandís P(waniteuliaeel Eucharistiee Sacramentis ulpote
auguslissimis immorlalilalis alimcnlis ——in providen—
dis cum morbo et morle luctanlibus , auxilii solaliique
Veslrí quam maxime avídis, super leclum doloris me
dia Spiritualia poscentihus et per haec ad coolestem pa—
triam asPirautibus —- in quaereudo decnre domus Dei

——in dieenda Seplies per diem laude divina et repeten—

da Vobis desuper ope, absque qua nil potestís facere,
prompli aeque ac fideles reperiamini.

a) Marc. 10, 16; 12) Tím. 3,8. 9. C) Tím. 2, 22. (7)Til.
2, 8. 2. ('or. 6. 3. e) Jonun. 4, 1-1. Jonnn. 15, 5.
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Monítis cohortalionibusque praesentibus & me cam
pum sublimis vocalionis Vestree utíque amplissimum
summariis solum círcumscribi limitibus, nolite mírari.
Tanquam &loginquo veniens et Specialium necessitatum
Vestrarum ignaruš, iunueuda satíus, quam quee ex tam
vasta dícendorum materia expediant magís, discernenda
putaví, divinae confidens commiseratíoní, opem desuper
mihi vanturam, ut animo singulis, quam primum eas
comperero, indigentiís Vestris succurrendi, experientias
meas, in Vinea Domini conquisitas Vobiscum commu—

nicandi et vota, consilia preeceptaque mea cuucta Vobis
Pandendi, non desim men.

Sed et Vos sacralioris lnstítuti viros, virginesque
devotas, quorum contubemia regularia sinu suo haec
mea ampleclitur Sponsa, tacitus preetermittere nec valeo
nec volo, sive iam erudiendae in spírítu intelligentiee et
pietatis iuventuti íňcumbitis, sive auxilio in cura ani
marum ferendo occupaminí, sive aegros et per corpora
les morbos vexatos in aedes Veslras assumitis, Vesiro
Sul) misericordi servitio corpore et anímo aleviandos sa..
naudosve, sive demum nobis in seecu1odegentibus,variis
curis laboribusque distractis, Moysis pro Isračle png
nante manus suos levantis instar a) coelestium et aeter—
namm benedictionum copiam ab omnium bonorum Lara
gitore Deo exoralís.

Scio pel—beneet gratus recorder, quee unitis con
sorlum Vestrorum viribus — conatibus -— precibus in
acceptis refert utraque respublica el gaudium meum,
veloci temporis cursu absorpta esse iam aut confutala,
qua: nonnullis preeterlapsis decenniis contraria religiosis
institutís Viguere iudicía, palam profileri non Vercor,spe

a;: Exorl. 17, 11.
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fretns, fore, ut domus Vestra prout, jam fuisse, historia
abunde testalur ecclesiastica, eliam reapse siut, quae ap
pellabantur et inlernae pz'efah's asyla, commiseratz'oms
uvz'dorum refugz'a, ecclesz'ae mz'litanz'z's ornamentu, et con—

tra exiranez' lzoslz'sfurorem denz'que arces munz'lae. Ut

z'iaque VZS ——o homines Dez',fugzlztis guae mundi sunt,
seciemíní vero justz'iz'am, fz'dem, píeiatcm, charz'lalem,pa—
tz'enh'am, mansuetudinem; a) vt fide catholica in Vestris
domibus alle radicata pellendis errorum lenebris sire
nue inserviatis , virtulum evangeliem-um cultu, cui Vos
et Sacramento adstrinxistís, bonum Christi odorem ubi

que ]ocorum spargalis, Deum diurnis noclurnisque sup
plicalionibus veslrís ——nobis reddere propilium cOnemi
ni; ut patria ílorem sumn de manibus Veslris non tan
tum i\libatum , sed omni necessaria erudilíone instruc

tum, omniumque virlutum comilalu ornalum recipial;
ut denique mullitudo sive iam corpore sive animo lan..
quentium spe ac expeclalione sua se non fuisse frus
tratam Iaelelur, ——omnis mei in Vos oblulus, omnis
consilii, omnisinvigilanliae, amoris mei non minus ac ri
goris nullo non momenlo erit Scopus.

Cum uhro nihil magis mea intel-sít oporlct, quam
ut tum operariorum augealur numerus, tum sacris ini
tiaudOrum eliam dehitus fiat delectus, memor Dominici
mandali: Rogate Dominum, uf nu'ffat opcrarzos z'nmes
sem suam,b) aeque ac preecepli Apostolici: ]lfanus ato
nemíní z'mposuerzš,() obsecro omnes cuiuscunque digni
iatis, ordinis alque munerís ecclesiasticí parlicipes, ut
qua: assequendo huic Scopo — conducendis quippe, qui
sufficeren't, operariis apta remedia noverint, praeprimis
ingenuorum et e probis piisque parenlibus prognatorum
adolescentum, statum clericalem anhelautium studia non

a) 1. Tím. 6, 11. b) Math. 9, 38. /c) 1. Tím. 5, 22.
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solum foveaut, opitulenturque suslentationi, sed in vi
tam, mores, seseque gerendi ralionem illorum, quos
statuí clericali sese dedituros aut jam dedilos compere
riut, etíam sedulo iuquirant, et si quae minus fausta,
minusque Spem, vitam eorum regali sacerdotío fore di
guam, nutrienlia exploraverint, eorumdem, posthabilo
quolibet hominum respeciu aut immediate, autmedian
te quodam sibi familiariori dignitario ecclesiaslico pro
Deo et Pr0pter Deum me cerliorem reddere non recu—
5ent. Nullus dubito, quin omnes, qui Deum habent
patrem, ecclesiam vero mah-em, mihi assenliant censen—
ti, melius esse, paucíores habere sacerdotes in andifica
tionem, quam plures in deslruclionem et vel idco non
exprobraturi, quam potius_ probaluri sint, si a me illos,
qui litterarum cultura: perteesi scz'entíam repulerínt aut
carnalibus desideriis dediti suavítalem jugi Domini et
oneris Eins levilatem guslare neglexeríut, ne sacerdotío
_fzu-zganturmz'hz',a) repulsum el tanquam genere electo
et parte hacredilalis Dominica: indignos foras missum
iri cognoverint. -— O utinam solum mox_ mihi flagran

tissimis omuium dioacescos amicorum votis diu jam ap
petilee denlur mdes , in qnibus ordiuís saccrdotalis can—
didatos sub immediata cura atque invigilanlia mea ad
praeh'andum proc/ia Domíníb) praeparare et velut Sa—
mueles parvulos ad obeunda in alrio sancto Eins míní—
sferz'ac) aplare ]iceatll —-—Quibus iam non injuria tem
porum, sed ínevitabili rerum initio deficieulibus nil su
peresl, nisi ut Vos filiolos dílectos .—-ubicumque jam
locorum dispersos saltem commoueam, et per Eum, qui
vocavít Vos vocatz'one sancta , non secundum opera ve—

n) Ose. 4, 6. b) i.Reg. 25, 23. z) 1. Reg. :, 18. -— 3.
1, 19.
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sira sed secundum proposz'tum et g'atz'ama) vos obin

\

rem: Filií! accedentes ad servilu'tem Dei state in justi—
fz'aet iz'moreet praeparate anz'masb) veslras. Sic agite,
ne adolescentiam Vestram ulla sorde peccati commaculetis,
sed ut alíare Christi, vovente id cum dívo Hieronymo
ecclesia, quasi virgo ad tlzalamum procedere possz'tz's, et
per sedulam ad studia sacratiora adplicationem nec non
per pielatis virtutumque omnium exercitium cerlam fa
ciatis vocationem et eleclionem vestram. Si quis est
veslrum, qui de divina sui vocatione anceps hac-sitet,
hunc per omnia , quae in c(rlis chara oro atque obtes—
tor, ut rem tanti momenti denuo mature et adhibito
conscientiae moderatore perpendere non negligat, sique
repererit, sžhi adimplendis omnibus, quae ordinis sa
cerdotalis requinit munus, aut deesse Vires aut animum,
aheal — proficiscatur polius el sni-lem arripiat aliam,
ne reus fiat gravis tum in se, tam in alios commissae
iniustitiae atque iniquitalis, et gua sal infatuamm de
mum concuíceíur ab hamz'nz'bus.c) Reliquis, qui man
serint, monitum a Ponlifíce in ordinalione presbytero—
rum ecclesia: nomíne proí'erri solitum, nullo non tem.
pore ponderandu'm commemlo: Cum magna quz'ppe tí—
more ((d tantan gradum ascendendum est ac providen—
dum , už coeiestz'ssapz'enfz'a, probz'mores et ďiuturna ju—

stz'tíae observafío ad íd electos commendenl. rl)
Ad populmn, cum venero visitaturus fratres,loqui,

et ea quae necessaria salutariaque videro fari non in.
termiltam, quam primum difficultates díalecti differen
tís , quas max a? die cognitae mei denominationis Altís
alma: et r_luidem non absque successu aggressus sum,
superavero.

a) ?. Tim. !. 9. I)) Eccles. 2,2. €) Math. 5,13. d) Pon
tific. I'..
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Jurisdictiones et facullates a legitimis superioribus
lmcusque concessas confirmo univerSas, donec terminus
praefixus lapsus non fuel—it,aut ego ipse eas revocandas
non censuero.

Pro coronide commeudo, ut Terventissimas mecum

eLabsque intermissione faciatis supplicatíones pro visí
hili ecclesiae capite Sanctíssimo Patre noslro GREGO—
lilU XVI., Beati Petri Apostolorum Principis calhedram
non obslanlibus repetilis malevolorum, fraenum paternee
Iegis resPuentium couatibus admiranůa cum mansuelu.
dine, patientia, prudentia, alque forliludíne occupanle,
uL procellarum vi —- contorlarum quippe ecvi moder
ni opinionum humanarum, divina humanaque omnia
pessumdantium pruritu — tandem avulsa, lranquilla ec
clesiae pace ]eetetur.

Connnendo oratiouibus Veslris et devolissimnm ec

clesíae ňlium ——Augustissimum Imperatorem ac Hegem
nostrum FŘANCISCUM cum tota Serenissima domu

Eins, ut largilor bonorum omnium Deus Eum pópulo
rum saluli ad mullos adhuc annos sel—vetiucolumem,

cuusiliis et Operibus Eius iu ecclesia: nou minus ac pa
tria: commodum, vere palerno cum aifectu susceplis
prmsideat eaque prosperrímo decoret exitu, quatenus
pace stabiliori orbi terrarum tandem resliluta, regna Il
lius pro meríto Ejus et nostra omuium salute magis ac
magis Horeant.

„ Commendo orationibus Vestrís et hoc meum, cuius
ouram suscipío, charissimum Ovile — sponsam meam,
Išcclesíamel Dimcesiu Tarnoviensem nuper pri
mum ut scitis ereotam et vel ideo mullorum adhuc in

dígentia pressam, ut eius quantocyus succurratur neces
sitatibus eL populus illi adscriptus -——-amodo grex meus
——gaudium meum et gloria mea — aposlolicís labori
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bus nostrís sanchfícetur Deo a) et subch'tusex anima—b)
fideh's atque immobz'lz'sreddaíur Í'Žegí, sahdz's ejus, Šprout
ipse cum innumeris aliis coram Deo omniscio testarí
valeo, ve? avz'díss'z'mo. c)

POStl'PJTlOcum manus ad Deum levabitis vestras,

mei quoque, qui a terra suscz'tatum a Deo ínopem et de
pulvere erecíum humilcm mc palem Profileor -— collo
catum cum prínczlpz'buspopulz'd) nolite Obliviscí , ut qui
mihi honoris est auctor, ipse mz'lzz'guoque fiat admini
straiz'onz's adjutor ct ne sub inamzůuch'ne graiz'ac succum—
baminfz'rmus, det'vz'rl'utem, gui cordulít dz'gn'ífaíem.e)

Atque huius rei graiía et ego facto genua mea ad
Pah'em Domi/zi nash—iJesu Christi, ex quo omnis pa—
ferm'tas in coelz's et in Terra nomina'l'ur, ut det mz'hz' et
vobz's secundum dz'vítías gíorz'ae Suae vz'rhde corrobora—

ri z'n z'nferz'oremkomínem, Clu-islam lmLiíarc pro fz'dem

in cordibns nostris. f) Sampím símul em'xe ad Ahnam
Redemtorís — Dei et noslram Metrem, enim p_eculíari
protectioni atque pah'ocínin haec ecclesia Cathedralis
est dicata, quamque & puern in omnibus necessilatibus
meís ínvocatam celerem semper experlus sum adíulri
cem nec nnn binís in locis antea curee meze cmnmissis

——ab auxilio hic saepíus evidenter ímpelrato in patria
celeberrimis christianorum auxilíatrícem ——Invoco
iusuper Princípes Aposljnlm'um Beatum Petr-„1met Pau
lum -— Palvíarcham nrdínis reHgiosi per totmn christi
anum orbem celchratissími healtum Benedíclum —-con
slantissimum inter regales delicías et mundi illecebras
virtulis cultorem healum Casimirum -- sanctos dioece

a) Joanu. 17, 1.7. 19. l)) Rom. 13, 5. C) 1. Petr. 2,
13 — 25. d) 1. Reg. 2. s. Psalm. 112. 7.8. 0) Leo
M. Ephes. 3, 14. g) Pfeslicii et Valera-Boleslava.
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seos Patronos; beatum Woyciechum, beatum Stanis
laum, utrumque beatum Joannem et Nepomucenum et
Cantium, quadruplex hoc sacerclotum Slovanorum iubar
——ut perpetuo ipsorum palrocínio atque intercessione
muniti et Spiritu Jesu Christi, qui est via, veritas et
m'la, a) repleti bonum ceriamen ceríemus et cursu ian-—
Hem consumaío, fide ser-vata unacum grege nobis credz'to

unmarcescz'bz'ícm g]orz'ae coronam percz'pere mercarnur. b)
Atque in huius peroptatae felicitatis auspicem, pa

ternam Vobís dilectissimis et universe meo gr.-cgiex
imo cordis aílÍectu impertior benediclionem.

Tarnoviae die iLJunií 1832.

Franciscus de Paula,
EpiscoPus.

a) Joauu. 16, 6. b) 2. Tím. 4, 7. 8. 1. Petr. 5, 4.

Z Ch iny. Anglický časopis Methodísly W'esleya
na ohsahuge následugici list z Chíny:

„Obdrželi gsme list od P. Jakuba Suígi Fontana,
biskupa & apoštolského vikáře Suchtucnského wChině,
kterýž o okoličnostech, wgakých se tam křesíané na
cházegí, zpráwú dáwa. — Tento důstogný pastýř udá
Waineyprwe' příčinu swého dlauhe'ho mlčení; poněwádž
poslowé, u nichžby se listy ewropegskými literami psa
ne' nalezly, buď na hrdle trestáni, anebo na celý wěk
žíwota zwlasti wypowěděni býwagi. Takowým'to wy
pzitra'měmbyliby spolu i cliinezšti křesťané Welike'mu
nebezpecenstwi wystaWeni; protož toliko gednau za rok
list)r do ílíakao posílá. Nato piše dále: Co se pak mne
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samého dotýče, powcdlo se mi předce konečně do tě..
to nesmírné říše se dostati, když gsem za celých pět let
po rozličných končinách wIndii semo tamo byl blau
dil , a s rozličnými příhodami a nebezpečenstwími se

byl potkal. \V Březnu 1812. dorazil gsem šiastně do
Suchtuena na me' wykázané wyslanstwí. Neyprwé by
10 mi nařízeno několik měsíců na naučení gazyka wy
naložiti', potom gsem nastaupil swe' swate' powolání s
přewelikau radostí, a až podnes neželel gsem swého
předsewzetí. W roce 1815/Wyptlkl0 proti křestanům
obecne' těžké protiwenstwí we wšech kraginách tohoto
mocnárstwí, kteréž rozšířowání wíry křesíanske'na Wcli
kau škodu bylo. Můg předek, pan Dufresse, biskup Tra
bakkaský, byw nwěznčn a kstětí odsauzen, došel takto
lnučedlnickč koruny. Biskup Zelaslíý — Coadíutor —-—
byl ze swe'ho obydlí wypuzen, semo tam stíhán, až ko
nečně po mnohých trápeních a těžkostech wTonkině
umřel. \VSuchtueně bylo dewět kněží polapeno &k
oslawě náboženstwí k rozličným mukám odsauzeno;
čtyři znich dosáhli mučedlnicke' koruny; dwa umřeli
po ukrutne'm bičowání a trýznění; tří byli mezi chine
ské Tatary wypowěděni ; a dwa poslední kpokutě Kan
ga nazwane' (gistý způsob lnrskání) odsauzeni. Mnozí
křestane', každého wěku a pohlawí, wydali hrdinské dů
kazy stálosti swc' u wyznání wíry, hotowi gsauce radě
gi umříti & wšeliká muka podstaupiti, nežli wíru swau
zapříti, a tak gich welké množstwí smrtí mnčedlnickau
dokonalo. Někteří byli oběšeni, někteří umrskáni, giní
wypowěděni, anebo na čas žiwota k wězení odsauzení.
ll'Inozí umřeli Wžalářích na rány a ukrutne' naklá
dání. W tomto pronásledowání mnohých nebezpečen
stwí a welikých těžkostí gsem zakusil. —- Poněwádž
gsem byl u Mandarinů udán, bylo po mne welmi přísně
pátráno, tak, že gscm několikráte nucen byl do lesů se
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ukrýti, wslugjch a geskynich obýwatí, kteréž gsem to
liko wnoci směl opustiti , bych nemocné nawštiwil, &
křesÍany dwau kragin, totiž Suchtuenske' a Yun-Nanske'
kstálosti u wyznáwáni wiry Powzbadil.=-- Protiwenstwi
toto sice poněkud oblewilo, wšak docela geštč nepře
stalo. My máme zde 5 ewroPegských missionářů,a W
me'm okrsku byli gsme předce wstawu malý duchdwni
seminářustawětí. W semináři wyslanstwi francauzského
nale'zá se dwadcet mladíků. Zrodilých Chyne'zů máme
30 kněží, a počet wšecb křestanů wme'm okrsku obná

asi 60,000. ——Ačkoli wláda Welmi přísné rozkazy
wydala proti těm, kdožby wíru křeslanskau rozšiřowa
li, a zwláště proti ewropegským missionářům, předce
Welike' množstwi pohanů přigimá naše sw. náboženstwj.
Když gsem osady křeslanske' wyšetřowal, a nowě na
wjru obrácené potwrzowal, byl gsem několikráte wyzra
zen, &dwakráte do wězeni wsazen, Wšak křesřane'mne,

snemalým wlastnim nebezpečenstwjm zrukau wrchno
stenských drábů wymohli.

Až potud mi Bůh kalich umučení gen okázal, pití
wšak geště nedal; leč naděgi mám,.že timže způsobem,
gako mogi předchůdcowe', žiwot swůg dokonám. Bož—
ský můg mistr žádá, bych i gá s ochotnosti wydal žiwot
swůg za mě swěřene' owčičky. Deyž Bůh, abych swa—
tau smrti dokonal. Budu—li aučasten te' milosti, bych

gako mogi předchůdcowe' pod mečem takowým zemřel,
mnohem šlastněgši bylby den smrti, nežli mého naroze
nj. Měgte se dobře rozmili bratři. ——

Z Říma. P. Petr Oslini, kterýž až do podzimka
1829. apoštolským vikářem wIIelwccií byl, a odtud k
zawedeni i zastáwáni nunciatury papežské do Río-Ja
neiro do Brasilie poslán byl, ustanowen gest za Nuncia
ke dworu rakauske'mu, & nawrátil se šlastně zAmeríky.

___—.
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Mnohonásobná zaměstnáni, kteráž nowě swěřeným
auřadem na mne složena gsau, nedopauštěgi mi, abych
u wedcnj redakcí tohoto časopisu slakowau snažuostj,
gake'žby k zdařilému wynikánj geho polřebj bylo, dále
se propůgčiti mohl; tudy přinucena se widím, Zpráwu
tulo wysoce důslogné knjžeci arcibiskupské Konsistoři
odewzdatí, kteráž o geho dálší wydáwáni &zdokona
lenj bedliwau péči míti bude.

Protož timto weřegne' diky činím wšem důstog—
ným &učeným p. p. wlastencům , kteří mi po tři le'ta
literárními pracemi swými wpodniknuli tomto tak hor—
liwě nápomáhaii, koge se tau naděgi, že sobě i budau
cnč oblěžowati nebudau s tauž ušlechtilau & nábožnau

snažnosti k dosažení tak prospěšného záměru čas a
schopnosti swe' wěnowali, by časopis tento Wuilřnj i
zewnitřní zpráwnosti k wyšši &wyšši dokonalosti po
stupowal, & k oslawě národu i k zweiebeni nábožen
stwi geště déle a utěšeněgi Wžkwělal. Gá pak téhož
šlechetne'ho snažení učených p. p. spisowalelů powždy
Wděčně budu paměliiw, &gakož giž prwotně W. dů
stogná knížecí arcibiskupské Konsistoř se zawázala,
uznalau šetrnosli zwláštni ohied hráli na ty, kleřiby
spisy swými k zwelebeni téhož ústawu přispiwali, tak
též i gá wšemožně se wynasnažim, wzhledem těchto
zásluh, podporowánim slušných žadosti p. p. Spisowa—
telů u wysoké zemské wlády uznalostswau
progewiti.

VV.VV.W ác lawič ek,
0. kr. gub. radda.
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I. Pogednánj.

[.

Kánon knih nowozfíktmných za we"sz apoštol
ského až do času psaného listu sw. Polykarpa
k Filipemkým , neboli od roku 60 až 108 po

narození Páně.
Od

Dra. Jana Kornera,
rektora & professorn w Buděgowicjch.

Připomenutj.
W pracech biblických w tom časoPisu zapo
čatých, poPřege-li Bůh času & sjly, pokračowati
se bude; zde pt_o rozmanitost klade se pogednánj
o kánonu.

Přjležitost k tomu dal přewýborný list swa
těho Polykarpa k Filipenským, který, ačkoliw
kratičký, přede welmi bohatý w průpowčdjch,
které z knih nowozákonných \\yiiaté swědectwj
wydáwagj, že tehdáž ——z počátku druhého sto
letj —- wšecky téměř knihy nowozákonné w ru
kau Polykarpowých byly. Gestli tedy spisy skoro
wšech knih nowozákonných Polykarp po hotowě
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měl, kdožby pochybowati mohl, že tyto spisy
spogeny, a tjm samým knihy nowozákonné w ge
dnotu sloučeny byly; gest tedy list swatého Po
lykarpa swědkem o sbjrce knih nowozákonných
z počátku druhého stoletj swědectwj wydáwagj—
cjm; zasluhuget tedy wážnost tjm wětšj, čjm
staršj nad giné swědky o kánonu gest.

Nemohloč se pak rozzebránj téhož listu spjše
státi, dokawád o kánonu nowozákonném wesměs,

a zwlášt za časů apoštolských až do wčku swa—

tého Polykarpa gednáno nebylo— gest tedy po
gednánj toto přjprawau k listu swatého Polykarpa.

Z té samé přjčiny panuge w pogednánj o
kánonu swatých Kljmenta & Ignáce wětšj krát.
kost, než při listu swatého Polykarpa, opominulo
se totižto, wšecky průpowědi, které w gich li
stech se nacházegj , a takowau podobnost B prů
powěďmi nowozákonnými magj , že tjm na swůg
půwod z nich okazugj—wynjtí & sestawěti. Přj
čína opominulého wynětj gest, že různé průpo—
wčdi nemagj tolik důwodnosti, gako w cclosti

spogené ——& protož to odloženo, až na wydánj
celých listů swatého Klementa &Ignáce.

1. Důležitost historie kánonu nowo.
zákonného.

Knihy nowozákonně, rowněž gako starozákon
né, nepowstaly gednjm spísowatelem , nobrž roz
ličnými; ani na gednom a témž mjstlr, ani w gc
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dnem & témž času; leč oboge při niÚh rozličné

gest, ačkoliw ne w tak welikém rozdjlu času, ga—
ko při starozákonných.

My nacluizjme tyto knihy giž w gednotu spo—
gene, & názwem knih nowozákonných opatřené;
důležitáč gest otázka, kdy & gakým Způsobem
shromážděny & w gednotu sestaweny byly.

Stalo—lil se to řediteli cjrkwe, genž tyto kni
hy porůznu w rozličných cjrkchh chowané w
gednotu shromáždili, &při této sbjrce na důwody
hodnowěrnosti hledjce, ge od cjrkwj, u nichžto
chowziny byly, obdrželi: poskytuge historie sbjr
ky těchto knih nowý & nad wsecky giné důkazy
wynikagjcj důwod gich hodnowěrnosti.

Ze tjm Způsobem slaučenj knih apoštolských
w gednotu dělo se, gesto cjrkwe zdělowaly sobě
spisy apoštolské, dokazuge historie kánonu; apro
tož každá kniha w kánonu se nalezagjcj tjm sa
mým ne gednotliwé spisowatele, ale celé zbory
má za swědky swé hodnowčrnosti, & sice takowé,

gak gim přináležj, co knihám božské učenj ob
sahugjcjm.

;. 2. Způsob pogednziwánj přiměřený
k powaze předmětu.

Nemůž podařiti se djlo, kde pracugjcj, nn
pownhu látky pod rukau ležjcj nehledě, gi dle
swého swéhlawj, i proti přirozené powaze chce
twořili. Nemohlač se podařiti historie kánonu
těchto knih , když někteřj, wyiiawše ge z přiro
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zeněho agleyužšjho s ejrkwemi spolku, w němž
od počátku swého se nacluiZegj, historii o sbjrce
gich bez ohledu na cjrkew osnowati chtěli.

Od ředitelů cjrkwj sepsané, ku potřebám ejr—

kewnjm odhodlaně, přešly z ruky swých půwod
ců, cjrkewnjch učitelů, (lo rukau učenců, kde
ustawičným & neyméně za týden se střjdagjcjm
čjtánjm & wykládánjm chowány byly.

Nelzel tedy gednati o historii sbjrky těchto
knih bez ohledu na nerozlučitedlný spolek gegich
s cjrkwj.

g. 3. Směrnost těchto knih k cjrkwi &
cjrkwe k nim.

Necht wyhledáwáme ponřtj cjrkwe wgakěm
koli času, buď wneynowřgčjch anebo neydriwnřg

šjch &neyprwněgšjch: nedáš se pomysliti cjrkew
Kristowa bez Krista & geho wyznawačůw.

Genom ti, kteřj w nřg, co Krista od Boha
seslančho, zázraky činiwšjho, newinnř, & wšak za

hřjchy swěta ukřižowaněho, z mrtwých \vzkřjče
něho, pak na nebesa wstaupiwšjho, & na prawici

Božj sedjejho, odkud opi—tpřigile soudit, uwčřili,
byli pokřtěni & (lo cjrlcwe křesianské přigati.

Důkaz toho wkaž(l(= kapitole skutků apoštolských,
zwláště ?, 3, 4, nachézjme.

Neyhlawnřgsjl předmět každého křestana byl
Ježjš Kristus, geho žiwot, geho učenj, geho zá
zraky, geho smrt, geho z mrtwých wstzinj, geho
na nebesjchsláwa, geho gako saudce, &
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protož také zachowánj wšech přikázanj geho, aby
gebo přjštj ksaudu nebylo záhubau, ale spasenjm.

Co každému křesíanu wěděíi, přemeyšleti,
rozgjmati, činiti neydůležitčgšj wčc bylin po wše
cky časy: to wše gest obsahem knih těchto.
Ewangelia wyprawugj přigitj na swět, konánj,
učenj, zázraky, utrpenja z mrtwých wstánj, na
nebe wstaupenj a oslawenj Ježj's'e Krista w nebe
sjch. Kde ewangelia (lokonáwagj, počjná historie
apoštolská swé wyprawowánj opřjštj utěšitele mj..
slo Krista, s nebes seslaného, o skutcjch učedlnj
ků Kristowých, o gegich kázanj, gegicll zázra
cjcll, wzdčláwánj cjrkw', & opatrowánj gich.

Co kniha skutkůw apoštolských o gich pa
stýrskčm úřadu wesmčs genom praw', toho zwlá—

štnj (lůkazowé se nacllzizegj w listech apoštolských,
gediné na ten úmysl sepsaných, aby nepřjtomný'm
zborům cjrkewnjm swau pastýrskau prozřetedlno
stj nápomocni byli.

Gak každému horliwému křesianu za našich

dnů ewangelium nade wšecky knihy neywzižněgšj
gest, taki iza prwnjcll časů c_jrkwe knihy ewan
gelické wšem křesianům byly neydnležitěgšj; ne
bol obsahugj w sobě., co ginu bylo předmětem
wšj učenosti, wšj taully & nadřge, anoi obsahugj
w sobě to ewangelium, pro které oni hotowi byli
obětowati swé hodnosti, statky ano i žiwoty.

Wážnost, kterau křesiané knihám ewangelistů

prokazowali, přešla také na knihu apoštolských
skutků, proto že w nj nacházeli (lokonzinj toho,
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co Ježjšem započato bylo , založenj totiž cjrkwe
křesíanskě skrze učedlnjky a náměstky Kristowy.

Listowé apoštolů byli křesianům neyweyš
důležití negenom pro swůg obsah, gesto w nich
bylo složeno poučenj a prawidla cjrkwjm daná,
nobrž i pro wd'éčnau lásku, která spogowala cjr—
kwe s apoštoly, zakladateli swými.

s. 4. Způsob společné pocty Božj u kře
ačanů rozšjřil dychtiwost po těchto

knihách.

Křesíané podobným Způsobem gako židé, ge
den den w témdni společné úctě Božj občtowali,
scházegjce se w ten den wesPolek, a posloucha—
gjce čtenj a wýklady pjsma starého zákona, kte
rý ge na učenj a skutky Ježjšowy \vedl. Boz..
gjmagjce učenj Kristowo, konali památku posled—
nj gello wečeře, gewili společně city swé nábož—
nosti, buď prosbami, buď (ljků činřnjm, buď osla
wowánjm Boha. Takowý že byl Způsob Společné
pooty u křeslanů, patrno ze skutků & listů apo
štolských, zwláště zl.Kor.11,14. Tento Způsob
pocty Božj byl přjčinau, že mnozj taužili po kni
ze, w njžby učenj a skutkowé Kristowi sepsání
byli.

Ewangelia tedy tjm úmyslem sepsána byla,
a dle Způsobu společně pocty Božj , panugjcjho
hned w prwnjch časjcll cjrkwe, nelze pochybo—
wati, že obdržewše gednu nebo che knih ewan
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gelických, částku po částce při společné poctě
Božj čy'talz'. Totéž dělo se s listy apoštolskými.

Tento způsob Společné pocty Božj a branj
podjlu na wšem, co se Krista týkalo, bylo přjči—
nau, že nepřestáwali na knize, která gim od ně
kterého apoštola aneb učedlnjka Kristowa zdělena
byla ; nobrž že také po oněch knihách apoštol—
ských taužili, které giným křesíanským, cjrkwjm
se byly dostaly,

g. 5. Obapolná společnost cjrkwj kře—
stanských k tomu zdělowánj nápomoc

na byla.

Ze skutků a listů apoštolských patrno gest,
že cjrkwe křesíanské, držjce se učenj Kristowa
(aby dokonanébyly w gedno, Jan 17, w
neyužšjm spolku trwaly,a že weSpolek wěd'ély swé

obapolné přjhody, gsauce gedna druhé nápomocna.
Když Petr Kornelia setnjka w Cmsarei neob—

řezaného pokřtil, uslyšeli to inerusalémě. 11, 1.
Když někteřj muži z Cypru a Cyrény kázali

slowo Božj w Antiochii, uslyšena ta wěc od apo
štolů, kteřj tam pro wzdělánj cjrkwe poslali Bar
nabás—e.

Když hlad od Agaba předwěděný na Judei
přišel, poslali křeslané Antiochenštj almužnu chu
dým křeslanům Jerusalémským. 11, 20 —30.

Co Pawel po malé Asii, w Macedonii, w lie
kzich, w Efezu činil, bylo powědomo w Jerusale—

mě; nebot Jakub, přigmjm menšj, wyprawowal
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Pawlowi do Jerusaléma přišedšjmu (21, 20), že
Jerusalémštj židé uslyšeli, kterak učj Pawel ods
staupenj od Mogžjše.

Aniž diwu, že takowau známost křeslanské

cjrkwe o sobě měly; nebol cestowánj přes moře
a země na sta mil rozlehlé za tehdegšjch časů
welmi obyčegno bylo. Negenom apoštolé a gich
učedlnjci, gsauce od nich wdůležitostech (*.jrkew
njch posjlaini , do wzdálených kragin a mjst ee
stowali, leč i ginj křesíanč brali se s mjsta na
mjsto za přjčinau swiitslcých i duchownjch dule—

žitostj.
Takt. wykonal apoštol Pawel z Jerusaléma

cestu do Arábie, do malé Asie, do WIacedonie, od

mjsta k mjstu slowo Páně nesa, a do mnohých
kragin a měst, gako: do Jerusaléma, Antiochie,
Efezu, Filipi, Korinthu chekrzite se wracel, po—
sléz i do Řjma, odtud opět do Asie, a konečně

zase do Řjma pro korunu mučedlnickau. Podo
bnč i ostatnj apoštolé cestowali.

K Pawlowi w Efezu kážjcjmu přišli z Korin.
tha někteřj z domu Chloe, wyprawugjce gemu o
různicjch wzniklých w cjrkwi Korinthské, 1.Kor.
'l, 11. přišli Štefan a Fortunát Achaikus, (1.1(01'.
16, 1.1) Apollo, učený žid, z Alexandrie rodilý,
a o učenj Kristowě známost mag-jej, počaw w
Efezu ueiti, přešel odtud do Korinthu, a když
Pawel w Efezu byl, opět tam se nawrátil. Skutk.
Apošt. 18, 24. l. Kor. 16. 12.

Když Pawel z Efezu wykročiw , opět do
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Korinthu přišel, šla Febe, služebnice křesianské
cjrkwe, genž w Cenchri morském přjstawu bljže
Korinthu byla, do Řjma & spolu s sebau list od
apostola na lijmany psaný přinesla. Řjm. 16, 1.
Táž kapitola listu apoštolského patrně okazuge,
gak hogný byl počet pro náboženstwj cestugjcjch;
nebol wšickni, gcž w té kapitole pozdrawuge, byli
znzimj, přjhuznj gemu, přjchozj tedy odginud doija.

K apoštolu, w lijmě w zagctj (lrženému, při—
šel mimo giné z Filipi w R'Íacedonii Epafrodit,
(l;lrek lásky od Filipenských nesaucj. Filip. 2, 728.
Pi'isel i ()nesimus z Kolossu, města Asiackého. Kol.

il, 9. Filmu. i, 1. Ze lijma poslal Tychika listy
nwsaucjho (lo Efeml ku Kolussenskjm. Kol. 4, ?.
Efez. 6, '21.

Za druhého zag'etj w lijmě nawštjwil apoštola
Onesiforus z Efezu. 2. Tím. 1, 17. Z Íijma byli
w (lůležitostech cjrkewnjch posláni, Krescens (lo
(ialácie, Titus do Dalmácie, Tychinus do Efezu.
?. Tim. 4, 10.

g. 6. Pobjdnutj k společnému zdčlowai
nj spisů apoštolských od Pawla dané.

Mimo náklonnost, kterau dle powahy samých
spisů a společné pocty křeslané k těmto knihám
wedeni byli, (lodáwali apoštolé (ljlem uspořádáním
listu swých, (l_ilemzřegmým ponapomenutjm pod
nětu, aby křestaně spisy apoštolské sobě zdřlowali.

l'x cirkwjm po místech kraginy Galatské zalo



188

ženým odeslal apoštol gedlný list; potřebj tedy
bylo, aby od cjrkwe cjrkwi zdělen a tak w zná
most wšem byl uweden. O listu, gehož nápis k
Efezským, mnohými (lůwody dokázáno, že nege
nom Efezským, abrž i Laodicenským a giným cjr
kwjm ustanowen byl.

Zdělenj swého listu zřegmě nařizuge Kolos—

senským. 4, 16. A když bude přečten u wás list
tento, učiňte at i w Laodicenské cjrkwi čten gest,
a ten kterýž gest Laodicenských, wy přečtěte.

S. 7. Ke sbjrce apoštolských spisů we—
(lla také opatrnost křesiany, aby totiž

od giných neapoštolských spisů
odděleni zůstali.

Cokoliw apoštolé we gménu Ježjše Krista učili,
nebo přikazowali , tomu božskau půwodnost při
wlastiiowali křeslané, proto že wJežjše Krista, co
syna Božjho a wyslance božského wěřili, gakož
takowého geg ctili, a protož slowa geho, w ewan—
gelijch obsažená, co slowa Božj powažowali.

Důkazy takowého smýšlenj a wyučowánj apo—

štolů o slowech Kristowých nacházjme dosti hogně
w gegich listech. \V prwnjm k Tllessalonicenským
2, 13. Protož zimy clé'lmgc-mc Bohu bc.: přestá—
nj, že když gslc přigali slowa Božj, l.“lcrčžgslc
od nás slyšeli, přígali gsle go, na galco slowo
lidslfé, ale, což w prawdč gest, g(cl'oslozuoBož1',
kteréž působj we wás wěřjcjch. 4, 2. „the za—
lg:;istě,která přikázanj dal gsem wzim skrze pána
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Jcžjše; nebo tato gest wůle Božj, pOSWĚCenjwaše.“
4, 8. „Protož kdo těmi wčcmi pohrdá, ne člowě'
kem pohrdá , ale Bohem,“ totižto přikázanjmi
hožskými. \Viděti ztoho, kterak učenj &přikázan'j
Jcžjšowo co učenj a přikázanjBožj bylo powažowáno.

1. Kor. ?, 6. „Maudrost pak onlawjme mezi
dokonalými, maudrost nc tohoto swčta, ale mau—
drost Božj , kteráž. tagemstwjm , kteráž skrytá
gest, kterauž Bůh předuložil před wevlryk stá
we"naší.“ 7, 10. ,,Těm pali, I.“/:(,"řfgsau w man
želstwu, přikangi ne ga'., ale Pán, ač manžel—
ka od muže neodeházj.“ Rozdjl tedy mezi při
kaizanjm apoštolským & Ježjšowým, protože _ono
božské.

2. Kor. 10, 4. „Nebo oděn/' bog'owďnj naše—
ho není tělesné, ale mocné skrze Boha, k zka

ženi ohrad a k wywrácenj rady z'ws'eÍiÍce'wy—
sokomyslnosti powýšugjej se proti mné'nj Boži
mu, i w poddannost gjmagje/ wšelí'lcý rozum Í.:
službe" Kristowě.

Božský půwod učenj Kristowa zřegmě twrdj
w listu ku Galatům 1, 11. „Známo činjm wám,
bratřj ! ewangeliu-m, kteréž házáno gest ode
mne, že není podlé člowěka, nebo aniž g(žgsem
ho přigal, aniž se naučil od člowevlca,ale skrze
zgewe-nj Ježjs'e Krista.“

Protož ge také nazýwá prostředkem od Boha
k spasenj lidskému ustanoweným w listu k Řjma
nům: (1, 16.) „ZVebotise nestydjm za ewangeli
mn., moc ;agisté Božj gest k spasení každému
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w'fřjcjanlu“ Onoř gest (dle 16, 25.) „zaewenj
tagemstwj od časů wěčných skrytého , kteréž
nynj zgeweno gest dle pisem prorockých podlé
pornčenj wěčného Boha;"' podobně mlqu wlistu
kEfezským (l, 9.) &ku Kolossenským(2, B.): „ff
němž gsau wšickni poklademe moudrosti a u
mění skrylif“

'Též apoštol Petr učenj Krisíowo' co božské
předkládá wprwnjm listu (1,23.): „Znowu zroze
m' gsle, ne zsemene porušitedlného, ale neporu—
šitedlného, skrze slowo Boha ziwého (_tzústáwa—
gy'cjho na wevky.

Podobně Jan dj w prwnjm listu (5, 20.): „A
wjme , že syn Boží přišel , a dal mím smysl,
abychom poznali prawého Boha a byli to pra
wěm synu gehof"

Uctiwost, kterau na spisy apoštolské křeslané
kladli, nemohli přiwlastiiowati giným neapoštol—
ským Spisům, kteréž se whogném počtu nacházely,
amezi kterými inčkteré byly gmčnem apoštolským
křiwě a podwodnč wydány.

Takt činj swatý Lukáš (1, l.) o mnohých
zmjnku, kteřjz usilowali spořádati wyprawowá
nj p'řjbevlzůa skutku Kristowýck. We druhém
listu k Thessalonickým dziwáwýstrahu gim apoštol,
aby nedali se swésti, (2, Q.) „(mi skrze duck-a, (mi
skrze řeč, (mi skrze lisi:gako od něho poslaný“
K tomuž cjli dal gim znamenj, dle kterého list
apoštolský od podwrženého poznati by mohli. (3,
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17.) „Pozdrawenj mnu ruka" Pawlowau: což
gest za znameni w každém líslu, taki píší.

Potřebj tedy bylo opatrnosti, aby spisy neapo—
štolské nebyly k apoštolským přiwtělowány, protož
se stala sbjrka spisů apoštolských, aby ostaly od
giných odděleny, čehož zřegmé důkazy pozděgi
předložjme. .

_Q.8. Sbjrka knih nowozákonných za
časů apoštolských.

\V úwodu do zwláštnjch knih nowozákonných
dokazuge se, že mezi sepsánjm prwnj a posledni
knihy nowozákonné téměř třidceti let uplynulo;
nemohlot tedy gináče býti, než že sbjrka knih
apoštolských za gegich wčku genom znenáhla zrů
stala, a teprw dokončena býti mohla po smrti Ja—

nowě, genž wšecky apoštoly přečkal, a tedy po—
slednj psal.

O listech apoštola Pawla dokázati možná, že
dle swého počátku mezi spi-sy apoštolskými ney
prwněgšj gsau, &sice listy kThessalonickým okolo
roku 551-sepsány, listy ke Korinthům okolo roku 55,
list ku Galatůln w tentýž čas, list kŘjmanům okolo
roku 57. Gešto pak Thessalonika nedaleko Korin..
thu, odtud nedaleko Efezus, odkud listy na K0
rinthské a Galatské psány byly, od Efezu nedaleko
Galácie, protož hodnowěrno gest, že tyto sausedné
cjrkwe společné listy sobě zdčlowaly, & tak že
shjrka listů k Thessalonickým, Korinthským, Ga
latským powstalaq
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Wrátiw se apoštol Pawel z druhého nawštjwenj
w Korinthu, odkud list k Řjmanům psán byl —

přišel do Jerusaléma okolo roku 57, kdežto gat
byl, a po dwau létech swého zagetj w Cesare'i do
Řjma odwezen, W kterémžto městě Opět po dwě
léta w zagetj držzin gest.

Do toho času, asi rok 59. padá sepsánj ewan
gelium swatého Lukáše, Skutků apoštolských, li—
stů zŘjma psaných kFilipenským, Efezským, Ko
lossenským, Filemonowi & k židům do Palestiny.
Gešto Efesus bljzek byl Kolossenským—awEfezu
obchod wolný se wedl s celým Řeckem, Macedonij
& s kraginami Asiackými: snadno lze gest se do—

mysliti, gak tito poslednj listowé wšem cjrkewnjm
zborům zdělení býti mohli.

Z druhého listu k'l'imotheowi (4, 13.) patrno,
že apoštol s sebau knihy a pergamén nosjwal; nebt
tyto wěci pozanechal w Troadě, a Timotheowi
přikázal, aby ge s sebau do Íijma přiwezl. Proč
bychom tedy nesměli domnjwati se, že i Opisy li

stů k cjrkwjm odeslaných s sebau nenosil, aby gim
ge zdělil, gešto přikázal totéž činiti Kolossenským.

W Řjmě tedy cjrkew křestanská, mimo list
sobě odeslaný , mohla i ostatnjch, z ruky samého
apoštola do Řjma přišedšjho obdržeti, pakliže gich
dřjwe neobdržela, a tak i ewangelium sw. Lukáše.

Po wyswobozenj z prwnjho zagetj w Řjmě
okolo roku 62. psány gsau listy k Timotheowi do
Efezu, k Titowi na ostrow Kretu, nynj Kandii,
gešto byl na cestě plowaucjm do Efezu nebo do
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Syrie, a protož obogj list co neydzíle rozšjřen býti
lllOlll.

Když byl apoštol podruhé wŘjmě okolo roku
66, bljžil se saud na Jerusalem. — Toho času

psáno ewangelium od swatého Matauše pro křesiany
w Palestině, list Jakubůw na křesiany w 1'02pty'le
nostigsaucj; té doby wypuklo též kruté pronasle
dominj křesianůw od Nerona, a psán list druhý k
Timotlleowi, též list prwnj pak druhý Petrůw ze
lijma křesianům w mensj Asii bydljcjm. S dru
hým listem Petrowým list apoštola Judy gak časem
tak obsahem spřjzněn gest. Mezi Jerusalémem,
Antiochij, Efezem a lijmem panowal ustawičný
obchod, z čehož snadno pochopiti lze gest, gak
eunugelium swatóho Matauše do lijma přišlo, gak
listy Pawlowy w lijmě psány, a i ginam zdělowány
býti mohly.

Za času usmrcenj apoštolů Petra aPawla, oko—
lo roku 67. sepsáno gest ewangelium sw. NIarka,
kteréžwmě pro lljmany bylo zhotoweno, &když
tento ewangelista odebral se do Alexandrie hlásat
učenj Kristowo, bylot také do Alexandrie od něho

přinešeno; bylot tedy w lljmč i w Alexandrii zrui
mo, odkudž k giným cjrkwj m přešlo.

Neyposledhčgšj mezi spisy apoštolskými gsan
Janowy, kterýž před zkáza“ Jerusaléma wydal swé
zgewenj, po zkáze pak ewangelium a listy, odkud
patrno, že spisy Janowy neyposléze do sbjrky no
wozzikonnépřigaty býti' mohly.

Casopis pro katol. duclmw. \'ll. 2. 2
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Za dnů apoštolů Petra &Pawla mohly se giž
nalezati w sebrzínj spisů nowozákonných dwoge a
snad i troge ewangelium, skutky apoštolské, listy
swatého Pawla, Petra, Jakuba, Judy: mnoho-li
gicll však skutečně bylo, nelze twrditi, gešto hi—
storie o tom mlčj.

\V'sak sw. Petr w druhém listu 3, 15. 16. tak

mluw', gakoby byl wšecky listy Pawlowy četla
znal, co se, gestli ne ginde, w lljme státi mohlo,

&ztoho možná uzawjrati na Společnou gich sbjrku
w Íijmě se nalezagjcj. Slowa Petrowa: „Pána.
naše/w dlauhočekáuj za spasenj měglc, gakož
:: ncymílcgšj bra/r mís" Pawel , pod/č dané
sobe"maudroslí psal wu'on; galia i we wš'ech cpi
Š'tolu'ch, mlu-wé' w nich 0 těch wěcceh, w nichž

některé wěci gsmz nesnadné 7:srozumčnj, kteréž
neučení a ncustawičnj přezuracugj, gako :“gimž
pjsma 7: .swčm-u.zahynuli.“

Ze swčdectwj Eusebia, kterýž, mluwě w knize
3, 20. o ewangelijch Matauše, Marka & Lukáše,
přjč'inu ewangelium od Jana sepsaného udáwá, do
mysliti se můžeme, že troge ewangelium za geho
giž času w gednu knihu bylo sneseno. Slowa
geho gsau: „Když třj sw. ewangelistů psanj dáwno
wydaná, gak giným wšechněm, tak Janowi do ru
kau se dostala, prawj o něm, že ge wšecka schwá
lil, &prawdiwé o nich swčdectwj wydal: wšak nic

méně uznal, že se w nich toliko poznamenánj těch
wěcj nedostáwá, které Kristus z počátku swého
kázanj činil &působil.“ Neděgel se sice zřegmá
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zmjnka o sebránj spisů těch, wšak domysliti se toho
záslušno ze slow : že se spisowé třj ewangelistů
gak giným wšechnčm křesíanům, tak také Janowi
(lo rukau dostali; nebot měli-li gsau wšickni kře
slané ewangelium troge, nelze pochybowati, že
byla w gedno spogena. Tato domněnka nabýwzi
wětšj hodnowčrnosti nasledugjcjmi spisowateli cjr—
kewnjmi, genž mlqu 0 sebraných knihách nowo..
zákonných gako o wčci giž skutečné a známé, po
llkazugjce tjm, že nowozákonných knih sbjrku giž
nalezli.

g. 9. Sbjrka knih nowozákonných w
listech Klementa řjmského.

Klemens Řjmský, od města swého zrozenj tak
nazwaný, z urozeného rodu pos—lý,w rozšiřowánj

nábožensth Kristowa tak welice prospjwal, že o
němchwalitebnau zmjnku činj swatý apoštol Pawel
weswčmlistu k Filipenským: (4, 3.)

„Takčt prosjm i tebe, Wčrný společnjku, po
mn'heytěm, kteřjž se mnau pracowali w ewauge

lium s Klementem a ginými pomocnjky mými, ge—
gichžto gména gsau w knize žiwota.“

Dle swědectwj Eusebia w knize 3, kap. 4. byl
Linus prwnjm biskupem po Petrowi učiněn, potom
Klemens, kterýž byl w Řjmě třetjm biskupem. \V
kapitole 18. wyprawuge, že geštč za cjsaře Nerwy
erkew řjmskau Zprawowal, gsa třetj z těch, ktei'j
w biskupsth to se uwázali, po Pawlowi aPetrowi;
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nebo prwnj byl Linus, druhý Anaklet, třetj tedy
Klemens.

Za cjsaře Trajuna, ku konci prwnjho stoletj,
byl do moře uwržen , mage kotwici o krk uwáza—
nan; tělo pak geho bylo do lšjma přiwezeno Crhau
a Strachotau, apoštoly slowanskými.

Tentýž spisowatel zmjnku činj o dwogjm listu
Klementa w knize 3, kap. 34., řka: „Poněwadž

nenj možně, abych wšecky zegmčna wyčetl, kteřj
:! kde w c_jrkchh po wšem swčtč rozptýlených —
hned brzo po apoštolech ——byli pastýřowé aneb

euangelistowé, z té přjbiny těch toliko gména w
historii této gsem poznamenal, gegichž učenj apo.
štolské w spisech a knihách, od nich wydaných,
zachowáno gest až do času tohoto, gako Ignáciowo
w epištolách napřed dotčených, &Klementowo w

e'pištole geho ode wšech přigatě, a psaná gako w
osobě celé cjrkwe i'jmské k cjrkivi korinthské“

Opět w též kapitole dokládá Eusebius: „Slušj
pak znáti, že i druhá epištola témuž Klementowi
se připisuge, ale o té zgewno gest, že nenj gako
Prwnj za pořádnau přřgata, proto že se. nenacházj
swědectw', aby gi stařj učitelé kdy w swých spi
sech gmenowalif“

Powažugjcjm, že Klemens apoštolů byl spole
čnjkem, w prácech cjrkewnjch spoludělnjkem, pak
po Anakletu ředitelem c_jrkwe řjmské až téměř do
konce prwnjho stoletj, a protož že dobře znáti
musil djlem z wlastnjho cestowánj, djlem z posjla
ných odginud zpráw, záležitosti negenqm cjrkwe
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swé materské a sebou zprawowunó, nohrž i ginýell
cjrkw', gako Filipenské: zagisté swědectwj o kni
hách nowozákonných, z gello spisů wyňatzi, welíkau
magj wáhu.

List prwnj, gménem cjrkwe řjmské psaný k
c_jrkwikorintllské geště před zkázou města Jerusa.
léma, tedy před rokem sedmdesátým, prowit gest
prupowěďmi nowozákonnými co wčnec kwětinami
wonnými. Průpowědi ony neyche gsau wáženy
z listů Pawlowých, zwlaištč k Židům, pak z listu
Jakubowa & druhého Petrowa. Co do průpowědj
z listu k židům wzatých pjse glž Eusebius takto w
knize 3. kop. 34.: „\V kteréžto (epištole prwnj)
poučwadž častokrát toho, což se we smyslu 5 opiš.
tolau k židům psanau srownzíwá, ano někde i slow

samých z nj užjvz': patrně tjm se dokazugo, že ten

list nenj nowý, :! za netlziwne' paměti lidské psaný.
l'rotož také přičten gest ne bez přjčiny k giným
epistolaim swatého Pawla.

Mimo průpowčdl z knih nowozákonných wy
lmté odwoláwá se na list prwnj ke Korinthům, w
mhljlu 47. takto pjše: „Wezmčte list swatčho apo—
štola Pawla do rukau. Co psal wám na počátku

swého ewangelium? Oprawdowě od Boha na
(lchnutý psal wám za přjčinau sebe, Kefa &Apol

Iona w gednom listu, proto že giž tehdáž rozepře
&sektárstwj bylo.“

Tolikery &zewrubnč wyiiaté průpowčdi z listů
apoštolských, gakéž se w listu Klementowě nachá
zegj, patrným gsau důkazem, že w rukou geho
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sbjrka neywčtšj částky listů Pawlowých -— gakož i
Jakubowých &Petrowých se nalezala, & co gako
biskup cjrkwe w rukau mel, to bylo také cjrkwe
podjlem; protož z tohoto listu Klementowa na
sbjrku knih nowozákonných při cjrkwi řjmské
uzawjrati můžeme. Pokudž ale i průpowědi z pj
sma swatého co wěc i Korinthským známau uwzidj,

možná se domeyšleti, že i w cjrkwi korinthské tytéž
knihy w gedno sebrané známy byly, podobné gako
při cjrkwi řjmské.

List druhý, gehož authentičnost mnohými dů
wody dalaby se dokázati, obsahuge mimo průpo
wědi z listů apoštolských též některé z ewangelium,
wšak bohužel, že genom zlomek z něho nám do—
chowán.

Zwláštnj wynětj průpowědj nowozákonných z
listu prwnjho &druhého děge se neypohodlnčgi při
Celkowitém textu těchto epištol.

(Dokončenj
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II.

0 R (i g i.
Od

Františka \Vetešnjka,
faráře w Mnrkwuticjcli.

:D,—lanm; za Drby.: mm mm
I. M. II, 8.

\:

Ctenáři, milownj starožitných přjběhůw biblických,
rádi gednák dotazugj se na mjsta, kde co gich se
přihodilo, gednák i se rozcházegj do sw'cta, aby

očité spatřowali kraginy, o nichž we swatýcll pj—

SllleCllbyli se dočetli. Mezi neypředněgšjmi děgi
těmi stogj útwor Raigo, neboli hmotný obor wšJ'
swětské krásy a pozemnjllo blaha, kamž Bull byl
postawil Adama, prwnjho člowěka, aby geg wzdě.

laiwal& ostřjhal. I. M. 11.8. 15. Také tohoto pr..

wotnjho blaženéllo sjdla poloha mnohau pilnostj
&wohlasnau saudnostj se wyšetřowala ; ale po wšem
neysnažněgšjmbádánj položenj geho piedce posud
w gistot'e se newyšetřilo. ijž ne w gedněch
wzniklo pochybowánj, také—likdy biblického Ráge
skutečně stáwalo. Proti té pochybnosti ohlašuge—

me, že biblická powěst o Rági gesti prawdiwá, ale
skaumatelů olllédúnj se po mjstb nčkclegšjho rzige
marné, gešto snad neystše (lá se pokládati tam,
kde nynj prostjrá se indický okeán.
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Powěst tu wyprawuge nám Mogžjš ze sturo
dáwnjho podzinj, azasluhuge wjru wšeclcu, gesto od
Prwotnjcll otců MOgžjšowi snudnč gest dochowána,
zamyšleným pjsmem giž před Mogžjšem & snad
před samau potopau zaznamenána, konečně Mogžj
šowau zběhlostj w zeměpisu & wnitřnj powalmu

ugištčna.
Podánj rzigské powěsti snadno szílllo až k šest

mecjtmému kolenu, w němž stál R'Iogžjš od ustano

wenj swčta; nebotě šla z ust do ust prwotnjch otců,
genž při dlauhowčkém žiwotč dralmé mjwáwali ob

cowánj s neyzzizšjm potomstwem, zaugjmala paměti
mocně, dotýkala se nehod bolestných, pogila se k
citliwosti zbožné & mjsila se do učenj náboženské
llo, nemollauc nignlc modlárstwjm se przniti.

Podánj neboli tradice dagj se snadně nésti do
přepozdnjch wěků, kde sice mnoho kolen se čjtá,
ale při dlauhowčkosti nenalezzi se mnoho prostřed
njch osob, gimižhy se znamenitě mohla pomzísti.

Ode stwořeuj ráge až do Mogžjše minulo síce ko—
len šestmecjtma; gednák ze přehledu dlauhowčko
sti patriarcluilnj &dralmého obcowánj spotomstwem

přewzdzileným zřetelně dáwzi se poznati, gak při

nemnollých prostřednjcjch snadné podúnj rágfské
od Adama neslo se kLewjmu, Mogžjšowu pradčdu,
který gistotně musel giž pjsemně mjti gi zazname—

nanau, od něhož Mogžjš ta pjsma dědem Kalmtem
&otcem Amramem zdědil & do swých letoPisů-bez
proměny uložil.

K usnadněnj přehledu rozwrlmeme celý čas ten



!

p.!um

u»701

láduml930930Adamžil 2Sc!130104291?seSelen:800 m3Enos23511-10905:;Enosem693807;7“ 4Kainnn3'..')1233910sKainan.665717815 5Malalcel3931290895s.“alnl.5356-177-58-10 __ ()Jarctl.N301192?96'2sJared.47058?680775830 7l'lnoch622987363sEnoch.308472051861.3668800 83!atusul.6871636969sMatus.2433554535486037353 ghamechS'Í-l1651777sanech.56168')663614165—18113 lOXoacthšG'2006950onachem—-—84179234366

Matusalem %
t—

Enoch %

J arcd

anech m
Sb\n
00
©

\

„.

po Abral
tomstwo až po Abraháma, třetj potomstwo z Lewj

Illnlll BZ

kách, z nichž prwn

„

we tn doby, předkládagjce geg we trogjch rubri—
w “'

po Ríogž

stwo až po Noncha, druhá Noacho-Semowo po

še.

ch tú Adama —Setowo potom

201



202

Z tohoto sestawenj snadno widěti, kterak Noach
a potomci geho snadno wěděti mohli, co bylo se
dzílo s Adamem, kam byl postawen, odkud wyhnán,

slowem, že skutečně ráge stáwalo; nebot nám wy
kazuge, kdy který prwootec se narodil, kdy umřel,
w gakém stářj, & (llauho-li s kterým potomkem ob—
cowal.

Od ustanowenj swěta až do synů Noachowých
minulo 16 set let, ale mezi smrtj Adamowau aNoa—

chowým narozenjm minulo let toliko 126. \V době
té žilo kolen desatero. \Vsak desatero to daloby
se přiwěsti až na tré s gediným toliko střednjkem.
\Vygmeme-li z osmého kolena Matusalema, Enocho—
wa syna, widjme, že ten s Adamem pobyl za 243,
a se wnukem Noachem za 600 let. Nasledowně tu

máme w počtu 1656 let tři toliko praotce, Spogeny
gediny'm toliko střednictwjm. Za 600 let dai se
mnoho (lowěděti od děda, genž po 243 let slýchal
neystaršjho předka, mluwiwšjho o nehodách swých,
a při rozPrzíwěnj takowčm aniž dá se mysliti, žeby
Adam nebyl často, ano přečasto mluijal o Rági,
žeby nebyl geg wypodobnowal, žeby nebyl geho
podobu zeměpisně wyobrazowal. Možno-li, aby
zpráwy ty byly snadně nedošly Noacha a prwnjch
potomků geho, z nichž Jafet swětu předpotoPnjmu
náležel se stem let, Chaim s dewadesáti (lewjti léty,
Sem s dewadesáti osmi? genž w tom předpotopnjm
swětě geště měli obcowánj s otcem Noachem, s dě—

dem Lamechem :: s pradědem Matusalemem? gesto
gim otec wyprawowáwal, co byl slýchal za půlse
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sta sta let od otce Lamecha, téměř za 600 let od
děda Matusalema, za půlčtwrta sta let od praděda
Jareda &t. d., anobrž málem za 80 let od Enosa ?

gešto děd Lamech gim wyprawowal, co za půl sta
let, &praděd Matusalem, co za dwě stoletj byl wy—
slechl z wlastnjch ust Adamowých.

Naše krátkowčké rozumowánj, neboli náš ratio

nalismus zpěčuge se wěřiti o Mogžjšowě předpotop
nj dlauhowěkosti, nepomnjc, že loktem p0potopnjm
nesmjme cele měřiti swět předpotOpnj. Dále beze
wšjnesnáze wjru přikládá millionoleté starobě zem
nj, gešto tak někteřj zpytatelč přjrody &indičtj
brmnjnowé ze swých swatých wěd to udáwagj.
Nuže, což newj, že titéž bramjnowé dle těchže wěd
mluche o Wšeobecné potopě, lidem předpotopnjm
připisugj žiwot tisjcletý? &že ginj zpytatelč, row

tak zběhlj, přes 6000 let trwánj země neodhá
dáwagj ? Bez rozpaků libuge si w tom, co se zdá
přináseti podporu gello domněnkám, & zawrhuge
zdánj geho důmyslům newhodné. Snad-li spjše
uwěřj báchorkám Hesiodowým, kterýž bágj o sto—

letých nedospělcjch při prsau materských, nežli
nábožnému Blogžjši ?

Ze žiwota Noachowa swětu předpotopnjmu ná
leželo 600, p0potopnjmu 349, wěku Abrahámowu
58 let; ze žiwota Semowa onomu 98, druhému 502,

tomuto 210 let, čili gak widěti tuto ze druhé ru
bňky:

Noe žil před potOpau 600 po potop. 349Sem........ 98....502



"'NDČH' L':
thaSam Arfaxad Sale llclwr Polck Rehu Saruk Nachor Tafe Abraham1948

lagunu

uazox
15582158 16582096 16932126 17232187 17571996 17872026 18192049 18491997 18782083

2123

Jugs
600 438 433 461— 239 239 230seSarukcm 148 205 175

Noežil

.?

4-18;;

sArlexatlem3-18500

3134634 28343.3373 2—1941—01339 219371309 187339277

seSamem

Arfuad MC

seSalem

" ČA.5310 o
n

s"oborem

lleher

sI'clekem 8Roku

369430 339400.. 307368177

1573092—172773381-17 1282802182-18309118

sAhrahamcm5821014817823948

l'clck ;

sNat-horem s'l'nrcm

Saruk

ltchu ';
co 177200 148169119

8810149135

Nacho:

.1= ua

204



205

Druhá tato doba žiwota potomků Semowých
sůhá do čtwem stoletj, ginák od potopy 1656 až
do smrti Abrahámony 2123 za 467 let, z čehož

poznati můžeme, že Abrahám z desátého kolena
pobyl s Noachem g'e'sťé58, se Semem 210, s Ar
í'axadem 148, se Salem 178, s Heberem 239, s
Pelekem 48, s Rehumem 88, se Sarukem 101, sdě
demNáchorem 49, a s otcem Tárau 135 let. Sem,

Sale al-Ieber Abraháma přečkali, tento 064, střed-
nj o 3, onen o 35 let. Doložjme, že, dle třetj
rubriky

Som umřel 2158 "O lm,
lsúk rozen 2048

_ __ Jakub rozen'2108 50 IP"

Š Abrahamžil
Hezík2048 TNS 180 slsákem 75

'z.|;.l<(,|.'z|os23.33 147 ankobemlš 1'20 t..

:::...“j219? '):m m sLijm __ 36 o; Ž, ;:
mnm—203 arm 1:13 sKnhnlem— 20 47 1.21 Š'

Mmrmn'člmfx'244'2 137 sAmrmn. -— -— —— 24 36

|3\l„g->._i;-'2:£7:l'2403no s;“ogžj's. __

I'o'zn. Rubrika. tato gest sečteno dle těch, genž israelakého
bytj wEgypté. od Jakuba až do 80. roku Mogžjšowa nc—
přípnuštěgi 430, noer toliko 215 let, což se podobá,
nebo Kabat, w Knnzinn gíž zrozen, šel čili byl nesen do
Egypta s dědem Jakobem. Nuz'e kdyby byl tam prožil
wšcvh swých let . . . . . 1337
gebo syn Amrnm po něm . 137:
Mogžjš po otci . 80,
měli bychom wšcho toho bytj předce genom . 350 let;
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Sem s Isákem prožil geště 110 let, a sJakubem
let 50.

Mezi Abraháma & Noacha netřeba wkládati

střednjka; nebol s Noacllem pobyl Abrahám přes
půl sta let, prwé než 751etý stěhowal se z Haranu
do Kanánu.

I šla-li powěst rágská od Adama Matusalemem
snadně k Noachowým potomkům, igakžby po A
brahámu Lewjho potomci nebyli o Raigi mohli w
gistotě známosti nabýwati, o němž i Noacllowi gi
stotně měli zpráwy? Mezi Abrahámem &Lewjm
zřjme kolena (lwě & střednjka toliko gednollo, bud'
Isáka, žigjcjllo s Abrahámem 15 let a se wnukem
Lewjm let 36, anebo Jakuba žigjcjllo sAbrahámem
let 15, a s Lewjm 63. Lewj pak musel to podánj
giž pjsemné znáti, gali njže oswědčjme. Snadně
tedy mohl Lewj zwěděti, o čem wěděl Abraham,

Noach, Matusalem. A Dlogžjš užil pjsem, která
potomstwu zůstawil Lewj. \Vezmeme li za střetl
njky Matusalema, Noaclla, Abrahama :: Iszika až do
Lewjho, neboli (lo sepszinj těchto podainj, gež Mog

byl přegal, při třjmecjtmeru, neboli raděgi při
šestmecjtmeru kolenj widjme střednjků wlastně to
liko čtwero, & čtwerem tjm podánj dalo se bez
proměny ehowati, gak nás w tě domněnce utwrdj

a ne 430, ba ani 400. Počet ten nedá se zwcyšiti, no—

brž spjše zmenšiti, pomnjme—li, že Amrnm měl za mam
želku Jorlmbctu, otcowu sestru, swnu stryni, a že přetlce
také pobyl nékoliko let s Kalmtcm otcem a se synem
Mogžjšem. Ostutnj, diili Bílli, we článku zwlaíštnjm.
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přjkladowé z našich wlastnjch tradic njže zpome
nutj.

Paměť swěžj, mohútná & držemná snadné cho—

mi wěci slyšené, & pamě-Š otců prwotnjch, ač kle

slá, nicméně předce wždy geště zůstáwala čilá,
silná & schránliwá; muselai; tedy snáze bráti w se.
he, pewněgi držeti apotomstwu zdmwěgi odewzdá
wati, co buď sama zkaušela, čili od předkůw slý

chala, nežli pamčí naše Zpozdilá, přiučowánjm pře—

plněná & přeplněnjm walně ochabčlá.
Lidé nerádi & těžce zapomjnagj dřge, genž

daly půwod bolestným nehodám: Otokarůw pád u
Hlawy, záwratiwj kalichowé našich praporců &gich
mrzký plod na Bílé Hoře wždy bude strašiti w če
ské paměti. Nuže, gakby lidé před potopau &po
potopě byli mohli záhy z paměti pauštětí, kde A
damowa blahost byla zmařena & zplozena strast,
giž i on i oni dlužní byli okaušeti bez konce?

Paměč musj býti 0 mnoho schranliwěgšj, spo
guge-li se podánj s nábožným citem. Bylo-li lze
Zpomjnati na nehodu milowaného Abele &netaužiti

Bohu, genž tak přemilostiw býwal w Rági, kde
Kainowa neprawost byla wlastně se počala? Rowně
tak málo, gako zpomjnati na wzetj Enochowo &
newřnowati slzy ctnosti w rági Zprznčné. Rág
musel wždy stáwati se památněgšjm, gešíoizbožná
citliwost den co den pro geho ztrátu lidskau paměř
ostřila.

Pomněme, že podánj ani zapomenuta býti ne
mohau, mjsj-li se do učenj náboženského. \ijeí,
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že každý patriarcha býwal netoliko hlawau, alebrž
spolu iknězem swému domu a swé čeledi. Kněž—
stwj žádné nebylo bez wi'fd a bez učenj. Gakby
patriarchowé byli mohli mluwiti k plodnm swým 0
Bohu, o stwořenj swěta, o učiněnj člowěka , o lid

ských powinnostech, a newzbuzowati ge ke poslu
šenstwj \\ýstrahau, kteraké neštěstj postihlo Adama
za neposlušnost? Anebo byli-liby mohli mluwiti o
nehodě Adamowy neposlušnosti, aneřjci, kde se to
dalo? \Vizmež tedy, kterak powřst rágská Wždy
do náboženského učenj i bezděky se mjsila, a proto
podánj o Raígi zapmnjnána býti nemohla.

Nelze toho přjti, že prwotnj tradice mezi po—
tomky Chámowými, Jafetowými a dosti walně i me
zi pozdněgšjmi Semowými načitě počaly se mrhati
a kaziti nesmyslným modlařenjm, o němž před po

topau ani mezi Kainowým potomstwem zmjnky se
nedřge. Nemohlytťe wšak býti úplně zmařeny, ge—
sto Bůh powelel Abrahámowi, aby wygda ze \vlasti
modlzirské, totiž z hor Chaldegských, odebral se
do gjžnj Syrie neboli do Kanánu, kdež on a syn
Isák pobyli za 205 let. \V desátém roce po smrti
lszikowč, Abrahámůw wnuk, Jakub, wybral se do
Egypta, kdež geho potomstwo, silně se množjcj,
zůstalo až ge blogžjš odtud zase wywedl. Gak w
Kanánu, tak i w Egyptě Abrahámowi potomkowé
štjtili se modlárstw', čistým náboženstwjm nemalo
se li.—*jceode wšech pronaírodů. W té okoličnosti

prwotnj podzinj nemohla wzjti porušenj, &powčst
rzigská chowala se w čistotě.
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Chowánj to neodpirá zkušenosti, gak toho

podnes mezi sebau za ochabělostj, při wšj
krátkowěkosti můžeme ukazati přjklad negeden.
Ode smrti newinného Jana Nep. minulo let 450.
a plodů tři &třidcetiletýcll neboli kolen 13, ha tak..

mčř 14; předce geště český katoljk každý z
otce a mateře (ne zpjsma, zwláště německého; z
tohoby gediné pochytil bjdné rozumowánj a mat
né pochybnosti), alebrž toliko z pauhé tradice,
totiž, že tento, ač njzkorodý, nicméně welikého

ducha wlastenec, ode krále Wáclawa, pro powin
né tagenj zpowědi králowniny, byl bolestně zmu
čen, _bez pořadu práwa kutagenj králowské ne

prawosti na smrt odsauzen, w Praze nočnj chwjle
s mostu do Wltawy swržen a od té doby za Swa—

tého ctěn. Takto zuloženj Božjho iwnjzkém
rodu odměňugj se ctnosti, gež nádherná učenost,

ze prachu nemnoho powyniklá, tjm swého půwo
du nepamčtliwá, snáboženským záštjm zapjrati
usilowala. Od aukladného nečestného usmrcenj
blahoslaweného Přemyslowce (sw. Wáclawa) mi
nulo bez mála 900 let, při našj krátkowěkosti
che, nežli při patriarchálnj dlauhowěkosti mezi
Mogžjšem a Adamem, totiž: tři a třidcetiletých
wěků neboli kolen 27; ale každá česká katolička

po tu dobu dobře wj, neylépe z pauhé tradice,
že i we starém Boleslawu se swěta newážně byl

Zprowozen český Abel od Kaina českého. Tak
dlauho se držj a pamatugj podánj při kratičkém
žiwobytj a paměti seslablé: což dlauhowěcj a

Časopis pro katol. dnclmw. Vll. 2. 3
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proti nám swt'ůj Patriarchowé byliby méně panna.
towziwali? Odstup nesandné máme-nj! Spjše wy
znáwáme důwěrně, že powěsí rágská, zkušenosti
neodporugjc, modlárstwjm neporušená , do nábo
ženského učenj wmjšenzí , se zbožnau citliwostj
sloučená, poselkyně nehody bolestné, towaryška
paměti mocné, předmět rozpráwek dlauhowřkých,
snadne došla Lewjho, anobrž i samého Mogžjše
w koleně dwadcátěm šestém.

Mohla-li powěsi rágská austnjm podánjm do
gjli Lewjho, zpráwa pjsemnj musela tjm spjše do—

běhnauti Mogžjše; nebol w zamyšlenóm pjsmě po
wčsti nabýwagj neymocněgšj ochrany. Poněwadž
dřgowé neydůležitěgšj před ginými neyspjše se
zaznamenáwagj & mezi neydůležitřgšj dčge bez

odporu náležj propůgčenj & ztráta blaha rágské.
ho; protož ani nelze myslití, žeby zpráwa o tom
prwotnjm blaženém sjdle byla mohla ugjti pjsem
njho zaznamenánj.

Mogžjš powěsti rágské neměl toliko z podá
nj austnjho, alebrž wybraw ge ze spisů staršjch,
wložil do Pentatewchu, slohem sobě neobyčegným.

Lišj-li se sloh gazyčnj chudobau &mluwnickau
powahau ode slohu wěku toho, w němž byl spi

sowatel žiw, & ode slohu, gjmž myšlenky swé

wlastnj do spisu skládal: musjme uznati za praw—

du, že pjsemnost we slohu podaná, ode slohu spi
sowateli obyčegného se Iišjcjm, mnsj býti staršj
nad spisy, které spisowatel skládal ze swé hlawy
Způsobem psanj swého wčku. Některé částky prw
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nj knihy Mogžjšowy gazyčnj chntlobau & mlnwni—
ckými wlastnostmi patrně se li'sj ode slohu bohat—

šjho, gakowý wůbec panuge we spisech, obsahu
gjcjch (lěge, gimž Mogžjš byl přjtomen, gimž
mnohým za půwod slaužil, & gež slohem swého

nářečj sepsal. Z čehož nenepraiwě saudj se, že

w geho knihách obsaženigsau spisowé dwogj: ti,
které skládal sám ze swé hlawy, & oni, které to
liko byl opsal. Aponěwadž tito od oněch se li—

šj gazyčnj chudobau & powahau mluwnickau, ne

méně gísto gest, že také nad ně musegj býti
staršj.

Ke spisům slohem walně se lišjcjm náleže
gj také powěsti rágskč, o nichž tehdy směle mů
žeme wěřiti, že Mogžjš nespisowal ge podlé aust
njho podánj, alebrž že ge pogal do swé knihy ze
spisů staršjch.

Z kterého wěku pošlu pjsma powěsti rágské,
gichž MOgžjš užil, určitě udati nelze, gešto se
newj, kterému wěku wynalezenj pjsma náležj.
Poněwadž mezi synem, otcem & dědem gazyk &

sloh náhlé & přjlišně změny nemjwá, gakowá me
zi slohem, Mogžjši obyěegným, & slohem powě..
sti rágské se nacházj, nemylně saudj se, anobrž
gistotau se twrdj, že Mogžjšůw praděd, Lewj, giž
znal z pjsma podánj powěsti rágské. Potomci Ja
kubowi gistotně znali pjsmo, gešto Juda, Lewjho
bratr, Thámaři zastawil pečeř. [. Mogž. XXXVHL

18. '25, & professor Jan, wúwodě kbožským kni
hám starozákonnjm [. 245, we Starobyloslech bi



'212

hlických Ill. 317, tušj, že smlauwa, kterau (l. M.
XXIII.) Abrahám učinil s Efronem o trh & kaupi

geskynč k pohřbu Sái'inř, byla pjsemně zhotowe
na. Z toho gde, že powřsti rágské giž aspoň
Jakubu & potomkům geho musely pjsemně býti

známy.
Nynčgšj učenost wůbec nalezenj pjsma hledá

w dobách popotopnjch. Ale gestit na nemalém
omylu, gešto pjsmo musj potopy býti staršj. Ne
lzet wěřiti, žeby lidé před potopau nebyli znali
pjsma, gelikož \\ědecká uměnj bez pjsma ledwa
(lagj se mysliti, & že we Wědeckých uměnjchmno—
han měli zběhlost, dowodj patrně stawitelský zá
měr Noachůw, by od wšeobeené záhuby

Z lidské rodiny, tak Wclmi zmnožcnč,
zbytek celý w auzke'm plynul korábu. ')

Záměr ten směle nazýwáme wědeckým, nebol

genom uměnjm mohl se takowý koráb wystawěti.
Wědecké stawitelstw'j potřebuge určité mjry &ná
ležitých rozměrů, kteréž nedagj se mysliti bez
měrnjch znakůw? \Vše to wede takměř nelibo
wolně kgakémusi ne—lihned psanj, alespoň kga
kěmusi kreslenj, zčehož nemylně muselo záh)r zni
kati pjsmo aznenáhla ksaustawnému slohu se ob
razowati. \Vizmež , gaký krátký & gak odměr
ný rozkaz (lán gest Bohem Noachowi ke stawě—

nj korábu, ]. M. VI. 15. 16. „Učili koráb ze dřj

wj obtesaného, přjbytečky wzdčláš w korábu &

') Ztracený Rzíg I. 252.
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wysmoljš geg wniti- i wně smolau, a tak učinjš
geg, aby byla 300 loket délka korábu, 50 loket
šjřka geho, a 30 loket weyška geho. Okno ude
láš korábu, & na loket ho saužjš wzhůru, a dwé—

ře korábu na straně postawjš, ponebj spodnj, dru
hé i třetj učinjš w něm.“ Koráb tehdy trépalub
nj. Tohoto rozkazu nic nepochopj diwoch ame
rikánský, ale umělému Ewropčanu, pjsemně ewi
čenému stawiteli, netřeba rozsáhlegšjho & podrob
nčgšjho nařjzenj. Dle toho powelenj Noachůw
koráb i dnes by se dal zhotowiti. Gesti, gako by—

chom slyšeli rozkaz nekteré wlády nyněgšj klod—
njmu stawitelstwu: „Postawjte řadowý čilibřeho
wý koráb , we hřbetě tak a tak dlauhý, pro to
lik & tolik děl wrtaný.“ Umělému stawiteli ne—

třeba che. Tent giž učinj náležité rozměry, sau
čtuge potřeby & wyprawj zásobenau spaustu na
wody.

Noach raubaw stromy rostlé na horách,
počne zděláwati koráb ohromné
Wolkosti, a loktem dýl i šjř i wýš
wymčřj, :! oklcgugc wíikol kljm;
w boku dwéřc postawj, & pokrmu
nabraw zásobj i lid i zwéř. ')

Zachowánj rodu lidského dokazuge gua-ně, že
Roe uplně wystihl rozkaz Páně. ;.Nelze pochybo—
wati, že měl ktomu netoliko schopnosti přiroze
né, alebrž i Způsobilostizásobené, gakowýchž bez
pjsemnjho učenj dosjci nelze.. Na ůplněgšj doká

zánj té domněnky newidj se býti potřebj, aby

") Ztracený Raig II. 251.
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chom se dowoláwali orientálnj tradice, zachowalé
Berosem, pjsjcjm, že Xisutrus, král babylonský,
dostaw wýstrahu o nastáwagjcj potopě, dostal Spo—
lu i rozkaz ke stawenj korábu,gjmžby potopy se
uchowal; dále aby prwé sepsal půwod, staw a
záhubu wšech tworů, & w Sippaře aby zahrabal
pis-m0 to, kteréžby potomstwo zase wyhrabalo. *)
Aniž třeba podpjrati gi powčstj Josefowau, genž
prawj o Setowých potomcjch, že gsauce wystře
ženi předpowjdánjm Adamowým, zjskané hwěz
dárské známosti wepsali do (lwau slaupů, cihel
ného a kamenného, by pozdnj rod takto před po
t0pni záhubau wystřjhali '").

Z nápowčdi té dá se sauditi, že potomkowé
Noachowi giž od Adamowých mohli, anobrž mu—

seli mjti přigatau známost pjsma, gjmž buď tito,
anebo giž onino rozličné důležitosti zaznamenáwa—

li; & pončwadž udělenj & ztráta blaha rágske'ho
náležj mezi důležitosti neypředněgšj, gistotně po—
wěsti rágské do prwnjch zápisů byly wloženy.
Spisowé ti, anebo gegich opisowé dosli až Mog
žjše, znichž mim zeměpisnau známost o rági do—

chowal. Odtud wyplýwá, že, oč délšj gest sta—
rodáwnost pjsemných Zpráw, o to starodáwnost

austnjch tradic se krátj a powěst ze zkrácenj to
ho nabýwxi gistoty tjm wětšj , čjm hlaub pjsma
do starobylosti se pohřižugj, kde při někdegšj

') Stolb. G. 1). R. 1). l. 311. zAllg. \Vcith. I. '207.
") Jom—fFlavius: we Starobyl. Židow. ]. 3.
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(llauhowěkosti za drahným společným obcowainjm
předkůw neyprwněgšjch :: neypozdněgšjm potom—

stwem, austnj podánj giž ani porušenj \'zjti, ani
do nepaměti klesnauti nemohla.

Zechtělo-liby se nám předce geštč pochybno—

sti mjti o prawdě starobylýeh til—chtotradicj & pj—

semnostj, tedy za prawdu rágských powčstj ručj
nám dochowatelowa zeměpisnj saudnost & wnitřnj
powaha rzígského polohopisu.

Gisto gest, že schopný &cwičený zeměpisec,

shjrage starobylé powčsti o kraginských polohách,
umj činiti saudný rozde mezi nedůwodnými apra
wými, a že zná objrati ty s pominutjm oněch.
Mogžjš býwal sice stjhán ze mnohé zeměpisné
nedůwodnosti; gednák při bedliwěgšjm seznamo
wzinjse skraginami a pilnčgšjmpřjrodozpytu zne
náhla gasně se osprawedlňuge. Tušjwali gsme,
že mylně stawj půwod moře mrtwého do času
Abrahámowa, ge'sto prý moře to wýchodně, gj—
žne & západně horami gsauc zatarasowáno, musj
býti tak staré gako země. Nahlédneme-li wšak
(lo starožitného Abulfedy & porownáme—li geg s

nynegšjm Burghardem, uwidjme, že NIOg-žjs mlu—

wj prawdu. Audon Ghor, neboli řečiště Jordá—
nu nekončj se mořem mrtwým, alebrž stegnč bě—

předce až kzáliwu akabskému, wgehož ney—
sewerněgšjm lůně druhdy stáwáwala Aila & Ezi
ougeber. Aniž třeba připauštěti, že moře 'mrtwé
před wywrácenjm Sodomy krylo se komu zemnj,
poněwadž řečistě Jordánu i na gjžnjm zámořj se
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stOpuge. Že audolj to chowalo přemnoho žiwi
ce, gisto gest; tak swědčj Mogžjš, I. XIV. 10,
Josef Flavius, dnešnj polohopis &silná podoba na
amerikánském ostrowě swaté Trogice. Ale žiwi
ce podzemnj nenj podzemnj woda, nobrž ta mů—

že prauditi i přes žiwici, gakož pak i trinidad—
ská žiwice na swém temeni chowá mnohé wodo

gemy přesné, i zemnj ostrůwky, stromowjm ušlech—
tile porostlé, & to při samém wřjdle žiwičném.
Mohli bychom gaksi pochybowati o prawdě polo
h0pisu rágskěho, kdyby skladatel Pentatewchu člo.
wěk byl neschopný & wsaudné wědě Zeměpisné
nezběhlý. Gednák o schoPnostech Mogžjšowých
nenj pochybnosti, :: geho soudnost zeměpisnj po—
gisiuge se tjm, že byl wychowán při dwoře egyp
ském, kde známosti zeměpisné byly giž rozsáhlé,
tak že Egypčané netoliko zpopisů, alebrž i zobra
zů neboli map učili se geografii, mezi nimiž Mog
žjš nabyl široké wčdomosti o powrchnosti zemské.
\Vizme, gak dobře znal Palestinu, na niž toliko

před smrtj se zajordánských hor směl pOpatřiti.
Ač do wšech končin, swau rukau popsaných, oso
bně byl newešel, předce nynj, čjm dále, tjm dů
wodněgi nahljžj se, že geho zeměpisnj známost
nebyla ledagakzí. Z čehož dá se sauditi, že Mog
žjš, co psal, psal také s dobrým uwáženjm a se
zdrawým usudkem, aniž lze mysliti, žeby byl po
pis ráge přigal do Pentatewchu, kdyby byl oge
ho poloh0pisnj prawdě nebyl saudně bezpečen a
ugištčn. Gednák o prawdě té pochybowati mu ne
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bylo možné, gešto wnitřnj powahau sama sebe
ztwrzuge.

Polohopis, genž zobrazuge kraginy znatně tak,
že po wšech změnách politických wždy geště sta
robylý gegich staw aobwod dáwá se důwodně wy
šiakowati & náležitě rozeznáwati, powahu w sobě
chowá prawdomluwnau neboli wnitřnj powahau sám

sebe ztwrzuge. Powěst rágská obrazuge mjsto rá
ge tak znatně, žeby po sterých změnách politi—
ckých, by celé týmě zemské ohromným násiljin, ga—
kowé se dálo wšeobecnj potopau, nebylo zewrub
obráceno, zkaždé politické směsice dobře mohlo
býti wyhledáno. Tu widjme řeku, čteme počet
a gména gegjch roztoků, slyšjme o přiležjcjch kon
činách, opowjdá se i město: dle těch &takých
znaků nebylo by lze Edenu &Ráge chybiti , kdy
by 110bylo stáwalo tam, kde geg obyčegně, owšem

nedůwodně, hledáme. Nicméně za uwaiženjm tjm

to předce djme, že powěst rágská, udáwagjcj znat
nč polohu ráge wnitřnj powahau sama sebe ztwr
zuge. Že nikdo po tu dobu rzige newybledal, &
bohdá nikdý newyhledá, tjm prawdu geště netratj
nziwčštj MOgŽjSOWO,gešto negen zeměpisnj saud

nost Mogžjšmva, ale také celá wnitřnj powaha nig
ského polohopisu wydáwá důwodné swědectwj, že
i pjsemné i austnj podánj o rági musi býti praw
diwé.

Widěli gs me, že tradice ta šestmecjtmerým ko
lenem snadno mohla gjti kMogžjšowi, slyšeli gsme,
že Jakobowi, čili Noachowi anebo snad giž před—
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potopnj Adamowi potomkowé měli gi pjsemnč za
znamenanau, poznali gsme, že gi pogišluge docho
watelowa saudnost iwniti'nj powaha, zčehož ze
wšeho osmělugeme se wynesti usudek, že biblická
powěst o rági gesti prawdiwa.

Prawdu mlqu Pjsma swatá, ale bibličtj zpy.
tatelowé rág hledagj marně.

Chceme-li po mnohých dobách wyhledáwati
některau wěkem ztracenau kraginu, musjme dobře
pozor mjti na znaky, sauwěkými spisowateli anebo
saudnými tradicemi udáwané , gakowé gsau moře,
hory, řeky a těm podobné, dle nichž poloha za
mjněné kraginy gediné mohlaby wyšlakowána bý
ti. Takto u přjkladu, kdyby Čechy po uplynu
tj mnohých wěki'i do některé wšeobecně řjše se
ztratily, podlé zaznamenaných řek, wycházegjcjch
odtud, &dle “ypsaných hor po obuodu, wždy dá
se wypsati prawdiwý obraz někdegšj té polohy.
Při tom wšak také slušj mjti ohled na přjrodnj změ—

ny, gimž powrchnost zemnj gestpodrobena, a před
nimiž ani wčkostálj tito znakoné nemagj bezpečné
ho úpisu. Krkonoše i Šumawa mohau zmizeti, z
njzkých plánj pahorowé wystaupiti, labštj i wltaw

praudowé přeschnauti, nowé řeky se wyprýšti
ti anebo celé české králowstwj (čehož Bůh ucho—
weyl) do bezedné propasti se zařjtiti. Neměli
libychom na toto pozoru, snadné bychom we wy
obrazowánj nekdegšjcll Čech mohli dočiniti se pře
hrubého omylu, genžby tjm hrubšj geště musel se

státi, kdybychom při hledánj spoléhali se bezpeč
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ne na gedinzl gména, genžto gednák předmětům se
dáwagj, ze předmětů na předměty se odnášegj, &
nebo cele do negistoty se tratj, gednák stegná roz
(Ijlným předmětům se udělugj. Kdybychom se
bezpečili na gediné gméno labské, snadné we šla—

kowánj Čech mohlby státi se omyl nemalý. We
Šwedjch negedna řeka slowe Elwe, to gest Labe,
nebotč i Labe znešwařeno wElbe. Kdyby zpy..
tatel toliko podlé gména labského hledal Cechy
ztracené, hruběby mohl chybiti prawdy, klada ge
do země šwedské, weden gménem řjčnjm. Omyl
ten muselby, se státi o mnoho wětěj , kdyby
chom w nedostatku potřebných gmen osmělowali
se gména starých řek, hor &kragin libowolně při..
čjtati řekám, horám, kraginám nowčgšjm, nebo by
chom takto žádanaupolohu tu i onde mohli nalezati.

Mogžjš dáwage Zpráwu o rági, wystawuge
znaky geho polohy; spolu ale také dziwá náwěštj
()udalosti, pro kterau powrchnost zemnj nemalau
musela trpěti proměnu. Kdo ze zpytatelů biblických
nebéře ohled na udalost tu, řjílč se gedno gmény
znaků oněch, nemůže leč poblauditi ode prawdy
hledané. Toto se dále Zpytatelům neywýborněg—
sjm.

Wizmež, gakými znaky Mogžjš polohu rág—
skau\vypisuge, kde neywýbornčgšj bibličtj zpytate
lé, zawedenj některými gmény, po znacjch těch
sljdj, & kam mjsto ráge neshoduau libowolnostj
wkládagj; odsauzenjm nedůwodných těch domně
nek potwrdj se náš usudek o marném hledánj.
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Prwé než se zaběřeme do uloženého sobě uwa

žowánj, slušj podotknauti, že rzig biblický gest
dw0gj: a) Nadzemský neboli nebeský, wěčné sj—
dlo ctnostných blažencii, gegž u S. Lukáše XXlll,
43. Kristus slibuge lotrowi na křjži, řka: „Amen,
prawjm tobě, dnes budeš se mnau w High“ A swa
tý Pawel I. ke Kor. XII, 4. pjše, že zná takowé—

ho člowěka, genžto w těle, čili kromě těla wtržeu
byl do ráge. Swatému pak Janu, w Apok. II, 7.
dewiti ráčil Pán, že tomu, kdo zwjt'ézj , dal gjsti
se dřewa žiwota, kteréž gest u prostřed ráge Bo—
žjho. l;) Druhýr rág gest edenský, neboli zemský,
do něhož Pán Bůh postawil člowěka, aby geg wzdě
láwal &hljdal. Prwnj náležj učenj wjry se týka—
gjcjmu, druhý wědě zeměpisnj, kterouž práwě
tuto se zabýwáme.

O rági zemském prawj powěsi: Mogžjšem

dochowaná: „Hospodin Buh učiniw swčt &zemi i

wšecko na nj, stwořil Adama z trupele hljuy,
wdechl we thiř geho declmutj žiwota, abyl Adam w
duši žiwaucj. Spolu také štjpil Pán Bůh rág w
Edenu, postawil tam Adama stwořeného, & nechal

pučiti se ze země wšeliké stromowj wnadného po—

hledu & dobré ku pokrmu; we středu pak rzigo
umjstil strom žiwota &strom wědy dobra i zla.“—
Powěst to překratičká, znjž ale poznáwáme dosti
obšjrně, že rág musel býti sad utěšený & mladému
nezběhlému člowěku ku pohodlnému obýwánj přj
hodný welmi. Krása rágská wyswjtá iz ginýcll
pjsem, pogjmagjcjoll z něho obraz;r k wypodobně
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nj předmětů pěkných :! welebných, nobrž i hroz
ných, 11př. I. Mogž. XIII. 10. Wšecka rowinajor
(Ianská temeništná před wywrácenjm SodomyaHa—
mory býwala gako rág Páně, gako země egypská.
až po brány zemské.“ Joel , II. 3, hroze Israeli,

weCe: „Byl—přede wpádem nepřátelským zemějud
ská byla gako rág edenský, wšak po něm bude
paušt přehrozná.“ Ale Isaiáš, LI. 3, těše geg nad
přj'stj zkázau jerusnlémskau, wygaidřuge se: „Uči
nj Hospodin paušč sionskau gako Eden, &pustinu
geho raig od Hospodina štjpený.“ Ezechiel pak
XXVlll, 13, hroze & wytýkage králi tyrskému
pěkné obýwánj, wolá: „VV Edenu &w rági Božjm
byl gsi.“ A ginde XXXI. 8. 9. obrazuge welikost &u

welebenjassyrského krále, pjše: „Cedrowé w rági
Božjm nebyli wětšj (nad Assura), gedle newro
wnaly se urchu geho, &gaworowé nebyli rowni
ratolestem geho: žádný strom ráge Božjho nenj
připodobněn gemu ani kráse geho. Neb gsem geg;
krásného učinil množstwm wčtwowj geho: i zai
widělomu wšecko stromowj edenské, kteréž bylo
wrn'gi Božjm.“

Takto Pjsma swatá pěgj o rági. Odtud wtip—
ný Milton pogal Sličný obraz, gegž wznešený pan
Jung-man, wždy wděčně zpomjnaný půwod mno
hého nám wzdělánj, zanglického gaZyka do české-
ho přeložil. Nebude snad nemjstno & čtenářům
newhodnopřiozdobenj této matné práce pěknau nig
skau podobou, wgakowé se ukázal satanu, na zá
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hubu rodu lidského chwátagjcjnm, genž dobraw
se kaule zemské

„dolle přjkrým letem kwapil wjruge,
ažté doletěl byl wrclm Nyfatu
nedaleko wrclmwišté řeky Tigera. -—
Časem na Eden, genz' nynj rozkošné
padá wůči, upí'e smutné oko swé,
časem na nebe a slunce, plným ted'
bleskem swjtjcj swé wýše polednj.

Potom lkawě zahořekowaw,

&lmry—zdwilme se a chwatfí nepřítel
)( mezjm Edenu, kde utéšený raig,
wbljzce ted', swým zclcnitým obwodcln
wěncuge, co polnj twrzi, planité
týmé pí'jkré pustiny; giž srstnaté
boky peřestým a diwým obrostlé
hauštjm, bránj dostnpu: a ktemeni
pnau se v kolman wýši stjny nádherné
cedrů, gedlj, susen, rozsocllatých palm,
wstupugjce řadně, sljny nad stjny;
čackó lcsnj diwadlo! a nad wrclny
gcgich strmj náspy raige zelené:
daleká nás wšcclměch otci vyhlídka
na njžinu pansth geho okolnj!
Wýše nzíspů, stala řada okrauhlai
stromu wzácných, pěkným těžkých owocem,
zlatým owoccm i kwětem pospolu,
sličným měnawostj barcw žiwaucjch,
na které swé radostněgi lučilo
slunce paprsky, než na zpanilý mrak
zapadnj, neb mokrý luk, an zemi Bůh
deštěm zrošuge: tak milostnýtě byl
onen krag! Tu za čístěgšjm čistěgšj
powětřj mu wane wstí'jc, a do srdce
dýšc zdárně garnj znik a potěchu,
hodnau kzapuzenj wšello zármutku,
gen nc zaufalosti. Mékcj wětřjci,
vhwégjce swai wonna'. křjdla, stříisagj
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zápach kwjtkowý, a šepcj, odkawad
nabraly tě balšámowé kořisti. —-— _

Nynj pod ton diwoký a strmý chlum
přišel Satan, rozwláštně a w myšlénktích;
dale nemohl g'jti; hustě spletené;
g—akow gednu křowinu tu zrostliny,
chamradj a chrastj, wšecku zamiítly
cestu, člowéku i zwčři chodjcj.
Gadna byla hrána, slunce na Wýchod,
zdruhé strany; kteréž wida Arciwrah
pohrdl wstupcm přjslušným, a z potupy,
skokem lehkým, pi—esweškeren wysoko
skočiw chlum, ihradbu náspu ncywyššjch,
stanul wrági. -— ——-——

—- -— ——Potom wyletěw,
na žiwota stromě, stromě u prostřed
rage, co gich rostlo koli, neywyššjm,
sednul, gako krkawec; -- —--
— —- —- Tu snowým úžasem“
wše co smyslům lidským lahoditi můž,
widi w úzkém prostranství, sklad přjrody
\veškcró, ba che ——nebe na. zemi!

Bylté rágem Páně blahoslaweným
tento sud, byw na wýchodě Edenu
štjpcn od něho. -— — -—

——— -—-tu zzemé plodistwé (Bůh)
kázal růsti štěpům druhů rozličných,
zahýwngjcjm i zrak, i čich i chut.
U prostřed pak wšech gioh stál strom žiwota,
walný, kwétný plodem amhrožíowým
7,zlata rostlého : a bljzko žiwota
( — za myrtowjm tamto na gednom
mjsté, u studánky, kdež ta skrownú háušt
balšzímcm a myrhau páchnaucj --)
naše smrt, strom \včdomosti \vyrostal;
wědomosti dobra, draze kaupeně
za wědomj zlého! K straně polednj
tekla skrze Eden řeka široká,
běhu neměnjcj, nobrž skrze chlum
kost)—hm)"prošla, spodcm zhlccmi.
lhlh tu horu ohradě swé za základ
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zWršil bystrým mld proudem; ten zčásti swé
wsnný ljbau žjznj kypré od země,
wystupuge w swjžj pramen, stružknmi
szídck milý zapogugc mnohými;
potom sgcdnotě sc padá strminau
toku w náručj, gcnž ted' se zpruduchu
mraikotne'ho wyskytá, & napotom
rozdělený wčtyři walná ramena,
plyne narůZno, :! mnohé prochodj
sannó králowstwj :! kragc, o nichito
ncmjstmi tu Zpráwa; lépe ljčiti,
(uměnj-lí s to) gnk z safjrowého
Wrchowištč řcřnbnté potůčky
zlatém po písku a perlách wýchodnjch,
waljcc sc labyrinty hludnými,
pod stinnými odry, plynou nektarem,
nawštěwugj každé kí—j,:! swlažugj
kwjtj rzíge hodně, gcž nc uměnj
hladké we hřádky & kliky titworné,
nobrž přirozenj dobré nnsclo
štědře wpláni, po wršjch i dolinách,
či gc rnnnj slunce prwnjm zahřjwaí
swětlcm, wšjrém polí, či gc w poledne
hustj šcrých lmlhj chlndj stjnowé.
Tnkowéto bylo mjsto, kragína
blahú podjwánj rozmanitého;
hágc bnlšzímem & wonnau s]zjcj
ambrau, sody zlatoljcjm owoccm
nnWGšcné milostnč, chuí hnwjvjm,
Hcspcrické bágky, prmvdiwé-li kde,
prawdiwé tu gcdno. Prostřcd viděli
luhy, pnlauky, & stáda škubjoj
měkkou tráwu; nebo kopec pnlmowý,
nebo kWětné lůno Wodné doliny,
proatjragjcj swé wnndné holmtsle,
kwjtky každé bm-wy, růíc bez trnj.
Gíndc opět stinná geskyně neb skrcyš
o chladným ústupem, gcž rčwj záclonné
hrunátnými hrozny míle obklaidú,
wybngnélé: zatjm wody chřestjcj
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neb w gezcrn, kde třcpcnatý břeh,
nwěnčcný myl-ty w křišiúlowóm se
zlnljdtí.zrcadle, swé praudy spogugj.
Pěgj ptnctwn kůl'llWČ, & wětřjci,

garnj wětřjci dchcm whnným dýšjcc
sluk & hágů, chwěgjcjm se wcdnu šust
lnpcnjm, nn zntjm wšeobecný Pan,
s llormni & Gracicmí kolngc,
gare wěčné uwaídj. — —- —

Nebyloby konce, kdybychom ztoho kauze—
dlného spisu wybrali wšecko, coby tuto geště stá<
ti mělo.

Mogžjš wyobraziw rág, wyznačuge geho po—

lohu: „Řeka wycházela z Edenu ke swlažowánj
ráge, & odtud dělila se we čtwero ramenj. Gméno
gednoho bylo Pison: toto obcházela celau ze
miChawilu, w bylo zlato, a zlato zeměté by
10dobré, tam také se nacházel bdolach &kámen

šoham; gméno ramene druhého Gichon, kteréž ob
cházelo celau zemi Chuš; &gméno ramene třetjho
Chydekel, to teklo přes Ašurem ; & rameno čtwrté
slauloPrát. I. M. ll. 10 —-14. Adam & Ewa, wy

puzcnj zráge, odešli do kraginy wýchodnj. 1. M.
III. 23. 24. Potomstwo zabjralo se geště wýchod—

něgi: „Kain ubíw Abele &wzaw zlořečenj od Ho

sImdina, odešel &bydlel wýchodnč od Edenu w
zemi, Nod řečené — kdež wystawěl město a na—

zwal ge gménem syna swého Chanoch.“ 1. M. [V.
16. 17.

Mnohé kragíny starého swěta klesnutjm wěd
upadly do neznámosti; ale když wědy opět se zo

Cusnpís pro katol. duchow. VII. 2. 4
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tawily, zapomenuté ty kraginy wčhlasným hádá..
njm do známosti gsau nawráeeny. Což snadné se
děge, kde geografowé opatrně zaznamenali přiro—
zené znaky, gimiž polohy od poloh se lišj. UMog
žjše Wrágském polohopisu wyčjtá se nám řeka be
zegmenná, genž přicházeng ze země edenské, rág
protékala a wně pod rágem různila se we čtwerý
roztok, z nichž prwnj tu teprw slaul Pišon, druhý
Gichon, třetj Chydekel, čtwrtý Prát neboli Frat.
Končina nadrágská slaula Eden, zarágska Nod, kdež
bylo od staršjho Adamowa syna giž založeno mě.
sto Chanoch. Ze čtwera podrágských pořičj Pi—
“sonowo slaulo zlatonosná Chawila, Gichonowo Chuš,

Chydekelowo Ašur, Prátowo zůstalo bezegmenné.
Nuže, zwolá horliwý čjtatel a milownjk staro

žitnostj biblických, kde se nacházj řeka se čtwe
rým roztokem dotčených gmen s wygmenowanými
končínami, tamt musj asPoň mjsto ráge se nalezti.

Podobá se, gakoby swaté pjsmo samo Zpyta
tele na wýchod do Asie wábilo dochowalau powč
stj, že Adam a Ewa, po zhřešenj wypowězeni z
ráge, odešli do země wýchodnj.

Gegich pak syn Kain, odebral se geště wý
chodněgi do Nodu. Z toho widno, stáwalo-li rage
na nynřgšj suché zemí, žeby dlužno bylo hledatí
geg we přednj Asii, gešto se zdá , gakoby tu po
něm nacházely se stopy mnohé.

(Pokračowánj.)
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H[.

()spolcčenstwj Čechů s Lutherem.
O(l

Vincencia Zahr adnjka,
faráře w Křešicjch.

Ačkoli byl Jan Hus w Kostnici upálen: gisto nicmé—
ne gest, že nezburlil hališnjků w Čechách, tjm
méně pak giných náboženských spolků wlastnjm
byl půwodem. Odbognjci katolické cjrkwe we
liCemu sice nakloněni byli, abrž Zprwopočátku
Husitése gmenowali: ale Hus na to, což mu po
upálenj geho horké hlawy české přičjtali, gisto..
tui:ani nepomyslil. Čechowé newymluwnau horli

wostj se uchopili kalicha: ale od zpytatelů cjr
kewnj historie české úplně wyšetřeno gest, že Hus
wečeřePáně nikdý pod obogj Způsobau nerozdě
wal, &gak nebožtjk nás professor cjrkewnj historie,
JosefDittrich, w nowě wydané kronice leegow—
ského (w Praze 1816) na stránce 139 pozname
nal: „Jan Hus o přígjmánj pod obogj ani nic ne—
kázal.“ Horlil sice na kázanjch swých proti bi—
skupům &kněžjm, ano i papeže hanliwě se dotý—

kal: proto ale předce žádného roztrženj cjrkwe ka—
tolické neobmýšlel, &nižádné zwláštnj společnosti,

Odzborné cjrkwe rozdělené , nezarazil. Po geho
smrtiwznikla w Čechách gedno tegná nenáwist wjry
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katolické, a wjra, katolické protiwná, nebyla geštťa
narozena, nobrž wnespokogených hlawách někte
rých teprw se počjnala.

Z počátku Husitské wógny w Čechách toliko
dw'é strany byly, gmenowitě katoljci, ku papeži
nakloněnj , a ti, genž oltářnj swátost pod obogj
způsobau přigjmali: ale netrwalo to (llauho, an
geštťvza Žižky se wyskytli mnozj, genž přjčinau
náboženstwj prwnj byli třeštjkowé, anobrž lidé, smy
slem pominulj. Rokycana aHawelČahera, farářo.
wé Teynštj, hágili kalich a síranu pod obogj: ale
za gegich času giž giž w Čechách bylo množsth
těch, kteřjž nepřestáwali na kalichu, nobrž rozu
my suoge w biblj wnášegjce, nowau chtě-„límjti
wjru, od wjry katolíků a Kališných podstatně roz
(ljlnau. \Vyskytla se w Praze tak řečená Malá
Stránka, kteraužto sám Rokycana za něgaký čas
tegnč podpjrati se zdál. A wšak bratřj Malé Strán
ky této drahnjr čas sami dobře newédéli, které ná

božensth by w pjsmě swatém bylo obsaženo, &
na čemby se ustanowiti měli. I Rokycana se drah

ný čas wrtil, a konečně se od tak nazwaných Če
ských Bratřj zauplna odtrhl.

An gednota bratrská horliwě pracuge , by no
wau swau wjru wzdělala, a u gistém , určitém wy

znánj wyřkla: powstal w Němcjch Martin Luther,
který se tudjž s Čechy spřjznil, & učenj swoge
znenáhla tak Wprawil w chytlawé hlawy gegich, že
se půwodnj “jra gednoty bratrské podstatně pro
měnila, a že posléz gako na zřjceninách té bratr
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ské wjry, gakož i na základu kališnictwj Luthero
wo náboženstwj čili tak nazwané ewangelictwj u
nás wystaweno bylo.

Zprwopočátku Čechowé wěděti nemohli, zda
liby Luther to čisté ewangelium, kteréž oni, dlau
hý čas giž, ač nadarmo , hledali, štastně byl na—
lezl: ale (losti gim bylo na tom, že na papeže
hřjmal, že na katolickém učenj nepřestáwal, že tak
gako oni lepšjho gakéhos ewangelium byl žádostiw,
W nemalých rozpacjch, odpornostech a půtkách,
kteréž giž dlauho přjčinau wjry trwaly, žádnýr gim
tak w hod přigjti nemohl, gako Luther, kterýž za
onoho času široko daleko za welikého gmjn byl a
poštola, a množstwj staupenců čjtal. Neyprw se
k němu klonila srdce česká, a tudjž i hlawy české
kněmu se obrátily, geho swětlem se řjtljce , u ně—

ho rady, pomoci &útěchy hledagice. Nechč Lu—
ther učil cokoli: l_jbil se obzwláštně českým bra—

třjm, negistotau a pochybnostmi wnitř,zewnitř pak
bičemintoleraan trápeným. ijil se gim giž pro
to, že se gemu neljbil papež, a že na něg byl ga—
ko weliké hromobitj; ljbil se gim, že učil něco no—

wého, něco, wjře katolické odporného; ljbil se
gim , že úmysl a wraqu žádost geho s gegich ú
myslem a žádostj wýborně se srownáwali , a že s

hogným počtem následownjků swých gim za moc
nau podporu slaužiti mohl.

Ze si Čechowé gak kališné tak i bratrské stra—
ny na Lutherowi náramně mnoho zakládali, a učo

uj geho snáružiwau chtiwostj se chápali , tomu na
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sw'édectwj slaužj i pokračowáuj wkronikúch Přibj
ka Pulkawy a Beneše zHořowic. (VVPraze 11Po

spjšila 1829). Když se slowutný onen paustennjk,
bratr Matěg, w Praze gal kázati, a lidé obogjho po
hlawj walně kněmu se hrnuli: welice gim schwa
lowal učenj Martina Luthera , a protož i přemnozj
w lidu Lutherowo učenj welmi sobě oblibowali.
(St. 436) „Léta 1521 přigel do Čech muž učený,
Němec, od doktora Martina Luthera, M. Tomáš,
mnich sám druhý szikowa , neyprw do Žatče &
odtud do Prahy, rozdáwal tělo &krew Božj pod
obOgj Způsobau lidu obecnému obogjho pohlaw',
kázal slowo Božj řečj německau iíaké latinskau
w Betlémě & u Božjho Těla, a potom 110 páni cho

wali na swůg groš we weliké kollegi mezi mistry.“
(St. 4—19)Tak i w historii o protiwenstchh cjr
kwe české, od Amosa Komenského buď sepsané a—

nebo aspoii s předmluwau w Lešně léta 1655 Opa—

třené, čteme, že „Čechowé Lutherem gako ze sna
probuzení byli, a že inčkteřj Kališnj čistšj učenj
e\vangelické přigjmati, &raděgi do Witenberka než
do Řjma pro swěcenj posjlati umjnilif“ (Kapit. 23).

ijila se Lutherowi weliká přjzeň a náklon
nost Čechů , a protož w dobrém snimi stál přátel
stwj, počjnzínj Českých bratřj wůbec chwálil, a |i
sty gim psáwal, gakož i Melanchtou, Bucer , Ka

pito a ginj w zemi Německé skrze psanj ge těšili,
a w smyslu gegich potwrzowali. \V znamenitém
rukopisu Bartošowě, (Kronika o pozdwiženj &bauř
ce Pražské léta 1524) kterýž nad mnohé giné wy
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tištiinj gest (lostogeu , i (lwa listowé , od Luthera
do Čech poslanj, se nacházegj. Poněwatlž pak 0—

l)ogj list tento s ostatnj zprziwau, Luthera se týka..
gjcj , znamenitý gest přjspěwek k české cjrkewnj
historii: widělo mi se, zoné kroniky Bartošowy
následugjcj wěrný wýtall zde položili.

Z knihy II. kupit. 1.

Hawel Čahera došel w Praze mistrowstwj, a
knězem gsa, Wyhral se do \Vitemberka w Sa

sjch, k mistru Martinmai Lutherowi, učiteli záko
na Božjho. Gsa tam, wzal na sebe postawu po
krytce, gakoby welmi horliwě při prawdě zákona
Kristowa stál, wymakáwage &wyptáwage se wtom
městěpři rozličných učiteljch na prawau prawdu,
pod falešným, přikrytým úmyslem , kteréhož po
tom sám na sobě, když se do Prahy wraitil , neza
tagil, mluwě, že to gest proto neyche učinil, tr
wage při Lutherowi, aby wyzwěděl geho i giných
lidj obyčege Pikhartské, a poznage ge, snáze mohl
přjstup mjti k zkáze nařčených Pikhartů ; gakož
gest potom tak učinil, že gest poljbenjm syna člo
wěka zrazowal. Trwal tam w tom podlé Zpráwy
lidj ch než čtwrt léta, a téhož času snažně nabá—

dal a staral Luthera, aby spis &knihu , o ustano.
wenj a wolenj kněžstwa řečenau, udělal a napsal, a

do Čech wydal; gakož se po nemnohém času tak
stalo. Některé artikule sám ze swé hlawy do toho

spisu, gménem geho, přidáwal, a Lutherowi to wše
cko připsal.
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Luther do Čech některým osobám , & zwlzištč
Burianowi z Škornic, doktorowi akancléři Pražské

mu, wčzni, o tom oznámil, geliožto psanj gest to
to: „Milost a pokog w Kristu, kterýžto potwrzug
úmyslu twého w tom zámutku, můg Buriane. Rych—
lé přigitj iodgitj tohoto posla do Čech to způsobi—
lo, že sotwa tuto ceduli gsem napsal. Nastogte,
milý Kriste, co gá o tom Hawlowi slyšjm, že gest
důwěrnost a wšecka naše důmněnj zklamal! Když
byl poctiwý on za poctiwého u nás gmjn , gak we
likým úsiljm mne k tomu přinutil, gak welikau hor
liwostj & snažnostj nabádal, abych knjžky swé
spěšné do Čech poslal. Po tom napomjnzinj, což.
koli gesti u mjstech gistých ukázaných w těch
knjžkách, to gsem zgello ruky měl. Onl gest
přepisowal ty wěci, kteréž byl tobě poslal, ale ne—
molrl gsem gioh naleznauti. Ty pak nepochybug,
poněwadž on netoliko gest půwodem, ale takéi
trapičem i něgakým katem, že knj'zky ty ode mne
složeny gsau. T akt gsem gzí bjdný oklamán ge
ho newěrau. W těch knjžkách nic nenj mého, ge
dině toliko to samé naučenj a způsob, i pjsem roz
mlauwánj; giné wšecko gest Hawlouo. Ale Kri
stus žiw gest a kraluge. Giným časem ch otom
psáti budu. Pán Ježjš buď stebau, Amen.

Dzin w Witemberce u wigilgj Šimona a Judy,
léta 1524. Martin Lutller.-— Kristowu wčzni, a
služebnjku wěrnému, Pánu Burianowi z Škornic, se

kretái—iPražskému, mému w Pánu Bohu neymi—
"J. ((legq mu.
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Z knihy Il. kap. 2.
Druhý list Martina Luthera ktěmuž Hawlowi

Čaherowi, administratorowi, gest tento: „Milost a
Pokog w Kristu. Ačkoli, milý Hawle, domnj
wám se, že giž přjliš pozdě a nadarmo to bude,
abych tebe psanjm swým od začaté wěci odwedl,
genž gsi dziwno netoliko tagiti se přestal W tom,
čjmž gsi nás, gakož znáš, neslušnými běhy zkla—
mal: ale že i zgewně útok činjš proti poznalé
prawdě, chtěl gsem toho poslednjho geště přá
telstwj na tobě koštowati. Obrat se, můg Haw
le, dokudž čas gest, a přestaň prchliw býti pro—
ti Bohu, a proti pomazanému Kristu geho. Člo
wěk gsi, krátkého času žiw gsa, & snad této chw'
le, kteréž o těch wěcech čteš , giné chtě smysli
ti, přigde owšem zkáza twá tjm spjše, a nebudeš
gj potřebj k sobě dobrowolně potahowati. I co
gest tobě, služebnjku Božjmu, do wálek, do mor—

dů a do wězenj , můg Hawle? A zdali netoliko
žádného býti Krista našeho, ale ani kterého Bo
ha, kterýžby na tě patřil, & potom i saudil , ne—

wěřjš? T wrdo gest tobě, proti ostnu se Zpěčowati;
nesnadno gest, tolik proti sobě hlasů dobrých lidj
přemzihati. Gestli mne uposlechneš: budut se ra—

dowati zbratra narozeného; pakli zatwrdilý gsi:
swé tělo sám poneseš, a gá budu mjti wýmluwu.
Aniž pak skutku twého u potomnjch lidj zamlčjm
z daru Božjho. PainBůh proměii tebe brzo. Amen.
Datum w Witemberce w neděli po swatém Marti
nu. Léta 1524. Martin Luther.“
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Luther do Čech některým osobám , & zwláště
Burianowi z Škornic, doktorowi akancléři Pražské

mu, wězni, o tom oznámil, gehožto psanj gest to
to: „Milost &pokog w Kristu, kterýžto potwrzug
úmyslu twého w tom zámutku, můg Buriane. Rych—
lé přigitj iodgitj tohoto posla do Čech to způsobi—
lo, že sotwa tuto ceduli gsem napsal. Nastogte,
milý Kriste, co gi o tom Hawlowi slyšjm, že gest
důwěrnost &wšecka naše důmněnj zklamal! Když

byl poctiwý on za poctiwého u nás gmjn , gak we—
likým úsiljm mne k tomu přinutil, gak welikau hor.
liwostj & snažnostj nabádal, abych knjžky swé
spěšné do Čech poslal. Po tom napomjnánj, což.
koli gesti u mjstech gistých ukázuných w těch
knjžka'ch, to gsem zgeho ruky měl. Onl gest
přepisowal ty wěci, kteréž byl tobě poslal, ale ne
mohl gsem gich nalezneuti. Ty pak nepochybug,
poněwadž on netoliko gest půwodem, ale takéi
trapičemi něgakým katem, že knjzky ty ode mne
složeny gsau. Takt gsem gá bjdný oklamán ge
ho newěrau. W těch knjžkách nic nenj mého, ge
diné toliko to samé naučein &způsob, i pjsem roz.
mlauwánj; giné wšecko gest Hawlowo. Ale Kri
stus žíw gest &kraluge. Giným časem ch o tom
psáti budu. Pán Ježjš buď s tebau, Amen.

Dzin w Witemberce u wigilgj Šimona a Judy,
léta 1524. Martin Luther. ——Kristowu wčzni, &

služebnjku wěrnému, Pánu Burianowi z Škornic, se
kretáři Pražskému, mému wPánu Bohu neymi

'.. (G
leg—Jmu.
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Z knihy II. kap. 2.
Druhý list Martina Luthera ktěmuž Hawlowi

Čaherowi, administratorowi, gest tento: „Milost a
pokog w Kristu. Ačkoli, milý Hawle, domnj..
wám se, že giž přjliš pozdě a nadarmo to bude,
abych tebe psanjm swým od začaté wěci odwedl,

genž gsi dziwno netoliko tagiti se přestal w tom,
čjmž gsi nás, gakož znáš, neslušnými běhy zkla—

mal: ale že i zgewně útok činjš proti poznalé
prawdě, chtěl gsem toho poslednjho geště přá
telstwj na tobě koštowati. Obrat se, můg Haw
le, dokudž čas gest, a přestaň prchliw býti pro—
ti Bohu, a proti pomazaněmu Kristu geho. Člo—
wěk gsi, krátkého času žiw gsa, a snad této chw'
le, kteréž o těch wěcech čteš , giné chtě smysli
ti, piigde owšem zkáza twá tjm spjše, a nebudet
gj potřebj k sobě dobrowolně potahowati. 1 co
gest tobě, služebnjku Božjmu, do wálek, do mor
dů a do wězenj , můg Hawle? A zdali netoliko
žádného býti Krista našeho, ale ani kterého Bo
ha, kterýžby na tě patřil, a potom i saudil , ne
wěřjs? Twrdo gest tobě, proti ostnu se zpěčowati;
nesnadno gest, tolik proti sobě hlasů dobrých lidj
přemzihati. Gestli mne uposlechneš: buduř se ra
dowati zbratra narozeného; pakli zatwrdilý gsi:
swé tělo sám poneseš, a ga budu mjti wýmluwu.
Aniž pak skutku twého u potomnjch lidj zamlějm
z daru Božjho. PánBůh proměň tebe brzo. Amen.
Datum w \Vitemberce w neděli po swatém Marti—
nu. Léta 1524. Martin Luther.“
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Když seHawelCahera z Witemberka do Čech
wrátil: tehdy po smrti předešlého administratora
mistra Wáclawa Šišmánka tak řečeného , wo—

len byl sám čtwrtý za administratora časem let—
njm roku předešlého 1523. Mezi těmi pak časy
na každém téměř kázanj chtěl řjmskau stolici če

lem wyraziti, a papeže hlawau dolů a nohama
nahoru postawiti, dosti potupně o něm mluwě.
Lidj napomjnal, aby za nábožného a swatého dok
tora, Martina Luthera, Pána Boha prosili, aby w
tom dobrém začatém setrwal, a Pán Buh aby mu
ráčil prospěch dáti, to powjdage, že gest Če
chům nmoho dobrého učinil tjm dobrým & swa
tým skutkem, _že gest Němce okohlj w známost
zákona Božjho a prawdy geho uwedl, & s Čechy
ge srownal. ——Gakž brzo se od něho wrátil, ge
mu nápomocen byl, & geg wyhlašowal, srowná
wage se snjm a s geho učenjm , a potupuge cjr
kew řjmskau s gegjm učenjm. Ale potom wida,
kam se lid Pražský a k čemu obracuge: mluwil &

činil k wůli lidem po wše časy. -——-Potom stawo

wé pod obogj způsobau, domnjwagjce se, že bu—
de syn pokoge, a neznagjce pod přikrytjm gedu,
potwrdili ho samého za administratora, do které
hož úřadu se ošemetně a newěrně Wplakal. A
když giž dokonale ten úřad mu byl puštěn: při
gal také ktomu faru w Teynskčm kostele. Tu
což wněm bylo pokrytého, dále a dále wyléwal,
zapjrage wšeho toho, což gest prwé mluijal 0
Íijmanech, obyčegem Rokycany. Na nařčené Pik—
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harty bez gich prowiněnj se obrátil, hromem te
pa na ně ze wšech stran, lež nestydatau & nešle—
chetnau sám sobě & ustům swým dáwage, že gest
bylo čemu se podiwiti proti prwnjlnu geho způ—
sobu.

Z knihy II. kap. 16.
Když gest. takowého trápenj tak mnoho bez

přestánj přibýwalo: tedy slitowalo se toho & wel
mi zželelo něgakému bratru Matěgi, paustennjku
tak řečeněmu. Byl prostého řádu, řemesla ně

kdy kožišnického, rodem od Žatče, nemage na
hlawě své plese řjmského. Před pěti nebo šesti
léty gsa na paušti, několik let žiwot wedl boho—

myslný & nábožný, potom pak nucen gsa wnitřnjm
swřdomjm, šel do Prahy, zdobré wůle, žádosti—
wé horliwosti mysli swé & Zpopuzenj ducha Eli
úšowa pro mnohé neprawosti lidské. Tu počal
kzizati slowo Božj upřjmně, podlé zákona Božjho,
hyzdě hřjchy iwšeligaké ne'slechetnosti, & zwele
huge ctnostný, _mrawný a swatý žiwot lidem, ně—

kdy po hospodách, & někdy po ostrochh a po
březjch. Titulowanj kněžj mnohokráte wstupo
wali na rathauz před Pražany, žádagjce, aby mu
takowá kázanj zastawena byla mocj swěískau po—
tud , pokudby auřadu kněžského řádně od bisku.
pú řjmských též gako oni nedošel. Pražané ač—

koli gsau gemu toho bránili, před sebe ho obsj
lali, & gednzik powolným napomenutjm, gednák s
pohrůžkami knčmu m]uwili: wšak tomu nemohli
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odolati, proto že gest měl ducha wraucjho, do.
brčho w sobě. A tak wždy ch a ch se geho
kázanj po městě rozmáhalo, že giž množstwj lidj
znamenitých, chudých i bohatých, domácjchi
přespolnjch k němu se nachylowalo. che—li mu
toho bránili, wětšj náchylnost knčmu lidé měli.—
A když' tehdáž gsa w Praze 0 takowém nátisku
a zawedenj lidj zwěděl: nemohl déle snášeti pro.
ti swému wnitřnjmu swčdomj , ale spis nebo
list k administratorowi a geho konsistoři z prawé,
upřjmné, horliwé a swaté ljtosti udělal, a do fa
ry Teynské poslal. (Z listu toho obšjrného toliko
kausek se zde klade, gmenowitč ten, kterýž se
na Luthera wztahuge).

„Powaž toho, mistře Hawle, gakým způso
bem a gakau přjčinau přišel gsi w ten úřad ad
ministrátorský, upřjmným-li aumyslem & dweřmi
prawými skrze Pána Krista , čili podwodnč a pod
přikrytjm. Wážjt to lidé wěrnj a rOZgjmagj. Ne
dotýkám tuto wěrných pánů ze wšech stawů, že
gsau tě dobrým limyslem & dweřmi ktomu auřa
du wolili, pod Způsobem owč'jm wlka neznagjce.
Byl gsi w Němcjch u Luthera, muže wčrného & u

čeného w pjsmě swatém. Odtud když gsi se wrai
til, často a snad každý den připomjnal gsi po ká
zanj, aby se lidé Pánu Bohu modlili za doktora
Martina, muže oscheného duchem swatým wuče
nj zákona Božjho a pjsem swatý'ch, prawě, že gest
ho Pán Bůh k spasenj lidem woliti a poslati rá
čil, a že znamenitý prospěch w lidu skrze osobu
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gebo činj. Tam gsi byl wWitemberce na čtwrt
léta, wšecko gsi u nich chwálil a welebil; wpřj
tomnosti gich žádných gsi odporů gim nečinil, a
by zle učili a wedli. A přišed od nich do Čech,
též gsi učinil; wšecko gsi chwálil a welebil, ito
psanj, kteréž Martin Luther o řjzenj kněžstwa do
Cech poslal, prawě , že gest zrady a wůle twé
bylo, a že gsi kněmu rozumy dáwal, nutě k to
mu Luthera, aby tak psal. Potom ale gsi to igi
né učenj geho za bludné a kacjrské položil a od
saudil. Před tjm přede wšjm když gsi byl sám
čtwrt za administratora wolen, byl gsem u tebe w
Teynč na faře w samotném rozmlauwánj. Tu zwlá
štč o Martinowi Lutherowi zmjnka byla. \Všecko
gsi schwálil & welebil učenj geho , a zwláštč to,
že dobře dělá Luther, weda lidi od papežského,
biskupského a lidského učenj a ustanowenj, a že
na samém zákonu Božjm, prawém gruntu,lidj sta
wj, ne na šebřincjeh a šermjch antikristowých. A
když gsem gá tě ktémuž napomjnal, řka: Pama
tug se, mistře Hawle, abys lidi stawěl a učil na
gruntu a prawém základu zákona Božjho a čtenj
Krista Ježjše, a abys měl také rozde mezi pod
statnými a poswátnými i služebnými wěcmi , roz—
děluge chatrné od dobrého, čisté od nečistého,
swaté od proklatého, tak abys nechal ustanowenj
papežských, negistých a zákonu Božjmu odpor
ných: ——wšak gsi mně na ten čas wšeho půgčil
i schwálil, toliko do swatého Martina za šest ne..

dělj od toho času bera sobě prodlenj, mluwil gsi,
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že wšecko chceš na prawém gruntu čtenj swaté
ho stawčti, ustanowenj lidská antikristowa že bu
deš bořiti a kaziti wšemi obyčegi.“

Z tohoto wýtahu z rukopisu Bartošowa se wi
dj, že Češtj Bratřj i od Kališnjků, gegichžto ad
ministrátorem byl Hawel Čahera, krutě pronásledo
wáni byli. A wšak to samé pronásledowánj ge k
Lutherowi táhlo , poněwadž se natljti mohli, že
přičiněnjm Lutherowým tjm snáze nad odpornými
stranami swjtřzj, a prawost smyslu swého prowe
dau. An W Čechách přjčinau náboženstwj wšecko
bylo roznjceno, a gedna strana zápasila s druhau:
gednák weškeren národ český na Luthera zraky
swoge obracel, o Lutherowi se wšude mluwilo, a
negeden spis geho, gakož historie české literatury
ukazuge, od horlitelu českých na česko byl pře
ložen.

Opat Tepelský , Jan Kurz, netoliko mladých
žáků a duchownjch premonstrátského řádu swého

do \Vitemberka a do Lipska na wyššj učenj posj.
lal, alebrž inekatolickým poddaným swým swobo—
dne' prowozowánj wjry propíigčil. Luther a Me
lanchton zpraweni tjm bywše, neměli za giné, než
že katolický onen prelát, wystaupiw se swými zcjr
kwe katolické, k (lomnělému čistému ewangelium
gegich se přiwine. \V té naděgi ho zwláštnjmi
listy ke straně swé wábili & táhli, a onby bezPo
chybně po smyslu gegich byl postaupil, kdyby ho
duchownj bratřj a synowé geho, zwláště mladšj, !
pláčem byli nežádali, by kroku toho nečinil. (Chry
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sost. Pfrogner Einleitung in die Kirchengeschichte.
Prag 1805. 2. Theil. S. 184.)

\Výš oznámený kališný administrátor Čahera
zpočátku na kázanjch' swých Luthera welice chwá
lil & welebil; když ale za krále Ludwjka \vyšel
rozkaz, aby Pikhartě, Češtj Bratřj & wšickni Lu—
thera se držjcj z Prahy wyhnáni byli: týž Čahera
wei-egně Luthera tupil. Pozděgi opět Lutherowo
nčenj chwziliti začal, a proto mnohým se ljbil: ale
když welenjm krále Ferdinanda Pikharté &Luthe—

riáni ze země wypuzeni býti měli, opět hlas swůg
proti Lutherowi pozdwihl. Z toho gest zřegmo,
že za onoho času Ceštj Bratřj bez rozdjlu zwláštnj
(luwěrnostj k Lutherowi se nesli, a w učenj a w
řádech swých ch a che se s njm srownáwali.

Nicméně gisto gest, že Luther od Čechů žád
néhoučenj nepřigjmal, nobrž nad nimi i také proto
wlzidua panstwj obdržel, že utištěni byli, a ochrany
gebo potřebowali. Četl Luther některých spisů
Husowých, ale nebyli po smyslu geho, &ten o nich
wydalsaud, že wnich málo proti katolickému učenj
gest obsaženo, neb nic, a že Hus swětlo prawdy

teprw rozswěcowati začal. (Fol. Il. Jenensi latino
p. 303) Rowně tak Luther wšeho, což gednota
bratrská za prawé &wlastnj učenj swoge wystawila,
nikoli nechwálil, o čemž w gednom swém listu w
tento rozum mluwj: „Byli u mne wyslancowé pik
hartštj, žádagjce, bych gim přjčinau wjry byl ra
den. Wše gsem prosto bludu nalezl, &toliko na

tom gsem se pozastawil , že mjsto biblických wy
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gádřenj temné gakěs & clzj řeči užjwagj. Neljbj
se mi tolikéž, že djtek sice křtj, ale křest tento za
nepotřebný pokládagj, & že těm, kteřjž od nás k
nim přecházegj, Opět křtu udjlj. Tak podobně
držj sedm swátostj, abezženstwj kněžské za dobrau
&slušnau wěc pokládagj , ačkoliw každému na wii

li necháwagj, chtěl-liby w panickém stawu ostati.
Tak se čistého ewangelium wšude we swětě nedo
stáwá. 'Welmi pochybugi, by o w'jře & skutcjch
práwě učili. Toliko při gegich učenj o swaté we
čeři nic bludného nenacházjm.“ (Joan. Aurifaber
Epist. Luth. Tom. ?. p. 78. Epistola scripta 1522
feria sexta post Visitationis festum.)

\Však ale, gakož gsem giž dotekl, Češtj Bratřj
Lutherowi se mistrowati dali, &ačkoliw w negednom

kuse podobněgi &spasitedlněgi smeyšleli, nežli on,
nicméně weškero učenj swoge geho saudu podrobili,
přigawše wjru od něho utwořenau. Tau přjčinau
léta 1532 nowé wyznánj wjry zhotowiwše, gemu ge
k posauzenj odeslali, & on ge tudjž léta 1533 wy

tisknauti dal, a sice s tjm wydaným swědectwjm,
že Bratřj sice rozdjlných cjrkewnjch obyčegů ařá
dů, & w učenj swém rozdjlných způsobů mluwenj
užjwagj, nicméně s lutherianskau cjrkwj k gednomu
& témuž owčinci náležegj. Tak tedy Čechowé neka
tolické strany s Martinem Lutherem w tak auzké
společenstwj wstaupili, že naposledy, téměř nic

wlastnjho & swého nedržjce, naprosto se polutheři
li, gakož pak i nyněgšj nekatoljci w Čechách ku
protestantům náležj , gsauce buď Lutherowi anebo
Kalwinowi.
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lV.

Slowo ojáhncch.
Od

P. Richtera,
professorn liolomauckého.

Dennjky Pařjžské wypisugj na djle diwadelnj, na
djle náboženský obřad, genž w neděli 13. ledna
1833 w Pařjži komín byl, &gehož hlawnj účel byl,
wogensko-náboženský řád templárský *) zase uwé
sti. Při tomto obřadu we zwláštnj k tomu zřjzené
sjni konali tři muži, lewjtami (neb diakony) se dě..

lagjce, následugjcj úřady. Geden z nich wstaupil
k oltáři, kdež se pulpjt s modlitebnj knjžkau, kro
penka, bobkowá letorost & třjnožec nacházel, na
který něco kadidla nasypal. Když welký mistr na
řečod neywyššjllo přewora pronešenau odpowčděw,
swé mrawnj, í'ilantropické &náboženské náwrhy &
náhledy předložil: čtena byla francauzským gazy
kem ode třech lewjtů mše, při kteréž křjža ano
&chléb na oltář položili. Po ewangelium wstaupil

') Tito znowu pom;th tcmplaiřowé negsnu i podlé swé
tlcctwj wylilaišcného Clmtclc nic gine'lm než frnnluna
nonowé.

Casopis pro katol. tlllCllOW.VII. 2. 5
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geden rytjř na hlasatelnu, &přednášel obšjrně hi.
storii řádu templzirského. Po té peněz sbjráno pro

chudé, lewjta mši ětaucj poswětil chléb &wjno na
oltáři ležjcj, rozlomil chléb na mnoho kusů, nalil
několik krůpěgj na zemi & přigjmal wečeři Páně

pod obogj. Po něm přigjmali welký mistr &ostat
nj rytjřowé po sobě poswěceného chleba, a když
celé shromážděnj bylo požehnáno, skončil se obřad.
-— Tu se opowážil swětský člowěk, jzihnem se dě—

lagjcj, mši swatau gen od kněžj čtenu býti mohau—
Cj, w náboženském keykljrstwj odřjkáwati.

Jzihnowé ěinj w kněžské neb cjrkewnj wládč

třetj řád, &zastzíwali za časů, když se gen po zj
skaných sobě zásluhách presbyteriát udělowal, u
každého kostela zwláštnj úřad. \V našich zemjch
wšak doba mezi ndělowánjm jáhenstwj &kněžsth
(diakonátu & presbyteriátu) nenj tak dlouhá, ane
zletilj toliko bohoslowci studia giž odbyw'sj ařádem
jállenstwj giž poswěcenj musegj na kněžsth čekati.
I stúwá se často, že oni obsah auřadu nowým sta
wem nabytého neznagjce, newědomky do wěcj sá
hagj, genž toliko od kněžj mohau wykonány býti.
Skladatel toho pogednánj sám o přjběhu wj, žejá
hen u nepřjtomnosti kněze swátost manželstwj udě
liti se Opowážil, kteréžto po uznaném omylu po
zděgi, by úplné platnosti došlo, od kněze musilo
býti obnoweno. I to se přilnízjwá, že dne'snjho dne
jáhnowé mjsto kněžj těla mrtwá pokropugj &po
žehnánj při odpolednjch službách Božjch lidu u
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dčlugjťž) Pročež nebude zbytečno, wypjš'eme-li
stručněgi úřady, gakých konáwali jáhnowé w prw
njm wčku křeslanské cjrkwe, pak ale i námjtky
wywrátjme nowotářů, kteřj za swau slepotau jáhny
hned biskupům &knčžjm rowné činj, hned ge ze
wšeho důstogenstwj duchownjho zauwagjce s laiky
směšugj. Přjčinu k ustanowenj jáhnů, gichž sw.
Jeroným**) lewjtami nazýwzi,podala nespokogenost
helmwkých židzi***) reptagjejch, že gegich wdo
wy & sirotkowé od palestinských židů ugmu trpj.
Apoštolé tedy celé množstwj křesřanů swolawše,
obrali z gegich prostředku sedm mužů dobré po
wěsti & wzklzidánjm na ně ruce poswčtili ge na
já/my, gimž mimo giné službyipéči ochudé, wdo
wy &sirotky swčřili. — Sw. EpifánWW) twrdj, že

jáhnowé z počtu 72ti učedlnjků byli zwoleni. Z
řeckých gmen gegich, Stephan (Štěpán), Philipp,
Prochor, Nikanor, Timon, Parmenas &Nikolaus
(Mikuláš), domysliti gest se snadno, že z počtu
Helenistů byli.

') Constitutiones Apostolorum lib. VIII. c. 28. prawj: Di
aeonus non benctlicit, neque dat bencdictioncm, sed ipso
emu accipit nb Episcopo et presbytero.

") llicron. epist. 27.
"') IIelenš-tj ž-z'de'nazýwnli se Helenistč, ktcřj za Alexan

dra. \Velikého zc swýeh sjdcl wylmanj w Egyptě, Řecku
:! Italii přebýwali, senátu Alexandrinského gsnucc posluš
ni, řecky mluwjee a pisma swatého ode 72ti tlumočnjků
přeloženého užjwagjce, &pro ten nepatrný rozdjl bjwali
palestinským židům na urážku.
) Epiphan. Ponor. lib. I.A...
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To přiwedlo učeného Morheima na důmnčnku,
že úřad jáhnůw nebyl teprw w té přjčinč ustano.
wen; nobrž že počet giž před tjm uvedených já
hnů hclcnský—mi toliko byl rozmnožen. Za tau

přjčinau pokládal slowa WSC/18909:: ómmvog za steg

ná gména, twrdě, že mládencowč, genž těla mrtwá
Ananiá'se & Safjry wynášeli, ['(í/mowé byli. Ale
této (lůmnčnce odpjrá celý kontext skutku apoštol—

skýchř) z nichž patrně poznáwáme, že apoštolé
netoliko polepšili, co giž bylo, ale i cosi nowého &

posud mjsta nemagjcjho uwedli. Že za časů apošto.
lů nic che než sedm nebylo jáhnů, saudjme z na.
řjzenj sněmu cjrkewnjho na počátku čtwrtého stoletj
držaného w Neocesarei, genž zapowjdá che než
sedm jáhnů při každém kostele ustanowiti, aby se
od ustanowenj apoštolského neuchýlilo. ij se
stalo, že radčgi menšj řádowé podjáhnů (subdiako
nů), akolytů, lektorů, exorcistů a ostiariů byli u
wedeni, než aby se wůli apoštolů na přjč gednalo
zaraženjm jáhnů, počet sedm přewýšugjcjch. W
pozdčgšjm wčku giž se odstaupilo od přjsného
zachowánj toho počtu, a chrám carohradský (kon.
stantinopolitánský) měl na počátku šestého stoletj
za cjsaře Justiniána 100, za cjsaře Heraklia pak
150 jáhnů.

Gen kdo 25 let měl, mohl na jáhenstwj po
swčcen býti, gehož služby byly tyto :**)

') Act. Apost. C. VI. v. 1—6.
") Concil. Agnth. c. 16.



245

l. Obstnrzinj wdow, sirotkn, nemocných, chu
dých n wězíiů, :! pročež i nmčedlnjků w žalzířjcll
]kagicjch'li). Byli spolu i almužnjci biskupů těch,
kteřj wlastnj gměnj drželi.**)

?. Dohljženj na agapy.***)

3. Opatrowánj gmčnj biskupowa azádušjřwii)
4. KázaliT) s powolenjm bislcupowý:11.1'1')

5. \Vyučowali kateclunneny, připrawowali ge
ke křtu, obyčegně také stáli gim za kmotry, utjrali
nohy pokřtčnců, wedli ge w bjlém rauše k oltáři,

:: w nzísledugjcjch osmi dnech wyučowali ge wyš—
šjm prawdám & článkům náhoženstwj.

6. Začastoi křtili s powolenjmbiskupowýmď'l'f
7. Při biřmowánj nosili nádoby se swatým

ki—jžmem,utjrali bawlnau & obwazowali čelo biř—
mowanéllo.

8. Olllašowali lidu, kdy a kde se _konatibudau

služby Boží , posluhowali biskupům a kněžjm při

oltáři, čjtali mezi mšj e\vallgelitllll,T't-TT) obstupo—

wall biskupa, když kázal, gako ollrada,wléwali mu

') Optut. Milcv. lib.l. Dionys. Alcxand. apud Euscb. lib.
VII. c. '11.

") Constit. Apost. lil). 11. c. 31 et 32. lil). 111. c. 19.
"') Act. Apost. c. (i. v. 1—6.
"") Leonis M. scrm. do &.Laurentio diacono; Ambros. dc

()ffic. lil). 11. c. 28.

“l') Act. Apost. c. (i. v. 8—10. c. 8. v. 5 et 12.
++) l'hilostorg. lib. 111. c. 17.
'l'f'l') Act. Apast. c. 8. v. 12 ct 13. Tcrttlll. lib. dc baptiu—

1110 c. 17.

Ýl'i'l') Constit. Apost. lil). II. 0. 57.
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wodu na 11106,*) přigjmali dárky přjtomných, &
odewzdawše gich kněžjm, čjtali gména dárky při
nášegjcjch,**) stáli z obou stran oltáře s plácačkami,
aby wšeliký limiz, mauchy &komáry, od chleba a
w'jna k poswěcenj připraweného oclháněli,***) swá—
dělí křeslany k poljbenj mjru, rozdáwali swáíost
oltářnj přjtomným & donášeli gi k nepřjtomným
nemocným &wěziiůmřwň

9. Oni na péči měli, aby se žádný w kostele
neslušně nechowalď) řjdili pořádek služeb božjch,
napomjnali lid k pobožnosti, ukazugjce, zač &za
koho se modliti slušno, pročež i prwcones (modlí.
tebnjciH'T) slauli.

10. Při pohřebnjch průwodech napomjnali lid
kmodlenjďff) ijwali žalmy &čjtali u přjtomno—
sti biskupa ona mjsta z pjsma swatého, která se na
wjru budaucjho z mrtwých wstánj wztahugj.1"l"l'1')

11. Měli moc žákowstwo(clerus)gako:
diakonisty, podjáhny &minoristy wyobcowatiř)

12. Stáwali wždycky biskupům & kněžjm po
boku a za rozličnými záležitostmi býwali od nich
posjláni.

') S. Cyrill. CíltCCll. mystng. V.
“) llieron. comment. in Ezecli. v.. 18. p. 537.
"') Constit. Apost. lil). VIII. c. 12.
"") Justin M. npol. II. 1).97.
+) Constit.Apost.lib.II.c.56. ChrysostJiom.24inact.Apnst.

Soorat. h. c. lib. II. v..11.
'i'—H)Constit. Apast. lil). VIII. c. 41.

+++-I') \Viz spis do ecclcs. llicrarcli. c. 7. p. 408., kterýžto
spis omylem se připisuge Dionysiowi Arcopagitowi.

') Const. Apost. lib. VIII. <:. 28.
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13. Zustupowali často při sněmu cjrkewnjm
mjsto notářů.

A.

\Vyložiw na krátce rozličné úřady jálmůw, wi
(ljm se přinucena přistaupiti k rozbjrzinj námjtek od

oněch učiněných, kteřj starého způsobu mluwenj
lieznagjce jállny s biskupy na rowný stupen kladau.

].

Odwolziwagj se přede wšjm na pjsmo swaté,
kdež psáno*): Učedlnjci & apoštolé modlili sek
Bohu, aby losem gim zgewil, kterého z dwau, Ba—

rabáše čili Matčge na mjsto Jidáše občsiwšjllo se
wolitimagj, (vulg.) accipere locum ministerii hujus,
řecky:' iným rov xlnqov mg ďaaxomag zavmg
(aby přigal mjsto přislullowánj tohoto). Dále pra
wj naši odpornjci, apoštol Pawelou) napomjnzi Ti—
mothea, aby službu swau wykonal mv ďcaxomav.
Poslčz prawj, apoštol nazýwzi se sám služebnjkem
ewangelium ďtazmlog za svayyslc8.***)

Z toho tedy uzau-jragj, že apoštolstw', biskup
sth &jálienstwj gedno & též gest (lůstogenstwj.

Že wšak gsau na omylu, ukaznge se takto:
Při \wznikánj cjrkwe křesíanské bylo také slow na
cjrkewnj wlzidu &liturgii se wztallugjcjch potřebj.
Tato slowa byla z počátku libowolná &nestanowe—

") Act. Apost. c. 1. v. 25.
“) Ad Timoth. c. 4. v. 5.
"') Epist. aul Ephcs. t:. 3. \. 7,
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mi, každým slowem nepoznamenáwal se wždy gi.

stý ukončitý pogem; nobrž hned w širšjm, lmed
w užšjm smyslu bylo toho onohože slowa užjwáno.
Řecké slowo ďtaxovog značj w německém i českém

gazyku služebnjka (Diener), ďbaxomaslužbu (Dienst)
neb úřad, a w tom rozumu byli apoštolé, biskupo

wé &lewjté služebnjky (jáhny, diakony) Kristowými.
Powoleno mi buď srownánj gakéhosi zde použiti.
Tak u př. státnj ministr, pan kragský i wesnický
sudj (rychtář) gsau služebnjci cjsařowi, & zagisté
nenagdeš pošetilce, genžby myslil, že wšickni tři
stegnau powyšenostj a důstognostj se stkwj. Row
něž tak apoštolům, biskupům & jáhnům obecné
gméno „služebnjk“ bylo dáno, ačkoli rozdjlni od
sebe byli důstogenstwjm. Tak zagisté čteme u
swatého Zlatousta (Chrysostoma):*) Tune nomina
adhuc erant communia, atque ipse etiam EpiscoPus
vocabatur diaconus.

ll.

Giný (lůwod k swému ohraženj domnjwagj se
nalezati w apoštolských ustanowenjch (constitutio
nes), w nichž jáhnowé (diakoni) mocnostmi cir
Ícewnjmi,") anděly &proroky,***) ol'cm, uchem,
usly, srdcem a dusi swých biskupů se nazýwa—
gj;****) odwolziwagj se i na Tertullizínaff') který

') Chrysost. Imm. ]. in Philipp. o.. 1.
") Constit. Apast. líh. Vlll. r. 44.
'") Constit. Apast. lib. II. v. 30.
"") lbid. c. 44.
+) Tertull. lib. du fugu.
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jríhny „laicorum (luces, pastores ac inspectores gre—
gis Christi“ gmenuge. Tatože gména ukazugi
patrně, že jzilmowé ((liakoni) biskupům w důsto—
genstwj rowni byli. Neplatnost wšak toho dowo.
zowánj hned wyswjtá, powážjme—li, že:

Jáhnowé (diakoni) byli nazwáni proto moc
noslmi cj-r/ccwnjmi , laicorum duces, pastores ac
inspectores gregis Christi, že podjlu brali na wede
nj owčiček Kristowých, že, když kněžj se nedostá
walo, celé osady farnj zprawowali, nad čistotau
mmwů &učenj bděli, prostoPášné &nedbalé žákow

stwo duchowenstwo)wyobcowali,mnohopřj
rozsuzowali, žalobnjky a pohnance wysléchali, w
prwnj instancj saud wynášeli & manželům radu po
skytowalí. We gměnu biskupouě slyšeli jáhnowé
stjžnosti lidu, &pročež slauli ucho biskupowo. Bi
skup sám wšemu dohljžeti nemolla, wznesl na já—
lmy, aby na cllowánj křesíanů pilný měli pozrel-,*)

oni tedy byli okem biskupowým. Oni oznamowali
lidu nařjzenj biskupowa, we gménu geho m'luwili
k wřřjcjm, ku kterýmž od biskupa i do neywzdri

lenřgšjch byli Wysjláni kragin; oni tedy byli vesty,
proroky & anděly biskupowými, totiž poslowč
(wyslanci); nebol; řecké slowo ayysllw znamená

tolik co oznámiti, Zpráwu dáti &poslati. Konečně

měljáhen pewně k swému biskupu státi, w neyuž—

') Count. Apast. líh. 11. c. 44. „Díavonus dc ve omni ml
elňncoputn referat; verulu qtncculnque patent, nuydcretur
per sc.
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šjm swnzku s njm žiw býti, t. on měl s biskupem
gednjm srdcem, gednau dušj býtiči)

III.

Dále se ohražugj starau liturgij u Mabillona,

w njž tato se čtau slowa: Diaconus confirmat epis
copum et clerun1.**) Takowé rozumowzinj zngisté
posměchu toliko zasluhuge , progewugjc welikau
neznámost starožitnostj. Stařj nazýwali podáwánj
těla Kristowa coemmmío, podáwánj pak kalichu

krwe Kristowy con/írmalio. \V těchto starých li
turgijch uMabillona dowoluge se jáhnowi negenom
duchowenstwu, nobrž i biskupu kalich krwe Kri
stowy plný podáwati. — Žeby jáhnowé nřgakau
přednost nad biskupem neb knězem měli, ani stopy
nenagdeš.

IV.

Odpůrcowé naši k swé obraně i let0pisy sněmů

cjrkewnjch uwozugj, z nichž prý wyswjtzi, že já
hnowé na powšechných koncilijch i w pořadj bi
skupů sedáwali, hlasy (láwali & nálezy podpiso
wali. Byibych i připustil, že jáhnowé často w
koncilijch prwnj mjsto zasedáwali: předce křiwý
to saud, chtěl—liby kdo z toho uzawjmti, že bi
skupi & jáhnowé gednoho a téhož gsau důstogen
stwj. Jáhnowé sedáwali w koncilijch mezi biskupy

') Biskup nemohl gindy bez jáhna býti. Epiph. hacr. 75.
Sine llincono Episcopus cssc non potcsl.

") Milhillon Ordo V. tom. 11. Musci ital. p. 69. 011101
tom. II. 1). 20.
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gen tehdáž , když co zástupcowé a uplnomocněnj
gednatelé we gme'nu swých biskupů přicházeli, w
kteréžto přjpadnosti ono mjsto zaměstknáwali, ga
kéby gegich biskup u swé přjtomnosti byl zasedal.
Nepřicházeli-li wšak jálmowé gako plnomocnjci,
nobrž toliko gako průwodčj biskupowi, musili w
koncilijch za nimi (w zadu) státi &nesměli žádného
na rokowánj podjlu bráti, ani hlasy dáwati, ani
nálezy podpisowati. Genom když welikau učeno.
stj se stkwěli, byli od otců zde shromážděných
wybjzeni k Sporowánj s kacjři. Oni předkládali
swým biskupům předměty k přednášenj, aneb byli
gegich notářowe', zaznamenáwagjce průchod roko—
wánj.

V.

Odwoláwagj se též na swatého Jeronýma wy..
prawugjcjhoř) že giž za swého času jáhny kdosi
za wyššj knčžj & biskupů “fyhlásil; on že sám wi

dčl, gak gistý jáhen kněžjm při stole požehnánj
dáwal. Než to twrdj swatý Jeroným w listu k
Evagriowi, gakýžto list učený Binterim z gistých
znaků za podwržený :: za wýtwor osmého neb de—
wátého stoletj pokládá,**) & deyme tomu, že list
ten gest prawý, tedy předce swatý Jeroným spjlá
tomu„kdosi“ bláznů &wywracuge geho pošetilost.
Že snad mnozj jáhnowč zpyšnělj přadnostj ga

kýchsi před kněžjmi si osobowali, nikoli gim nepa—

') llicron. cp. 85. do Evagrium.
“) Biutcrinns Dcnkwiirdigkoitcn '2. Bd. 1. Thl. p. 58 u. 79.
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třjcjch rád připauštjm, nebot giž Nicegský sněm
prwnj w pOSezenj osmnáctém na to žehrá, že já
hnowé mezi kněžj zasedati se opowažugj.

VI.

I následugjcj přjbčh z 5tého stoletj uwozugj
odpůrcowé naši kpotwrzenj swého diimněnj. Ana—
tolius patriarcha carohradský učinil Aetia arcijáh—
na swého patriarchálnjho kostela knězem. Ten
čin urazil papeže Lwa Welkého tak welice, že od
té doby wšecko dopisowánj mezi papežem a pa
triarchau přestalo. To přinutilo Anatolia papeži
ustaupiti a Aelia zase w předešlé důstogenstwj wsa—

diti. I bylo tehdy (prý) Aetiowo poswěcenj na

kněžstwj za sniženj (degradacj) powažowáno; arci—
jáhen musil tedy knť—zewyššjm býti a tudjž—bi
skupem. Ale itento úsudek gest křiwý. Aelius
byl přjtelem sw. Flawiána, patriarchy carohradské
ho. Gako arcijáhen znamenitau měl moc a wplyw

we wšecky cjrkewnj záležitosti. Anatolius chtěge

ho odstraniti a zmoci geho wyzauti, učinil ho kně
zem w okolj Carohradu a uprázdněná mjsto gistým
Ondřegem, býwalým staupencem Eutychowým
osadil, kterýžto Ondřeg mezi žalobnjky a proná—
sledownjky swatěho Flawiána neyukrutnĚ—gi si po—

čjnal. Lew 1Welký ztěžowal si pjsemně u císaře
Marciána , že patriarcha 2 tak znamenitého úřadu
wypjchl katoijka a na geho mjsto rozki-ičenčho
kacjře wsadil. Aby tedy papeže udobřil, ssadil
Anatolius Ondřege a učinil Aetia1 ač giž knězem

byl, zase arcijáhnem, totiž on zase w Carohrad ho
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usadil. Aetius pak w obogj způsobě co kněz &ar—

cijáhen úřadowal. T 0 gest spolu iprwnj přjklad
w cjrkewnj historii, že kněz úřad arcijáhenský za
stáwal.*)

VII.

Posléz se odwolziwagj na list swatého Isidora
Semillského !( Ludifredowi, w němžto arcijáhnowi

prziwo poswčcowánj se připisuge &uwáděgj 23mý
kánon cjrkewnjho sněmu Agdeského (z Agde ),
kdež napsáno: „Archidiaconus ordinationi Ecclesiae
pravponatur,“ a wynášegj z toho úsudek, že arci
júhnowé prziwo měli poswěcowati na kněžstwj, &

ludjž že biskupy byli. Ale o práwu poswčcowánj
na knežstwj nestáwá se w uwedených mjstech ani
zmjnky. Wšecko to nedorozumčnj powstáwá ze
slow „ordinatio, ordinare“ gešto se omylně na po
swěcowali slyšj, která nic giného zde neznač'j než
—-poraučeti, rozkazowati , nařizowati; arcijáhen
totiž měl práwo nařjditi, co každý z duchowenstwa
sobě podrobene'ho w kostele měl konati, u p. kde
u dwóřj státi, kdo chowánj shromážděného lidu do—
hljžeti má.

Areijaihcn byl neypřcdnégšj mezi jáhny, podlé pOBWGCC
hj, naš-nkbyl kněze uižšj ; nic wšak méně ncywétšj WplyW
nu tliéecsj měl, zwliiště za wéku prosti'cdnjho, když bi—
skupowó co í—jšslniknjžutu, hrabata :! painowé přjliš swčt—
skými se zmuíšcli wčcmí. Obrúni k tomu byli knčžj, stá.—
wngjce se pak často nástupci biskupowými.
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B.

Daleko množšj gsau střely, gakými proti nám

střjlj nowotáři, důmněnku wystawugjce, že jáhnowé
kněžjm wdůstogenstwj gsau rowni, aby učenj naše
() řádu jáhnů zkořene wywrátili.

I.

Odwoláwagj se na druhý kánon Aneyrského
koncilium takto zněgjcj: „Diaconi, qui sacrificave
runt i'dolis, honorem quidem habeant, cessare vero
debent ab omni ministerio, sive & pane , sive &ca.

lice offerendo vel przedicandof“ Slowo panem et
calicem oíferre slyšj oni na čtení mše .swatč, &z
toho dowozugj, že jáhnowé tolik co kněžj byli.——

Ale rokowánj &nálezy toho koncilium gsau ře

ckým gazykem složeny. W řeckém text'e stogj slo.
wo avaneqew, což latinsky nedobře slowem offer

re; nobrž lépe slowem deferre, česky podáwati, u—

dělowati, se překládá. Rozum wýše dotčených slow
gest tedy tento: Jáhen modlám obětowawšj má se
swého úřadu ssazen býti, & wečeři Páně ani pod
Způsobau chleba, ani pod Způsobau wjna lidu nepo
dáwati. Že slowo „offerre“ zde podáwati swátost
oltářnj znamená, ukazuge nám gistč mjsto swatého
Cypriana, genž dj in libro de lapsis: „Solemnibus
adimpletis, t. po skončených službách Božjch, cali
cem diaconus oH'erre praesentibus coepit.“ Ostatně
i to připomenauti slušno, že kdykoli swatj Otcowé

o mšiswaté m]uwj, slow: „mcrificare, sacriíicium
offerre,“ užjwáwagj.
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II.

Rowněž tak na prázdna střjlegj, uwozugjce
15tý kánon sedmého konciiium Arleského, kde
stogj: „de diaconis, quos cognovimus multis locis
offerre minime id placuit fieri debere.“ I zde wy
klzidagj siOwo offerre za čten'j mše swaté, kdežto
wtom kánonu nic giného se neprawj, než: že já
hnům dowoleno nenj, swátost oltářnj wginém ko

stele,než gemuž gsau předstaweni, udelowati. Ten
to wýklad se potwrzuge Žlmým kánonem téhož
koncilium, kdež psano: Placuit, ut eis tantum locis
ministrem, quibus praaíixi sunt.

Ill.

Wlatšj podporu swé obrany domnjwagj se na—

iezati “ sw. Ambrože de ofiic. lib. !. c. 14, kde jú
hen Laurentius (\Vawřinec) sw. papeže Sixta od

pohanů na smrt vedeného takto oslawuge: Quo
sacerdos s. sine diacono preperas? Nunquam sacri
iicium sine ministra offerre consueveras. Quid in

me ergo displicuit Pater? Cui conan-isisti Domi
nici sanguinis consecralionem, cui consumando
rum consortium sacramentorum huic consortium tui

sanguinis negas ?—

Wyznati mi gest, že wětšj nesnadnost nalezám
“ rozbjrzinj toho mjsta. Učený kardinál Baronius
hleděl tjm usnadniti hádku, že mjsto consecrationem
slowo dispensationem položil; ale Mabillon dowo—
dj, že w neystaršjch wydánjch siowo consecratio,
nikoli wšak dispensatio se nalezá. Než předce Wše

cken zmatek takto se wyložiti dá: W staré cjrkwi
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křesíanské jáhen podaw wčřjcjm tělo Kristowo,wzal
kalich swjnem, nalil do něho několik krůpěgj kr
we Ježjše Krista z giného kalicha a podáwal pak
to krwj Kristowau smjšené ujno kpřigjmánj shro—
mážděným křesíanům, a toto smjšenj slaulo conse
cratio Dominici sanguinis. Zde tedy nenj řeč o
mši swaté. Prawj owšem Cassianusů) o gistém já.
hnowi: quod missam celebravit catechumenis. Wy
rozumjwá se wšak skrze missa catechumenorum
ona částka služeb božjch, gjžto přjtomnu býti ka
techumenům se nezbraňowalo, kterážto částka zčj
tánj pjsma swatého, (starého inmwého zákona), z
wýkladu epištoly a z něgaké homilie sestáwala. Že
jáhen nemohl čjsti mši swatau, doswědčuge sw. Je—
roným wýslowněw) řka: Diaconus eucharistiam
conficere non potest.

IV.

Aniž štastněgšj gsau nowotnjci, dowozugjce, že
jáhnowé měli moc zpowjdati. K tomu konci od

woláwagj se na 13. psanj sw. Cypriana ke Kartha
ginenskému duchowenstwu , kdežto 0 kagjcjch, na
mučedlnjcjch libellum pacis (]jstek mjru ?)***) ob
gednawšjch, prawj: Si incommodo aliquo et infir
mitatis pericqu occupati fuerint, non expectata

') Cassian. lib. XI. institutionum c. 15. vide tom. V. bibli.
Putrum 1'. 2 Fol. 50 aulit. Colon.

") Hicron. lib. mlv. Lucifcrian.
'") Líbelli pacis byli listowe' na poručcnau, gimiž na při“

mluwu mučedlnjků kugjcjm bud' ccly' trest uložený blur
částku sc odpauštéln.
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prmsentia nostra apud presbyterum quemcunque
prmsentem vel si presbyter inventus non fuerit et
urgere cxitus coeperit, apud cliaconum quoque ex
emologesin facere delicti sui possint, ut manu eis
in poenitentiam imposita veniant ad Dominum cum

price.“ Že to mjsto nesnadné gest k wyloženj,
přjřinau gest mnohmvýznačné slowo exemologesis.
Tak prawj Tertuliián ?): „Exemologesis est peti
tio venize , quia qui petit veniam, delictum confi—

tetur.“ Zde se zdá, gakoby Tertullián SIOWem
exemologesis „Zpowiaď“ rozuměl. Na giném pak
iiijstě***):„Exemologesis se prosternendi et humi
liamdi disciplína est (ie ipso quoque habitu atque
vestitu mandat, sacco et cinere incumbere“ etc.

Zde rozumj tjm slowem exemologesis wšecko, co
k poluínj nzíležj. Tak prawj Irenzeus***) 0 dia

koničce(jzihnici), která po celý žiwot exemologe
sin, t. g. pokzinj činila. -— Swatý Cyprián nemůže
w uwedených mjstech slowem exemologesis Zpo
wčď rozumčti; neboi wěi—jcjdřjwe, než gim trest

kpokzinj uložen byl, Zpowjdali se ze llřjchů swých
biskupowi neb od něho uplnomocněnému knězi
(zpowědnjkowi, ministra poenitentim), kterým kněz
pak ukládal způsob &trwánj trestu. Sw. Cyprián
tedy neudělil jzíhnowi plnomocenstwj k rozhřešowzi

hj; neboč sám prawj na giném mjstě: „Claves diaL
') Tcrtull. lib. dc orat. c. (i.

") ldem iib. dc pocnitcntin. v.. 8.
"')lrcnmus líh. adv. hmrcs. c. 8.
Čílňtiliis pro katol. (luchow. VII. 2. 6
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coni non habent, non possunt absolvere.“ Mám

tedy za to, že swatý Cypria'n wuwedeném mjstě,
o které zpor se wede, sám wyklzidzi, co zatmělým
slowem exemologesin facere wyrozumjwá, dokláda
ge slow : „ut manu eis in poenitentiam imposila
veniant ad Dominum cum pace.“ Swatý Cyprián
tedy udělil jáhnům plnomocenstwj, aby umjragj.
cjch neb na smrt stonagjcjch křesianů kagjcjch,
nechč celý trest neb částku pokánj wytrpěli, wzklaí
dánjm na ně rukau w obcowánj wčřjcjch zase uwo.

zowali &swátost oltářnj na “ěčnost se ubjragjcjm
udělowali. Tento smysl se potwrzuge i32tým
kánonem Elwirske'ho koncilium takto znčgjcjm:
„Apud presbyterum si quis gravi lapsu in ruinam
mortis inciderit; plaCUit poenitentiam agere non
debere, sed potius apud episcoPum: cogente tamen
iníírmitate necesse est presbyterum communionem
praastare debere et diaconum, si ei jusserit sacer
dos.“ Zde tedy wýslownč se prawj, že když
něgaká nákaza se rozmáhala, každý kněz, a na
rozkaz geho jáhen, kagjcjho w obcowánj s kře—
síany zase přigjti a připustiti má k přigjmúnj tě
la Kristowa. '

V.

Důležitý důwod swe' obrany znamenagj w li
stu koncilium řjmského kbiskupům francauzsky'm,

kdež i to mjsto se čte“): „Paschťe tempore pres

') Ten list nalczíi nc w Uardniu. collect. concil. tom-Í
p. 1035.
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byter et diaconus per parochías dare remissionem
peccatorum et ministerium implere consueverunt.“
--K rozbjrrínj toho mjsta přede wšjm připomenauti
slušj. že jáhnowé služehnjky kněžj byli?) Jáhen
tedy musil knězi, když o welkonoci mnohé osa—

dy, wlastnjho zpráwce duchownjho nemagjcj, pro
chúzjwal, w zápčtj kráčeti, „et tunc consueverunt
presbyter dare remissionem peccatorum, diaconus
vero ministerium suum implere.“ Tento smysl
že gest prawý, ukazuge cjrkew, stále učjc, že já
hnům kljče gako kněžjm k zawjránj :: otwjránj
od Boha (lány negsau, & proto nikdý gim nedo
wolugjc zpowědnický úřad konati.

VI.

Někteřj geště dále kráčegj, učjce, že u jáhnů
byla moc swzítost poslednjho pomazánj udělowati,

která podlé učenj apoštola JakubaM) gen od kně
mohla býti udělowána. Uwozugj přjklad ze

žiwota sw. Germana, biskupa pařjžského, o němž
u Mabillona se wyprawuge, že jáhna se swatým
Olegemposlal do města Nantes k nemocnému.—
Nežodpowjdáme: W této rozpráwce nepowjdá se,
že jáhen nemocného pomazal. Mohl-li jáhen we
lebnau swátost nositi, proč ne i swatý Oleg? By
'——__

') Mnohá nnřjzenj cjrkewnj sněmownj prawj: „Presbyter
sine diaeono nomen habet, officium non habet“ Až
podnes býwngj missionáří w seweruj Americe na swých
cestách od jáhnů sprowaízeni, ktcřj (jáhnowé) také lmgj—
ltjeh k Zpowédi a. k přígjmánj připrmvugj.

") i'lpist. S. Jacob. c. 5. v. 14.
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li-liby gen o několik řádků dolegi četli, oč žeby
byli poznali ničemnau býti důmnřnku swau, ne.
bot žiwotopisec prawj: „Altera die exoratus ipse
sacerdos accedit, ac debilem inHrmum oleo benedic—

to perunxit;“ tedy kněz sám mazal nemocného
swatým Olegem. ij negen nádoba se snatým
Olegem, nobrž i nádoba s ostatky rozuměti se může.

VII.

Aby důmněnku swau, stegněho že gsau kněžj
ajáhnowé důstogenstwj, dokázali, odwoláwagj se
také na opata Milewitánař) který jáhny sacerdo.
les a úřad gegich save-rdottwm gmenuge; pak na
sw. Augustina,**) který gistého Prmsidia, o němž
swatý Jeroným praw', že jáhnem gestřW) nazýwá
Spoluknězem, conp-rcsbylcr. _ Optatus Milevitanus
pokládá kněžsth (sacerdotium) za 5“ atý duchownj
úřad, w němž trogj stupen aneb řád rozeznáwá.

Biskupowé gsau podlé něho in primo sacerdotio v.

in apice sacerdotii, kněžj in secundo sacerdotio, &
jáhnowě in tertio sacerdotio constituti. —Co se dru

hého mjsta dotýče, negsme posud na penněm, že
Przesidius, gemuž swatý Augustin pjše, týž gest, 0
němž swatý Jeroným mluwj. Nenj-li pak che li
dj, gichžto gména gsau tatáž? — \'emůže-li list

') Optnt. Milcv. lib. I. contra Donntíst. p. 39.
") S. Augustini epist. 95 od Prwsídium, cti w S. Hieron

oper. ib. tom. II. 11.324.
"') St. Ilicron. opera tom. II. cpist. 98 ad S. Aug. P.331

edit. Antverp. de an. 1578.
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swatěho Jeronýma, ač w sbjrce pozděgi stogj, dřj
we onoho swatého Augustina býti sepsán ? Datum

nemá, aniž odpowěď na něgaké psanj gest. Ne—

mohl-li Pl'aasidius tehdáž, když sw. Augustín gemu
psal, giž na kněžstwj býti poswěcen?

VIII.

Poslěz se odwoláwagj na swatěho Pawla, který
\\lastnosti udzimi, gakč biskup & jáhen do sebe
mjti magjř) o vlastnostech kněze ani zmjnky ne—
čině. Z toho tedy soudí, že kněžj a júhnowé ge
dnoho & téhož gsau důstogenstwj. Odtud doklá

dan dále: za prwnjho wěku křeslanstwj častěgi se
pi'ilizízelo,že jáhnowé, nebyuše ani na kněžstwj po..
swi—ceni,hned biskupsth aneb papežstwj docháze

li.—Swatý Pawel kněžjm obzwlzištnjho neuděluge
mučenj, dobře wěda, že kněz gako biskup sličný
mi se stkwjti má \\“lastnostmi, & proto co biskupů

se dotýěe i o kněžjch platj, oba gsau kněžj s tjm
toliko rozdjlem, že biskup complementum sacerdo—
tii aneb summus sacerdos a princeps sacerdotum
gest. Byl-liby kněz a jáhen sobě rowni, naěby byl
swatý Pawel o kněžjch zwlzištnj na rozličných mj

stech učinil zmjnku Bibliothekziř Anastasius
wyprawuge mim w žiwotě papežů, že léta 767110

gakýsi Konstantin na stolici papežskou dosedl, &

gm swětskjm (lagem) od Řehoře neyprwé na kle.
rikáctwj (duchowenstwj), druhého dne na podjáhen—

') Iipíut. ml Timoth. c. 3. v. 2—12.
") Epiut. ]. ml Tim. c.. 5. v. 1, 17 et 19; cpist
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stwj a jáhenstwj, w neděli pak nad to na papežsth
byl poswčcen. [Mabillon*) se domýšlj, že pro kua
ze a jáhna, genž na papežstwj měl powýšen býti,
gedna &táž ordinacj byla předepsána, a že léta 827
a 828 Valentin a Mikuláš I. se stali papeži, nebyw

še ani na kněžstwj poswěceni. Celé to domněnj
pocházj ztoho, že bibliothekář o gich poswěcenj
na kněžstwj mlčj, snad náhodau tuto okolnost při..
pomenauti zapomněw. Wždyt se z následugjcjch
přjkladů dá dokázati, že jáhnowě, kteřj na tom byli,
papežstwj dosáhnauti, dřjwe na kněžstwj byli PO!
swčceni. Tak byl léta 1073. arcijáhen Hildebrand,
genž gako papež Řehoř Vll.__segmenowal, prwé
na kněžstwj poswěcen. Tak došel léta 1118.jáhen
Jan Kajetán prwé poswěcenj kněžstwa, než za pa
peže Gelasia ll. konsekrowán byl. Zákony cjrke.
wnj (canones) zapowjdali někoho přeskokem (per

saltum) poswčcowati. Stalo-ll se wšak to předce
s papeži Valentinem a Mikulášem (Konstantin totiž
nikdý za prawého papeže nebyl uznán); tedy w
skutku gakési přeskočenj (saltus) mělo mjsto a sice
podlé domeyšlenj, že w pontifikátu presbyteriát oo
částka w celku obsažen gest. Že ostatně biskupo
wé, kněžj a jailmowé tři od sebe rozdjlnj byli gsau
řádowě, (loswědčuge swatý Klement Alexandrinský,

pomocnjk swatého Petra, řka“*): „Summo quisque

") Mabillon c. 18. Comment. in ordinom Roman. tmu. ll
Musci ltnlici p. 117—119.

") Clcm. Rom. cpist. ud Corinth.
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saeerdoti sun munera tributa sunt, saeerdotibus lo—
cus proprius assignatus est et levitis sua ministeria

incumbunt.“ I swatý Ignác, učedlnjk apoštolůw,
napomjná*): „Laici diaconis subjiciantur, diaconi
presbyteris, presbyteri episcopo, episcopus Christo,
ut ipse Patri,“ &Tertullián prawj **): „Dandi qui..
dem baptismum habet jus summus sacerdos, dehinc

presbyteri et diaconi, non tamen sine episcopi auc—
toritate.“ Konečně gistj Origenes*“): „Episcopis
super presbyteros et diaconOs commissum esse re
gimen et principatum.“ Že jáhnowé kněžj nižšj
byli, poznáwáme z prwnjho koneilium Nicegského,
gešto k. 18. jáhny „Episcopi ministros, presbyteris
minores“ gmenuge. I čtwrté koncilium Karthagi—
nenskěprawj: k. 4. „Diaconus non ad sacerdotium,
sedad ministerium consecratur“ &37. „Diaconus ita

se presbyteri ut episcopi ministrum agnoscat.“

C.

Gsauč nowotáři, kdož jáhny na mnohem nižš“
stupeň, než na kterém stogj, stawj.

].

Předstjragj třetj kánon koncilium Vasenského,
prawěcj, žejáhnům gest (lowoleno, když kněžj gsau
nemocní, homilie swatýc'hOtcú w kostele lidu před

cjtati; jaihnowé tedy nic giného negsau než čtenáři
——Lectores.

') S. lgnnl. Mau-t. cpist. ud Smyrnenscs.
"') 'l'ert. Iih. (le baptismo c. 17.
"') Orig. lwmil. 2da iu prepnutqu Jeremiam.
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Otcowé toho koncilium znamenngjce, že jih.
nům, kteřj w té kraginč se nalezali, se nedostáwá
potřebných známostj k wyhotowenj sličných homi—
lij, nařjdili, aby jáhnowé roznemocnj-li se kněz,
něgakau homilii ze swatých Otců lidu předčjtali.

II.

Odwoláwagj se též předně na Eusebiař) genž
mučedlnjka Romana jáhna kostela Cansaregského
nazýwá exorcistau, pak i na apoštolské konstitur—j,

(apostolorum constitutionesfili) uwodjce, že jailmowé
zastáwali úřad ostiariů (fortnéřů, \\rzítných). Z
toho tedy saudj, že jsihnowé k minoristům byli po—

čjtáni. -— Poněwadž jzihnowé pijliš byli zanepraiž—

dněni, chtřla giin cjrkew ulehčiti ustanowenjm niž
šjch poswěcenj. Dřjwe než to bylo ustanoweno,
musili jálmowé všecko to konati, co pozdčgi pod
jáhni, akolyté, lectores, exorcisté &ostiarowé konali,

ba i po uwedenj těchto menšjcll řádů musili jrilmowé
za nedostatkem nižšjch (luchownjch (žáků) prwotnj
služby úplně konati. Tak tedy mohl Eusebius mu
četllnjka Romana jáhnem &exorcistau cmsaregského
kostela nnzwati, &konstitucj apoštolské jáhna osti—
ariem za tan přjčinau, že takowau službu konali
u nepřjtomnosti exorcistu &ostiariů.

D.

kateřj daleko che se wpauštčgj w zlehčowzínj
jáhnů, gich nikoli do řádu kněžstwa, ale k laikům

') Euseb. lib. dc murlyr. l'atlwst. c. 2.
") Constit. Apast. lil). !. 8, 11.
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připočjtngj, tomu chtřgjce, že jxihnowé podlé swé
ho ustnnowenj gen almužnjci byli; nebol- apoštolé

pranvili: „Aenj slušnéf) abychom my Opustili slo
u'o Božj a přisluhowali stolům.“ Za tau přjčinau,
prý, gmenuge ge swatý Jeroným **) mensarum et
viduarum ministros, &koncilium Trullanské že též

(concil. Trullanum seu Quinisextum can. 16.) naři
zuge: že jáhnowé toliko sluhowé gsau, nic pak
oltáře — —

Byli-liby jáhnowé podlé založenj swěllo genom
almužnjci, načby bylo k gich zwolenj tolik přjpra
wy potřebj ? k čelnuby byli apoštolé wyliledá
wali na takowý úřad mužů dobré powěsti, prawdo
mluwných &plných ducha swatého ? k čemuby byli

apel—teléruce na ne wzkládali &gicll poswěcugjce
tak wraucně se modlili? Zdaž-li nám neukazugj
Sli—p:in***):: Filip,“W) že jálmowé se nezanášeli

pauhým ahnužnictwjm ? ——Že list SWatéhoJeronýma

naEvagria podwržen gest, giž gednau gsem se zmj—

nil, & gen to mi gest (loložiti, že swatý Jeroným
we swých prawých spisech jállny k audům cjrkew
nj wlády — k wůdcům křesianského lidu, přičjtárl')
KonciliumTrullnnskč aneb Quinisextum, držané léta

684.WCarollradu, nazwáno gest od Pawla jáhna-H)

') Act. Apost. c. 6. v. 2.
") S. IIicron. epist. ad Evagrium.
"')Act. Apost. e. 6. v. 8—10.
"") Act. Apast. c. 8. v. 5 et 12.
'l') 5. Ilicrnn. comment. in Mich. VII.
H) Paulus Dinc. dc gentis Longol). lib. Vl. c. 11.
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synodum erraticum , &Labbe *) conciabulum pseu.
dosextum universale reprobatum. Obsahuge 102
článků, z nichž wšak mnohé pro bludnost od řjm—
ského papeže nikdý nebyly schwáleny a za dobré
uznány. Proto i ten blud nás nikoli nezarážj, čte
me-li, že jáhnowé genom sluhowé stolu, ne wšak
oltáře byli. Snem cjrkewnj si předewzal, jáhnům
křjdla odraziti, kteřj si owšem před knčžmi mjsto
050110\\'ali,**)k tomu tedy konci 16. kánon složen,

w němž k prwotnjmu pořádku se směřowalo. Že

wšak wýrazem wýše dotčeným tak se nemjnilo, z
giných mjst wyswjtá. Tak zapowjdú sněm tento
jáhnům, aby se neženili, tj m na rozum (]:iwage, že
kswatému řádu náležegj. Zapowjdzi, aby žádný 25
let wěku swého nemage, na jaihenstwj nebyl poswč
cen, &nazýwá (k. 15) jáhenstwj sacerdotii gradum.
Zapowjdá jáhnům (k. 23), aby za podáwzínj swálo.
sti oltářnj od lidj peněz nežádali. ij tedy wy
hlašuge tento sněm, že jáhnowé netoliko gsau slu
howe' stolu, ale i oltáře. Posléz nařizuge (k. 31),
aby žákowé (clerici), genž bez (lowolenj biskupowa
po domech panskýchgkřtj, ze swého důstogenstwj
byli ssazeni. Bez pochyby gsau obecným gménem
žákowé (clerici) také jáhnowé obsažení. Nemohl
liby 16. kánon ginými mjsty býti wyswětlen, mu—

seloby se řjci, že to partikulárnj koncilium W blud

upadlo, & že nad ně má přednost wýrok swatčlw

') lmbbc collect. coneil. tom. XII. p. 46.
") Concil. Trull. c. 7.
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Ignáce, učedlnjka apoštolowa, takto zněgjcj *):
„Non enim ciborum et potuum, sed vel-aaecclesia!

Dei sunt ministri.“ -— „Quibus **) concreditum est
ministerium Jesu Christi.“

V.

Dum listy pana Bohuslawa z Lobkowic (: na.
I—lasištcy-ně'.

Z latiny přeložil
Karel \Vinařický,

farář Kowaůský.

1.

Janu, přjteli swěmu.
O powolánj !( stmvu kněžskému.

Několikráte gsem giž slyšel, že knězem býti chceš.
Posud úmyslu twého nehanjm, ani nechwáljm, geli—
kož buď pochwala buď hana této wěci z následků
teprwé wyplýwá. Owšem powedeš-li čistý, sprawe
dliwý &bohabogný žiwot, &nespustjš—li se ctnosti &

poctiwosti, za hodného tě budu mjti gména i důsto
genstwj kněžského: měl-liby se wšak oddati lakotě
&smilstwu, widčl bych raděgi, abys we swětě zů—

stal, pončwadž u člowěka obecného poklésky tako
wé se spjše co křehkosti lidské powažugj, o tak

___—

') S. lgnutii cpist. nd Trull,
") Ejusdcm cpist. ad Mngnesios.
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přjsně se neposuzugj. Důstogenstwj kněžské wzá
cné zagisté gest, &každému žádaqu : &předce sw.
Marek ewangelista se ho tak oddalowal, že aby se
knězem státi nemohl, palec prý sobě ulal. Nynj
ale trau se mnozj k tomu, a čeho ctnostj dogjti ne
mohau, hanebným auplatkem dosjci hledj. Děge
se wěru tak, a že nelhu, Bůh i lidé gsau mi swěd—

kowé, a tak úřad ustanowený ke spusenj osjdlem se
sláwá. Než řekl by někdo, že tupjm otce ducho.

wnj. Netupjm. Pán sám prawj: Kdohykoli wlo
žil ruku na pluh, &ohljžel se Zpět, nenj schopen
ke zpráwě Božj. Mnoho mládenců we swětě žilo
tak střjzliwě, čistě a zdrženliwě, že wzorem stydli
wosti a swatosti býti se zdáli: po wyswěeenj ale
kypěli hněwem, wřeli lakomstwjm, nadýmali se pý
chau, & žádostem swým howěli tak, že se \vjce

lidem nepodobali, a negen sebe samých, ale i ne
ijrné množsth gíných ke zkáze přiwa'děli; co
wšak neyhoršj bylo, nechtěli se napomjnuti dáti, a
pokáral-li kdo přewrácené žiwobytj gegich, za au
hlawnjho nepřjtele ho měli. I nelahod' sobě, že
nynj o zbožj nedbáš, a chlípněho zápalu u sebe
necjtjš. Těm také, o kterých gsem zde zmjnku
učinil, tak se zdálo: wšak neypewněgi státi se do
mýšlegjce, klesli. Neb takowé gsau wralm lidské
ho zálohy, auskoky &podwody: na čas tagj zbraně
swé, aby na nás tjm mocněgi uhodil; nemuěj lako
tau, nepálj chlípnostj, ano byl-liby w powaze našj
k tomu zárod, dřjwe geg (1qu &krotj, ik řeholnj
mu &duchownjmu stawu ponauká: pak teprwé, když
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se bezPeěnými býti domnjwáme, mimo nadáni a se
wšj mon nás přepadá, a gestli dřjwe kradmo, nynj
zgewně na nás autokem žene. Předstjrá očjm pů
waby swěta, k nimž se nawrátiti che nelze; před
kládá nepohodu chudoby, aby k lakomsth ponau
kal; láká wnadami ženské krásy, když kmanželstwj
pi-istaupiti giž nenj wolno. Odtud wzniká neklid
mysli, tesknost a posléze zaufánj, když nemožno
che udusiti, ani skrotiti, ani ukogitl wášnj swých;
odtud pocházj časté wjry odpadánj, Bohem a lidmi
polirdzinj a páchánj skutků neyohawněgšjch, tak že
by takouým lépe bylo, kdyby se byli na hospo
dxirstwjoddali, ženu pogali, o děti péči měli, a ne

skrotné chtjče swé w mezech lože manželského u

kogjwali.

i\epj'si toho \\šak, abych tě od stawu duchow—
njho odstrašowal : okazugi toliko nehody na cestě,
kterau nastauPiti hodláš, abys po nj opatrněgi krá—
čel, a sjlu swau dřjwe zkaušel , postačuge-li k pauti
takowé. I wjm co se mi zde namjtati může, že to—

tiž nikdo na sebe samého, ale na Boha spoléhati
má, který důwěřugjcjch se mu neopauštj a pokor—
ným propůgěuge milost. \Však sám také w ewan—

gelium mluwě o panicjch, kteřj dobrowolně zůstali
panici pro králowstwj Božj, dokládá: „Slowo to
nechápagj wšickni, gediné kterým dáno od Otce.“
Pročež obáwzim se, aby nepokaušel Boha, kdoby,
ač mu dle slowa Páně nebylo dáno od Otce, předce

nastaupil tuto cestu. Také neradjm tobě, abys nynj
hned w manželsth wstaupil; neb ten etaw mnoho
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obtjžj a nepohode má. Wšak ten i onen staw zwo.
lili sobě mužowé welicj, tak že kdybys přjkladů k
následowánj ode mne žádal, počet ženatých i ne..
ženatých skoro stegný by byl. Opatrně-muale při.
slušj wšeho cjl a konec ohledati a před oči si sta
wěti, aby, gak Cicero dj, řjci někdy nemusel:
„Nenadál gsem se toho!“ Zdráw buď !

2.
J anowi z Domaslawic.

Pan Bohuslaw omlauwai swé smýšlcnj o dustogcnstchh cjr
kcwnjch. (r. 1497?)

Žehráš, prý, na zadánj biskupstwj Olomuckého,
z lásky, tušjm, ke mně, za nehodu pokládage, že se
mimo nadánj a domněnj wšecll ginému dostala sto
lice ta. ] snad se obáwáš také obogetných po—
mluw mezi lidmi. Každýr owšem dle smyslu swého

bude si to wykládati; onen winiti mne znegapnosti,
že gsem po celý čas tak žiw byl, gakoby mi Pán
Bůh we snách wšecko ustrogiti měl; giný man
hrdost walchowati, že gsem, gen u sebe samého
maudrosti pohledáwage, proti obyčegi mnoha zna
menitých & slawných mužů weliké štěstj z ruky
wypustil; ostatnjm se widěti bude, gakobych přj
buzným swým, geštoby rádi w rodu swém biskupa
měli, na poctiwosti byl ugmu učinil; a newjm co
wšecko wtip gednomu každému che naskytne.
Pomluwami takowými skoro bych podlé mi wroze
né powahy pollrdati měl, ani se pak očišlowati lági
porušené , která, cokoliw se obyčegům gegjm ne
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podobá, i byíby sebe lepš'j bylo, k mysli nikdý
nepřipauštj; wšak ale, že i Ty, přjteli mi wysoce
wážený, nad tjm se zastawugeš, wygewjm Tobě
smýšlenj swé, & na ten způsob snad i giným dosti

učinjm, kterýmž se poněkud zneljbilo gednzinj mé.
Domýšljm se do poctiwosti 'l'wé, že, ačkoli

powyšenj mé taužebně žádáš , nechtčlbys předce,
abych se čehosi wášniwěho, neprawe'ho neboli ne
stydatého dopustil: alebrž ceně saím nad wšeliké

zbožj &(lůstogenst\\'j ctnost, která getliná dle uzná—

nj neymaudřegšjch mužů žíwot lidský oprawdu
blažj, zagiste' také očekáwáš, abych se igá tak
zachowziwal. Neukazuget samostatného ducha, kdož
se na gediné pokynutj nezkušené láge, která mailo
kdy přjmý a neporušený o wěcech wydáwá saud,
od prawidel počestnosti uchyluge.

Gestliže tomu tak, giž mi za wyhranau dáš.
Neb čeho medle gsem se dočinil, coby mi práwě
za zlé položeno býti mělo ? At wystaupj tito utr—
hači mogi, a weřegně pronesau, co pokoutně a po
šepmo kuknagj, aby mi nebylo odňato práwo k
hágenj a očištčnj sebe. Arcil: měl gsem wšady ob—

cházeti, u nohau se pljžiti, paty ljbati, slibowati
wšem hory, doly, a čeho zachowalostj žiwota (lo
sjci nemožno, úplatky oto se pokaušeti. Ay, kdy
bys Ty mne k takowým hanebnostem pobjzel, na
wčky bych se s Tebau rozlaučil, ano wýhost dal
přzitelstwj Twému, genž toliko mezi dobrými &
ctnosti milownými ostati může. \Však ukážeš-li mi
na weliký počet těch, kteřj se getlnzik po přjmých.
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gednák po kříwých cestách k cjrkewnjm důsto
genstwjm dotjragj: odpowjm, že neznám cesty gi.
né, kromě weřegné & zgewné; že wedlé rady Py.
thagoregských, ano wedlé rady Páně za beZpečněg

mám , následowati těch, kdož se w cjrkwi našj co
hwězdy gakési stkwěgj, &z nichž se nikdo do úřadu
biskupského newlichotil, ani wetřel, anobrž každý
se geg co těžkého břemena ostýchal. \V starém
zákoně- dj Mogžjš: „Kdo gsem gá, abych šel k
Faraonowi, a abych wywedl syny lsraelskč zEgyp.
m?“ -— A Jeremiáš: „Ach panownjče Hospodine,
ay neumjm mluwiti.“ — \Ta počátku cjrkwe ewan
gelista Marek palec prý sobě uíal, aby knězem u.
činěn býti nemohl. Řehoř Nasianský, iAmbrož za
biskupy zwoleni bywše, na autěk se dali, a tento

druhý dal, podlé swědectwj Paulina biskupa Nolan
ského, do domu swého uwésti podezřelé ženiny,
aby tjm náwist lidu Blediolánského od sebe odwrá

til. Augustin iGregorius Romanus taužj, že se gim
násilj stalo; Bernardín Senenský Opowrhnul biskup
stwj po třikráte mu podáwané, a nedáwno ge
ště nesmjrným důchodům biskupstwj Waradinského
kněz Jan poklid klášternj předložil. Za těmito
wůdci gti raděgi zblauditi woljm, než abych se
snášel s těmi, kdož swětské zbožj nad nebeské sta
w'j; ačkoliw nenj do mne té nestydatosti, abych se
k oněm přirownáwal. Neb gestliže tito takořka Z
kolébky wybranj bogownjci Páně úřadů takowých
se ostýchali: čeho ode mne se nadjti bylo, an gsem

ani ku prwolinám stawu duchownjho nedospěl ?
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Mohl bych zde také připomenauti žalostného
skomínj nesčjslných biskupůw, kteřj ne dwěřmi, ale
brž oknem wstaupili do 0“ čince Páně: než gediným
toliko přjkladem, & sice domácjm spokogjm se.
Stratikwas, bratr knjžete Boleslawn, pohrdal dřjwe
biskupstwjm pražským, pozděgi ale tak dychtině
Ono se ucházel, až geho žádost bratrowau přjznj

byla wyplněna. Když ale při swěcenj mezi dwěma
biskupoma ležel, zachwácen zlým duchem duši
wypustil. Ay pošetile byloby po činu stegněm ne—
dbsiti se stegného konce.

Než pozorug, gak slálj gsau mogí káratelé.
Kdyby ode mne někdo žádal, abych mu bud' mra
morowau sochu wytesal, aneb cosi z kowu ulil, gd
pak, že negsem sošnjk ani sléwač, gemu odpowě—
dcl: chwáli-líby mne wšickni, že čeho neumjm,
neumeti še wyznáwám; nynj wšak, že gsem se k
úřadubiskupskému, k uměth ze wšech neywyššjmu

&neytežšjmu nedostatečným býti prohlásil, zemi a
mořepouykem naplňugj, &Bůh wj z gakěho pře
činěnjmne winj. Od pacholetstwj, dj, objráš se
wedamí ; snadnos tedy mohl se naučiti zastáwati

úřadbiskupůw, k čemuž podle rozdjlu prowinilých
potřebj, gednák wljdnau, gednák přjsnau bráti na
sebe twář, práwě gako lékařowé podlé powahy
neduhůw nemocným léky předpisugj. Což medlé
giného odpowj m na to, leč, že čjtage wšech téměř
národu kroniky, dobře sice wjm, gakými chytrost—

mi wogwodowé zahánčlí wogska nepřátelská, ga
kými nástrogi dobýwali měst, gakými lahodnými

Casopis pro katol. duchow. VII. 2. 7



274

řečmi skrotjwali zbauřených bogownjkůw : než
kdyby mne král w čelo wogska postawil, kdožby
bogowal pod mým ředitelstwjm'.2 kdožby se mně
newysmjwal ? kdožby mne nepřipodobnil onomu
Formionowi, který newjdage bogiště, ni táborů,
Hannibala, wogwodu neyzkušenřgšjho, prawidlům
wogenským učiti chtč1?-— Giž tedy nenabýwá-li se
umčnj wálečné ze knih, alebrž ze zkušenj &cwiče

nj: kterak medle se opowažugj snižowati &zamjtati
zpráwu duchownj, gakoby se beze všeho přičiněnj
&bděnj we stjnu & we snách někomu dostati mohla;

leč žeby snad nepřjteli newiditelnému, tisjcerým
způsobem škoditi mohaucjmu, snáze bylo oddolatí,
než člowčku smrtedlnému; aneb žeby horšj bylo
poraženj wogska, nežli wěčná záliuba \\elikéllo po—
čtu dušj. Mnohem maudřegi smýšlel Pytllagoras,
an k uměnj o zpráwě zemské naposledy wedl žáky
swé we wšech giných wědách dokonale giž wycwi
čené. Spatřowali welemaudrý muž tam takowých
nebeZpečenstwj, že neradil nikomu wrhnauti se do
nich, leč mužům ku přemoženj gich dostatečným.
A což rOZpomenem-li se, že biskupowé za dnů těch

skoro žádné wážnosti nemagj u nás? Neb může-li
co wáženo býti w takowé mrawů porušenosti? Blu
dy u wjře každodenně se rozmáhagj, cjrkwi statky
se odtrhugj; Iichwa weřegnč se páše; w cizolož
stwu dopadeni zprawugj obce; a to wše nedá se
ani ztrpčti bez pohromy duše, ani kárati bez popu
zenj na sebe wšech. Ktomu wšemu gsau biskupowě
zaneSeni tak rozličnými wšemi, že se nikdý SWýlll
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pastýřským poninnostem swobodně oddati nemohau.
Neb giž tak daleko došlo, že duchownjch péčj gi
ným swěřugj, wěcj swětských sami sobě zůstawu

g—jce. Hledjl swého hOSpoda'rstwj, docházegj ke
dworu knjžat, žigj w uslawičném hluku &nepokogi,
ano i zbrog nosjwagj. Nad čjmž bych se oprawdu
neurážel, kdyby to ku prospěchu gakémukoli smě
řowalo. \ijl sice, že po mnoha starostech do
králowstwj nebeského přicházeti máme, & že nikdo

za wjtť-zeuznán nebýwá, leč kdo udatně byl bogo
wal : ale wjm také, že wšecko takowé pachtowánj
samose mařj & k ničemuž newede. Daremným ale

3 až do zemdlenj se namáhánjm plodili sobě záštj,
gest, gak prawj někdo, neywčtšj pošetilost. Sám
Pláto zdráhal se Cirenegským založití zákony, do..
mnjwagese, žeby gich pro porušenost mrawů swých
nikdý nešetřili, &stoický mudrc Zeno neradj uwá
zati se we zpráwu zemskuu w časech nebezpečných;
i gsau, kdož doličugj, že sám Spasitel náš zázrak
učinitiodepřel, kdeby bez prospěchu byl ostal.

Ale dj mi někdo: „Ty-li dlistogenstnj takowé
abiskupy samé hyzditi, &takau neprawostj poskwr
ňowati se slnjš ?“ Nikoliw! alebrž za neyweyš cti

hodné gich pokládám, wěda, že gsau duchownj
otcowé naši, &náměstkowé apoštolůw. Neb i Pa

wel biskupstwj wýbornau w'écj nazýwá. Ostatně
čige-li kdo do sebe, coby od biskupa požadowal,
nezrazugi, ano pobjzjm geg, aby moha býti mno
hým ku spasenj, úřad ten na sebe přigal. Gá ale,
křehkosti sobe powčdom, neynižšj staw za neybez—
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pečněgšj pokládám, r02pomjnage se na toho mlá
dence, který se, dle zpráwy Hieronymowy, starci,
gehožto radau se od biskupského úřadu odstrašiti
dal, po smrti zgewil, a djky wzdáwal, doklzídage,
žeby zagisté byl odsauzen, kdyby ono biskupsth
byl na sebe přigal. Táže-li se ale někdo, proč
hned na počátku gsem se neodřekl této okluzké ho
dnosti? I wěz, že po celý ten čas nenagde seu
mne neymenšj stopy dychtiwého o nj se ucházenj,
čehož mi wšickni známj mogi doswědčj; že gsem
se gi ale hned zprwu newyhýbal , stalo se gediné
zwůle staršjch. A wšak gestli že Isaiáš, wolán Ho
spodineln, řjci směl: „Ay po'sli mne:“ gestli že
Jonáš trestu zasloužil, k Niniwetským, kam weleno
mu, odegjti meškage: i ga nepoklzídám si ani za
nečest, ani za poklések, & čjtage, kterak iKáto
druhdy s prázdnau odešel, a kterak i za našeho \ve
ku mnoho králůw & knjžat po rozšjřenj řjše swé
dychtjcjch naděge oklamala: nezdá se mi na zleh—
čenj mě, že se ginému dostala stolice Olomucká.
Zléby owšem bylo, kdyby Morawa namně gedinčm
spoléhala: než gá těšjm & radugi se, že nalezen
zpráwce, kterýby se wydal na to “lnobitné moře,
po němž se lid onen zmjtá, gakož se iPedaretus
radowal, že \vlast geho tři sta giných sebe lepšjch
wychowala; a wolno-li mi swobodně se wygádřiti:
woljm raděgi, aby se potomstwo diwilo, proč se

Bohuslawu nedostalo biskupstwj, nežli proč se mno
hému dostáwá. Zdráw buď.
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Vl.

Wye/towrínj mládeže, zwla'š'tnj pramen nemí—
božnosti nyně'gě'ho wé'ku.

Od

Jeronyma Zeidlera,
doktora & c. k. professor-n.

(Skončenj.)

Zeurubmi wzdělanost & láska k swému předmětu

gest wúbec též tak w'seobecnj, gakož i sprawe—
dliwá wlastnost, které se na každém wychowateli
bez rozdjlu pohledáwá; & w nižaídném oddělenj
literárnjho umčnj nebyli bychom stakowým učite—

lem Spokogeni, pozorugjce na něm prostřede gen
hlawu :! srdce. \V samém toliko nábožensth wi
djmet giný obyčeg, an práwě tu, kde neyche
swědomitosti & opatrnosti potřebj, obého neyméně
lze nagjti. Sgakausi až k wjře nepodobnau leh
kowážnostj odkazuge se cwičenj náboženské ča—

stokráte mladému začátečnjku, genž ledwa z djtěcj
ho wěku sám wystaupzi, & o prawdách nábožen—

ských skoro wj tolik, gako samo djťé, které do
učenj přigjmai. An w každé giné záležitosti na.

neywýtečněgšjho učitele zřetel se obracj, z druhé
strany tak řjkage zaumyslně zapomjná. se na to,
že náboženstwj gest gako střed weškerého žiwo
bytu) a že toliko při (lůwodném náboženském
smýšlenj wšeliké ostatnj uměnj lidstwu blaho při—
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nášj; & gak mile toho se w náboženstwj opomjgj,
1 také wkaždém giném wyučowánj žádaucjho cjle
dosjci možná nenj. \Vůlmc swěřuge se wyučowá
nj náboženské bez dlouhého rozmyslu tomu, kdož
neydřjwe přigde. Ktomu te'ž zpauzj se náramně
nyněgšj duch času proti témuž & wšemu wyučo

wánj, kteréž se státi má duchownjmiř)
Protož, prawda-li, že nábožensth prwnj &

neyswčtěgšj gest č'lowěka péče: znpjrati těž nelze,
že tjm samým i každé w něm wyučowánj , má-li

sprospěchem uděleno býti, neytčžšj předmět gest
zweškerého wychowatelskčho uměnj; & zde budiž
otázka na přjhodném mjstě: kdož giný, leč genom
duchownj může ktomu býti neyzpůsobnčgšj, gešto
zwláštč k tomu byl powolán, wyohowán & wzdě
lán ? Čehož pak se nadjti můžeme, pakli práwč
duchownj odstraněn, & na mjstě geho měně způ

') Co asi geště wyljhuo náš tak nnzwaný welíkočinný wěk?
-———genž owšem w mnohém ohledu až přjliš nmlicherný
se oknzugc. — Giz' na tom gcat, že se i kuěžj vyluču
gj z theologických učitelských stolic, n wcdenj těch,
gcnž od cjrkwe wyslzini býti llmgjy oněm se swěřugm
gen'Z sami žádného vysláni a poswéccnj od cjrkwc ne—
přignli. ])o Marburku měli dwa laici za professory na
kntolicko-theologický ústmv býti powohini; ba gedcn z
nich giž (lí-jwe wc Freyhurku ucil wýklndu na písmo
swaté. . “' pmwdě, ncuj to potěšitedlný úkaz našeho
času , který zagisté našj pozornosti zasluhuge. \ViZ:
Benkerts kirchenhistoriseheu Bemerkcr im Religion:
freuude; Dezember 1831, pag. 532—558; a pak Brownej:
andoxen der Zeit; Vorwort pag. Ill. Frankfurt am
Main 1831.
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sobný. swřtský učitel, mnohdykráte bez ducha a
srdce, se pauštj, který snad sám náboženstwj se
štjtj, a co duchownj o něm hlásagj, bez ostýchzi
nj za podwod wykládá; čehož, prawjm, tu se na—
dřgeme, než toho, což každodennj zkušenost o—
swčdčuge, že oblažugjcj prawdy náboženské ani

rozumem chápány, nobrž gen na neyweyš do pa—
měti wecpány býwagj, srdce wšak naproti tomu
wlažne ostáwá, mladistwau mysl žádný wyššj cit
nepogjmá, a tudjž i také ožiwugjcj moc křesían
ského učenj o spáse docela na zmar přicházj.

Obyčegnč zde namjtagj, žeby welmi těžko
bylo, k takowému wyučowánj náboženskému scho—
pněho nagiti učitele. Že mímjtka ta gen pauze
marná gest wýmluwa, nepotřebj déle dowozowati,
an duchowenstwo zagisté mnohé nábožné, učené
a zkušené muže počjtá, kteřjby wšj wážnosti za
sluhowali. Kdo gich gen nagjti chce, zagisté
nagde. Ale budiž, ačkoliw odpjráme, žeby tak
wýtečný muž skutečně w duchownjm stawu zřjd
ka byl knalezenj, protož sama potřeba káže, že—

by i slabšj rodičemi & ostatnjmi učiteli tjm sil

nčgi podpjrán býti měl, aby od swých wycho
wancú žádné newčjmawosti zakaušeti nemusel, ani
aby geho nedostatečnost před nimi odkrýwala se,
gelikožby se tjmto způsobem newyhnutedlně ono
dobročinné wyučowánj, kterýmžto předce každý
i sprostý & domnčnliwě méně wzdčlaný duchownj

swým důstOgným stawem & učenj neyswětěgšjho
hlásánjm na djtěcj nepokaženau mysl působitimů
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že, docela w niweč uwedlo, & wšelikému dobré

mu, kteréž takowým wyučowánjm zjskáno býti
může, welikzi překážka učinila.

Nesmjmeí: zde geště ničeho mlčenjln pomi.
nauti, že totiž w obyčeg uwedeno gest, wšecko
Wycllowánj mládeže w cizině hledati, & wycho—

watele i wychowatelkyně z cizjch zemj přiwáděti,
gakoby se wšecko dobré dařilo toliko na cizj
půdě, z kteréby wšecko teprw w naši zem přesa—

zeno & mládeži takořka wštěpowzino býti muselo.

\V prawdě se swychowatelstwjm u wyššjch starwů

gako s oděwem nakládá. Ten wychowatel wždy
býwzi neywzáenčgšj a neymilegšj, který zřjzený
gest podlé poslednjho journálu & neynowřgšjllo
kroge.

\Vzdálen g'sem welmi, abych snad cizj wá
žnosti odpjral, ale tázati se smjm předce: Praw
da—litaké, že w cizině wzdčlanost na wyššj stu

peň wystaupila, než w našem středu? A nenj-li
to k swé wlastnj newzdělanosti s hanbau se při—
znáwati; nenj-li to trestu hodné snižowánj 3 ha
něnj wlasti, která w skutku takowé nešetrnosti ne
zasluhuge, kdykoliw mysljme, žebychom se we
wšem neydřjwe k cizincům utjkati museli ? Ne
stáwá-li se častěgi, že neydražL—jklenot celé rodi—

ny, gedinké djte plné rozkošné naděge, člowěku
na cwičenau se dáwá, kterýžto sám gsa planého
ducha & škaredě duše, tentýž neduh, který samé—

ho swjrá, wychowanci swčmu wdechá, & mjsto
coby geg měl wychowati, gen zpotwořj & zkazj.
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Než ale, budiž žeby to málo kdy a zřjdka se při
hodilo: nicméně prawdau přede zůstane, že se

při wolenj oněch z poějtáren předepsaných wy—
chowatelů žádného ohledu nebéře na náboženstwj,
an giž rodičowé mnozj tjm dosti učiniti se domý
šlegj, pakli gen pro náboženské cwičenj zwlášt
njho učitele nagmau. A tak ne zřjdka býwá, že
wychowatel neb wychowatelkyně k cjrkwi se při
znáwagj , ku které dítě nepatřj , gehožto wycllo—
wzinjna se přigjmagj. Byíbychom se w pocti—

wosti i takowých osob důwěřowati směli, že ony
nigakž skutkem proti katolickému náboženstwj na
stáwati nebudau: nicméně předce gisto gest, že
těž ničjm prospěšny nebudau, aby mladistwau mysl
k milowánj téhož nábožensth roznjtili, aneb na/
wyšsj stupeň pozdwihli; & tudjž neučinj-li aspoň
nerownau cestau welikau škodu? —-—Nebol, poně—

wadž se wyučowánj náboženskému toliko dwě a

neb neyche tři hodiny týhodně wykážj , a wy—
chowanec nasledowně ostatnj čas bud' zcela aneb
z wětšj částky w společnosti wychowatele swého
stráwj, proto samo obljbj sobě i geho smýšlenj,
&onu lhostegnost k učenj katolickému & k cjr
kewnjm obřadům, kterau na něm ustawičně spa—

třuge. To nastane tjm gistěgi, gelikož se bez
toho wyučowánj náboženské a s njm náboženstwj
samodjtěti w gakémsi podřjzeném stawu okazuge.
Zde se wšecko několika hodinami, a to někdy
dosti nepořádně odbýwzi. Naproti tomu wšak, an
učitel reysownický, tanečnjk, šermjř každý den
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přigjti musj, & každá nedbanliwost přjsnč se Wy.
čjtá: nemůžeš- djťé gínák sauditi, leč že na nábo..
ženstwj tak mnoho nezáležj, gako na oněch titě.
rách; samo pak se newyhnutedlně wlažné a k
wšeliké nábožnosti ]hostegné stáwá. ij též způ
sobem tagno ho nebude ono ustawičné. přjméi
nepřjmč wzdorowánj proti duchowenstwu. gakéž
giž wšudy nalezzime, &které nic menšjho za aučel

nemá, než wážnost duchownjch snjžiti &gich pů—
sobenj ztenčiti.

Pustil-li giž takowý kaukol kořeny w mysli
djtZ—cj,hlediž gen, kdož ho Opět wypletí můžeš?

Tudjž z gedné strany ona lehkowážnost, kterau
semotam spatřugeme, z druhé pak ona ukrutná

nepokognost swčdomj, ozýwagjcj se w pozdřgšjm
wěku, gižto ničjm a nikdež zastawiti nelze. To
wše rozumj se o mládeži oběho pohlawj. Což
teprw očekáwati můžeme od dcerušky, která w
tomto stawu k dospělosti dozrawši, manželkou a
matkou má se státi? Gak medlé může k lepšjmu
náboženskému wychowánj budaucjch djtek swých
přispjwati, negsauc sama w nábožensth (losti cui
čena ? A powzižjmeJi, že základ celého wycho
wánj wlastně od matky wycházj, aneb aspoň při
rozeným během wycházeti musj, & djtě že se
neyche gj sprawugjc giž na tu giž na ginau
stranu pozděgi se nakloňuge: gak špatnau nadřgj
mohau nám lahoditi budaucj časowé!

Owšem prawda gest, že co se mužského po

hlawj týče, studugjcj negen wgymnasiálnjch &fi
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losolických školách, nýbrž nynj dokonce geště u
wyššjch studijch neustále wyuč'owánj náboženské
ho účastni býwag—j,gešto gim kromě předepsaného
filosofického učenj w náboženstwj zwláštnj kazatel
na universitě wykázán gest. Než, gaký pak uži
tek wydati může ineylep'áj ustanowenj, gak mile
hned wprwnjm zárodku pochybeno, a ginoch ne—

wyhnutedlně potřebnau wážnost a lásku k nábo
ženstwj giž z otcowského přjbytku nepřinášj.
Přestáwá-li domácj wychowánj býti štěpnicj srde—

čné wjry a ochráncem oprawdowé bohomyslnosti,
muže-li negaké nastáwagjcj, ze škol), teprw na
býwané wyučowánj opět wšecko naprawiti, co giž
záhy na zkázu přišlo, & mnolldykráte pohoršliwým
přjkladem rodičůw samých gak w slowu tak w
skutku, aneb aspoň gich náramnau neopatrnostj a
obogetnostj u přjtomnosti djtek každým oka—
mženjm horšjm se stáwá? Necht napotom s ne
wýmluwnau snažnostj umdléwagj i neywýtečnčgšj
učitelowéduchownj, nemohou předce buď nic bud'

málo gen změniti, pokud záhubné působenj do—
máci zničeno, a pramen wšeho zlého u prostřed
každé rodiny zastawen nenj.

Mnohý lginoch nastuPuge akademické studie
giž co oprawdiwé děcko, hned w třináctém aneb
čtrnáctém roce, neschopný gsa skoro maudrého
rozwáženj , a k tomu 2 kořen giž zkažený a ne—
cwičený, bez chuti & náklonnosti ke wšemu, co

se nábožensth týká , a s neuáwistj proti wšem,
ano i proti neywážněgšjm učitelům. Poněwadž
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swým náboženským wyučowánjm chleba sobě do_
bý“ ati nehodlá, protož ono gen powrchnč od ně..
ho přigato býwá, & to tjm spjše, an geho po
wystáupenj z otcowské kázně bugněgi ozýwagjcj
se smyslnosti nemalau uzdu připjná, gakážto ta.
kowému panáčka chutnati nechce, který bez toho
sám sebau wládnauti & nikomu podrobeným ne—
býti, se domnjwá. Každé obmezenj geho náklon.
nosti, každé Spautánj geho samowolnosti, wšeli.
ká od něho se žádagjcj poslušnost, každá podřj
zenost cizjmu rozkazu widj se mu býti ubljženjm
práwu samobytnosti, & rušenjm geho giž dobyté
swobody. Podlé swého zdánj gestit swým pánem,
který sobě sám rozkazovrati & zákony twořiti mů
že; pročby měl tedy geště cizj poručensth při
gjmati, gehožto obtjžných paut nedáwno teprw
se Sprostil ?*)

Protož býwá-li aučasten gemu protiwného
cwičenj náboženského: to giž snechutj & mrzutě
odbýwá, & gen potud, pokudby tak z ohledu ná
boženského wyswědčenj potřebj bylo; aneb, aby
se s námjtkan'li & odwody některé prawdy sezná

mil, kterých si gen proto dobře pamatnge, aby
gich po skončených studijch bez překážky užjwati,

') O tnkmvém mezi mlndjky našimi wehní sc rozmáhagjv
cjm swobodenstwj wiz: Rede des Studicnrektors Mit
tcrmnier zu Asclmffenburg, gehnlten bei der fcicrlichen
Preisevertheilung am 31. August 1831. Benkerts Reli
gious - und Kirchenfreund. 1831. Novemberhcft, pas.
1483 -— 1493.
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aneb dokonce gich pomocj wšecko zgewenj tjm
gistěgi w pochybnost bráti mohl.

T udjž diwu nenj, že také přjprawě bohoslow

ců nastáwagjcjch wšecken zárodek na zmar při.
cházj. Nebot ta gest hlawnj přjčina, že mezi tě—
mi, gesto duchownj staw zwolugjce,sami giž časem
učiteli náboženstwj býti magj, tak zřjdka nábož
nau mysl &lásku k náboženstw', spjše wšak z dru
hé strany častokráte zřegmau odwrácenost, aneb
aspoň náramnau naiezzime lhostegnost! —- Odkud
magj tedy do theologie přigjti dosti způsobnj če
kanci, kterýmžto budaucj powolánj milé awzižné
býti musj, pakli že du'se hned w autlé mládí w kři
wau stranu obracena býwala? -— Nelze tuto mlče—

njm pomjgeti, co pan Oberthiir weimi důwtipně
nawrhuge we swé theologické encyklopedii,"*)kdež
prawj, že wiidském žiwobytu wšecko, gako články
nřgakého řetěze, w neyužšjm se nacházj Spogenj;
kde gedna doba druhau ustanowuge, & přjtomnost
powždy přjsně z minulosti wycházj, gakož i záro
dek spolu budaucnosti w sobě chowá. —-—Nastupuge

tedy ginoch také theologické studie s těmi náklon
nostmi, city, žádostmi & obyčegi, gaké mu giž z
mládíwštjpeny, &postupugjcjm wěkem geště che
\\kořeněny býwaly; nynj hlásj se k stawu, který
Bůh wj z gakých přjčin zwoiiti přinucena se widj;
kgakémuž ale ani dosti málo powolán awychowán,
&tjm méně geště připrawen byl. Gakož mu hned

') Augsburg 1828. i. Band, png. 148.
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w autlém wěku wšecko swaté podezřelé býwalo,
tak Odcizená gest a zůstáwá mysl geho i nynj, a
on nemá srdečněgšj žádosti, leč aby se gen theolo

gický "skolnj běh brzy skončil, a on tak Opět 'skol.
nj prach z obuwi shodil. Z toho přirozeným bě.
hem nasledowati musj, že on sám náboženské wy.
učowánj tak chladně a nechutně podáwati bude,
gako ge sám někdy přigjmal. Gakož tedy wkaž.
dém giném stawu, rownčž tak 111qutheolog'z hned
záhy cwičen, & z mládí giž wzděláwán býti k swé
mu budaucjmu powolánj, má-li takowému ze wšech
stran dostati. Zde gest takowáto časná, hned w
mládí nastáwagjcj, netoliko wědecká, alebrž spjše
mrawno-náboženská přjprawa tjm potřebněgšj, ge—
likož duchownj staw prwnj gest &neydůležitěgšj,
a tudjž i neyobtjžněgšj , který za aučel má wzdě.
láwánj neydůstogněgšjch záležitostj člowěčenstwa,
& na wšecky poměry žiwota neydutkliwčgi působili
musj, k čemuž ke wšemu potřebj gest neobyčegné—

ho sebe samého zapřenj, & náramně mohutnosti

ducha, gakéž w pozděgšjch létech ne tak snadno
dosjci možná. Gak z tohoto ohledu býwzi nespra
wedliwá žaloba, s kterauž mnozj proti duchownjm
wystupugj, gakoby oni sami toliko winni byli ne
dostatkem nábožného smeyslenj; nebot wšjm prá
wem můžeme se ptáti: Odkud powstaly wšecky ty
wady w duchownjm stawu? -——-Owšem nedá se

zapřjti, že z mnohého ohledu prawdu magj wšickni
ti, gesto nyněgšjho času tak hlučný powyk dělagj,
střžngjce sobě na ty , kleřj podlé wýpowřdi pjsma
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swěllo swe'm (: sůl země býti mrzg', (Mat. 5, 13)
gak buď málo wzdělanosti :! náramně neumělosti do
sebe gewj, neboli z druhé strany powinnosti úřadu
swého za Způsobem řemeslnjků, gen gako z robo—

ty, s protiwnau lhostegnostj, aneb swéwolnau čerst
wostj odbýwagj, která gim ani času nepopřege, aby
nábožná konánj swé s onau náležitost &zewnitřnj
wážnostj zřjdili, kterou swatému zaměstknánj zagi—

sté powinni gsau. Mnohým skoro na očjch & lj—

cjch, i na postawč těla gest widěti, gak málo gim
na odbýwánj služeb Božjch záleženo. A co che,
negsau—liduchownj, gesto zapomenauce se stawu
swého, beze wšeho ostýchánj w různé společnosti
wcházegj, obogetných wyraženj se zúčastňugj, ba
inE—kdyna swau ruku hanebné obchody prowozugj,

nehodné zagisté gich důstognosti, &tudjž zřegmě
mysl wčřjcjch, kteréby sobě nakloniti měli, wždy
che od sebe odrážegj? -— Než ale, budiž žeby
semotaln mezi duchownjmi něgaké Spráwy potřebj

bylo, a že to wšecko samo na ugmu býwá samému
náboženstwj : předceby i tato 'skoda nebyla tak we—
liká, gakož gest, kdyby mnozj lidé z nepochopi
tedlné swěwolnosti, aneb z křiwého &nerozwážené

ho horlenj o wšeobecnj dobré, Zpozorugjce někde
na duchownjch takowé wady, sami gich geště ne
zwýšowali &\\šudy neroztrušonali. Obyčegně wšak
hanu, kterauž gednoho duchownjho stjhagj, wzta
hugj we swé slepé horliwosti na celý staw, na geho
důstognost, na celý úřad, ba i na samo učenj
Owšem že přičinliwému & hodnému duehownjmu,
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kterýžto úřad swůg důstogně zastáwá, přjslušnau
wážnost odepřjti nechtj, ale zde owšem ctj w
něm toliko geho osobu, a ne úřad & staw, ku kte—

rému patřj, gakož se nynj obyčegně každý ne po—
dlé swého úřadu, leč genom dle osobnj ceny po.
suzuge. Při tom nepomnj žádný na to, gak ne
wyhnutedlně potřebj gest, aby celý staw a celá

společnost 11wážnosti se měla, gegjžto gednotliwj
audowé na wzdělanost & zlepšenj weškerého lidu
welmi působiti magj, a že nižádná oschenost, ni.
žádná wědecká & mrawnj wzdčlawatedlnost onen
aučinek wynahraditi nemůže, kterýžto učitelowé

náboženstwj w srdcjch lidských zjskati musegj,
nemá—lisice wsecken cit dobrého zmařen, &konečně

cwičenj ctnosti opowrženo býti, srdce pak a wůle
.'naše i při neywýtečněgšj wzdělanosti &bohatstuj

ducha gako auhorem ležeti.
Přjčiny wůbec ochabugjcj wážnosti ducho—

wenstwa & samého náboženstwj ginde kdesi hledá
ny býti musegj. Byloby méně nezdařených du
chownjch, kdyby také lepsz mládeže bylo. Hlawnj
zlé tedy tuto se nacházj, & w erněgšjm čase hle
dati se má. Nechi: se zlepšuge náboženské wycho
wánj mládeže hned domách necht se dobrým
přjkladem w řeči i w skutku předcházj, a tak ná
božněgšj mládež pěstuge; budet také che dobrých
theologůř) & nebude nauze o hodně učitele nábo

') Srowney: Oberthiirs tlicolog. Encyclop. 1. Bund, png.
170 — 173.
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ženstwj & zbožně oschené knčžj, kteřj swaté swa
tě zastáwati budau. Napotom nepřihodj se také,

gakož wýborně napsal pan Hňgelsperger, aby
mladjci wystupugjce z poslucháren theologických
se zářj oscheného rozumu , ale studeného srdce,
i až k new'eře ustydlj hned na začátku swého ú—

řadu sami ducha cjrkwe & křesřanstwj nepozná..

wall, a tjmž způsobem gestliže ne weřegně & z
ohledu na učenj, kteréž rozhlašugj, aspoň Zohle.
du konánj liturgických powinnostj &spráwy dušj,
&z ohledu na swoge žiwobytj se přihlašowali k
odpůrcům Kristowým a geho cjrkwe. A tak sta
ne se rownčž, že duchowenstwo nebude se zanášeti

mnohým neslušným obchodem , ale spjše tjm se
objrati bude, co k geho gedíné sm'éřuge úřadu.
Konečně nepřihodj se také, aby se nepřátelům
cjrkwe katolické od gegjch wlastnjch služebnjků
zbraně do ruky dáwaly, kterýmiby swatyni Ho—
spodinowu dobýwaliř)

Pakliže giž lehkowážná, špatně wychowaná,
na duši & srdci zpustlá mládež, bez wnitřnjho
powolánj & lásky k Bohu, bez náležité přjprawy,
&k tomu geštč toliko z časného ohledu & zisku

brzkého zao atřenj dosti nuceně přes prah theo
logických studij kráčj ; diwu-li, an mnohý nenj,
čjmby dle powolánj swého býti měl? A gakby.
chom si naděgi dělali, že snad za těch několik

') Benkerts Religionsfreund, 1831. Junihcft png. 724.

Canopíapro katol. duchow. VII. 2. 8
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let theologiekého kursu neduh ten zewrub uléčen
bude, gehožto zžjragjcj zárodek giž materským
mlékem Wsat byl, & kterýžto rozšjřiti duch našeho

wěku neustále se snažj. Žeby ale snad nápotomnj,
theologické studie prowodjcj čtenj nábožných spisů
mysl mladých duchownjch zjskalo, a zastaralau
škodu naprawilo; to wše očekáwati bylaby marná
naděge, s kterauby sobě genom krátkozraký laho.
diti mohl.

Ač nedjm o tom, gak těžko nynj z tolika

mnohotwárných spisů nagjti dobrého zrnka, ito
zde podotknauti třeba, gak mládež naše práwě
mrawoučných spisů welmi nemiluge, kteřjžto se
galowě býti widj, a titěrnému wkusu našeho w'e
ku negsau po ljbosti. Tuto odwrácenost giž zprw.
něgšjch let mnohý nastáwagjcj bohoslowec s sebau
přinášj. Nelze též zapřjti, že také weliká škoda w

lepšjm poznáwánj křestanského učenj z onoho na
dutého & těžkého sestawenj wyniká, w gakémžto
sobě nyněgšj i katoličtj spisowatelé libugj. Mnohé
spisy gednagj sice o prawdách našeho nábožensth
s náramnan učenostj, předce ale swá pogednánj
tak nesrozumitedlnau řečj zahrnugj, že i zbčhleg
šjmu za těžko bywá z takowé tkanin. se wywinauti,

a což praweno bylo, gen poněkud do onale pocho
piti. Takowá wýčitka může se zwláště mnohým
pogednánjm w nyněgšjch časopisech učiniti, an
praiwě takowč listy podlé swého wlastnjho záměru
daleko se roznášegj &čjtagj, a proto samo wůbec

pochopitedlné a srozumitedlne' býti mag-j. Necllč
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gsau čtenáři dosti milowni nábožných spisů, nic..
méně takowá nadřečená pogednánj předce gim w
děl;—jmsebe samých zdokonalenj překážeti budau.
Mrzutě pohodj knihau, která gim na mjstě pokladu
wjry křeslanské, toliko hromadu slow wyseypá, kte—
ré sice materským gazykem psané, pro ně dočista

wšak beze smyslu zůstati musegj. A předce řjci
se může: blaze gim, pain nic horšjlio gim se ne.
dostane; nebudau-li gen, na mjstě utwrzenj se a

oschenj u wjře, w nj snad docela w zmatek při
wedeni, aneb od nj odwráceni.

Naproti tomu gsau, kdož náboženstwj tjm ně
gakau zwláštnj službu prokázati se domýšlegjce,
pOgednánj swá řečj plnau obrazů a kwjtků přiodj
wagj a se domnjwagj, že tjmto Způsobem co ney
wýbomčgi srdce lidská swému předmětu zjskati
mollau. Gsaul: mnozj owšem, ge'sto spisy takowč
sobljbenjm čjtagj; než ale s gakým se pak užitkem
takowéčtenj potkati může? Mnoh gen chce býti
powyražen; &kromě toho nic giného w čtenj ne
wyhledáwage, zapomjnzi na hlawnj záměr čteny
každé, kterážto wlastně rozum o prawdě nábožen

stwj důwodně přeswědčiti, & srdce pak k němu lá
skauroznjtiti musj. Náboženstwj křesřanské nebogj
se sice žádné wědecké formy, gelikož také přehog—
nau látku neywznešeněgšjch ponětj do sebe cho
wá; ale bludná myšlenka gestil; wěřiti , gakoby
ono snad k swému schwálenj něgaké uměle setkané
saustawy, wtipně wymyšlených aneb znowa ukowa
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ných slow &formulj, aneb pracně hledané řečnické
ozdoby potřebj mělo.

Gsauc nade wšecko plod nebes, stog'j
n prostřed nás w swrchowané gasnosti, & činj se
ljbezným gediné samo sebau, an z druhé strany gest
plno prostaty &srdečnosti. Žádné náboženstwj ne
může se honositi takowau přednostj, žeby wnitřnj
ho člowěka tak mocně zanjmalo, leč gediné naše
křesí-anské, kteréž netoliko rozumu neyplatněgšjho
přeswědčenj poskytuge, nobrž i srdce Opoguge
neyautlegšjm citem lásky k swému stwořiteli, ge
hožto nám gakožto pramen wšelikého dobra, wšj
swatosti & dokonalosti zgewuge. Gakož prostě &
srdečně: rowněž tak gest wážné a důstogné nábo
ženstwj samo w sobě, a gakožto takowé chce uče
no býti, a čjm Sprostěgšj &nenuceněng mluwau se
pronášj, tjm účinliwěgi &gistěgi pohne i srdcem.
W této prosté, srdečné, ale spolu též wážné řeči,
genž se pro wšecky wůbec, učené ineučené, wy

soké i njzké, básnjky &řečnjky hodj, musegj nau
čenj Ježjšowa giným srozumitedlně podána býti,
nechceme-li cjle náboženského wyučowánj & wzdě
lánj pochybiti, &mysl od wjry &cjrkwe odtrhnauti.

S tjm se nikoliwěk nedowozuge, by se na udělo
wánj náboženských cwičenj, buď psaných buď
ústnjch žádné pilnosti & práce newynakládalo; ni
koliw, gen ono přjliš mnohé gest, gakož wšudy,
tak rowně i zde záhubné :: marné, které sprawedli
wě hany zasluhuge.
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Gnkož ale wady duchowenstwa Wprwnjch ča
sech hledány býti magj: rowněž tak gest izohledu
ostatnjch stawů, u kterých takowé nedostatky tjm
zřegměgi se gewj, an se bez ustánj na Boha a po
winnosti swé nepřipomjnagj, gakož se u duchownj—
llO stáwá, genž za přjčinau stawu swého a geho
powinnostj s náboženstwjm a geho prawdami se
zabýwá, a newyhnutedlně také, ba i bezděčně geho
hlasu a nabjdnutj w mysli swé slyšeti musj. Od—

tud pocházegj také wšecka poblauzenj anedostatky
wčku našeho, kteréžby zagísté tak wolněho prů
chodu nenalezly, kdyby náboženstwj hned záhy
wštjpenobylo do srdce lidského. Čemu se zmlá
di nenaučíš, w stáři nenagdeš. prawj staré přj—
slowj, a nikdež takowé platnosti nemá, gako z o
hledu náboženstwj. Kdož tedy hned w autlém wěku

Boha znáti a geho báti se nenaučil, tomuž w po
zmlť—gšjmčase nelze k poznánj geho přigjti a w

bázni Božj se ustanowiti. Gako čerw z kořene
prožjrá se celým kmenem až do neyautlegšjch wě
twj a l_jstků: tak prodjrzi se wada z nedostatku o—

prawdowě křestanského wychowánj, pmvstáwagjcj
skrze weškerý žiwot člowěka, a do každého stawu
snjm wstaupj, tak že se w celém gednánj geho wi—

ditedlně zgewugjc, přjčinu podáwa k mnohým wý
stupkům, kterýchžto ctnosti miláček bez zármutku
pomnjti nemůže. Zagisté nenastáwá gakási potře
lna tuto uwáděti geště přjkladů, kterých každý sám
dosti sobě powčdom gest, a každodennj zkušenost
geště che (lůwodů k tomu poskytuge.
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Má—lise tedy konečně nenábožnosti wěku na
šeho Oprawdowěpřjtrž učiniti, era pak & bázeň
Boží dogjti prwotnjho práwa, & přebýwati mezi
námi: nebudet zagisté ničehož tak newyhnutedlnč
potřebj, leč s djtkami začátek učiniti, aby hned w
autlém wěku na Boha, nesmrtedlnost &odplatu my
sliti zwykaly, & toho znáti, milowati & bziti se na—

učily, w gehožto gménu gediné wšeliké tělo lidské
Spásy wěčné dosáhnauti může. Bez unawenj &tru
dně pečuge se o pozemské wycwičenj &opatřenj

djtěte; čjm ochotněgi mělibychom cjtiti w sobě tu
powinnost, djtě giž záhy a co neydřjwe wzděláwati
k gebo duchownjmu powolánj, kteréžto maličko tr
wagjcj wezdegšj žiwot přesáhagjc člowčka k oné
wěčnosti sprowázj, na gegjmžto začátku geho ne—
skončený se rozhodne osud. Ani se mi newidj

potřeba o způsobu a mjře wychowánj mnohých
zde šjřiti řeči; dosti na té Wědomosti býti může,
žel; ono náboženské býti musj, & že wychowánj bez
Boha &náboženstwj, wychowánjm, aspoň prozřete—

dlným wychowánjm nazwáno býti nesmj, kteréžto
pro samau péči o tělo, anděla w člowěku pohřešuge,
&tjm působj, že připodobněnj se Bohu ch &che
mizj & lidi od stwořitele odwzidegjc, ge w záhubu
& w salnoswognost zawádj. Pročež budiž bázeň
Božj gediný základ wšelikému wychowúnj; na ni
budiž wšecken zřetel obrácen; neb wšecko dobré,

wšecko požehnánj přicházj s hůry, a začátek wšj
maudrosti gest bázeň Božj, dokládá sama wěčnzi
neomylně prawda.
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VII.

Slowa swaičho pisma: „že Bůh se hněwáf' (;
v i

„ze laska gest,“ sobě na odpor negsau,

Otázka w konkursu uložená,
& zodpowjdaná od

Arnolda Sindeláře,
kněze řádu prcmonstrntského , katechcty na gymnasium

Plzeňském.

Na nesčjslných mjstech swatého szma se negen
řeč o hněwu Božjm uwádj, nobrž i hognost zgew—

ných skutků téhož hněwu gest nalezti. Wšeliký
naproti tomu žiwočich, od zeměplazu nepatrného
až ke tworu neywznešenčgšjmu: „Bůh láska, do
brom gestl“ gednjm hlasem prozp'éwuge. Tot
nebesa nad námi zwěstugj, tot přjroda kol nás o—
hlašuge, tot duch w nás gewj. Ano tohože swa
těho pjsma gediný aučel gest, swrchowané lásce a
milosti Bož'j w spáse swěta, skrz Krista, ponaučiti;
k čemuž obsah Celého zákona gedno směřuge, ga
kož swatý apoštol Pawel k milému Timotheowi
(11.3,15.) dokládá: „Od dětínstwi swatá pisma
znás", kteráž mohau te"naučili k spasenj skrz
wjru, gesto gest w Krísht Ježjší.“

Gak se ale láska s hněwem slučuge? nebot láska
(I-Kor. 13, 5.) se nezpauzj ; a pakli (l. Jan 4,18.)
w lásce (synowské) nenj bázně, ale láska doko—
nalá báseň wyhánj : tedy w lásce (otcowě) ne
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může býti hněwu, ge'sto dokonalá láska hněwu ne.
zná. Pakli Bůh láska gest, k hněwu, lásce dokonce
odporugjcjmu, cllýliti se nemůže; nebol dle slow
králowského Zpěwce (Žalm 101, 28.) a apoštola
(Jak. 1, 17.) bez proměny tentýž powždy zůstáwá.
Gak tedy slowa swatého pjsma o lměwu Božjm a
gehož skutcjch swědčjcj s láskau a milostj se srow.
náwagj?

Zřegmo sice gest, že slowa: hněw, prchliwost,
pomsta Hospodina w swatém pjsmě nazche buď
swatost Božj, neprawost nenáwidjcj, buď sprawedl
nost, hřjch trestagjcj, wyznamenáwagj. ij usroz.
uměnjm se zdá, gakoby giž slauěenj mezi w čele
postawenými slowy dowedeno bylo, pokud swatost
& sprawedlnost k podstatě božské tak, gako láska,
přináležegj; láska tedy tato swatai & sprnwedliwá
že neprawost nenáwiděti atrestati musj, ano tjm sa
mým že se gewj; nebot (Přjsl. 13, 24-) „ká-rá otec
syna, gehož miluge.“ Nicméně ale odporu mezi
slowy oněmi tjm wyhowěno nenj. Na různo totiž
w swatém pjsmě skutkowé Božj se nalezagj, gežto
za aučinky káragjcj lasky tak snadno uwažowati
nelze, gešto che od hněwu praudného plynauti se
zdagj. Záhuba pokolenj lidského potopau swěta
(I. Mogž. 7,) , strašné wyhlazenj patera měst na
pobřezj Jordánském (I. Mogž. 19,), hrozné utonutj
četného egypského pluku (II. Mogž. 14,), wyhro
žowánj a prchliwost hněwu, & pobitj na 3000 mužů
Za geden den (ll. Mogž. 32, ID.), rána na lid weli
ká náramně po prwnjm nasycenj pokrmem masitým
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: nebes popřáným (ll. Mogž. 11, 33.), pohlcenj
dwau set a padesáte mužů od rozšklebeného chřtá

nu země, spogených s odpůrcem Chórem a geho
dwěma společnjkoma (IV. Mogž. 16,) , zachwácenj
množstwj lidu, uštknutého od hadů (IV. Mogž. 21,),
kruté poraženj pětmecjtma tisjc mužů bogowných,
&wywrácenj města a celého pokolenj Benjaminowa

až na šest set dušj wypleněnj (Saudc. 20,), přjsné
obořenj se na Uzu , archu nachylugjcj se od swr
ženjchránjcjho (II. Král. ó,), strašliwápomsta,
za pyšné lidu sečtenj Dawidowo sedmdesáte tisjců
žiwých morem wyhlazeno (Il. Král. Žil-,): tito a po
dohnj skutkowé Božj powrchně uwáženj, zdagj-li
se hlásati lásku swatau a sprawedliwau; nebo—liWj—

ce hnčw a pomstu? Což otcowa láska, káragjcj
syna, ho zabj ? neb dokonce s njm množsth bra—
lřj uchwátj ?

Nadwrženému tedy důwodu, pakli statečný
býti má, wyswětlenj zapotřebj, kteréby přjčjcj se
nesnáze tyto wywrátilo.

Gest zahodno přede wšjm ponawrhnauti, že řeč
o hněwu Božjm & o skutcjch téhož hněwu w starém

zákoně mnohem častěgi, než w nowém se uwádj,
ano že od prwnj knihy Mogžjšowy až k druhé
knize Machabegské strašné aučinky geho poslaup—
ně mjgj , gako sněhy a ledy s temnostj zimnj ku
přjštj gara, gešto zatjm lásce se přjstup otwjrá,
tak že w nowém zákoně gasné & teplé papršky tě—

to lásky wšecko krásně osloiiugj, gedwa že zmjnka
o hněwu pozůstáwá, podobně záři slunce letnjho
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weškerau přjrodu blažjcj, gelikože semotamo w čer.
né lůno hwozdů prorazili nemůže.

Což Bůh za prwnjch časů starého zákona swau

lásku negewil? Tato otázka se sama zodpowj u
wážiwšj m, gak se Bůh chowal kpobožnému Heno—
chowi , k wystřjhagjcjmu se wšeobecné pokaže—

nosti Noé, k wěrnému Abraháma, & k geho synům

&potomkům, ano k weškerému Israeli. Tohoř- to—

lik důwodů, což Stránek swatěho pjsma. Kdo o
dewné této lásce se přeswědčiti chce, wiz po—
psánj , gakowé oprawdu gen Zpěwci , duchem
Páně nadšenému, se podařiti mohlo w tato slowa:
(Isai.43,) „Hle nyni takto prawi Hospodin, two
řitel twůg, o Jákoba, a učinitel twůg, o Israeli!
ZVebogse , neboť wykaupil gsem tě , a powolal
gsem tě' gme'nem twým , (kteréž gest) ]lfůg gsi
iy ! Když púgdeš přes wody , s tebau budu,
palcli přes řeky , nepřikrygj té', půgdeš-lí přes
oheň, neSpáljš se , ani plamen ehyfj se tebe;
nebo g(ž Hospodin , Bůh twůg swatý israelský
gsem Spasitel twůg. Dal gsem za wýplalu za
tebe Egypt, zemi mauřeninskau, a Sába. Pročež
drahým učiněn gsi před očima mýma, a zwe
leben. Milowal gsem tě , dám lidí za tebe, a
národy za žiwot twů 0. Nebogž se, neboť g(í s
tebau gsem. Od wýchodu. přiwedu sjmě' twé,
a od západu shromríždjm tě'. Djm sewe-ru:
Nawratv! a gihu: Nezbraňug ! Přiwed' syny mé
zdaleka , a dcerky mě od končin země.“ . - 
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Proč Bůh, gsa neyswrchowaněgšj & nepromě—
nitedlná láska sám do sebe, a gewiw tuže lásku giž
od počátku swěta slowy i skutky, proč a) mnoho
kraitetakau prjsnostj, hněwu che než lásce podob
nau, lid swůg káral ? a proč &) tatáž přjsnost,
bywši za prwnjch časů hrozněgšj &kárněgšj w au
činkuswém, napotom k lásce se ch &che chýlila,
čjm bljže k časům nowého zákona postaupáno?

Powažugjce Boha za mrawnjho wychowatele
\veškerého člmvěčenstwa, nesmjme zřetel bráti ge—

diné na některé prostředky, kterých za těch neb
oněch časů užjwal, nobrž předně &zwláště na hla—

wnj aučel, &pak na prostředky, gimiž onoho dosjci
se snažil, nahljžeti slušj; z čehož usudek k odpo—
wědčnj na prwnj otázku wyplýwati bude.

Blažená swatost, čili ctnost s přjměřenau bla
ženostj, tot- cjl, gegž Bůh člowěku určil, potřeb
nými opatřiw ho mocnostmi, gichžto wycwičenj &
ušlechtčnj laskawě podporowal. Člowěk ale hře
šiw, negen nestatna učinil sebe a celé potomstwo k
dosaženj onoho cjle, ale i nemilost Božj na weškeré

člowččenstwouwrhl. Tj m ale určenj půwodnj změ
něno nikoliw; nebot mocnosti kleslého tyže pozů
staly, ačkoliw (wlastnj winau) porušené. Nadswr
chowané ale milosrdensth ugawši se bjdného člo
wěčenstwa, spásu geho &obnowenj skrz Krista w

čase přjštjm usmyslilo, &Bůh wychowatelstwj swé

neopustil, nobrž přjprawy k spáse se strany člowě
čenstwapotřebné otcowskau pečliwostj chystati po—
čal, sesjlage muže, kteřjžto wzýwagjce gméno Ho
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epodinowo, swých bratřj cwičiti, a nadegi w pi-j'stj
zasljbeného spasitele zachowati se snažili, gakož
byli: Set, Enos, Henoch, Noé. Nezbednostj ale
lidskau, wzdorugjcj w's—emuponaučenj ducha, alpjcj
gediné na žádostech těla, poznúnj Boha, gakožto
základ wzdělánj, kwapně mjg'elo, a zlost se tjm
takměř rozmohla, že we'skerá zeme(I.Mogž.6,11.)
porušena byla před Hospodinem, a naplněna nepra—
wostj. Nemožné tudy se stalo člowěčenstwa mra.
wnj wychowánj, nemožná tjm ikaždá přjprawa k
usmyslené spáse. Wyhlazenj lidstwa potopau swě.
ta nebyl gediné aučinek sprawedlnosti Božj, ne.
prawost káragjcj, nobrž potřebnost gakási pro po.
tomstwo k mrawnjmu wychowánj a ku přjprawám
k budaqu spáse sweta. Což tedy w strašné této
zkáze lidské neprawosti che nahljžeti, přjsný a
zuřiwý hněw, čili otcowskau lásku, která časný

žiwot neprawého syna nasazuge, by tjm žiwot mno—
hých časný i wěčný uchowán byl.

Ačkoliw Noé prawé poznánj Boha a uctu gemu
přjslu'snau, gakož i nad'egi w spasitele u swých po
tomků zachowati pjlil, ačkoliw strašliwá památka
trestu od podobného pokaženj na čas uwarowala:
opět brzce ono poznánj s bohabognostj mjgeti po—

čalo; nebot člowěk, tělo gsa, co božského, nepo
ChOpiw, po tom dychtěl, co tělesného. Tut Za

slepenost rozumu pOsetllé modlárstwj zplodila, pů—

sobjc sobě bohy, djlo rukau swých, o nichž prorok
prawj, že inagjce usta, nemluw', a oči magjcea "e"
widj (Žalm 113, 4. $.), &náružiwost, nerozdjlnádru—
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žina zaslepenosti, ohyzdnou uctu bohům utwořeným

wynalezla. ij nadřge w spasitele, gediné na
základu wjry w prawého Boha se wznášegjcj, Wy..

wrzicena. Abraham wěrný wywolen, by w geho

potomstwu tato wjra, & gj zasnoubená naděge se
uchowala, ažby člowěčenstwo k onomu stupni wzdě—

lanosti, ku přjštj wykupitele potřebné, dosPělo.
Načež když ohled béřeme, posuzugjce nakládánj
Páně s lidem Israelským, gistě že nižádný skutek

geho za wýraz hnčwu &prchliwosti, nobrž gedno
za potřebnau přjsnost lásky uznáme, celé člowě
čenstwo pěstugjcj ku spáse. Uwažmež 11př. onen
trest, kde (II. Mogž. BŽ,) Hospodin, dle slow sw.

pjsma, w prchliwosti hněwu Mogžjšowi rozkázal,
wyhladiti množsth lidu, tak že meč synů Léwj w
geden den tři tisjce mužů pohltil. Přjsné tot ká—
ránj! Což ale, pakli naprotiw přirownáme prowi—
něnj &následky z něho se prýštjcj, kdyby nezdzirnj

židépřjsného trestu byli ušli? Patrněgšjch důkazů
na swědectwj lásky a ochrany Páně., mocnčgšjch
pohnútek k zachowánj wjry w prawého Boha židům
nikoliw poskytowáno býti nemohlo, gakož u wy
swobozenjz krutých okowů egypské poroby, a zá
zračného zachowánj a wedenj na paušti se stalo —-—

mimo to, nedáwno u gewenj sláwy a moci, gako
wau Bůh gim přikázanj zw'éstowal, strachem ahrů

zau se chwěli, u náramně bázni Mogžjše žádagjce,
by s nimi mluwil, nikoli ale Bůh, by snad nezemře

li, spatřiwše sláwu geho— (tak o geho bytosti pře
Bwedčenibylil) -—-prwnj přikázanj k uwarowánj
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modlárstwj a k zachowánj wjry w Hospodina, ga..
kožto k základu spásy, čelilo -- slyšeli, třesauce se,
hlas Páně w tato slowa: (II. Mogž. 20,) „G(íť
gsem Hospodin, Bůh twůg, kterýž gsem té“wy.
wedl ze zeme"Egypshé : domu služby. Nebudeš
mjti bohů giných přede mnau , neučinjš sobě
rytiny, ani gahého podobenstwj, kteréž gest na
nebi swrchu, ani kteréž gest na zemi dole, (mi
těch wě'cj, které genu u wodách. Nebudeš se
gina hlaněti, ani gich ctjti. G(í gsem IIospodin,
Bůh twůg silný, ho-rliwý, nawš'těwugjcj nepra.
wost otců na synech do třetjho i čtwrtého poho.
lenj těch, htefřjnenáwiděgj mne, a činjcj milo
srdenstwj nad tisíci těmi, hteřjž mne milugi a
ostů'hagj přiházani mých“ — zkusili, widěli,
slyšeli: a ay, po kratičkém čase utwořiwše sobe
boha čtwernohého, obnaženj klaněli mu se, a obě
towali mu, i-kauce: (II. MOgž. SŠ,) „Tito gsau
bohowé twogi Israeli, kteřjž tě wywedli ze země
Egypské !“ Kamžby prominěnj této pošetilosti bylo
wedlo? Nebylaby modloslužbau bludnostem po
hanstwj gednjm rázem cesta prokleštěna? Neby
lyby podpory nadčge w přjštjho wykupitele pod
wráceny ? a přjprawy, od nichž spása swěta zawi
sela, zcela zničeny? -- Což tedy w přjsném poká
ránj nezdárné pošetilosti twrdošjgných urputnjků
che nahljžeti, zuřiwý hněw prchliwosti , nebo-li
lásku otcowu, která potrestala nezbednost spásu
swěta kazjcj, by tjm milosrdenstwj wěčné člowě—

čenstwu bylo uchowáno ? —
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ij způsobem i u wšech ostatnjch káránj lzi
ska nad hněw se dokáže. dewna též tjmto uwa
žowánjm odpowěd' na prwnj swrchu nawrženau
otázku, & pozůstáwai odpowěděnj na druhau.

Bůh, powždy tatáž swrchowaná láska, u swěm

wychowáwánj gen tam, &gen toliko přjsnosti užj
wal, kde a dokud mjrnost k dosaženj cjle dostatečna
nebyla. \Včtšj neb menšj přjsnost záwisela wždy
od wzdělanosti ducha a srdce schowancůw. Odtud

wyplýwzí, proč přjsnost za prwněgšjch časů hroz—

nčgšj,napotom lásce ch &che postaupala. Ne
gen u kail'ánj, ale i u gewenj sebe, swých wlastno
stj &swé wůle se Bůh dle schopnosti awzdčlanosti

řjdil. G—akýto rozde mezi tresty, o nichž knihy
Mogžjšowy, pak knihy Králowské a posléz knihy
Machabegské wyprawugj ! Prwnj zwčstugj strašně-,
množsth lidu zachwacugjcj tresty, gakowě gen ——
a tyto mnohokráte na krátký čas ——aučinkowaly:
potopu na weškeré lidstwo, s nebes oheň na patero
měst, mor na množsth četné, gedowaté hady,
pobitj mečem, pohlcenj od chřtánu země! Láska,
g Bůh národ newdččný k sobě pautati chtěl, od
půrcům gen přjčinau !( odwážliwosti w hřjšjch!
Druhé (králowské knihy) za modlárstwj, hanebnost,
newěru &neprawost též rozličného káránj uwáděgj,
gakož: nepřátely, nemoc, neaurodu, hlad, zagetj,
smrt; tent ale trest mnohem mjrn'égšj u srownánj
s oným w knihách Mogžjšowých, an pokračligjcj
giž wzdělanost tak přjsného nakládánj che nepo
třebowala; nebot: lid lásky schopněgšjm stáwati se
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počjnal. Třetj (knihy Ezdrášowy a Machabegské)
llaZWjCGwyprawugj gen o (lobrotě, milosti a lásce

Páně, o ochraně proti nátiskům nepřátelským, ()
wyswobozenj z rukou gegich, o sesjlenj u wjře &
pronásledowánj, o statném hrdinstw', gjmž duch
\vůdců iwogska nadšen, tak že gen zřjdka 0 hněwu
&trestu zmjnka se činj. Zbořenj swatého města a

chrámu, wzdálenost ml poswátné země, překážky
u wjře & náboženstw', u plněnj zákona namjtaně—
tol gim za (lůtkliwý trest. Též gewenj sebe &swých
wlastnostj Bůh wzdělanosti lidu swého přiměřil.
Gak hrozné gewenj geho na hoře Sinai Mogžjšowi
& lidu (H. Mogž. QD,) w strašliwém hřměnj, blesku

&zemětřesenj—a gak ljbé naprotiw Eliášowi: (Ill.

Král. 19, 11-13.) „Ay, Hospodin šel tudy, (: wjtr
welký (: silný, podwmcugjcj hory, a rozrtížegl
cj skály před Hospodinem, ale nebyl w (omwe'
tru Hospodin ; a po we'ln'uzemětřesenj, ale nebyl
to tom zeměl'řese-nj Hospodin ; a za třesenim
země oheň, ale nebyl w ohni Hospodin; a za
ohněm wánj wě'třjka tiché (: temné —-a : wánj
wět'řjka ticho-temného mluwil Hospodin !“ ——

\V nowém posléz zákoně láska nad neygasněg—
záře se wyslunila, zapudiwší i stjn hněwu &pr

chliwosti. —- Sám do sebe tedy Bůh tatáž swrcho

waná láska, gežto se powždy gewila dle schopnosti
tworů. '\Vstup na nebe, anebo wezmi křjdla záře
gitřnj a zaletiž k neydálšjmu moři, poznáš, že Bůh
láska gest, pohřiž se w dáwnowěkost časů minulých,
poznáš, že Bůh láska byl, wznes se w duchu do hn
(laucjch časů &poznáš, že Bůh láska bude ! —



H. Oznamowatel.

A) Literatura.
1. Patrologie verbunden mit Patristik, bearbeitet

fitr Theologen von F. W. Goldwitzer. !. Bd.
Von fl.bis zum 4. Jahrhunderte. Niirnberg 1834.
Bei Johann Adam Stein.

Známost patristiky gest zagistě gednomu každému
theološ'u welmi důležitá a prospěšná. Z ní učí se
znáti muže, kteříž po spisowateliclt knih nowozá
konnjch o zwelebenj křestanskělio náboženstwj w
prwnjch stoletích neywětšjch zásluh sobě dobyli;
z ni dozwjdá se gak pamětných přiběhů gich ži
wota, tak i spisů gegich, w nichž swé náboženské
mjněnj gsau zaznamenali. Užitek tohoto studium
nebylby owšem walný, kdyby bohoslowec toliko
na paubé gmenovvni známosti swatých Otců a ge
gich spisů přestáwal, gj k wyššimn prospěchu
neužjwage. Než, wědomost patristiky má mu pro—
prawowati cestu k Patrologii, &s učením geg také
Seznámiti,kteréž Olcowé swati w knihách swých
složili. Gak důležitá tato známost gest, padá ge
dnomu každému do očí. Giž z toho důwodu mu
segjnám paměti hodni býti cirkewnj Otcowé, po
něwadž wěku Kristowu &gebo apoštolů tak blízcí
byli. Někteří z nich byli gsau učedlnjci swatých

Casopis pro katol. (lm-bow. VII. 2- 9
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apoštolů, ginj opět byli učedlnjci těch, kteří učení
křeslanské neprostředečně od apoštolů přigali. W
gakém smyslu se oni o náboženských prawdách
pronášegi, W témž se nepochybně i swati apoštolé
pronášeli; wýklad, gakého nám oni podáwagi o
učenj wíry &mrawů, prawdě podobno, za prwnj
ho wěku cjrkwe panugjcj byl. Shledá—li tedy bo
hoslowec pomoci patrologie, že učení swatých otců
s dnešním cjrkewnjm učením dokonale a sauhlasně
se srownáwá, a že žádného článku W katolickém
učení se nenachází, genžby giž za prwnjch stole—
tj křesianstwa aspoň podotčen nebyl, toř owšem
W přeswědčenj geho na wýsost geg musi potwrditi
& wjru geho upewniti.*) A go.-li giž prwé sám do—
statečně upokogen a upewněn, gakau ostražitosti
hágiti bude potom swaté nábožensle! Gak witěz—
ně bude moci bogowati proti těm, genž katolictwí,
gakéhož za našich dnů stáwá, za nálezek střednjho
wěku, za plod powěreč'nosti wyhlašugi, a Wýtwory
swého wlastnjho mozku za Oprawdowé &půwodnj
apoštolské učenj -— za prwo-křes'ťanstwj prowo
láwagi. Nenil tedy pochybnosti, že wědomost pa
trologická nad míru užitečna gest. Než, práwě
toto pole palrologie & patristiky welmi málo se
wzděláwá. Za našich dnů se sice zde i onde něco

Wtom započalo, u př. wydánjm patrologie doktora
Wintra, WMnichowě1814; toto ale dilo nesáhá ani
za druhé stoleti; gešto tradici katolická, gak Gold
Witzer W předmluwě swé prawí, skrze wšecka sto
leti gde. Mimo to gest u WVintra Wěro- a mrawo
učení swatých otců náramně chudo a hubeno. -—

Poněwadž přítomný Spis od Goldwitzera za
aučel si uložil, negen tuto nynj dotčenau prázdnau

') Wiz PWUJ Bw. Polykarpa w přjštjm tí—ctjmswazkuČnaop.
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mezeru wyplniti, nobrži s cirkewnimi učiteli wšech
wěků čtenáře seznámiti: tedy nemůžeme opominau—
ti, bychom tak důležité dilo gednomu každému ka
tolickému duchownimu neporaučeli. Nalezne tuto
každého cjrkewniho otce krátký žiwotOpis, Wynn.
menánj geho spisů, i kde a kým gsau wydány, &
spolu také neyznamenitěgši učení gednoho každého
znich. To gediné lilugeme, že spisowatel na roz—
ličných místech, kde wyčituti měl díla některého
swatého otce, na swau bibliografii se odwoláwá;
geštoby mjstněgi býwalo, kdyby ge zde, kamž Wla
slně patří, byl uwedl; timto obyčegem uWedl se
gen do podezřenj, gakoby odběratele tohoto spisu
také k zgednánj swé bibliografie přinutili obmýšlel.

Přihonský.
2. Wanderungen eines irlžindischen Edelmanns zur

Entdeckung einer Religion. Mit Noten und
Erlauterungen. Aus dem Englischen des T110
mas Moore. Zweiter Ban d. 2teAuflage.
Koln am Rhein bei M. du Mont-Schauberg 1834.
Oznámiwše prwni swazek těchto pautj, ukázali

gsme, kterak tento irský šlechtic wlastnim skau—má—
nim k tomu důležitému přeswědčenj gest přišel, že
to, což nyni papežnictwim nazýwá, w prawdě nic
ginéhonení, než auplná a oprawdowá wjra prw
njch křesianů. Při tom gsme ale také poukázali, že
tento šlechtic pozděgi shledal, kterak tato prawda
dlauho před ním od samých protestantů, bezděčně
&proti wůli gegich zřetedlně wyznána byla. K
doličenjtoho uwodi na začátku tohoto druhého dílu
geště některá swědectwj slowutných anglických
theološů. Tak se doktor Middleton zwláště nu—
cena býti widj k té podiwné wýpowědi, „že cjrkew
w prwnjch stoletích ne) méně čista byla;“ tan přičinau
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zawrhuge také wšecku Wážnost swatých otců, nebo!
tito, prawí, přímo do katolické církwe wedau.

Dobromyslný Ir nemíní Wšak proto předce od
wyhledáwání důwodů pro prawdu protestantstwa
upustili. Nebot peWně domníwá se býti přeswěd—
čen, (str. 11) že se w powaze protestantské církwe
předce geště něco giuého, než co posud shledal,
nalezati musí; &sice něco, z čehožby se wyswětliti
dalo, proč se ona tak dlouho a 11tak Welikého
množstwí křestanů, ačkoliw od mnohých článků pr—
wotní církwe odpadla, předce udržuge. K wy
hledání toho, pokládá za potřebné do Německa se
wyprawiti; nebot zde, gakožto w rodině prote
stantstwa musí se toho neyspíše dopátrati. Což za
myslil, také wykonal. Přirazíw do Hamburka zna
menal negednoho pohoršliwého aučinku protestant——
stwí; mezi ginými onu historii Anny M. Širman
nowé a ctitele gegího Labadie, genž ono zlopo
Wěstné učení wynesl, „že Bůh klamati může i také
chce, a že také giž skutečně několikráte lidi gest
oklamal.“ Po nedlauhém meškání w Hamburce
ubírá se náš pautník do G0tinku, kamž některá
poručení obdržel, &skrze ně s Serntchenbachem,*)
předním professorem w theologii (str. 23) se sezná
mil. Umysl geho, že k protestantstwí přestaupilí
míní, shledá-li učení toto takowé býti, žeby mu
swědomí k geho přigetí radilo, welmi laskawě byl
přígat. Pan professor sám se mu nabídl, že mu
wešken přítomný staw protestantstwí & wýhledy
geho wněmecké říši w známost nwede, a že i we
škeré příběhy mu wyswětlí, za kterýmiž křestanskě
náboženstwí, W těchto posledních 50 létech od sta
rých šsz'nr wyčištěno, této prostočisté &rozumné

') Tak psáno — kdo může, nechat W)s]owj! »—
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podoby nabylo, w kteréž ge nynj neyoscheněgši
protestanti němečtí přigali. VVýklady, které mu
Scrntchenbach w tomto ohledu držj , gsau na str.
25-83, a mohau se práwem za mistrně djlo poklá
dati, gjmž Tomáš MOOre wýtečný dar swůg we
wystawowánj dogjmawém oswědčil. Čtenář, neni-li
předpogat předsudkem, musj zde patrně widěti zá
bludy protestantstwa, wycházegícj z hlawních zá
kladů prwních protestantských reformátorů: „že
totiž náboženstwj w poddanosti rozumu státi musi,
a že saudnost gednoho každého křesl'ana gediným
rozeznawatelem a cesty ukazowatelem gestwe wjře.
Neb ačkoli z počátku toto prawidlo gen na to neb
ono tagemstwi od reformátorů upotřebeno bylo,
postupem wšak času bylo na weškeré křesťanské
učeníwyloženo, &tudy racionalismu we wíře brány
do kořen otewřeny. Že se tu zdrawý &nábožný
smysltohoto Ira na Scrntchenbachowých wýkladech
neln'uběwzdělal, snadno se domysliti. Náboženský
staw, gak geg professor S. W zemjch německých
wypsal, zdál se našemu pautnjku příliš přepiatě
wyljčen, &prawdě nepodoben, protož (str. 84) sobě
umjuil, o prawdíwosti těchto prawdě nepodobných
zpr-„iwsám osobně se přeswědčiti. Wtomto aumy—
slu wydal se nyní na čjta'tnj & rozgimánj knih ra—
cionalístických, &hle, shledal gest skutečně, (95) že
tento wýpis nyněgšjch německých cjrkwj nikoliw
neni přilišný, nobrž téměř geště mdlý a neauplný,
an mu wíce než polowici bezbožnosti, zracionalis
mu pocházegjcjch, byl zamlěel, které se nyní we—
ilegně z kazatedlnic i z učitelských stolic předná—
šegj & rozšiřugi. Toto wšecko pohnulo konečně
našeho irského šlechtice, že we swém prwnjm ná—
boženstwj setrwati uzawřel, &wjře protestantské
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na wždy wýhosl dal (str. 112 . Nyní ubírá se na
zpět do swé Wlasti. Gen několik měsíců zdržuge
se geště W Anglicka, aby se i zde se stawem a hi
storií protestantstwa poněkud seznámil; nikoliw
ale, galioby gen stín něgaké pochybnosti měl o
prawdě swých resultátů, kterých posud nabyl, no,
brž poněwadž sobě uložil, wšezhled čili panorama
protestantstwí připogením příběhů anglické církwe
auplný učinili. Po roce nawrátíl se opět do swé
wlaali, a sice co mnohem lepší a upřímněgší kato..
lík, nežli když : domowa byl wyšel.

Co spisowatel (str. 146) o nepostačiledlnosti
písem swatých co gedíného pramene wíry uwodí,
gest owšem dosli powědomo, geho důwody gsau
nazwíce z gich zatmělosti a mnohosmyslnosti wza
ty; ale i zde umí Moore čtenáře zanímati. Tak 11
př. wyprawuge, že před koncem 16. století 0 slo—
wech: „'llotoí gest tělo mě,“ nic méně než 200
rozličných wýkladů na swětlo wyšlo. Dwadcatero
rozličných wyswětlení wyneslo se tohož času o
zadosti učinění; šestnácte rozdílných mínění panof
walo o hříchu dědičném, a o swátostech roznášelo
se tolikero náhledů, kolikero bylo sektll

On okazuge, gak zpozdile gednagí, kdož tali
důležitau wěc, gako gest Spasení naše, na změníte—
dlném, tak snadnému porušení podrobeném textu
Zakládagí, kde začasté gediná čárka, znamení otáz
ky, kteréž se přehlídnutím opisowatele bud'polo
žilo bud! wypustilo, prwotnýr smysl giž proměňu
ge, a začasté práwě na Opak přewracuge.

Gak mnohem pewněgší gsau naproti tomu zá
klady, na nichž učení katolíků uslaweno gest! An
geště tuto wýpowěd' (str. 154) před oči stawí, za“
wírá ducha plné dílo swé s tanto krásnau apostro
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fuu na kalolickau cirkew: „Sláwa tobě, gediná &
gediné prawá cirkwi! Tys gediná cesta žiwota',
stánek twůg gediná záštita před iimlo zatměním
gazyků. W stjnu swatých tagemstwi twých odpo
čiň sobě nyni duse má; rowně wzdálená gak od
newěrců gegich temnostem se posmjwagjcjch, tak
i od nesmyslných wěřicjch, hlubiny tagemné pro..
hlédnauti nadarmo se pokaušegicjch', obogjm 510
wy swaiého Augustina prawjm: Rozumugte si,
gi'l žásmlš skaumeyie, gá Wěřim; welikost moci
božské widjm, W hlubina ale nepronikám.“

Přihonský.

B) Roz ličnosti,
(Š'/"rkew'nj ;1)')-(íw).-_

Z Říma. Dne 17. prosince 1833 drženo bylo
připrawné shromážděni na wyšetřeni ctnosti &zásluh
clihod.služeb. Bož. Petra Canisia,*)kněze z towaryš
stwa Ježjšowa, k wyhlášenj za swatého, pod wrchnj
spráwau kardinála Pedicini. F.Augustin de la Croix
předložil we gménu swého řádu předměty k témuž
wyšetřowánj. Diario di Roma Nro. 103. obsahuge
obšjrnau o tom zpráwu, podáwagic také při této
příležitosti nápis náhrobní, kterýž Canisiowi w
kollegiálnjm chrámu swatého Mikuláše we Fryburce
položen, pozděgi wšak do iesuitského chrámu pře
nešen byl. Obsahugeř W krátkosti celý žiwotopis
geho, &znj takto : D. 0. M. Venerandus in Christo
P. Petrus Canisius Theologus, Noviomagi natus,
Societalem Jesu terlio a conIirmatione illius anno

') Od kteréhoi mis školnj katechismus pochúzj.
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ingressus, ac sacerdotio insignalus, ob magni simul
et placidi animi precstantiam a Coloniensi ecclesia
ad Carolum V. Imperatorem, al) Othone Cardinali
Augustano ad Concilium Tridentinum, a Carolo V.
Imperatore VVormatiam contra Melanclitonem hee—
reticum, a Pio IV. Pontifice Maxima ad principes
Germania: in lide confirmandos missus, postquam
Romana,in Sicilia: et Germania Academiis docuisset,
diu apud Ferdinandum lmperatorem et passim
summa cum laude verbum Dei przedicasset, Primus
Provincialis Societali eidem in Germania ab ipso
Societatis auctore P. lgnatio datus fuisset, scriptisq
que lidem catholicam egregie illustrasset, auspiciis
Rmi. D. J'oannis Francisci Episcopi Vercellensis
Nuncii Apostolici Frylmrgum sexagenarius venit,
collegii Societatis fundamenta jecit, multa przeclara
documenta detlit, et quasi quiilam Fryburgensium
Patronus ecclesiee per Helvetiam Patriarcha, reli
gionis catholicae sui temporis columna, toto chri
stiano orlue uotissimus, fide, scientia, indefesso
scribendi labore, abstinentia perenni, morum pu
ritate, animi gravitate, Hagrantissimo Dei amore,
multaque sanctitate, clarissimus migravit ad Chri
stum festo S. Thoma: Apostoli anno 1597ectatis 77.“

Z Rus. Ruské listy podáwagi zpráwy 0 no
wě založené akademii pro řjmské katolické ducho
wenstwo We Wilně. Dle základních prawidel za
aučel ustawono gest této akademii wyššj wzděláni
oněch duohownjch, ktei—jk wznešeněgšim úřadům
řjmské katolické cjrkwe W Rusii powyšeni býti
magi. Do této akademie přigjmáni budau neywý
tečněgši z oněch žáků, kteří we VVilensku aneb w
giných řjmsko-katolických biskupských seminářích
kurs theologický skončili , a mezi nimi má 40 ze
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zemských důchodů wychowáwáno býti. Mimo ty
to z fondu wychowáwané žáky mohauf wšak předne
gak do akademie, tak ido obau s ni spogených
učilišt také i ti žáci přigimáni býti, kteřjby za usta—
nowený plat bud' W témž samém ůslawu, anebo z
powolenj kromě něho přebýwati mjuili.

Z Be rljna dne 27. Března. Na králowské
poručenj má we wyzdwiženém klášteře „Rág“ na
zwaném, w Poznaňském kragi W pruském Polsku,
druhý katolický seminář pro kněžstwo založen
býti. Dále nařjdil Geho Milost král, k rozšíření
ústawu pro katolické duchowenstwo: 1) Zwláštni
katolické gymnasium w Třemešné pro 30 theologů.
2) Poznaíiské gymnasium ráčil we dwě třídy roz
děliti, &druhé odděleni pro 60 katolických alumnů
odhodlali. 3) Aliy se akademické studie katolické—
ho duchowenstwa zwelebily, ráčil pro konviktka—
tolických theologů welkowéwodstwí poznaňského
pri wysokých školách “rratislawských 16,500 do—
larů wykázati.

\'V Manšes tru, slawném obchodnim městě
anglickém, položen byl letos, při sběhu náramného
počtu lidi, základní kámen ku wystawenj katoli—
ckého kláštera pro wychowáni 500 chudých panen,
který člyrem geptiškám řehole swatého Františka
Salesiánského swěřen bude. — Znamenitá gest tato
udalost ', kde geště před nedáwnými léty o wyhu
benjweškerého katolictwa se usilowalo : tam se nyní
negenom stawenj katolických kostelů rozmnožuge,
nobrž i kláštery zase se zakládagi ! —

Z K 0 n sta nti n o p ole. Sultán, císařturecký,
dowolil arménským katolíkům na předměstí Galatě
patriarchální kostel sobě wystawěti. Nákladem 2
millionů piastrů po dwauleté práci stogi W Kon—
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stantinopoli nyni ten neykrásněgšj křeslanský chrám
Páně, o lonských wánocich wyswěcený.

Ministrowi třidy náboženstwi W N a u p lii, w
králowstwi řeckém, dodán byl nowě nalezený ru_
kopis sw. ewangelij, který w roce 480. po Kristu
Pánu psán byl. Počjtá tedy znamenitá kniha tato
giž 1354 let.

Charles t o w ns ký katolickýr biskup w se.
wernjAmerice, doktor Engeland, byl od GehoSwa—
tosti Papežské za kardinála zwolen. To gest prwnj
Hyberňan, kterýr této wysoké důstOgnosti došel.

Z P r a h y. Dne 23. Kwětna t. r. držel we welké
síni Karlo—Ferdinandské university swau disputacj
ze wšech tlieologických předmětů důstogný kněz
řehole sw. Benedikta z kláštera swaté Markéty w
Břewnowě, a domáci bibliothekář, pan Ignác Rotter,
který na to 27. t. m. při slawnosti uwedenj nowého
knížete arcibiskupa, neydůstogněgšjho pána, pana
Ondřege Aloysia z hrabat Ankwič-Skarbků 2 Po
slawice, gakožto kancléře university, pod presidium
Geho arcibiskupské knjžecj Milosti theologický
doktorát slawně přigal.

Redaktor časopisu: „Religious —-und Kirchen
freund,“ piše WII. swazku 7mého ročnjho běhu str.
208: „Gistý wážný kněz oznamuge nám 2 Řím a,
že Geho Swatost Papežská Řehoř XVI. tiskem wy
dané spisy WBonně zemřelého professora doktora
Hermesa wyšetřiti nařídili ráčil, a že následkem
toho cjrkewnj censura na ně wydána bude.“ Tato
zpráwa wzbudila welikau pozornost, gelikož se oče
káwá, že ona učená půlka z ohledu zásad Herme—
sianskýcli, která se giž za několik let mezi něme
ckými theology wedla, nálezem neb Wýrokem řím
ské stolice rozhodnuta bude.
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WAušsp ur ku žige patriarcha59tiiubilantů,
P. František Xaver Zacherer, narozen 20110Srpna
1741, nyní tedy giž 93 let stár, který geště každé-_
ho dne w chrámu Páně swatěho Křjže oběť mše
swaté wykonáwá.

Z Pe tr o hr adu. Ukaz od 31. čerwence 1830
zapowjdá duchowenstwu ženichů pod 18tý a newěst
pod 16tý rok oddáwali.

IÚmrtí.
Dne 31.Březnat. r.zatruchlil Sion, premonstrátp

ská kanonie na Str—ahowěwPraze, pro žalostnau ztráe
tu wysoce důstogného opata swe'ho, Benedikta Jana
NepomukaPfeiffera, který celé žiwobyli swé wědám,
náboženstwj a řeholi swé tak obětOWaI, že se s
maudrým Syrachem o něm řjci může, že památka
geho w požehnánj zůstáwá; což slawný průwod
geho, dne 2. Dubna držaný, witězosláwě wice po
dolmý, oswědčowal. — Z přičiny, že pro ČaSOpis
obšjrný žiwotopis obdržeti daufáme, dálšj zprá—
Wu o tomto slowutném muži na přjštj swazky ode
klaídáme.

Zprtíwa 0 dědit:le Swatojrmském.

Ohlášení ůstawu dědictwj sw. Jana Nepomu
ckého k rozšiřowání w lewné ceně dobrých ka—
tolických knih roznitilo a powzbudilo ctihodného
kaplana we Mšené, P. VVáclawa Žitka, že k zwýšeni
peněžitého základu ústawu tohoto, pod názwem:
„Odměna mrawným a pilným djtkám ku wzděláni
&wyraženj“ od něho wydané knihy 500 wýtisků
arcibiskupské konsistoři darem podal. —-Tato 8
archů silná knížka, neydůstogněgšimu panu bisku—
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powi Františkowi Pištěkowi dedikowanú, obsahuge
mrawné přiběhy, písně s osmi rytými melodiemi,
a wtipné biblické hádanky, gsauc ke školním od
platám welice přiměřená.

Dar tento přigala arcibiskupská konsistoř s
Welikau spokogenosti, & schwálila tento šlechetný
aumysl nadřečeného ctihodného kněze we zwláštnjm
mu odeslaném psani.

Redakci časopisu zowe timto wšecky,
kteří si založeni dědicth swatojanského lihugj, by
k prospěchu téhož wlasienského ústawu knjžkutu
w lex-vně ceně 10 kr. odkupowali. Oblihiž sobě
každý w arcidiozcesj skrze swůg důstogný vika
riátnj úřad, a Wenkowštj skrze swé wysoce dů
stogné konsistoře, s přiloženau cenau, kolik by
Wýtisků žádali, nás Zprawiti.

K welikému potěšeni doslécháme, že mnozí z
Welebného duchowenstwa k gednotě wzdělawatelů
tohoto ústawu ipeněžitými pi—jspěwkypřistaupili
hodlagj, gen žeby se dřjwe rádi dowěděli, gak we
likau summau by přispěti měli. —- By ale každému
wolněgi bylo, zanecháwá se (dle ustanowenj za
kladatelowa) štědrosti každého zcela na wůli, gak
Welikým darem ku wzniku této dobré Wěcinapo
máhati chce. Podlé welikosti přispěwku podá se
pak počet wydáwaných knih z uznalosli každému
darem. — Při konci každého roku gména dárců a
welikost přispěwků gich (pakli si to zřetedlně ne
zapowědj,) W časopisu tomto oznámjme.
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Paslýrslcý lisi-,
Ulomucké diozoesj wydaný na rok 1834.

FERDINAND MARIA HRADÍ; CI-IOTEK z CI—IOT

KOYVA& WOGNJNA, z Boží a Stolice Apoštolské

milosti arcibiskup Olomucký, wýwoda , knjže a

králowské kaply České hrabě atd. atd.

Vl'elebným panům arcipryšlům, děkanům, fará
řům, kooPerátorům , gakož i weškerému
duchowenslwu swělskému iřellolnjmu diox—
cesj Olomucké pozdraweni od Boha!

Na konci roku, gehož gsme sBožj milosti nyni
dočkali, s direktářem služby Boží přigměte opět,
synowé neymilegšj! některá napomenutí, kteráž
dáli mně se zugíste' nesieyšíě, wa'm pak, &wěřjcjm,
gešto se námi pasete , geslli ne potřebné,*) owšem
užitečné gest.

Neyprwé djky wzdáwáme Bohu našemu skrze
Ježjše Krista, že u prostřed téměř wlnicich se wša
(ly národních bauřek, nám pod otcowským pano—
wánjm neylaskawěgšjho zeměpána, pokog a štěstí
udělowati posawád nepřestal. PotOm chwálu činí
me Pánu dle možnosti, že apoštolské cestowání,
kteréž gsme tohoto roku po dioecesj naši konali,
nám mnoho potěšeni wzbudilo. Nebot we wšech
mjslech, kdežto znamenalí gsme a za'wdawek Ducha
swatého da'walí w srdce wěřjcjch,**) wšichni w ney

__

') Filip. 3, 1.
") II. Kor. 1, Ti.
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pěkněgším pořádku a s patr—nannábožnostj příslu;
powali k welebné této swátosti, i ačkoliw weliké
odewšad scháZelo se lidu množstwí, nicméně wše
cko slušně a podlé řádu se da'la.*) Milo nám to
obZWIáštěproto, že napomenutj námi giž co sufra
gánem dáwaná i od pastýřů duši i od wěrného
stáda činěna býti gsme poznali. Mimo to neličené
pobožnosti w lidu, a upřímné snažnosti w ducho
wensth postaruiťz' wšeh'kého člowěka dokonalého w
Kristu Jeijšz',**) spatřowati nemohli gsme , aby ra
dosti welikau neplesalo srdce Naše.

Protož bratři neymz'legšja přeža'ďaucj, radostí a
koruna naše,***) pokračugte po cestě, kterau gste
nastaupilí. Pilně se snažugte wyďafz' sebe Samy Bohu
přigemně dělnjky, pru'wě se objragjce se slowem praw
dy.'"“) -— Buďte příkladem wěřicjch, w slowa, w
obcmvdrq' , w lásce, u wjře, w čistotě, a choďte, galcož

chodití máte a ljbz'h' se Bohu.""*) Pamatugte ale
synowé neymilegši! že wšeliká ctnost wneustálém
prospjwánj záleží, tak že, kdo nekráčí ku předu,
kráčí naZpět. Což gestliže týká se wšelikého člo
wěka, tím wíce týká se nás, kterým tak wznešený
aukol uložil Otec nebeský, nás, prawim, kteří po
woláni &ustanoweni gsme ku poswěcenj těch, za
něž sám gednorozený Syn Otce swého w člowěka
Wtěliti se a muky na křjži podstaupili ráčil. Ab)r
tedy milost Boží byla počátkem , láska Boží wnu—
knutjm, wůle Boží prawidlem, přítomnost Božj o

') 1. Kor. 14, 40.
") Kolos. 1, 28.
'") Filíp. 4, 1.
"") 2. Tím. 2, 15.
""') "l. Tes. 4, 1.
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chranau, a sláwa Boží záměrem wšemu, což činí
wěřjcj, to s pomoci Boží způsobili gest úřad náš.
'l'en zastati moci, budiž gediné snaženstwj naše,
budiž radost i sláwa naše.

Aby gste pak w běhu k tak wznešeněmu cili,
pokud dáno gest člowěku, dokonalj a 0er w ničemz
nemagjcenedostatku,*) učinění byli asetrwati mohli,
synowé neymilegšj! My nad modlitbu mocněgšjho
neznáme prostředku. Pročež wám mimo wážné
powolánj wašeho práce modlitbu ustawičnau Opět
&opět poraučjme. Užitečné gest čtení, užitečné
uměni, ale mnohem che pomazánj, a to gen mo
dlitby pokrmem žiwj se. — Chcete nastaupiti ce—
stu spasení? modlete se! Chce'lesetrwati w dobrých
skutcích až do konce?**) modlete se. Neboř modlil
ba, galcož učj swatý Basilius, počjnagjcjm gest prw—
nj základ, prospjwagjcjm wzrůst, dokOnaZýmpewné
Uhurzenj. — Upadnefe-Íí w pokušenj , modlitba uděli
wám wjtězstwj, trpíte—lí sauženj, udělí potěchy, ne—
wite—lísobě rady a pomocí, udělj maudrosti, gestliže
wšeckywěcz', kteréž činiti budete, šiasfně se wám po
wedau, modlitba, aby gste nezpýchali, uděli pro—
středku. Nám pak, kteřj gsme kněžj Boha, geště
giná gest potřeba neunaweným duchem na mo
dlitbách bdjti; neboř postawení gsme w těch wěcech,
kleréž "sau Božj, za lidi, &protož za ně bez ustá
nj modlili se máme. Neymilegšj! slyšte slowa
Naše: Amalech bogowal proti Israelowi, a když po—
zdwíhowal II]ogžjš na hoře rukau swých, přemáhal
Israel—'Pakli maličko opouštěl, přemdhal Arnalech."*)

') Jak. 1, 4.
") Mat. 10, 22.
"') 2. Mag. 17, 8. 11.
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Když oheň s nebe pro reptánj lidu sestaupiw, hu
bil množstwj synů Israelských, _Aaron stage mezi mrt

Synowé neymilegšj! Toto wšecko u fz'guře du'losegím,
*j.**) Co tedy w tom

k naučení gest rozgjmeyte. My aspoň důwěřuge—
me se k Bohu našemu, že 1 hd náš proti duc/tow..

a napsáno gest ?: w)"sfraze naš

nim zlosíem w po:uě1řj***) swjtězj, gestliže čistých
ru7tau*"**) zaň pozdwihowati na modlitbě nepře
staneme. A protož swata't máti cirkew, nechtjc;
aby kněží delšj času prostranstwj bez modlitby
zůstáwali, denně sedmero hodin kanonických k
modlitbě ustanowila. Modlitba tedy wycházegs
wámi z domu, modlitba prowázeg wás po městě,
modlitba putug s wámi, modlitba domů wás uwá
děg, s wámi léhey a wstáwey, a wšecko, což po
“ciiugete, činíte a chcete, budiž počátkem, wůdkynj
& pomocí.

K tomu, synowé neymileg'sj! něco maličko o
swátostech křtu, pokání a manželstwj, co přidáme,
poslyšte, a slowa naše tjm, kterýmž pronášjna
gsau, duchem přigměte. Nebož ne proto, abych wa's
zahanbt'l, píši toto, ale kn pofwrzenj srdcj wašz'ch, w
swatosti před Bohem a Otcem našjm.****) Kterak dů
ležitá gest swátost wstupugjcjch nám , kteřjž wěi-j
me, sami znáte. Skrze nj rodjme se znowa a obno
wenz' býwa'me w duchu swatém, & bywše prwé sy—
nowě llněwu, učinění býwa'me newz'nnz', neposlal-mění,

—) 4. Mog. 16, 48
..) 1, Kor. 10, 11.
m) Efcs. G, 12.
"") ]. Tim. 2, S
.....)1_ „o“ 4, 14_; 1. Tcsal. 3, 13.
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čy'stj, neškodnj a Bohu mz'lj , clčďz'cowé Božj , spoluďě—

dz'cowéJežjše Krz'sfa.*) Z toho, synowé neymilegší!
kterak swatě &wážně swátost tuto udělowati nále—

ží, pozorugte. Sluší-li zachowati čistý chrám Boží,
sluší tím wíce znehowati ony Wěci, kteréž se swá—
tosti k očišíowání lidí ustanowené týkagí. Protož
nemohuwám dosli se naporaučeti, aby křtitedlnice,
nádoby křestné drhnuté &čisté byly &wínek onen,
genžto znamením gest nabyté newinnosti, co neyči
stěgi wždy chowán byl.**) Potom, co při samém udě
lowzíní křtu swatého říkáte neb činíte, staň se s
tukowau wážností, pobožností, slušností, aby ití,
kteří wšemu nerozuměgí, wzdělali se, &gasně sroz—
uměli, gak mnoho natom záleží, wgíti w církew
Boží, &aučastnu býti pokladůw gegích. Pro hog
něgší ale užitek duchowní gedny každé obřady a
ceremonie, gakož napomíná sněm Tridentinský,***)
we školách a u wyučowání křesřanském častěgi
wyswěllugte. ——

A wšak budau snad mnozí domníwati se, že
zimního času 2 ohledu na (]ěíátko posluhowání to
prawenau swátostí spěšněgi odbýwati se může bez
hanny;než mylně to gest, synowé neymilegší! Ne
bot wodu křticí w teplém místě farního domu cho
wati zagisté powoleno gest; a kdyby někdy ne
mluwňá'tku slabšímu od zimy w prawdě žiwota ne—
bezpečenstwí hrozilo, křest w domu farnjm, W za
topené &slušně ktomu připrawené swětnici udělili

') Sněm Trident. 802. V. R. 5.

") O to by we wšcch kosteljch katolického křesianstwn
dbáno býti mělo. Sem il. tam, i We Wětšjcll lllĚSteCll; bába—

gcn ručnjk dost špinnwý k tomu POdíÍWíÍ. Čistý wjnek
přinesti ulož každé duchownj otec zn powinnost. Red.

_ )Snem Trident. Scz. 24. k. 7.
(řitunpinpro katol. duchow. \'H. 2. 10

lt.
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listem přítomným powolugeme. Neyswětěgší Spasi
tel náš, který w swátusti oltářní každého i ney
sprostěgšíbo nemocného na lůžku geho nawštěwuge,
zagisté inemluwně, kterémuž podobná překážka do
kostela gíti zbraňuge, mimo chrám Páně obmyljm
wody skrze slowa iz'wota očz'siz'ti račí. Pročež také,
aby, kde wesnice od kostela wzdálené gsau, w do
tčeném případu křest do dne třetího odložen býti
mohl, tím Spolu babám, kteréž každému drobet
alabšímu dítěti bez nuzné potřeby křest udělugí,
zlé toho užíwání zamezili chtěgíce, powolugeme, a
gim tento náš úmysl oznámiti rozkazugeme.

Připomenauti zde musíme i giný w městech
powstalý zlý obyčeg, šestinedělky po porodu w
domích uwáděti. Ačkoliw způsob ten auwodu ze
zákona Mogžíšowa w církew Kristowu přešel, a w
Kristu Ježíši nenj rozdjht mezi Židem a Řekem, a či
stým wšecko gest čisté,*) nicméně nábožný gest a
welmi chwalitebný. Nebot chwalitebné gest, aby
položnice, ozdrawěwši, prwní swé kroky w dům
Páně obrátila, tam weřegně Bohu za zachowánj
sebe &dítěte swého děkowala, a slib wýslowní u
činila, že dítě, kteréž obmyié a poswěcené“) zpra
mene swatého obdržela, od wšeliké poskwrny
hříchu zachowá; aniž méně chwalitebné gest, že
slib ten od církwe požehnáním gako pečetí se
stwrzuge. Poněwadž ale způsob ten žádá, aby
roditelka do samého kostela přišla, odbude-li se
doma, pěkný swůg smysl potratí : zwláště tenkráte,
když položnice geště nebezpečenstwí žiwota ne
znikla. Pročež úwod šestinedělek w pokogi ge

-) mm. 10, 12.; Tím. 1, 15.
") 1. Kor. n, 11.
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gich zapowidáme, &nechceme, aby budaucně gaká
učiněnabyla wýmjnka; wám ostatně přikazugjce,
aby gste lid o tom w čas potřeby poučili.

Od swátosti wstupugicich ku swátosti Opětpo—
wstáwagjcjch zřetel obrátiwše, pro krátkost toliko
o přjpadech zadržených promluwime, hogněgi o
swátostech wůbec, a o pokání zwláště, gestli nás
Bůh při zdrawi zachowá, ginau dobau mluwiti
obmýšlegjce.

Giž nebuď wás tagno, že gsme sobě rozhřeše
nj mnohých hřichůw gen proto zůstawili, abychom
i wtom ohledu k hogněgšjmu wěřjcjch..spasenj, což
na nás gest, přispěli. Wšak ale marná byla. by
naděge naše, kdyby nám waše snažnost pomocna
nebyla. Kterak tedy ohyzdnj a ukrutni gsau
hřichowěti, giž ztoho wyznatele gich poučte,
že rozhřešiti ge wám ani nedána gest mocnost; &
poněwadž, gakož učí swatý Augustin, daremné gest
pokání, kteréž následugjcj wz'na poskwrňuge, a nic ne—
prospjwagj na'řekowé, gestliže opětugi se hřjclzowe',
aby gste ge ziskali Kristu, &uwedli na cestu spa-—
senj, wšechnu pilnost &práci přičiňte. Nestýskeyte
sobě potiti se, s pláčem napomjnafz',*) s metlau, s lá
skau a s duchem tichosti,**) až owcí blaudjcj ku pastýři
abískupu duši wařich“*) Kristu přiwedete. Pamatug—
te, gaká radost gest w nebesich nad gednjm hřjšnjkem
poka'nj činjcjm;**“)— & že ten, kdožby odwru'líl hřj—
šnjka od bludu cesiy gebo, příkrý/ge množstwj lzřjchůď)
Potom, poněwadž dle swědectwj otců tridentin

') Skut. 20, 31.
") 1. Kor. 4, 21.
"') 1. Pet. 2, 25.
"") Luk. 15, 7.
+) Jak. 5, 20.



324

ských wtěchto případech kromě náhody smrti, co
, l v v ' 'v' l ' l v

se tyka rozhresem, mzadne mom nemate, kdyz se
, v v. o ' 'znate, ze upijmně se pokag), k Nam, bychom was

k rozhřešenj zmocnili, se uchylte. \'Všecku ale při—
čiňte snažnost, aby tagemstwj swátosti se žádným
nebezpečenstwjm se nepotkalo. Protož zasnaubené
při samé gich zkaušce napomeňte, že gsau hřjcho—
wé, kterýchž rozhřešiti nenj we wašj moci, a kdež
toho opatrnost žádá, kterak dobře gest časně se
zpowjdati,wyrozuměti deyte. Kdyby gste pak před
samými ohlášenými oddawky něco takowého na
gednom ze zásnaubených shledali, naděgeme se, že
opatrnost waše wzýwánjm Ducha swatého wokol
nostech zasnaubenců nalezne, coby za příčinu od
loženého sňatku swatebnjho giným udáno býti mo
hlo. A Wšak aby wěc ta gistěgi se zdařila, za—
snaubených w den sňatku manželského nezpowj
deyte ;*) což i sám Tridentinský sněm přikazuge.“)
Co se týče samého manželstwa, giž skrze konsistoř
Naši napomenuli gsme wás, kterak pro gistotu
manželstwa a pro uspokogem swědom) wěi—)c]ch

! v. v \; Í\- !
mnoho na tom zaleZ) , aby we wsech prekazkach
kanonických cjrkewnj hledalo se oswobozenj. To
lik nyni Opět uwádjme, magjce za nepotřebné, wy
čjtati Wám překážky každé zwláště, ano wám z
práw kanonických známy gsau; gedno wšak, totiž
nestegnost wyznánj, mlčenjm pominauti nemůžeme.
VVjte, synowé neymilegšj! že manželstwí mezi ka—
toljky & nekatoljky našjm městským zákonem se

- : _
') ktery nczpůsob sem tam w dobu před samými oddaW

kami sc stáwá; což gen na gíslau hřjšnnu pohotllnont
ukazugc. Real.

") Sněm Trident. Scz. 24. k. 1.
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nezbraňuge. Ale rowně známo bude Wám, což
prawj apoštol, ne wše, co slušj, prospjwa'.*) A za
gisté mnohé zwás naučila zkušenost, kterak záhu
bná pobožnosti a duši spasení gsau smíšená, zwlá
ště u sedlského lidu, manželstwa. Nepéče o rozdil
w náboženstwj, zanedbané wychowánj dítek, swá
ry ustawičné, haněnj katolického náboženstwi, aneb
dokonce odpad/sz'wj sírany katolické gsau přeča
sté následky. Aniž diwno, že není tam swornosti,
kde o samé wíře , bez kteréž nemožné gest ljbz'fi se
Balm, akterá gest wšj sprawedlnosti kořen apočátek,
rozdílné gsau smysly. Dále, manželstwa katoli
ckého ten gest hlawnj základ, aby podlé obrazu
Krista a cjrkwe, geden druhého we swatém wzdě—
lánj wšemožně podporowal. Že pak to se djti
nemůže tam, kdež neúznáwagí se ty samé poswě
cugjcj prostředky, kdož toho newidj? Posledně
galia žalost matce nábožné cjrkwi katolické, ano
synowé gegí, zkterých ona Bohu odpowjdati po—
winnu se uznáwá, u wjře katolické se newycho
wáwagj! —- Gakož tedy starostliwý otec syna od
manželstwa gemu neprospěšného, radau wšemožně
odwodj, a gen tenkráte, když wšecko bez platno
sti bylo , ustaupj; tak i wy, synowé neymilegšj!
měgtese wté, o kteréž mluwjme, zpráwě. Radau
odwozugte, střezte , proste, nebezpečenstwj uka
zugte, gestliže kdo z wašich w takowé manželstwi
Wstupowati mini , obzwlášlě, když ženich nekato—
ljk gest. Neslyšj-li wás, dopus'tte sice, aby k nám
o oswobozenj pi—islaupili,ale snažte se alespoň dj
tek spasenj wychowánjm a bedliwostj swau z ne—
bezpečenstwj wywésti. Bude-li láska k dušjm, za

') !. Kor. 6, 12.
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které Kristus umřel, pohilůtkau práci wašich, spa
není gegich bude odplalau wašj.

To gest, synowé neymilegšj! což gsem wám
dnes říci uminil. Deyž to nebeský Bůh , aby gsm
něgaký žítek ; toho měh',"') w rozmnoženj Božj,“)
]: wzděla'nj těla Krz'stowa.'“) Ostatně nepřestáwňme
klaněli se Otci Pána našeho Ježjše Krista, prosjce,
aby wu'm dal podlé bohatstwj sla'wy swé mocj posil.
něnu býti na wm'třnjm člow'eku,—I-)tak, aby či'njCe
prawdu, w lásce rostli—['Hgste den co den wíce we
wšelikém dobrém skutku. Ale i wy pomáheyte mně
na swých modlitbách za mne k Bohu,-PH) aby mi dal
stolz'cswých přistogjcj maudrost, *) kterážby :. Námi
byla, a s Námi pracowala. Tak dá Bůh, že, což
gest ljbého před njm, učinjme.") — Milost Pa'na na
šeho Ježjše Krista budiž, se všemi wa'mí.'“) Tim po—
žehnání swé arcibiskupské wám stále udělugeme.

Dali gsme w Olomauci w residenci
Naši arcibiskupské ten den před
narozením Páně, roku 1833.

') Řjm. 1, 13.
") Kolos. 2, 19.
"') Efez. 4, 12.
%) Tami. 3, 16.
++) Tami. 4, 15.
+++)ij. 15, 30.
') Maud. 9, 4.
") 1. Jan. 3, 22.
"') 2. Tes. 3, 18.
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Předplacenj

„&wýbor přjležitných kázanj Františka \Vambery,
býualého faráře Zbislawského, biskupského notáře
& zpráwce biskupského vikariátu Kutnohorského,
k tisku podaný od Jana Trnky, kněze cjrkewnjho

w Králowé Hradci.

WVlastnaše zagisté každého času chowá wlů
ně swém negednoho duchownjho zpráwce, genž s
wýbornými dary ducha také prawau apoštolskau
horliwost sgednocuge, a gehož práce gak na ka—
zaledlně taki we škole wšj zásluhau za wzor wy—
staweny býti molmu. Než obyčegně se při těchto
oschených mužích takowá pokora a skromnost
spatřuge, že gen wtichosti —gako wčeličky — na
winici Páně pracugi, a kromě swé osady a někte
rých okolnich kněžj a bližšjch předstawených zcela
neznámí býwagj; tim se nezřídka stáwá, že tak
mnohé plody kazatelské ikatecheticke' Wýmluw—
nosu zároweň s těmito muži umíragi a na zmar
přicházegi; nebot se za žiwa nižádnými důwody
pohnauti nedali , by práce swé u weřegnau zná
most uwedli. Gak prospěšno by bylo, kdyby bud'—
to známi duchownj anebo předstaweni okrsku,
gimž schopnosti a zásluhy podřízeného kněžstWa
powědomy gsau, po smrti takowých učených pa
stýřů w gich písemné pozůstalé práce bedliwost
swau obraceli, ge náležitě prohlédali, a pakliby
co z nich za užitečné a hodné tisku uznali, buďto
samiwydánj těchto spisů obstarali, aneb k redakci
tohoto časopisu aneb některému knihtlačitelstwj k
Wydánj zaslali. Gak mnohá, snad i klassická prá
ce bylahy timto obyčegem od zkázy zachowána,
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a zásluhy spisowatele k prospěchu náboženstwii
literatury bylyby tudy zwěčněny. Kdo z nás by
nežádal, by byly duchownj i-ei-islowutne'ho někdy
kazatele w hlawnjm chrámu Páně Teynském, p.
Rokosa, anebo katechetické práce páně scholastika
metropolitského Lenharda &giných, k tisku podá
ny a zachowz'my byly? Zdali pozůstan přátelé a—
nebo dědicowé, co lidé i co křestane', wděčnoslj
zawázáni negsau, wšemožně o to se postarali, by
přičinění zemřelého přítele nebo dobrodince také
geště po smrti užitek přinášelo?

Za tauto přičinau s mnohými djkami přigala
redakci tohoto časopisu swrchu oznámenau sbjrku
kazatelských, na:,chc přjlciz'tnýc/z swatořečj po ze—
Snulém p. Františkowi Wanzbcmwí, k wydánj tiskem
gi obětowanau. Welebný p. Jan Trnka., býwalý
kaplan nebožtíkůw, nyni w Králowé Hradci bytem,
ugal se těchto řeči, a gsa o gich důkladnosti pře
swědčen, čistě sepsané k tisku přistrogil. Timto
ušlechtilým skutkem zagisté gak sobě tak i zemře
lému předstawenému swému krásný památnjk gest
wzdělal. Byltě tento wlastenec co ducliownj řeč
njk široko rozhlášen, a tudy ke wšem znamenitěg—
šjm slawnostem i pohřbům ku kázani dožadowán.
Odtud powstala na Wětšjm djle tato sbirka; ostat
ně z kázani gelio doma držených genom některá
se zde nacházegi, nebot mjwal obyčeg gen obšír—
nýcll synoptických rozwrhů s úwody spisowati a
dle nich kázati. VV. P. Trnkowi přináležj ta dru—
há zásluha, že mnoho rozdělanýcli kázanj dodělal,
mnohých rozwrliů zcela wypracowal.

Ačkoli VVamberanikdý nezameyšlel práce swé
do weřegnosti pustiti, a tudy posledni ruky na gicll
ohlazenj nepřičinil, wynikagj nicméně zpráwno—
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sti slohu nad mnohé tiskem wyšlé, a od spisowate
]ů wybraušené. Znaltě tento duchownj řečnjk pra
widla gak krasořečnictwi tak i duchowni homileti
ky, zatěchto zde naskrze šetřjno. Co se pak před—
mětů dotýče, wywolil při každé příležitosti ne'y
užitečněgšj praktické stránky , kteréž mistrnau
uměloslj welmi gasně a důwtipně smyslům, obraz
nosti, rozumu i srdci bljže přiwedl, aby, gak Če
chowé řikagi, W prawém smyslu posluchače roze
hral. ——Rečiw této sbjrce obsažené nemagi owšem
wšecky stegné ceny do sebe; panuge't' wšak we
wšech ušlechtilá prostonárodnost, žiwost a srdeč
nost, tak že gedenkaždý čtenář přjgemně překwa
pen býwá způsobem zcela půwodnjm u wystawenj
pogednáwaného předmětu. Mluwa gest naskrz 0
zdolmá, čistá &důstogná, &může aspoň w některých
práwem klassickau slauti, & za příklad kazatelské
řečí slaužiti.

Ginák se také od tak wzdělaného wlastence
a horliwého Čecha nedá očekáwati. Neboř Wam

bera se téměř za celý wěk swůg w tichosti českan
literaturau zaměstnáwal, a w slowanských nářečích
od slcwutného Dobrowského wyučen byl, s njmž
to až do smrti písemně ohcowal. Tento tak wy—
soce \Vamberu wážil, že geg po smrti p. profess.
Pelcla k spolužádánj české stolice na universitě
pražské , a pozděgi geště gednau k žádání české
stolice widenské mocně nabjzel a podporowati geg
slibowal. Wambera wšak, dilem že welmi mírně
0_SWýchschopnostech smeyšlel, djlem pak, že se
glž do praci duchownjch zamilowal, nemohl žádnau
měrau k tomu pohnut býti, ačkoliw až do smrti
welmi skrowné žiwnosti požjwal. Proto Wšak co
horliwý Čech, kdekoliw duchownj spráwu Wedl,
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nikde neobmeškal k řeči a [: wlasti české lásku
wštěpowati. Ontě prwnim byl, genž gako kaplan
Heřmanoměstecký giž roku 1818, pročež neyprwé
w Čechách čtenárskau společnost a knihownu zalo
žil, &audům gegim zwláštni prawidla sepsal, kte
ráž se až posud w mnohých rukau chowagi, ao
geho důwtipnosti ihorliwosti swědčj. Tiskem ne
wyšlo nic znamenitého z geho pera, kromě kázanj
při infullacj p. Ferd. Hausy, arciděkana Kutno
horského, kteréž geště bezděky k osprawedlněni z
křiwého nářku wydal, a některé drobnůstky od
přátel začasté bez geho Wědomj tiskem wyšly.
Není tedy pochybnosti, že se mnohým wlastencům
redakci zawděči, když tyto, zagisté newšednj práce
tak zaslaužilého Čecha w známost uwede, a gméno
geho ze zapomenutí wytrhne. Ostatně se zawa
zuge gak o zpráwnost textu tak i zewnitřni ozdo
bu slušně se postarati, naděgic se tim hogněgšjho
počtu předplatitelů , gešto čistý wýnos, dohrotz'wostj
u-elebného pana Trnky, skladu naše/to časopisu da
rowa'n gest, kterau štědrostj, a , čeho se důwěřuge
me, mnohočetným počtem předplatitelů, peněžitá
zásoba časopisu tak se sesjlj, že list náš w té autlo
sti, gak letos wycházj, a wswě mírné ceně na wždy
se udržeti bude moci. Cena obau swazlšů, wáza
ných & ořjznutých, bude 1 zl. 20 kr. na stříbře.

Předplacenj se přigimá na Wšech místech, kde
se na tento náš časopis předplácj, a lhůta předpla
cenj trwá až do posledniho prosince b.r.

Gako na okázku stůg zde následugicj nakwap
pracowané kázani pohřební.



331

Ř e as,

držená při pohřbu Jana Mú'llera,") čestného děkana
Žehunskěho, od Františka ÍVambery, téhož. času faráře

w Koma'rowícjch, dne 13. Srpna 1816.

Lépe gest, gjti do domu pláče, nežli do domu hodowzinj;
nebot W onom připomjná se konec Wšcch lidj, & žiwý
myslj, co potomné bude.

Salom. we uwe'm Kazat. 7, 3.

Scházeti se u swých šlastných přátel k newin
nému hodowání není hřjchem; ale wstupowati do
příbytkůw, kde se tesknost, smutek a nářek usadili,
gestiř prawá ctnost, ku které nás giž to pauhé při—
rozené spolucitěnj naše Wésti má, a kterau nám i
pismo swaté za obzwláštni powinnost ukládá; na—
řizuge't' Jes. Sir. 7, 38. Neopauštěg plačjcj těšz'tí, a
choď s kwjljcjmi. Šalomaun pak wšem těm, kteří

') Co zde řečnjk gakožto wraucj přjtel zesnulého pastýře
k geho pochwnle pruwj, nenj nic ncpmwdiwéllo ani
přcpintého. Byltě Míiller Wpl'íIthě ušlechtilý, horliwý
& oswicený kněz, \výbornými dary ducha nadaný, :!
ncgcn swóho rodu , nobrž i kněžstwn. prawau ozdobou
Gcho mjrmi, lahodnú & apolu přjmá pownhn naklonila
mu každé srdce , guk předstawcných tak i podřjzených.
Pro tyto spanilé wlnstnosti wúžil si ho zvláště tehdcgšj
biskup Králowé - Hradecký, Maria Tlmddwua hrabě z
Trautmannsdorfu, gemuž Wdckreté, gimž Míillcra br
zy po nastoupcnj fary děkanským titulem poctil, toto
swéclectwj wydnl : Oh prmclarns animi tui dotcs, sin
gulnrcm in cura animarum zclum, et níl'abílem in con—
versnndo modum , signum uliquod benevolentia: Nostra:
tibí cxhibcre culaíentcs, tibi títnlum Decani cum privi
legío dcportandi air. (lictum Canonícum lmrum serie
ttonfcrimun cto. 16.Nov.1809. NebožtjkcmPuclunaycrcm
roznjcen byl Můllcr co nlumnus láskou !( řeči :! literal
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se rádi w ta mista ubiragj, orlkadž žalost a neywj
ce žalost nad zemřelými zawznjwá, weliký užitek
&sice nabytí neypotřebněgši maudrosti žiwota po..
gišluge; že totižto w takowé příležitosti auplnau
marnost tohoto swěla poznagj, sami nad sebau se
pozaslawj, a w tom, co brzce pro ně nastane, wá
žně přemítati počnau, řka: Lépe fest gjfí do domu
pláče, nežli do domu hodowánj; neboř w onom připo
mjnd se konec wšech MU, a žz'wý myslj, co potomně
bude.

řálelé! dnes gest celá osada waše, dnes gest
duehownj zdegšj přjbytek onen dům pláče. Zali
biloř se neywyššjmu Hospodinu powolati k sobě
pOmazaného a wěrného služebníka swého, wašeho
welebne'ho pastýře duchownjho , aby geg z dalšího
klopotowánj pozemského wytrhl, a k zasljbenému
požjwánj neskončených odměn uwedl. Tul sobě

tui'c české, s njž se lnorliwě po celý wěk swůg w ticho
sti objral. ij také , gso gil z přirozenj nad mjru
wýmluwný, tak welico w duchownjm řečnicth prospěl,
že geho kazatelské prace, zwlaiště w létech pozdégšjch
klassickými elnuti mohly. Složil také pro swnu osadu
rozličné přjleíitnč pjsnč, 7. nichž se ale toliko gednn ke
cti & chwaile swatóho Jana Nepomuckého tiskem zneho
waln, a posud w Bydžowském krogi zde a onde se zpj
wá, s začátkem: „Krása našj čcskc' wlasti.“ Zamo)
šlel také i epickou báseň: „LukonOWu Fnrsnlu“ do čc
štiny přeložiti, když ale několik knih do přjmvučných
hexametrů byl uwedl , dostalo se mu několik zkoušek
W časomjře složených do rukou; uznnw z toho přednost
této nowé prosodie , umjnil přeloženj swé časonlčl'ne
přctwořiti; však u prostřed této práce přikwnpíln na
něg nemoc ——wrlmutj krwe — w které-Z po třjlctém
trápenj žiwot swůg dokonal !
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příbuzní, přátelé &owčičky geho bědugi, že ho zde
che mezi nimi není, a s hořkými slzami tělo geho
odewzdáwagice zemi, bolestně se stím duchownjm
otcem swým rozželmáwagi. I mám za to, wy přes—
polnj! že gste sem nepřišli gen pro tento truchlí—
wý pohřeb; nýbrž aby gste na tom Wšeobecném
smutku autrpný podil, &nad tímto zemřelým pro
sebe mnohoplntné poučeni wzalí. K obému pak i
ku pláči i k moudrosti dostatečných pohnútek zde
nalezáte. Popatřle gen na oči těch kwjljcjch, kte
rak okrwawěná srdce Wám wyzrazugj, &nenj wám
ani potřebj SiraChOWa připomenutí, aby gste se
přičínili,laskawě gich potěšowati; popatřte gen na
tuto rakew, w njž mrtwola tak milowaného muže
složena gest, & s ustrnutjm slyšeli budete slowo
Salomaunowo : Takowa' podoba zubrzce bude podoba
twd!

Tážete se, gakby gste neysnadněgi těmto za
rmauceným útěchy dáti mohli? I newjm aučinněg
šjho prostředku pro toto prwni & neybolestněgši
okamženj gegich, nežli aby gste s nimi zároweň
plnkali. VViďle, wy nařjkagjcj ubožátka! že wám
to neywjoe ulehčení působj, když se i giné twáře
stegnými slzami poljwagi, a žeby gste za nepřítele
měli člowěka toho, kterýby wám lkánj waše za
zlé pokládal. Wždyř wám ani Kristus požalostěnj
slušného nezakazuge, a nemaudrý by byl, kdoby
nawás žádal, aby gste tak welikau ztrátu snad lho
stegně zahrabáwali.

Pročež poplač sobě genom, ty ztrápený Otče,
nad tělem syna swého! Wždyi gest byl krew twá!
On gest ten, kterémuž gsi při geho narozeni Wše
ho štěstj od Boha žádal, kteréhos poprwé na lokte
wezma,kustům a k srdci gakožto neydražšjpoklad
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tiskl; který na twém klíně pohráwage od tebe ney
prwněgšj ponaučenj přigjmal; který tě swým šle
chetným chowánjm od kolébky až k hrobu swému
potěšowal; který ti swého prwnjho kněžského po
žehnáni udělil; wždyl gest to ten synáček twůg,
w němžs gedinau radost swau pokládal, na němžs
podporu swého schátralého wěkn geště déle očeká
Wal, a genž tobě oči zatlačiti & tebe k hrobu do—
prowoditi měl. Zatím pak ty geg, ubohý starečku!
do toho tmawého podzemního lůžka ukládati mu—
síš! I poplač si, poplač nad tělem geho; nebol
nepokládal Spasitel twůg za zlé oné Naimské wdo
wě, že nad gediným swým zemřelým synem hoře
kowala; ale nedey duchu swěmu docela klesnauli
w té žalosti Sprawedliwě; nobrž pamětliw a wě
dom sobě bud', že gakož wšeoko, tak i tato smrt,
z wůle swrchowaného Otce pošla, & ta wůle geho
že wždycky, gakž gsi gistě mnohokráte giž za
swého žiwota zkusil, dobrá & lidstwu prospěšná
gest. Pokloniž tedy swých šedin před nezpytate
dlným řjzenjm Páně.

Wy přjbuznj, genžto gste w pokrewnosti stáli
s timto W Hospodina odpočjwagjcjrn miláčkem
swým, nelitugte slz , které Wám nad skonánim ge
ho tekau', nebot, gestliže ne i spolu dobrodinec,
zagisté ozdoba rodiny wašj byl. Sami gste toho
swědkowé býwali, kterak si geg i mnohé wzneše
né osoby wšjmali, kterak si geg wšickni předsta—
wenj geho wážili, &kterak geg negen weškerě du
chowenstwo, nobrž i každý řádný člowěk wucti
wosti měl. Skrze něho iwy gste wyššj pocty do
cháziwali; nynj pak smrti geho, gestli ne pomoc
(nebot se mi tjm šlechetné srdce geho nikdý ne—
pochlubilo) aspoň weliká částka cti, a na čemž
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neyche záleží, prawé příbuzenské lásky zhasla.
Kroptež tedy, kropte rakew geho slzami, gakož
Martha a Maria nad hrobem bratra swého činily.
Owšenů wám nemohu (achl kyž bych mohl!) za
sljbiti, že wám geg Kristus, gakož se oněm sestrám
stalo, na waše úpěnj wzkřjsj &wrátj; ale tjm mjr
něte zkormaucenost swau, že nyni ten příbuzný
wáš mnohem wyššj důstognosti, nežli swět dáli
může, přigal a wás iw oněch wýsostech osloňo
wati taužj.

Gnkož pak Ježiš (Jan 11, 35.) duchem zastonal,
se zkormautil a zaplakal nad smrti swého přjtele
Lazara, tak i wy duše dobré, které gste tohoto giž
oslaweného muže wraucim a upřímným srdcem mi
lowali, kteří gste se s geho smeyšlenjm srownáwali,
geho společnosti s chuti hledali a užjwali, w geho
obgjmánj okřjwali, nad geho churawosti truchlili,
gemu spomoci žádali & zesnutjm geho uleknuti
byli, nestyďte se mu u weřegnosli posledni důkaz
čistého přátelsth slzami dáti. Ach bratře! wele—
lmý bratře můg! dnes se giž nepohybuge srdce twě
přimém příchodu? giž mi nepodáš wíce swé přá—
telské ruky? giž nebudu widěti w oku twém te'
zřjdkěpřiwětiwosti? giž se neotewrau usta twá k
utěšenému rozmlauwáni o Bohu a přirozenosti se
mnau? O! žet ti tak časně napsána byla twá po—
sledni hodinka na nebesích! Toho gsem se nena
dál, že tak brzy opět do twěho příbytku, že k
twému pohřbu tak brz;r přigiti budu museli. Ale
tim se gediné kogim se wše'mi přáter twými, že
tam před trůnem swrchowaného Pána, kamž po
krátké cliwjli za tebau woláni budeme, mnohem
tužšjho přátelstwj zažigeme , a w odkrytěgšjch
prawdách božských kochati se budeme. Wy pak
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owčičky tohoto 'zesnulého pastýře wašeho, gistě'f
gste geg wšickni milowali; nebo? kdokoliw geg
poznal, celým srdcem oddán mu býti musel. A
kdož geg wíce znáti měl, nežli wy? akdo mu wíce
oddán býti, nežli wy? Neboť péče o waše dobré,
0 waše spasení byla negen powinnowanau ale i za..
milowanau gedinau myšlénkau geho. On neunaweně
pracowal, aby ducha swěho wždy wíce w uměních
zdokonalil, & wám tudy čisté učení prospěšněgi
přednášeti mohl, a smím říci, že na něm splněna
byla slowa proroka Malachiáše 2, 7.: iiowé kněze
ostří/lati budau uměnj , a zákona hledali budou :, ust
geho, nebo andel I'Iospodz'na zásiupůw gest. Swé prá
ce duchowní swědomitě konal; wám s chutí, ano
i tenkrále, když se wás waši wlastní přináležegící
štítili, dnem gak nocí posluhowal; pečliwě chybu
gících napomínal, na zatwrzélé až k pohnutí ge—
gich dotíral, a wšecky, staré i dítky, k wezdegšímu
iwěčnému štěstí přiwésti usílowal, ano giž chura
wý gsa, od horliwosti swé neopustil. A na čem
neywíce záleží, & co spolu neytěžší gest, negen
slowem ale i skutkem wás poučowati neywýše se
snažil; tak že žiwot geho bez auhony, & kromě
snad některých, mněnepowědomých křehkostí, be
ze wšech pohoršení dáwagících neprawostí před oči
ma wašíma se stkwěl. I nepochybugi, že wám ten
wáš tak přičinliwý otec duchowní welice milý byl;
aspoň mi sám s gakausi sladkau spokogeností gi
stil, že ho milugete. Tak též ,i wy co owčičky
dobré želte odchodu geho; neboř židé, kteříseAa—
ronowi, swému neywyššjmu knězi, zprotiwowalí,
žalostili předce nad smrtí geho, gakž píše 4. kn.
Mogž.: IVšecl—omnožsle, wídauce, že umřel Aaron,
plakala nad njm za třidceíi dnj po wšech čeledech
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„vých. Plačtež iwy, plačte p'rawim; nebo? waše
slzy gsau gediná a poslední odplata za práce geho;
ale nermulte se pro budaucnost; nebot gak dlauho
cjrkewKristowa ostogj, i wy wždycky swé pastý
iie míti budete.

I poplačte sobě wšickni, kteří gste toho doko—
nalého muže znali, nad tělem geho; ano iwy,
kterým ani po powěsti powědom nebyl, gakž wás
sw. Pawel k Rim. 12, 15. napomjná: Plačte s pla—
čjcjmí! a 'gakž Sirach žádá: Neapaušt'egte těšíti
166/thklvjlejch.

Pjše wšak swatý Augustin (serinone 120), kde
sobě ta slowa Šalomaunowa: „Lépe gest gjti do
domu pláče, nežli do domu hodowánj; nebo? W
onom připomíná se konec wšech lidi, a žiwý my—
slj, co potomně bude,“ na mysl uwádj, že mnozí
připohřbu prawj: „Hled'te, ubohý! tak hodný
byl, geště před málo dny chodil, s njm gsem mlu
wil, a nyní giž na marách leží. Nic, ba nic giného
nenj člowěk, nežli pára. a dýml“ sotwa pak že
mrtwého pochowagj, a oči otrau, giž opět zapo—
mněli, co člowěk gest, a hlawu i srdce naplněné
magi samau marnosti swětskau. Abychom paki
my takowými zpozdilými nebyli, budiž nám tento
WPánu odpočjwagjci kněz, který tak mnoho a rád
za žiwa učil, i nyní we swé smrti prawdomluw
ným učitelem! A co mnite, gakéby bylo as, kdy—
by mohl, nyněgšj promluwenj geho? Zagisté toto:
Wiz každý z wás, že co gá gsem, i wy budete,
totiž umrloi ; pročež nemeškeyte se přiliš se swě
lem, a hotowte se k saudné stolici, před kterau
wás s radosti očekáwám. Na mně připomjneyte
sobě konec wšech lidi, a žiwj gsauce pomeyšlegte
na to, co polomně budeý

Cilšnpín pro katol. duchow. VII.. 2. 11
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Nepogalaby hrůza kosti waše, kdyby wám
takowý hlas z této rakwe k uším dorážel? A zdaž
gest která prawda neomylněgší? Saudili gste před
churawostí tohoto, že tak brzce swadne? Neumí
ragí děti? Gste ugištěni, že na wás nehlodá giž
smrt? Znáte wšecky případnosti, které wám náhlé
rozlaučení přiwedau? Kdo zwás rána, kdo tého
dne dočká? Wěděli—li ti, co wás do hrobu pře
dešli, kdy se odeberau? Proč tedy stawíte hlawy
gako nesmrtedlní? Proč se neohlížíte po swém
odpočinku? Gste přihotoweni k saudu? —- Ach
negste. Ta myšlénka před saudcem zaráží; rádi
by gste ten čas až na dál, kdyby to w moci waší
bylo, odložili; wy nechcete býti s Kristem, nobrž
se swětem. To mi prozrazuge waše pečliwost
přílišná o wezdegší wěci: dychtění po cti, shánění
bohatstwí, stawění trwanliwých příbytkůw. VVaše
hádky, záště, utiskowání, rozkoše gsau znamením,
že se geště nelekáte wěč'nosti. Ale příchod Páně,
galio zloděg ! Opustili budete museti wše a stáli
na saudu.

Tami wás s útěchau čeká tento někdegší pa
stýř wáš, a napřed plesz'l, gali mnoho duší k spasení
přiwedl. Ach! gak hrozné by to proň býti mu—
silo, kdyby některá k zatracení přišla! Rozmilí
přátelé! nesPanštěgle s pamětí ta prawidla, která
wám do srdce wlíwal, držte se gich swědomitě,
oni' wás chtěl wšecky odchowati Kristu; protož
kráčegte co stádce wolně za ním, aby gste se Wší—
ckni s ním shledali pod praporcem umučeného
Spasitele swého. Geho přičinliwost kwětiž po
wšecky časy w osadě této, a geště u potomkůw,
wztšich prawnukůw, patrno bud' swětu, že tento 0
swícený a nábožný muž pastýřem waším byl; Wi
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tel, že gako štěpař ne tak mnoho na starých stro—
mjch gako na mládí swau nadegi klade, tak i otec
duchownj neyche čáky w mládeži pohledáwá.

Posléz pak wás prosím, aby gsle snad po—
hřbenjmtěla tohoto nezapomněli na Wždy oné du
še, která w něm žiwa byla. Ten, gehož nyni
mezi čerwy uložíte, odpauštěl wám z moci Ney
wyššjho hříchy waše, & za wás každodenně wrau—
cné modlitby konal; též i wy nápodobně zawázáni
gste, aby gste naň W modlitbách swých pamětliwi
byli a Boha prosili, aby mu winy geho , gestliže
gaké na sobě, a snad práwě z ohledu wás, na
sobě má, promin-anti ráčil. Gó pak gist gsem, že i
on za wás na wysostech přimluwčim bude.

Nuže, welebnýr a rozmilý bratře můg! giž se
s lebau žehnáme! Uwed'tež andělowé duši twau do

swalyně Neywyššjho, a Bůh přigmiž gi w plně
milosti swé! Tělo pak twé odpočjwey w pokogi!

Amen.

Stawkatolické cjrlcwc w (mocnársiwjRakaushčm,
(mimo Uhry a „fine/ay) w roce 1833.

Ku katolické cjrkwi se nawrátilo . . 402
Zidů do katolické cjrkwe pokřtěno bylo 86

W summě . 488

_0_dkatolické cirkwe odpadlo . . . . 86
Stala se tedy katolická cjrkew Wminulém

roce rozmnoženau o . . . . 402 duše.

Redakci.



[Vtíwe'šlj od 0. l.,-.neywyššjho pošlownjlzo úřadu
we ÍÍ/dni.

Na žádost slawné redakcj Časopisu. pro katolické Du.
chowenstwo,by tento spis téí. po poště posjlán býti mohl,
neywyššj poštman úřad ode dne 12. Ledna b. r. počtem 369
w známost uwádj, že tento časopis naka/Zdá neywzdáleněgšj
mjsto weškeróho rakauske'ho mocnarstwj, kam pošta gde, za
slán býti muže.

Při tom toto se ustanowuge:
1) Předpiarcnj, které wcdié uznánj redale na gcdenrok

dwa zlaté střjbra činj, na poště ?. třech zlatých záleží, které
se od každého odhjrateie na ncybližšj poště položj. Toto pla
tj gen w rakauských zemjch. Mimo rakauskau říši bydljcj
předptateowě mohau wýtisky obdržeti za ony tři zlaté až na
poslcdnj poštu rakauskau. Magj-li aic býti až k nim přes
hranice zaslány, tedy at plat za poštu cizozemskau na naši
poštu zašij.

2) Z každého třetího zlatého, který pošta za čtyřikráte
za rok franco zasjlánj žádá , připadá slaužjcjmu poštOanmu
úřadu kulitku 12, ostatnjeb 48 kr. ncywyššjmu poštownjmu
úřadu se aučtuge.

3) Předplacein obstaráwati bude gak poštownj expedicj
tak též i rcdakej; též 0 tohoto časopisu ohlášenj, i o wýmjn
ky předplacení se postaragi; což expedicj učinj, zawedauc to
W oznamowateie nowin, redakcj ale w časopis swůg.

4) \Všcckywýtisky, buď “ poštownjch auřadů bud' nre
dakej obgednané, pošle redakcj křjZem w papjře zaobalcné,
bud' tištěným neb psaným nápisem opatřené, do nowinárny;
s zwláštnjm poznamenánjm wšeeh odbjratelíl u nj zapsaných,
by gistiš po poště zaslány byly.

5) \Všecky wýtisky, při poštownjch auřadeeh obgcdnané,
w protokol se zawcdau, wepsánjm gmen odbjratelů a zaslané
ho předplacenj. Zaslané obgednánj okamžité W poštownjm
dennjku zwláštč se zaznamená; a pak redaij bud' půWodnjm
listem, bud' zpráwným nápisem téhož listu o tom uwédoměna
bude, by s to byla, ncprodlówagjc nápis na obálku dáti, W)"
tisky g_imzaopatí'íti, a na expediej nowin zaslati.

6) Při čtwrtletnj neb pololetnj pořádnosti zašle expedici
nowin, po sraženj celoročnjch autrat za rozeslánj \výtiskůmři
gaté peníze na redakej, &kwitáncj podlé třjd štemplowanan,
spolu awyswúdčcnim za obdrícnj.



7) Co kzasjlánj zdegšjm poštiím od expedicj nowin pod
nápisem poštou:/ajko auf-adu, o obgedminj časopisu se sta—
ragjcjho, se wykzí/Te:to poštownj oddělenj eo wěci poplatku
prazdne bez prodlení wezme, gako takowó sobě zaznamená, a
bez dailšjho poplatku \vykíízaným poštownjm auřadům, k fran—
co dodíinj na předplatitele, odewzdii.

Samo sebau se rozumj, 'Zewýtisky předplateům obyčeg
mm způsobem, totiž bez recepisů, zasjlati se budau.

\V Praze 23. Března 1834.

st. kr. wrchnj poštownj auřud

P I' u ekm a y e r ,
zprách.

N(hvěš'Ij0 wydtíwánj česko-německého slow'njlm.

Nezřídka slyšcti se 'diíwá u mís hlasité stýskánj, že se
we mnoha českých spisech nowégšjch nalezzí zhusta slow, ge
githto \výklad darmo by hledal We slownjcjch (losawaidcna
swétlo Wyšlých; i winj proto čtenář začasto spisowatele ze
swówolných nowot,ancbse domnjwzi, že každé gemu nesrozu
mílcdlué slowo pauhé české ncnj. SpraWedliwěg-šj byloby o
wšmntoto postesknutj, kdybychom měli anplný slownjk, za
wiragjcj w sobě celý starý poklad i nowý nabytek gazyka na—
šeho. Než wšecky dosawadnj slownjky dohotoweny byly giž
skoropřed dwadcjti léty, a kdoZkoli \vj, gak rychlými kroky
literatura naše za dnů těch postupo“ ala, ustane ponekud že—
hrati proti nowó:uu spisowatelstwu. \Vyšlotě zatjm na swet
lo mnoho posud \veí'eg—nčnezmímých starých rukopisu, Wkte—
rých se množsth z úst národu českého wyhynulých a wšak
pouhých slow zachowalo. Z tohoto pokladu basnjci a prosai—
Rowenowěgšj potřebných sobě slowcj bud' wybjrali, aneb no—
Wých[\Vni'ill wedlé prawidel analogických, a kde domúcj ty—
to prameny gich opauštůly, Wii/Žili i ze studnice přjbuznýeh
niřečj slowanských. 'I'jm toliko způsobem státi se mohl a
Poněkudse giž stal gazyk náš negen ohebným mistrogem \vyš—
ŠJpoesie, anobríi obratným gednatelcm wšelikébo systema
tického umčnj. Tak přibylo na tisjce buď nowych bud' ob
uowcnjchslow, gegichito významu postjhnauti nemohau o
\\"scmti, kdo/', staršjch spisu nečitagj, a se skladem gazyka
matcrskóho bljžc se neseznzímíli. A wink mnoho upi-jmných



Čechů, auřadém a powoliínjm zaměstnaných málo má pochwj
Ii k čjtiínj, anoln'Ž ani pí'jlcžitosti kdostzinj dobrých knih sta
ročeských, které se ledwa wmíilo kterých bibliothékách na
lczagj. Tomuto citedlnému nedostatku pomoci může gediné
auplný kritický slownjk, zněhož se po kriitkém nahlcdnutj kai
dý dozwjdd, w gakém kdy smyslu a spogenj kterékoli slowo
se užjwáwalo, a posud užiwaí. Takowéto daiwno gil ode wšecll
upřjmných kraganů tauiebně očekdwané djlo nynj na swétl.,
wygjti mii. Náš o literaturu wlastenskan na neywcyš zaslau.
žily pan professor Josef .Íungnmnu, podal ondyno wšem \vla
stencum utěšené nríwěštj o wydaiwaini swého giž dokonane'lw
Česko-německého slownj/ca. Sbjral tento neunawcny lilcríí
tor po třidcct 'let slowa i lnluwcnj způsoby w knihách českých
starého i nowého wéku, a podobné sbírky bcdliwých kraganů
našich, pp. Procházky, Pjšeljho, Dobrowského, Zlobickélm,
Puchmaycra, Marka, Bergnera, Michalowského, Fabra a g.
we swau zásobu snášel, a kaupiw mimo to wlastnoručnj ety—
mologický slownjk býwalého tn w druhé polowíci XVII. sto—
letj c. k. rady při appelacj p. Wácl. Rosy, & našed ginó po
můcky, spořzidal wšecku tn zásobu, saudně procjdil a wgcdcn
celek n\vedl. Udaiwá tam kořen a půwod slow; wyswětluec
a popisuge gegich \vlastnj prwotuj, přenešenfr i we wšeli
kých naukách obwyklý smysl a wýznam; srownriwú gc se
steguými aneb s podobnými slowy cizogazyčnými; přidzíwíi
německý wýznam; připoguge průpowčdi a \všeliké mluwcnj
způsoby, ndzíwage wšady, kým a kde tak gich ulíwzino. I
wýrazy Morawanům a Slowaíkům ohyčegné, pokudí. posawaídnj
prameny a pomůcky postačovaly, ano i některé ginoslowan—
ské, kteréž naše domácj bud' wyswčtlugj bud' nedostatek gicll
doplniti mohau, zwlíiště, gestli giž od koho užity byly, také
zde gsau umjstěny ; ano i zle twořcníi lech, gsau-li poněkud
W běhu, newypuštěna, knian bud' gméno nowého spisovatele
kodpowjdzinj postaweno, aneb káragjcj znamenj křj'Zku připo
geno. Na ten způsob nalezzí- se tam celé historie každého
slowa. — Měl p. skladatel na zřeteli neyche spisovatele,
kazatele, auřednjky a wšecky ty, kteřj bud' powolaínjm, buď
dobroljbeznau wůlj něco českého pszíti magj aneb chtčgj, ale
přispěti žádal i čtaucjm nebo z češtiny do němčiny překláda
gjcjm, uwadčge wšecku pokud mohl gazyka zásobu, stará, zn
staralaii nowa slowa. —— Slownjk ten přes 500 archů silný
Wycházeti bude po swazcjch 25 archowých w ceně 2 zl. nn
"třjbřci POkud m0íníi, každého čtwrt léta, a sice ernj uvazek



koncem Zatřjh. r. —-Pro usnadnan gak wydawatcli tak i lm
pugjcjm zwoluge se cesta předplacenj tjm Způsobem, aby pp.
odběratelé, nemagj-li podjlu na pokladnici musegnj k wydawaL
nj českých knih, složili napřed 4 zl. w střjbře na poslcdnj
dwn swazky téhož slownjka, kteréž potom beze wšeho platu
gim se pořádně wydagj, prwnj pak swazek gakož i druhé wždy
po wygitj gich zaplatili a řádně odbjrati se uu'olili. PP. za—
klmlutclnm dotčené pokladnice prodawaíni budau, dle miwěštj
od Ceskeho Museum wydaného \v prwnim swazku letošnjho
běhu roénjho, prwnj d\va swazkowé Slowníku, gen'Z gcště to—
hoto léta 1834 tišténibýti magj, We knihoskladu Kronbergra a
WcIn-aw Praze za polowici obecné ceny, totiž 1 swazek za 1
zl. na stí-_ibře, gcliko'Z druha polowice za ně od pokladnice
složena bude. I ta wýhoda se gim podaiwai, že powinnosti
pí-cdplacenj 4 zl. na poslednj dwa swazky se sproštugj a o—
swohozugj. Při tom ale zavázáni gsau Slownjk pokaždé na 11—
kiizaínjzaíkladčjho ljstku we knihoskladu lit'onberglra a \Vebra
mlhjrati; aneb gsauli přespolnj, a chtěgj-li gelu-ati skrze
knihkupectwj ginu přjle'litégšj, at oto sknihkupectwjm Kron—
bei—growýmwPraze sami předkem se umluwj. Ostatné roz
mh plata mezi pp. zakladatele a mezi pokladnici musegnj
učinj se každoročně podlé možnosti pokladnice a počtu pp. za
kladutelu a Zpočátku každého léta časopisem musegnjm wii—
llec ohlašowan bude. ——Gména wšcch pp. předplatitelů na
knnri tištěna hudau, a protož p. wydawatcl žádá, aby éitedl
né psané gméno s“ é, důstogcnstwj a ohydlj tam, kde napřed
zaplatí, oznámili ničili. Po \vygitj celého djla druhá gcho
("risl':Slownjk Německo-český, na základu Dobrovského
alinntný, bez prodlenj wydaiwain bude, k němuž potřebné sbjr
ky gíl se hotowj.

Pi'ellplacellj přigjmá se až do konce měsjce Srpna 1).r.
nl U wydawatele w Praze na Nowěm Městě, široké ulici N. 749.
M w knj'ZcejArcibiskupské knihtiskárně na StarémMésté N. 190.
c) wknčhoskladu pp. Kronbergra & \Vebra na Starém Městě

na malém rynečku N. 144.
d) n wšerh podstatných pp. knihkupcůw, kteřj se Wté pi-jpad

nosti hud" k WydaWatcli samému, bud' do dotčených dwau
nijst olmititi mohau.

Wýteéné gsau p. prof. J. Jungmanna o gazyk náš Wla
stenský zásluhy. Genin přede wšjm g—azyknáš děkuge nyněg
s.lllo\Vyššjho \vybraušenj; on prwnj prorazil nesnadnau cestu
\Iznešmu'fgšjhopoetirkého slohu; on prwnj ukázal, že gazyk



náš materský tak dobře může býti tlumačcm všech umčnjlid
ských, gako ginj gazykowé ncywzdčlaněgšjch nzirodů cwropcg
ských. K wyhotowcnj a dokoniinj swého alownjka wynaklai

dal po třidcet let wšeho po pracjch auřcdnjch sobě. zbýwagj
cjho času, nijwaného od giných k oddechu a poobwcsclenj; „
ugmau swčho pohode nclitowal ani wclíkčho pcnéžítóho mi
kladu na zakaupcnj mnoha sct wzacných a proto drahých
knih a spisů. Kdo zná Wcliký naklad na nowč lité litery, na
pěkný papír a tisk, kdo rozwzižj, 'Ze wclíkai časř zln'odcgc se.
šlj'ch peněz komissionziřiim za odměnu sc dostawá: diwiti sc
musj lcwné předplath ceně od nczištného p. \vydawatclc gc
diné za tjm aumyalcm wysazcnč, aby i méně možnj potřebnou
tuto knihu sobě opatřiti mohli. Oprawdu co gíndc štědřj gn
zyka národnjho mílownj mcccnátowč & cclč učené hognými
důchody nadané akademie dowcdli, způsobil u mís gcdiný c.
k. professor Josef Jungmann. Takowá snožnost, takové šle
chetné občti zasluhugj obecného uznanj. Pročež citem pouhé
vděčnosti proniknuta gmóncm wcškcrého čcsko-slowanského
duchowenstwa podepsaná redaij čínj a skládá tady \vořogné
djky ncywýtečnčgšjmu panu spísowatcli wlastcnskému a skla
dateli tohoto na ncywcyš potřebného česko-německého slow
njka; i kogj nc neomylnau naděg—j,'Zc wcškcré duchowcnstwo
wlastcnské swým aučastcnstwjm ku konečnému \vydúnj toho
velikého a ke cti celého národu slauíjcjho djla horliwč při—
spjwati ncopominc.

W Praze 28. června 1834.
Redoij

časopisu pro katolické duchowcnstwo.
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Ut enim eine fide apes non habet ňrmitntcm, itn sine spc
fides non potcst lmberc merccdcm.

S. C'Izrysost. Homil. de fide.



l.

() wnítřnjm spogenj Krislowa z am'twých wstá—
nj scelau Saustawau božského zvewenj.

Od

J. J. Raisa,
kaplana w Kopidlně nad Lcštinau.

Sl.
Úwod.

Ncwstal—li Kristus ; mrtwých — pj'se swatý
Pawel w swém 1. listu ke Kor. XV, it.—tedy
gest daremné kázmzj naše , a dareqmuí gest i
wjm wašc, patrně dáwage na rozum těmito slo
wy, že z mrtwých wstánj Kristowo gako základnj
gest kámen, na němž netoliko celá saustawa kře

smnskěhoučenj wjry, ale i to přewelebné stawenj
cjrkwe Kristowy pewně & bezpečně gest založeno.
To dobře cjtili w'sickni ti, kteřj na tento nowý
Jerusalem, genž před nimi wždy u wětsj & wět'sj

kráse& welebnosti wystupowal, nešlechetným pa
trili okem; & protož, kolikkoliw W praudu časů
proti prawé cjrkwi Kristowč powstalo nepřátel, od
židowských zákonnjků, až do neynowř—gšjchneka

*
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tolických učitelů, *) od Epikuregského mudraička
Celsa, až do wydawatele uekřesi-anskóho spisu dic

Stunden der Anduchl , wsickni proti z mrtwých
wstánj našeho Spasitele zbraň swěho wtipu obrace.

li gsau, &až posud obracegj; usilugjce tuto pro
weškerau wjru Kristowu naneyweyš důležitou uda.
lost bud' docela zapi'jti, buď přirozeným způsobem
wyložiti; tau se kogjce naděgj, že, podařj—lise
gim onen základnj kámen wjry Kristowy podwrá
titi, i založené na něm stawenj samo od sebe pa
dne, a w zřjceniny rozwalj se.

Než marnebylo až posud gegich namáhánj,
marné wšecko skeptické gegich důwtipnosti wyna
snaženj! Základ, gegž Bůh cjrkwi swé ráeil polo
žiti, až posud ani w tom neymenšjm se nepohnui,
&protož i to welebné město Božj, genž na něm

gest založeno, netoliko na wzdor wšemu nepřátel.
skému namáhánj wždy dál a dál se rozšiřuge , ale

gako wšecka stawenj staré, dokonalé práce tu ob
zwlzištnj do sebe má powahu, že čjm déle stog'j,

tjm pewnřgšj gest, &tjm beZpečnčgi útokům wzdo
ruge nepřátelským.

g. 2.

Gulfým způsobem bogugj nepřátelé míóožcnstuy'
Kristowa rot—iz-mrlzw 40h zaslán. 'S asitele?/

' Wsiokni, genž proti Kristowuz mrtwých wsta

*) Wiz Religionnfr. X. B. 1.11. Kirchonhiat. Rcmcrk. !""
artic. Preussen.
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nj swůg ostřili wtip, přirozeně a pohodlně- we dwě
třjdy se dagj uwesti, wzhledem na tu zbraň, kte
raužto proti oné prawdč gsau bogowalí.

Někteřj wšecko to, co se w sw. ewangelium
o mnohonásobném zgewenj Spasitele po geho smr—

ti wyprawuge, za dobře zwedený klam, za pauhé
mámenj smyslů, aneb za bágku od učedlnjků Wy
myšlena“pokládagjce, swětlky Krístowa z mrtwých
wstzínjbuď za podwedené, buď za podwodnjky
wyhlasugj. W“gegich čele stogj Epikuregský mu
drc Celsus, genž okolo roku 130 — 140 p. K. *)
proti nzíboženshvj křesianskému weřegnč wystau
pil se spisem, Opatřeným tjm chlubným názwem:
Alláh,-g2.0on,kterýžto spis zwčtšjho djlu od Orige
nu, geg wywrátiwšjho, až na naše časy dochowán

gest. W druhé knize tohoto spisu Celsus, necha-.
ge mluwiti Žida, &twrdě, že to, co se o zmrt
wých wstánj Kristowe wyprawuge, lépe dokázáno
nenj, nežli bágky o Orfeowi &Herkulesowi, gesto
do pekla sstaupiwše opět se nawrútili , takto mlu—
witi pokračuge: „Muselo by se skaumati, zdali
kdy gaký člowčk, skutečne" umřew , skutečne" o—

pět zmrtwých wstal. \Vy se domnjwáte, že wý—
borne waše bágka opatřena &wyljčena gest, gešto
gste weliký křik umjragjcjho Ježjše, zemětřesenj
:: zatmčnj wymyslili. Doklzidáte, že tento člowěk,

'! \\“iz Apologetiku křest. katol. w tohoto časopisu Sho
ročnjlm běhu swazku IV. str. 557.
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genž se muk Sproslili nemohl, po swé smrti wstal
zhrobu, že znamenj odprawenj na swém těle, že
swe' hřeby proražené ruce ukázal. Kdo to wšecko
widčl? Snárská žena, gakož sami připauštjte, aneb
někdo ztěch, genž ktomu samému kauzedlnictwj
(s Kristem) přiznáwali se. T akowěmuž snilo se
o tom dle geho tehdegřrjho uspořádánj mysli; on
to widěti se domnjwal, co žádal, gakož se giž
mnohým giným wedlo; aneb rádřgi, gakož za to
mám, chtěl tjmto zázrakem naplniti lidiobdiwenjm
a užasnutjm, a giným pomon lži na ruku dáli„g-ak
by i oni gine'podwádřtimělif“ *) Gakož ztohoto
mudrowánj patrno, i ti, kteřj swědky zmrtwých
wstánj Kristowa za pauhé šjlence. a snáře držj, i ti,
kdož ge z wymyšleného a šízastně wywedenéhopod—

wodu winj, společně pod Celsowu se mohau posta—
witi korauhew.

Nekřesianštj bohomluwci našeho wěku zgedně

strany skrze swau zběhlost w historické kritice ge—
dnomyslné, ano wlastnj krwj podepsané swědectwj
tolika mužů, genž Krista po geho smrtičastěgi wi
děli, 40 dnj snjm obcowali, geho tělo a rány o
hlédali, s njm mluwili a gedli, zawrhnauti neb wy
wrátiti nemohli; zdruhé strany ale pro swaunewč
ru, kterážto každý zázrak, kresianskému nábožen

stwj magjcj slaužiti za podporu, zawrhuge, skuteč

') Bcrgícr's hist. dogmat. Ablnandlung von der wahrcn Rc
ligion Th. X. S. 44.
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né zmrtwých wstánj Spasitele připustiti nechtěli.
Což gim tedy pozůstáwalo giného, než wymysliti
a namluwiti wšem, kdožby tomuto nemotornému

wýtworu newěry wjru přiložiti chtěli, že Kristus,
gen na oko mrlwý, do hrobu položen, třetjho
dne opět obžiwnul, docela přirozeným způsobem
z hrobu wyšel, &učedlnjkúm swým se ukázal? To
to mjněnj, — ač temně gen, a smnohau obálkau—
přednášj se w nemálo obljbených Stunden der
Andaehl', w kterémžto spisu woděwu křestanském
pauhý rationalismus se nám podáwá, a pod zbožně
zněgjcjm názwem lhostegnost k wjře newycwiče
nému čtenáři do srdce se štěpuge. *) W tomto
spisu tedy nekřesianský rationalista, učiniw neypr.
wé to připamatowánj, že kdo zmrtwých wstánj
Kristowo na prosto zapjrá, docela se dčlj od toho,
kdo si onu udalost swým způsobem wyložiti a po
choPitedlněgšj učiniti hledj, (ač, žeby mezi oběma
tt—matogakého podstatného rozdjlu bylo, nahljdnau
ti nemohu) wyprawuge, gak se Kristus po swé smr
ti Mářj Magdaleně, gak se učedlnjkům zgewil; a
tjmto wyprawowánjm (lost patrně na gewo daiwá
swauwjru, že Kristus ne zmrtwých, ale z gakěs
toliko mdlob)r powstal. Nebo že ti, gimž se uká

') A přch by mim \ijarský P. generálnj superintendent
Róhr n ginj protestantštj učitelowč rádi namluwili, že
w tomto spisu, který přímo ktomu směřuge, by wšecku
W.Íruw Krista w srdci čtenářů otráwil, prav/ó křeslem—
nth gest knulezcnj ! !
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zal, hned 110nepoznali, nezdá se mu nic býti diw

ného, gešto prý ten ci:/' oděw, gegž, zhrobu Wy.
šed, bez pochyby si wypůgčiti musel, a ::blcdlá
po tak welikém krwe zh'aceni twtíř musely geg
učiniti neznalého. Newjm sice, zdali, co u sw.
Luk. XXIV, 16. čteme: Oči pak gegich držány
byly, *) aby ho nepoznal-í, něco che nechce řj—
ci, než že cizj toliko oděw &bledá twriř neznalým

ho činily; wšak co natom, gestliže těchto něko—
lik slow zdá se odporowati nadřečené hágce, geli.
kož snadno sedá dowoditi, že Kristowo z mrtwýeh
wstánj chtjti upjrati celému pjsmu sw. ——kteréžto

přede tak nazwanj reformátorowé za gediné pra
widlo wjry prohlásili, &kterýmž dost chytře Zsehok—
ké každé pogednfinj onoho spisu otwjrá— wzdo
ruge, & weškeré saustawě zgewenj Božjho stogj
na odpor. -

*) Kgrcrsw,fírmz'tcr teneo, patrně w tomto mjstč tendo sebe
má. wýznnm, že Kristus ne hledím twúřj & cizjm odč
Wem, ale boisknu moej swnu nn gegich smysly účin—
kownl tak, 'Ze ho, nč déle s nimi šel n o sobě samém
rozmlnnwnl, nepoznali až w líínnínj chlebu, w kterémi
okamženj i gcgivh oC-jmnewiditedlným učinil se. A wšnk
i toto rychlé zmizenj docela přirozeným zpusobem wy
kládá si Zschokkc, genž onoho spisu wyduwutelem nm
býti; nebot slowa sw. Luk. XXIV, 31: Km duro; nom/ro;
eywno mz,dunět/, nic mu che nchznmnenáwngj, nežli:
Er verschwand in der Dnnl'clhee't des Abends , a tak
zí-egmě nn gewo dáwá swé mjněnj, že Kristus , wyšcd
zhrobn, nikoli neměl tělo slawne', moc-ne', ducha-míti
(H' (To—EV,W ďowqusz, mlwluanxou dj sw. Pawel 1 hor.
X\'. o \vzkřjšeném těle křestnnu)nlchrž télo,geuž wšem
zaikoníun přirozenosti, gnko kdy prwe', podlehnlo.
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g. 3.
. . , ' ov . r v. .(Ie/zopře otazce 0 wzkřlscn/ Páně sch'zlz třeba.

(iakož onino (lwa slawného wzkřjšenj Pzíntš
odpůrcowé, tak i wšicknipostaupenci gegich wtom
se srowmiwagj, že tuto naneyweyš důležitou uda—

lost z gegjho přirozeného historického spogenj Wy
trhše, sumu pro sebe pozorugj, &tudy to sobě ne

možnočinj, pronésti o nj náležitý &prawý usudek.
(ieli gaký, i sebe nepatrnčgšj děg w žiwotě lid—

ském, spogen snmohými předcházegjcjmi činy, z
nichžto co následek ze swých přjčin wyplýwá, &
smnohými následugjcjmi, s nimiž co příčina se
swýminásledky co neyaužegi gest spog'en: musj
w tomto swěm přirozeném spogenj pozorowxín &

posuzowán býti, nemá-li usudek méně neb che se
chýliti od prawdy. Kdo geg wytrhne z tohoto
historického pořádku, kdo bez ohledu na geho přj—
ciny, bez uwziženj geho následků geg pozoruge,
tomuse welmi snadno může zdáti nepOChOpitedlný,

pmwděnepodobný :! nemotorný; gesto , kdož naň
u prostřed geho přjčin & následků patřj , bez ob_—

tjže geho prawdiwost si wykládzi, & že tak & neg'i—

míčestziti se musil, nahljžj.

A takte i zww'lwých wslánj K'rislowo gako
gediný člen z dlauhého řetť-zu, gediný děg zob—

šjrného historického spogenj udalostj, ne sice z au
einliwostilidské pocházegjcjch, ale z ducha Páně
wyplýwagjcjch, &k saustawč zgewenj Božjho při
náležegjcjch. A zdali prwnj pi-jčinu této udalosti
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-— pakli gi pozorugeme za to, zač sama pozoro.
mina býti chce, a což skutečně gest, za gedinau
totiž čásř té obšjrně saustawy zgewenj Božjho 
zdali prwn'j gegj přjčinu neb počátek neslušj hle—

dati hned pod stromem poznán/' dobrého (: zlého,
kde neskončené milosrdensth božské swé milosti
plné uzawřenj koblaženj padlého člowěka počalo
rozwinowati ? A gegj následky neb účinky, zdaliž
budau mjti konce, dokawzidž gediný toliko zliřjwa.
ti se bude člowěk wblažjcjm swětle zgewenj Bo—
žjho? \V této tedy přirozené řadě udalostj , mezi
něž gako spogugjcj člen náležj, musj zmrtwých
wstánj Kristowo býti pozorowáno, toho což před
cházelo a následowalo musj bedliwě býti šetřjno,
pakli ho w prawém swětle widěti, &náležitý o něm
usudek wynesti chceme. **)

*) Práwě tak suudj o této wčei muž, w gebo-Eto výkladu
pjsem swutýeh hluboká učenost pod oděwemzbožuó my
slise skrýwai, Kistenmker,genž Wpoznmncminj k8mé lm
pitole sw. Lukáše napsal takto: ln unscrer heilian Rc
ligion, in der des neuen Bundes -—um des alten nicht
zu gedenken—stelit alles unter sich im engsten Ver
bamle . . . . . . Aus diesem rcielnen und kriiftigen In
begriff ein Einzelnes, zum Beyspiel, Eine wundcrburc
Tlmt . . . licrausnelimcn, und sie einzcln bestreitcm
ist unniitz, und fůlirt zu nichts; so Wie es auch of!
Wenig fromlnt, gegen den \Viderstreit sie einzeln 'Ml
schíitzcn,und in Weitliiul'ige Gcgcnreden sich cinzulwi'
sen.
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g. 4.

W gakě-m potahu k celé sousta-we"božského zgo

weni stag/' ; qm'twýclz,wstrínj Kris/;owo.

Skaumáme-li tedy wzhledem na weškeré zge
wenj božské & ten účel, ku kterémuž dáno bylo,
;mrlwých wslzfí'ni Kristowo _, nelze gest zagisté
powužowatige za přjběli, který sice se stal, ale
státi se nikoli nemusil; alebrž (lo očj padá, že spo

genj geho s weškerým zgeweujm tak auzké gest,
žeby toto bez něho nedokonalé bylo , a w něm
gedino' geho abs-wláštnj že moc gest, sister-(mž
(0na r zum a srdce lidské zíčinkuge, sobě ge
podmaňugjc.'

Tento úsudek o ;: mrtwých wsta'nj Krislowe'
osprawedlniti, &geho auzké spogenj s celým zge
wenjmnáležitě wyswětliti, gest úlohu, kterau gsem
pro toto pogednánj wywolil sobě. A poněwadž u
ueškere'm zgewenj božském Messiáš ta wznešená
gest osoba, na kteraužto wšecko ostatnj se wzta
huge, tak gako wšecky poloměrowé nřgakého kola
z gebo středu wycházegj &k němu směřugj; Kri
stusale, gakožto ten dáwno zasljbený, &taužebně
čekuný wykupitel we swětě wystaupil, & za něho
wubec uznán býti gest chtěl: tedy k wywedenj
toho, což gsem si uložil , gakž se domnjwám, ne—
sluužj nic che, nežli ukázati, že Kristus z mrt
Wých wstáti musil, aby zauplna učinil zadost
messiáš'skému úřadu swému . a pak aby také
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každému zgednul možnost poznali.geg, za pm
wěho Mesiáše.

Nechá-li se tato Spagenost : om'lwýeh wsM-nj
Kristowa s ostatnjm zgewenjm dokázati, budet pa
trno, že tato udalost, nad njžto tak mnozj se hor—

'sj, nikoliw wěc lhostegná , ale owšem tak důležitá

gest, že gj weškerá božského zgewenj saustawa
stogj aneb padá.

s. 5.
„, čem záležet úřad messiášský?

\V čem měl zaíležeti úřad budaucjho Messiáše

aneb co od něho pokolenj lidské mělo očekáwati,

zgewil Duch Páně hned tenkráte, když prwnj pa
prslek naděge budaucjho wykaupenj zalesknul se
kleslčmu člowěku; prwnj paprslek, gesto bezpečně
byli očekúwali, že přede g'edenkrúte rozednj se.

\V třetj totiž kapitole prwnj knihy Ríogžjšmvy
čteme, že když držel Hospodin 'saud nad lidmi,
kteřjž se byli prohřešíli, i nad swůdcem, genů
giCh zaWedl, k swůdněmu hadu promluwil takto:
v. 15 : Nepřátelsle položjm mezi (eóau a mezi
ženau , semenem (tvým a „semenem gegjm; 0
no *) potře tobe" hlawu , ty ale budeš (naklady
činili patě geho.**)

*) Dle textu půwodnjho , kde x'tn. m'- w knihách Mogžjšo
wýeh no zřjdkao obogjm pohlawj užjwá se, w tomto mJF
ete spogeno & slowesem w třetj osobě mužského pohla

wj nm;-1, nikoliw na nws, ale na 3311wztuhuge se. Že
33-17io gedinem potomku užjwá. se, widěti gest, 1.
Megi. [V. 25.

“) Tuto mjsto netoliko židé, (gako Jonatlmnowo 51Jen!
uuléumké 'l'm'gum & neymmmcnitegšj Rubinowé) mio-hm
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Hle! to prwnj zasljbenj Wykupitele, od sw.
Otců nazwáno nootoevanyZwV, w němž i o úřadě,

i o utrpenj budaucjho Messiáše w krátkosti zmjnka
se činj. Tento geho úřad wygádřen gest těmi
slowy: Ono (semeno, neb geden z potomků ženy)

potře (obě hlawu. A což zawjragj medle do
sebe tato slowa? \Vzezřenj na ten bjdný staw, do
něhožto skrze hřjch prwnj rodičowé uwrllli se,
může nejlépe obgasniti prawý smysl těch slow,

gimiž naprawenj g'ello ginrbylo oznámeno &zaslj..
heno. Dle zřegméllo swčdectwj pjsem swatých
lidé, byvše i dle těla stwořeni k nesmrtedlnosti,
tuto wznešenau přednost swau před ostatnjmi žiwo—

clclly skrze požjšvzínj owoce zapowřzeného pro sebe
i pro weškerě potomstwo ztratili gsau. [. Mogž. II,
16. 17. m, 19. COnl'.ij. V, 12. A wšak tělesná

smrt byla toliko djl toho trestu, gjmž Hospodin
stjllal hřjcll prwotný. Upadše prwnj rodičowé w
nemilost lložj, dokudž za hřjch nebylo dosti uči
n'eno, nemohli se těšiti tau nadčgj, že spasenj
wečného dogdau. Obraz Božj, ku kterémuž stwo—

ren byl člowěk 1. Mogž. I, 26. 27. a který záležj

a. ()tcowé &s nimi veškerá katolická cjrkcw, ale i ti z proto
stnutskýclr holmmluwců, ktcřj před llamlom, tak nazwnným
nalurnlismcm , až dosud (aspoň beze \ij wýmjnky) ko—
lena swai neolnýbali, nn Kristu. potuhugj. Mjsto wšech
budiž gmenowún gcdiný slovutný Herder, gcní. prnwj,

toto mjsto, pokud/'. Kristus k wywraicenj bjdy z lnřjclm
posle ncychc aučinkownl, obzwlaištněo Kristu musj wy
kládmm býti. Briefe íiber dan Studium der Theolo—
gie.
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w tom, že člowěk,wéwodč nade wšecky žiwočichy,
swrchowanau prawdu poznáwati, & neysw'étěgšj

wůli Božj dle swé přemožené powahy mohl wyko
náwati; Efes. IV, 21. Coloss. H[, 10., oným prw

njm hřjchem byl zhyzdčn; rozum geho byl za—
temněn, &neschopný učiněn ku poznzinj toho, če
hož neyche gest třeba, 1. Mogž. Ill, 8; wůle
geho, odchýliwši se od toho, genž sám w sobí:
dobrý gest & swatý, ke zlému se obrátila 1. Mogž.
8, 721., a „duše člowěk'a,“ -— gako krásně napsal

swatý Augustin —- „w přewráceném užjwaínj swo
body swé zaljbenj nalezšj, & zdráhang se slau
žití Bohu, tjm i předeslé těla. hotowosti ke službám

swým se zbawila, tak že spustiwši se dobrowolnč
swrchowaného Pána nad sebau, nižšjho sluhu swé
ho po swé wůli udržeti mocna nebyla.“ ——„Od

toho tedy zlého užitj swobodné wůle — dokládá
dále tentýž swatý učitel — počalo se wšelikých
pohrom pořadj , po němžto giž we swém počátku
pokažená , & gako z kořene porušené plémě lidské
od bjdy k bjdě přecházj až na zlý konec druhé
smrti, která ale nemá konce , těch gediné wygj
magjce, kdož z milosti Božj k wyswobozenj při—
cházegj.“

Tělesná tedy i ducllownj smrt, & smutné
přewrácenj weškeré lidské přirozenosti, genž S
hřjcllem prwotným weškeré pokolenj lidské Za
chwátilo, V, 12., bylo to zhaubné owoce,
gež prwnj člowěk se stromu poznánj dobrého a
zlého byl utrhl.
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A wšak, ačlsřiš'njk nesměl ugjti trestu, zawedc
ný nemělpřede zůstati bez útěchy. Odebjragjcjnm
sez ráge, w němž s newinnostj zůstawil takměř ce
lau blaženost swau, učinil Hospodin to zasljbenj,
že bjda , kteraužto had na něho byl uwalil, nemů
trwati wěčně, že se narodj gedenkrzite z ženy,
kdož, ač skrze hada mnoho trpěl, tomuto starému
swůdnjku hlawu potře, geg docela přemůže, a
člowčkumožnost zgedná z této bjdy wywáznauti, &
opět wyniknauti k blažené dokonalosti, w njž před
hřjchem se nacházel, pokudž s uraženau Sprawedl—
nostj bo'žskau se to dá srownati. Tuto nadčgi
mohl s sebau člowěk z ráge wzjti, co sladkau útě—
chu w mnohot“ arné bjdě wyhnanstwj swého.
Mel-li ale zasljben ý \Vykupítel potřjti hlawu pekel—
němu hadu; měl-li pokolenj lidské wyswoboditi z
té poroby, w kterauž skrze hřjch bylo kleslo: te
dy musel (wzhledem na zlé způsobené hřjchem),
člowěÍmz toho nepřirozeného sl'awu , do něhož
ho uwede smrt, odděljc tělo od duše, ]: stawu
prwomjmu opět dopomoci, a gcmu milost Boží,
i ztracenou k dosažení žiwota wěčného schop—
nostwygednati.

Toš byl ten weliký úkol budaucjho Messiáše;
&geho wywcdenj, aneb progewenj potřebné k
geho wykonánj moci ten důkaz, gjmž messiášskau
swaudůstognost před lidmi potwrditi, & nade wše
cku pochybnost měl wywýšiti.
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g. 6.

Gal.“ mohl Messiáš wzlzledem na. Iělcsnnu s—mrl
, ' V. o u rswcmu úkolu ucuulz za dost!

Gen třemi slowy, gak gsme wid'eli, ponawrhl

Otec nebeský padlému člowčku, co od budaucjho
Messiáše má očekáwati , a tento prwnj paprslek na

dčge nezašel nikdý w lidu wywoleném. Ač ne—

mnozj z židů, gimžto bylo ono prwnj zasljbenj, &
wšecko , což se na ni: wztahowalo ——celé zgewenj

— zachowati & Opatrowati, z té, gak se mi zdá

přirozené přjčiny , že člowěk wůbec na wšecko, co
do očj nepadá, snadné zapomjná, &člowěk tělesný

zwláši, toho což. duc/m gest , nechápá, 1. Kor.
H, 14., Messiáše, co wykupitele od wěčnc', od
duchownj smrti, očekáwali: přede za dnů Kristo—

wých , kde naděge \Vykupitele w rŠulostné dozrá.
wala wyplněnj, nalezáme wůbec mezi židy rozšjře
nau tu wjru, že když Messiáš přigde, wšickni
mrth z hrobu wstanau, wjru, gegjžto kořenw
onom prwnjm zasljbenj se hledati musj. *)

') Tato wjrn i u pozdněgšjch židů zachownla se. Tali,
abych gen ta ncykratšj awědectwj uwcdl , prnwj Rahbi
lnnak Abarbcnel w swé přodmluwě k Jcsníúši takto:

mbar-1mp 3795 mnm 7m rv.-mumm r."vntmm
_ , 1—53 BWP 1.\“

!. g.: „Utrmícty základ gest, že čas ?. nn'twých wsliinj
bude w čas shrmmiždčnj rothýlcných (_íídůskrze Messi
aiše) aneb aspoň nc daleko od něho.“ ——Podobně pjšci

Rabbi Kimchí, wykhidngc slowa Jos. 66, 5. o nichž
„„mj: zn.—=,—(a'mnn) amo 7251x mnam 33353
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T ěla z mrtwých wzkřjšenjm mohl &měl tedy
Messizíšswému úřadu z částky učiniti za dost, a

swau messiášskau důstOgnost před swětem oswěd—

iiti. Tak to žádala powaha toho samého úřadu,

tak to očekaíwala všeobecná wjra židů, genž blau
dili toliko wzhledem na čas, kdy ono Wšeobecné z

mrtwých wstánj státi se mělo. Dle nezpytatedlného
saudu sprawedlnosti božské, genž smrt nad hřj
chem prwnjho člowěka wyřkla, a toto prowiněnj
we wšech potomcjch Adamowých stjhá (gelikož
wšickni, z ledwj člowěka pokaženého pošlj, na
těle i na duši porušenj , tomu \vznešeněmu obrazu

Božjmu, gegž twůrce djlu rukau swých wtiskl,
ncpodobnj, zaljbenj Božjho práznj, zezva 9156.91,óqytí'g

rodjme se) musili wšickni, podrobiwše se wyřknu
tému trestu, podstaupiti smrt, dřjwe nežli skrze

moc Wykupitele k prwotnjmu _stawu měli se na
wrátiti. A protož, když přišla plnost času, & Spa

=n“:or:nmmó c=mth nwm mnb 1-s- (Wztahugc
se to) k odplatě dně.-j, aneb že oni (gcnž se třcsau) zn.
dnů mocj mrtwj wstáti magj. \\"zhlcdem na to,
(:_imocj mrth \vstáti magj, Rabjnowé ncstcgného
genu smcyšlcnj, ím něktcřj samému Bohu (u p. swrchu
gmcnowaný Kimchy k Jez. 26, 1.9.) ginj zase Mcssíáši
wzki'jšeni mrtwých připísugj. () těchto poslednjch mlu
wé liabbi Mosché bar Majcmon W swém výkladu na
11. kap. Mišsny Talmud. tract. Sanhedrin, takto"napsal:
Hymn nwm muzemmno s'n Hamm »: mmm
t. g.; „Prawj, (mnozi žiclowštj učitelowé) že naděgi
mag-j, 'Zc Mcssíiiš přigdc, & mrtwé \v7.kř_jsj.“ — che
swědcctwj uwaídj Eiscnmcngcr w swém spisu: Entdecktcs
Judcntllum II. Th. png. 896. -—

CHF-Opispro katol. duc-bow. V". 3. 2
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sitel náš weřegnč wystaupiw, za Messiáše uzmín :.

přigat býti chtěl, wšeobecnč z mrtwých \'stánj,
gelikož tu poslednj udalost pokolenj lidského na
této zemi předpowčděl, gi ale, gakožto ze swé
moci pošlau, gakožto dcplněnj messiášského úřadu
swého předsíawowal. „Nedíwtc se tomu,“ prawj
u swatého Jana 5, 28, (že gá, gakožto zasljbený
Messiáš obdržel gsem moc sauditi lidi,) nebot při.
chá-:)" hodina, kde wšickni , kterf w hrobjch
gsau, uslyší hlas Syna Božího: i půgdau,
kteří dobré wé'ci činili , na wdtřjšcnj žíwola,
kte-ři pak .:lč wé'ci činili , 9m. wzk-řjš'enj smulu.
Což mjnj Spasitel těmi slowy: Uslys'j hlas Syna
Boz/710, nežli že wšickni mrtwj k gcho rozkazu,

následowně skrz působenj té moci, gižto co Messiáš
do sebe má, z mrtwýcll wstanau? ijž způsobem
i swatý Pawel, genž Korintským, že wšickni mrth
gedenkráte wstanau, dokazuge, wzkřjšenj gegicll
Kristu neb Messiáši připisuge, takto napsaw ].
Kor. XV, 22. : Galfož w Ádrmlowi (skrze Adama)

wšíckni mnj'rag', tak iw Kristu. (skrze Krista)
wš'iclmi obžiwem' budou. XQIGOQtedy, W237:"Cb

Messiáš gest to, gehožto mon mrth magj geden
kráte z hrobů wstziti. Tato wjra w budaqu ; mrt
wých skrze ]lrfcssin'š'cwzírň'š'cn'j tak rozšjřená, a
gelikož giž w tom prwnjm zasljbenj Wykupitele
ukořeněná, tak silná byla, že Kristus, mage za
dávno čekaněho Nlessiáše národu Israelskému SC

prohlásiti, wšeobecné z mrtwých wstánj předpo'
wěděti, a ge w okres aučinkowzinj swé messiášskč
moci pogmauti musil.
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s. 7.

(h;/: m::scl Mas-side (ulo swau mor: před swětcm
oswědčílzi.

Gakož z předešlého widěti gest, musil ten,
který měl býti poslán, aby starému škůdci hlawu
potřel, skrze wzkřjš-enj wšech, genž zachwziceni

pokutau hřjchu zemřeli gsau, zkázu lladeln způ
sobenau naprawiti, a pokolenj lidskému wzllledem
na gcho třlesnost k tomu dopomoci stawu, w němž

nulezal se před smutným prwnjho člowěka pádem.
Toto těla : mrtwých talíř/Keni, gako bylo do
plněnj úřadu messiášowa, tak bylo též newywru
(Hed/ný důkaz messíášowy moci a důstognosti;
gelikož ten toliko nad wši pochybnost swau messi—

;isskaudůstOgnostpowýšil, &proti wšem důkladným

númjtkám náležitě opati-il , kdo učinil wšecko, če

hož kleslé pokolenj lidské nadjti se mohlo dle zřeg
me přjpowědi Božj od zasljbeného Wykupitele.

Poněwadž ale Messiás dle uzawřené, a g'iž w
oněchslochh: budeš činili (zaklady patě
gcko, pronesené rady Swrchowaného trpěti &umřjtí
musil: kterak pak mohl, že moc má wšecky někdy
wyprostiti z wazby tělesné smrti, dokázati těm,

kteřj této přežaídaucj proměny dočkali se neměli,

gelikož dřjwe zemřjti museli, nežli z mrt'wýcll
wstánj státi se mohlo'.Z Pauhé zasljbenj tjm měně

postačowalo, pončwadž mělo býti dáno národu, ge

lložto nemalý djl -— Saduceowé —-—netoliko z

mrtwých wstánj , ale i nesnn'tedlnost duše, a byt
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nost duchů zapjral, a za wčc na prosto nemožnau

pokládal. *) Skut. Ap. XXlll, 8. Musilo tedy ono
zasljbenj zázrakem býti potwrzeno, kterýžby ruěil
za geho wypluěnj. Gaký pak ale musj býti tento
zázrak, táži se dále , aby k stwrzenj onoho zaslj.
benj postačowal? Pakli z uspořádánj cjle, genž

*) Gestil: připamatowánj hodno, že gako onino zapjratelč
budaucjho tela wzkřjšcnj, Mat. 22, 23. ——taki Saducco
Wé našeho wéku, otrokowé gsauec tělesnosti, i swými
proti z mrtwýeh Wstiínj naimjtkami to progewugj, 'Zei
swými žádostmi, i myšlenjm swým po zemi se plazj. K
gich smyslu mlqu uštipačný Voltaire, gen'z w swém
spisu: La Raison par alphahct, w něm?.ale plachý wtip
za rozum, powrehnj mudrowanj za hlllhokau mandrost
prodáwa, pod nazwem Rcsurcctiontakto prawj: Le corps
d'un homme réduit au pouissiěrc, répandu dans l'air et
rctomhant sur la surface de la terre, dmient legumc
ou froment. Ainsi Ca'ín mangea une partie d' Adam;
Enoch se nourrit de Cain, lrad ďEnoch, Maviael de
Irad , Matthusalem de Maviacl; et il se tronve, qu'il
n*y a aucun de nous, qui n'ait avalé une petite portion
de notre premier péro . . . . Or quand il fandu-al
resusciter , comment rcndrons — nous a cllaeun le corps
qui lui appartenait sans pcrdre du notre? _ Zdali pak
"Voltaire a gcmu podolmj giné zasluhugj odpowčdi. uci
kterau Spasitel Saducea swúho \věku odbyl, i—ka:Blau.
djte, neznagjce pjsem am' moci Božj. Mat. 22, 2.
\V skutku! kdyby naši nekřesťanštj mudreowé k tak (:i
stému předstawcnj o těla wzkřjšcnj byli w stawu sc
wznésti, gak ge u p. swaty' Pawel 1. Kor. XV. na gc
WO dziwaí; kdyby wšemohauenost božskau pjdj lidská
malomocuosti neapowažowali 80 chtjt \vyměřiti: nikdý
bychom podobných směšných proti z mrtwýeh wstzinjnii—
mjtek neslyšeli. ——
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má býti dosažen, powahu prostředků určití lze,
(Ionlnjwám se, že ten toliko zázrak k osprnwedlněnj
onoho zasljbenj gest postučitedlný, kterýž i že ono
zusljbenj samo w sobě nic nemožného nenj, iten>
genžto ge učinil, dost moci má \vyplnili ge, pa
trnř swčdčj & dokazuge. A nynj se giž osmělugi
řjci: že k stwrzenj přjpowědi o budaucjm z mrt—
chh wstzínj žádný zázrak che přjměřen nenja
gako z mrtwých wstánj samého Messiáše. WstaLli
Messizíš skutečně z mrtwých, zdali pak geštč mo

znas/,-budaucjho z mrtwýeh wstánj w pochyb
nost lze uwáděti? Nemjnjm sice, aby se možnost
lnuluucjho těla z mrtwých wzkřjšenj bez 2 mrt
wých wstzínj Messiáše na prosto dokázali nedala,

gelilmž připauštjme , že gako stwořenj , tak i bu
duuvj obžiwenj našeho těla božskau wšemohauc

110st se stane; nic wšak měně patrno gest, že
\vseckynúmjtky, které opowzižliwá důwtipnost proti
možnosti wšeobecného z mrtwých wstzinj kdy může
pozdwihnauti, gediné : mrtwých wslzánj Spasitele
wywrátiti, :: paraziti gest w stawu, tak, že sw.
Pawelsměle mohl řjci: Poněwadž pak kůže se,
že Kristus z mrtwých wslxal, Merak nél'te-řj
pruwj mezi wfímí., že wzl'lřjš'enj .: am'lzwýchneni

(nemožné gest)? i Kor. XV, 12. Nepostačowalo
wšak, by Messizíš !( osprawedlněnj swého zasljbenj

gen okázal, že z mrtwých wstánj samo w sobě
možnégest, gelikož z pauhé možnosti na skuteč
nost se záwěrka učiniti nedá: nlebrž zázrak, genž

w tomto ohledu mřl býti wykonzín, musil také
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býti postačitedlným rukogemstwjm, že Messiáš i
potřebnau mocj Opatřen gest, splniti také učiněné
znsljbenj. Ai w tomto ohledu gest gebo wlastnj
z mrtwýcb wstzinj ten důkaz, genž za dost činj
wšemu slušnému požadowánj rozumu lidského.

Nechat Messiá's za žiwa sebe wětšj zázraky

konal, & wšjm práwem pozornost :! obdiwowánj
lidské na se obrátil: kdyby byl po swé smrti w

hrobě zůstal, kdyby gebo tělo bylo wzalo porušenj,
wřru! malau by pokolenj lidskému byl zůstawil
naděgi, že skrze gebo moc wsickni mrth geden
krzíte z hrobů wstanau. S gakau pak díiwčrnostj
mobau ubozj wězňowé patřitina toho, genž na swo
l)odě gsa, wyswobozenj gim připowjdal, wlduuce
gag nynj těmi samými okowy sewřena býti? S ga
kau bezpečnostj mohl by člowěk očekáwati swého

z mrtwýcb wstánj, wčda že ten, na němž naděgi
swau stawil, sám co kořist smrti w hrobě zůstal?

Gisté žádný zázrak, byt i sebe wět'sj byl, který
Messiás za žiwa wykonal, nebyl s to, lidem gasně
dokázati, že smrti mocnřgsj gest, dokawádž wi
dčli, že smrt nad njm wjtězstwj slawj. Nemřln—lí
tedy naděge budancjbo skrze Messiáše z mrtwých
wstzinj klesnauti: musil newybnutedlně z mrtwých
wstáti, & tak, že smrti mocněg'sj gest dokázali. —

A toto gebo slawné z mrtwýcb wstánj, gakožto
důkaz gebo messiásské důstognosti, bylo zagisté
tjm potřebnčgsj, poněwadž Messiáš dle uzawřené
od wččnosti rady , gako člowřk netoliko od smrti,

ale i od swýc/z nepřátel měl přemožen, &oba.
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wnau smrtj z pokolenj lidského býti wyhlazen.
(,'-jmche totiž toto ponjženj, tento hany a potupy
plný konec gebo důstognost messiášskau, podlé
lehdegšjho židů o Messiášowi smýšlenj , zatemňo
wal, a wjře w geho nadpřirozenau & práwě bož
skal! moc překážel: tjm wětšj & gasněgšj bylo to
swbtlo sláwy, kteréž na geho důstognost a moc

padalo z oslaweného hrobu geho. Neumřew smrtj

pi-irozenau, snad gen u prostřed několika známých
swých , ale skonaw w rukau neyauhlawněg'sjch ne

přátel před očima celého národu, skrze swé zmrt—
wých wstánj tjm patrně-gi mohl dokázati, že má
moc položili žiwot .swůg, a má moc ho wzjli *);
že gest silněgšj nežli smrt, že má moc wyplniti
zusljhenj, dané wzhledem na naše wlastnj budaqu
z mrtwých wstánj. Pak mohlo pokolenj lidské, w
kris-tu spatřugjc smrt přemoženau, směle zwelati
se sw. Pawlem: Smrti, kdež gest wjté'zstwj (wé,
lu'oóe, kdež gas/; Osten twůg? **) a w Kristowě
z mrtwých wstánj mohl člowěk swé wlastnj budau—
ej wzkřjšenj slawiti.

Tak bylo tedy messiášowo z mrtwých wstúnj
ten gediný prostředek, gjmž swůg úřad 2 gedné
strany wyplniti, a důstognost swau před celým
sw'etelnmohl oswědčiti.

Neméně potřebné bylo z mrtwých wstánj Spa
sitele, pakli ge pozorugeme gakožto důkaz, že má

*) .lan [O, 19.

", KÍH'. 15) 5)5\
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moc, padlého člowěka opět s Bohem smjřiti, a

gemu milost Božj, & ztracenau k dosaženj žiwota
wěčněllo schopnost opět wygednati.

(Pokračowánj+—

ll.

Aforismy o liturgii.
()d

Vincencia Zahradnjka,
faráře w Křešicjch.

1. Slowem liturgie se mjnj služba Božj, aut člo
wčk, slauže Bohu, wlastně sobě samému slaužj.

2. Služba Božj gestit úcta Božj; ctjme pak Bo
ha, když srdce naše zahřito gest city, kteréž žiwé
předstawenj wšemocnosti, maudrosti, dohrotyane
smjrné dokonalosti Božj w nás wzbuzuge.

3. Wšeliké, smyslů se dotýkagjcj řády, obslu
hy, obyčege & ceremonie zahrnugjč se slowem li
turgie, poněwadž liturgie gest ctěnj Boha, ctěnj
Boha gest cos wnitřnjho, wniti-nost pak duše našj

roznčcowána býwá wěcmi, kteréž zagjmagj ze
wnitřnj smysly naše. Nepotřebugeř Bůh wyso
kých chrámů, stkwostného raucha kněžského, hud
by, zwoněnj, kaděnj, swětla & podobných wěcj,

ale my smyslnj lidé toho potřebugeme. Widitedl
nými wěcmi wztýčen býwá duch náš knewiditedl
nému Bohu.
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4. \Vyučowánj owšemí;také kliturgii náležj, ale
patřjč knj i to, což se wlastně wyučowánjm zwá
ti nemůže. Učitel slowy wzděláwá, liturgiei bez
slow mysl k Bohu nese, :: w srdci nábožná hnutj
wzbuzuge.

5. Na welikěmt gsau omylu, kdož myslj, žeby
náboženské wyučowánj giný mělo konec, než li—
tui-gie.

6. Při wyučowzinj téměř wšecko záležj na uči—

teli: liturgie sama sebou působj. Učitel druhdy nic
dokonce newzděláwá, liturgie ale wždycky mysl
zagjmá, &spasítedlné aučinky w nj prowozuge.

7. Bludné gest domněnj, že spasitedlná moc &
aučinliwost liturgie wyuč'owánjm stogj. Zachyce
ni býwáme u wnitřnosti duse, liledjce na Rafaelo—
wy obrazy, na nedohledné daleko wln morských,
na kwčtaucj zemi, na liwězdnaté nebe. Prawá,
wraucj láska nemá slow; tak i wraucj pobožnost.
Bůh gest wrch a plnost wšj wznešenosti, wšeliká
wznešenost ale té gest powahy, že přemáhá smysl
náš, &nedá se w suchých zawřjti slochli.

8. Ti, genž kázanjm neučj, nobrž rozpalugj to
liko, &toliko do srdce, sjtlla citů , zasaliugj, tak

zagisté cliybugj, gako ti, genž skrze liturgii učiti
gen clitčgj, & konánj liturgické w kázanj promě

iiugj.

9. Dokonalá liturgie ni rozumu, ni citu pěknosti
&krásy, ni mrawného smyslu neurážj, nobrž wše,

cožučj, wzbuzugc, těšj a náboženstwj wduši uwo
. v \ o |

lege, wše, coz gest prawé, krásně, uslechtile.
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wznešené, pi'jgemnó. & dobré, k sobě přiwtif—lugc,
u ku wzdělánj wii-jejch toho užjwati welj.

'lO. Král neobýwá w chýši , nobrž w paláeu, a
blesk, sláwa obkličuge osobu geho, aby zřegmu
byla důstognost a wywýšenost geho. Tak i litur
gie té budiž powahy, aby mysl těch, kteřjž gj ob
cugj, cjtila, že Bůh gest král králů, pán nebe i ze.
mě. Zlato, střjbro, drahé kamenj spíše na oltář
se l10(l_i_,než na trůn, korunu & oděw králowský.

11. Při dokonalé liturgii gestii bollatstwj, roz
manitost & rozkošné střjdánj obyčegů a řádů, w
tom pak we wšem se spatřuge gednota, poněwmlž
wšecko mčřj kpoučenj rozumu &probuzenj mysli.

12. Dobrý strom se poznziwzi po owoci, & doko

nalá liturgie poznzina býwzi ne srowmiwánjm gi :
obecnými prawidly, nobrž skutečným c_itčnjmmo

ci gegj. Slepý nemluw obarwácll, &o liturgii ne
mluw, kdož dlauliým užjwzinjmnezkusil.

13. K dokonalé, i(leálnj liturgii tolik náležj, že
spokogeni býti můžeme, ta—li, kterauž máme, litur
gie, kiderilu i poněkud přistupuge. Nenj (liwu, že
při skutečné liturgii cos nedostatečného se nacliázj,
Diwiti bychom se museli, kdyby byla beze wšj wa.
dy & na wrcliu dokonalosti.

14. Lellko gest, tupitil liturgii, kteráž gest wo
becném užjwainj, &zzikonnč ustanowena: ale wymy

sliti liturgii, kterážby byla ta neylepšj, gestil wčc
tak těžká, že každý rozumný welmi šetrně, mjmit
& pokorně o liturgických změnách rozpráwj.
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15. Starobylost wáhy přidáwá liturgii a welebno
sti, a důwodem gest dobroty gegj. Tau přjčinau
ti, genž w liturgii Wše starowěké zlellčugj, wsecko

chtjce mjti w nowém krogi & způsobu , ráz neroz—
umu swého na čele nosj.

16. Prospčsno gest, by liturgie w lllawnjch &
podstatných stránkách wšude byla tatáž, &protož
(jm který zákonliturgický gest obecnčgšj, tjm peč—
liwěgi bud' ostřjhán.

17. Kdyby každý biskup twořiti mohl liturgii
podlezdzinjswého: welicj by z toho pocházeli zmat
kowé &přeskodná zlá užjwánj. Poslušenstwj i w
liturgických wčcech wzácnau gest ctnostj.

18. Neyšpatněgšj liturgie gest dosti dobrá tu,
kdež liturgowé gsau řemeslnjci, gakož i neylepšj
liturgie málo spasitedlné má moci & aučinliwosti,
když se mechanicky odbýwá.

19. Powěděnj apoštolowo: „Čistým wše gest či
sto,“ (Tit. 1, 15.) i na liturgii se může wztálmau
ti. Zbožná mysl wšude zagisté chutné , sjljcj po
trawy nacházj. Swatj apoštolowé se zpjwzinjm
žalmů wzděláwali, nelpjce při slochh, & nemudru
gjce, nemohlo-liby se ginýcll slow užjwati.

ŽO. Komu uwedená liturgie gest pohoršenjm, po—

liorsenjtoto wzato gest, ne dáno. Máš-li dosti osw'
ceného rozumu, zbožné horliwosti & srdečné poko

ry, &umj's-li w liturgické obyčege wzděláwagjcj
wuášetismysl: nebudeš žáduti, by weškerá liturgie
hned naprosto učiněna byla nowau. Pak tobě iroz
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a pomnjš, že i pán Ježjš exorcizowal!

21. Dogmatika liturgickým řádům obzwlzistně
stogj za základ, :: protož kdo si dogmatiky wzižiti

neumj, i liturgie sobě newážj, a kdyby možná by
lo, liturgii by uwedl plnau mělkého, nechutného
mrawoučenj, liturgii, zkteréžby malý, nuzný, u
hlazený, ljčený a wětrný gakýs duch wyhljdal.

22. Opatrnj tohoto swěta dj: „Proč wždy ge
dno a též? Zemdliti musj duch, an se ustawičně

gednostegnzi wěc opzičjf“ Ty a takowě řeči ze
studeného srdce pocházegj, ze srdce , nepřiwyklč—
ho zbožným wýlewům.

23. Modlitba Páně & podobné modlitby častřg—

šjm opakowánj m netratj dobrodřgné moci swe. Pro.
nášj-li ge liturg s prawým mysli pollnutjm: tedy
práwě skrze častřgšj opakovánj gasnřgi a hle w
mysl lidu se wklzidagj. Zlmžné zagisté srdce tjm,
což se ho giž několikráte spasitedlně dotklo, po
každé žiwěgi zachyceno býwzí, nežli tjm, což mu
geště nenj dobře powědomo. Modlitba Páně, kte

rážto wše w sobě zawjrá, což křestan nebeskému

otci přednášeti ma', pro welikau důstognost swnu
řjkána buď wážně, a shorkým, hluboko tknutým
srdcem.

Žil-. Dobrý liturg ne pro lid toliko , nobrž i pro

sebe gde koltáři, aby ukogil potřebu bohomyslné
ho srdce swého. „Tentýž pak zpěw angelský.
tytéž kollekty starowěké cjrkwe, totéž wyznánj “Ll'
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ly, tutéž modlitbu Páně řjkati & modliti se bude
wždy sobnowugjcj se wraucnostj. We wšem se ge—
bo bohoplné srdce wygewj, &tjmto způsobem mu

to mrzuté „semper idem“ bude rozkošné „semper
aliter,“ gakož ]). Fessler práwě poznamenal.

25. Gedna z hlawnjch &podstatných wěcj při
liturgii záležj w tom, by liturg měl smysl a srdce.

Stawj-li se pobožným, gesto srdce gebo swětem
gest opogeno; chce-li tu důstognost, kteréž wnitř
prázden gest, důstogným lmutjm těla wytwáříti;
(l;iwai-lina gewo farisegskau pokoru; chce—li Wřjká

u_jmodliteb nedostatek zbožné hor—kostisrdce nahra

(liti křikem: ted)r i neywýborněgsj liturgij tak má.
lo wzdčlaiwatibude, gakoby ta neyšpatněgšj byla.

26. Nikoli nenj třeba, by se liturg posvátné služ
by konage i w neymenšjm přetwařowal, a při oltá
řipodoben byl muži, na diwudle hragjcjmu. Peč
liwe-licllowá w swatyni srdce swého wjru, naděgi,

lzisku&giné city křesianski: tedy se wnitřnj gebo
zbožnost i w zewnitřnosti gebo wygewj, & sice bez

nutkzinj& namáluinj, přirozeně, welebně, důstognř
u pollnutliwě.

27. Neycllatměgšj modlitby nowotnýcll někte—
rých liturgii gsau ty, w kterýchž wšewědaucjllo
tcprw gako poučugj, &kpzinu nebe a země nuce
nnuwraucnostj marně okrášlenau činj řeč.

'28. Liturg w poswátnč službě swé Božjm gest
služclmjlcem, :: wšeclmy lidi, uctč Božj obcugjcj,
má toliko za křeslany, žádného mezi nimi rozdjlu

nečinč. Mluwj &gedná gménein Kristowým a mo.
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cj od cjrkwe sobě propůgčenau, :) protož nic mu
wj o titulatuře, nic o swětské zdwořilosti.

29. Marnost sluge mraw lidj, kteřjž malau pro
gewugj mysl , mysl wmaličkostech se kochagjcj,
a kteřjž čest &sláwu gakáus hledagj we wěcech,

gicllž si rozumný člowěk IICWŠjmá. Mal-nost tato
swětské osoby činj směšny, na muži ale, genž při

oltáři koná to, nad čež nic welebnčgšjllo a swětčg
šjllo nenj, náramně gest protiwna. Zbožný lid
widěti chce u oltáře wraucjho kněze , ne marného

figuranta.
30. Skrze liturgii se Božj čest a sláwa wyhle—

(láwá, a protož gi liturg nemá užjwati kwlastnj
cti swé, a nikoli se nemá při oltáři činiti wzácným

a drahým. che—li služebnjků zamčstknáno gest
při oltáři: nic na tom nezáležj, kdoby měl předek,
pončwadž prwnj tak gako poslednj rowným gest
služebnjkem, a každý bez rozdjlu tjm wětšj má čest,
čjm che na Boha myslj , & sebe wzděláwá &gině.

31. Přjčinau kázanj mnoho důležitých prawitlcl
&zákonů cjrkew katolická wystawěla , pi'jčinau li

turgie ale mnohem che. Na liturgii po wšecky
časy zwláštnj měla zřenj, & giž proto katolická
liturgie welmi mnoho dobrého do sebe mjti musj.

32. Předloženj katolické liturgie neboli katoli
cká liturgika weleprospřšným &milýmby bylo umě

njm, kdyby se wšecko anebo aspoň to neyhlawněg
což až posawád w katolické cjrkwi přjčinauli

turgie bylo zřjzeno &ustanoweno, w pěkném pořádku
sestawilo, & kdyby wšeho toho netoliko půwodhvl
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ukazowán, nobrž i pr05pěšnost, dobrota a wzdělú

wagjcj moc důmyslně se wyswětlowala.

33. Katolická cjrkew ničemu dobrému nenj na
odpor, abrž prawau gest matkau wřřjcjcll, a ochot—
ně se cllopj wšeho, což gim koli ku wzdělánj slau—

Podešlo-li tedy nehodau časů wliturgii něgakč
zlé užjwzinj , gistotnč toho nechwzilj. Pakliby kdo
zwlaištnjmBožjm oschenjm něco wynašel, cožby
liturgii oprawdu powýšilo a zwelebilo, tedyby g_i
to gistotně welmi bylo wděk. Což gj za našich ča
suiněkteřj směle gaksi &nepokogně přjčinau litur

gie předložili, nebylo tě.dobroty, by od nj chwzi
leno býti mohlo.

34. Kdoby se snažil, wystawiti ideál liturgie: 9
podiwenjm by nalezl, gak mnoho z ohledu ideálu
toho w katolické cjrkwi giž w skutku se stalo, apro—
tožby to, což w nj giž ustanoweno gest, wysoce
welebil.

35. K tomu směřuge cjrkew katolická , aby ba
snjrstwj, obraznictwj, hudba, stawitelstwj a každé

giné pěkné uměnj, každé wtipné řemeslo liturgii
slaužilo.

36. Při weřegné úctě Božj katolická cjrkew wše
chce mjti na neyweyš :esthetické, a nenj to zagistó

gegj winau, něco-li při liturgických wěcech wužj
wánjgest, což nenj aestbetické.

37. \V katolické cjrkwi chrámowě, oltářowé,so—
ch)-, obrazy a podobné wěci bez rozdjlu mluwiti

mag-jksrdci wěřjcjch. Wšello, i toho neymenšj—
hn, szbuzenj swatýcll pomyslů a citii se má u
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žjwati; wše, což w chrámu Božjm oko widj a nebo
slyšj, podnětem má býti zbožné wraucnosti.

38. Wše, což w katolické cjrkwi kliturgii zřj,
sluge poswátné, a protož má cjrkew naše poswátné
osoby, poswátné časy, poswátná mjsta, poswa'tné
knihy, poswátné raucho, poswátné nádobj, poswát
né obrazy a přemnožstwj poswátných činů. Mo
dlitbau se wšeliké wěci k liturgickému užjwán'j swě—

tj, a protož gměny buďte u wážnosti.
39. Chrámy, oltáře, raucho a nádobj a podob.

né poswátné wěci nemohau wždy býti stkwostné &
drahé, čisté ale “ždycky býti mohau, a býti ma
gj. Swatyně neywyššjho snad nikdý dosti čista
nenj.

40. Učenj wjry s liturgij katolickau tak gestspo
geno, že wjra oswěcuge liturgii, liturgie wjru. Wj—
ře se učj, kdož katolické úctě Božj obcuge. Li
turgie neposlednjm dogmatiky katolické pramenem.

41. Nemůž z historie cjrkewnj podstatný weden
býti důwod, žeby některé liturgické řády katolické
židowského neb dokonce pohanského byly půwodu.
Nacházj-li se w liturgických obyčegjch, cjrkwe ka
tolické něco židowským abrž i pohanským obyče
gům podobného: gisté to samo o sobě dobro gest

& prospěšno, & gisté tomu cjrkew wyššj wzdělawa
tedlný (lala smysl.

42. Katolická liturgie nespoléhá na wraucjm du
chu, wážnosti a náboženstwj služebnjků. 'l'uze si
ce žádá, by byli ti neypobožněgšj a neylepšj, nic
méně té gest powahy a wlastnosti, že \VZdělílW'ils
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byť. i liturg nebyl takowý, gakýž ow'sem býti
má.

43. Starowčkář gest sice katolická liturgie, to gi
alegistotne wzižněgšj &welelmčgšj činj. Skaumána-li

byla po mnohá stoletj, a dokázala—li se po mnohá sto—

letjprosliěšnau :!spusitedlnau : tedy má do sebe wzdě

Iaiwagjcj moci, &tjm che mim bud' milá & drahá.

44. Latinská řeč gestič řeč cjrkwe katolické, &
protož nenj diwu, že liturgické knihy katolické
psány gsau latině. Náramně by ale blaudil ten,
kdožby w tom stál (lomn'énj, že katolická liturgie
naprosto má býti latinskou konána řeřj, &že cjr'
kewi poněkud toliko žádá, by wěřjcj lomu, což
ustaposwzítného sluhy pronzišegj, nikoli nerozuměli.

45. Ceremonie .pi'i poslnhowzinj swzitostmi napro
sto gsau slušny & probuditedlny: Ačkoli pak do

bročinné, spasitetllné moci swé magj „ex Opere o—

pcrnto“ & ne hodnostj služebnjka; nicméně kněz

tak gimi posluhug, gakoby blahoděgná moc gegicll
toliko na něm zailežcla.

46. Neyhlawněgšj (ljl katolické liturgie gest bez
odporu swatá mše. Tau přjčinau dobřj katoljci

pilnýna to magj pozor , gakým náboženstwjm gi
knězslaužj, & o geho ceně sautlj netoliko zdrawým,

gziilrnýmwyučowzinjin & neauhonnýln, sličným ži
wotemgeho, alebrž i tjm, kterak sobě při konánj
mše swaté počjnzi.

47. Rubriky, čili prawidla, wedlé kterýchž swa
tá mše má býti konána, takowau pjlj & pečliwostj
gsauwystawena, že i malé od nich se pouclnýlenj

Casopis pro katol. duchow. V". 3. 3
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patrným gest prolli'ešenjm proti slušnosti. Kdo w

rubrikách těchto nenj ůplni—zběhlý: newj, gakby
při mši swaté držeti ruce, gak klekati, gak se Sklzí

něti :: mnoha giných wěcj zacliowáwati měl. Tau

pi'jišinau od každého Opět i opět čteny & skaumány
bud'te.

48. Neywyššj, neydražšj a neyswětřgšj, což ma'

katolická liturgie, gest nepochybně Způsob chleba
&\vjna, pod kterýmž Ježjš Kristus, gakožto Bůhn
člowčk, ráčj býti oprawdowč & podstatnčpřjtomen.
Před tauto předůstognau swátostj ni laik ni kněz

přjliš a nad náležitost pobožnjm & uctiwým býti

nemůže, gakož pak se i w skutku w této gak ne.
wýmluwné tak i přemilostné bljzkosti Božj každé
citedlné, wčřjcj srdce wswatč city anebeskau slad
kost rozplýwá.

49. Mnohé podstatné &hlawnj stránky liturgie
katolické nezmřnitedlny gsau, pončwadž samyoso
bě tak dobré & trwagjcjm potřebám lidské mysli
tak přiměřené gsau, že po weškeren čas swelikým
prospčšenstwjm užjwati se budau. To, což se we

dlé potřeby & přjležitosti času ni?—nitimá a muže,

zwlzi'stnj cjrkwe prozřetedlnostj nenj předepsáno,

nobrž saudu &wůli wyššjch & nižšjch pastýřů du

chownjch gest zůstaweno. Tak se " přjkladu i w
missálu předpisuge, by před kopulacj k zasnoube
ným konána byla krátká řeč, ale obsah takowé ře

či nikoli nenj předepsán. Při zaopatřovánj nemoc
ných welmi maudře tak málo modliteb w rituálu gest

obsaženo, že liturg, což zná býti neylepšj, SWD“
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hodně užjwati zde může. Litanij, modliteb &zpě

wů zwláště kodpolednj uctě Božj tak málo gest,
předepsáno, žeby sobě welikau zjskal zásluhu ten,
kdožby se o sbjrku přjhodných litanij s modlitba
mi ku wšelikým potřebám postaral tak , by i ordi
nariáty w každé naskytlé přjležitosti, u přjkladu
když se weřegné modlenj za papeže, za cjsaře, w
bas \vogny neb panugjcjho moru konati má, toliko
na ni poukazowati mohly.

Ill..

Král/tá zprdwn stranu rozbrogú 0 kalich , neb
(:ušjwánj weče-řc Páně pod obogj :púsobrm w

Cechách.

Od

Jana Nep. Zimmermanna.

(Pokračowánj

\Však ani wMjšni *) obogetný Čahera ljbého
nedošelpokoge, alebrž, když,gaký to člowěk gest,
se bylo náležitě zwědělo, také odtud wypowědjn
kdesiw německé žiwot bjdně dokonal. A tak
poněkudLuthera sklamala nadčge, wšecky téměř

" “c swazku prwnjm běžjcjho roku na stránce 82 mjatu
„Wjdnč“ čti „Mjšně.“

*
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kališnjky w Cechách k swé strani—přiwábiti; neb

někteřj geholákzinjm &nábožným nabádánjm nege—

nom neuposlechli; nýbrž, když weřegným Pražsko
mčstské rady snešenjm učenj n pjsma Lutherowa
odmrštěna &zapowřděna byla, \\jcegkatoljkům než
Lutheranům nácliylnj k oněm se připogili, aby Pik

harty z Prahy a z Čech nápomocně wyhnali. Než
toi. bgli kališnjci Pražštj , genžto we wšem scjrkwj
katolickau smeyšleli , mimo že potřebnost kalicha

kspasenj, totiž, přigjmánj pod obogj způsobau
neustupne drželi; nikoli ale pozdčgšj kalichziřowč
ze zběře Lutherowy wyskytlj, kteřj také wkalicllu

žiwot wččný zakládagjce, po wšecll téměř mjstech
tato slowa: „Pjte z toho \ršickni“ psziwali, a na

potom, když za cjsaře Karla V. na sněmu řjšskěm

(1530) konfessj neb “yznzinj Augsburské prúcllo.
du nalezlo, kntimu se odwoláwali, newhlauce kde.

by nřgakau podporu swe'ho wyznánj polapiti mohli.
Pražštj ale kališnjci wyznzinj Augsburského soběne

wšjmagjce, dle erkwe katolické se řjdili, a léta
1539. na sněmu duchownjm o přigjmánj wečeie
Páně pod obogj Způsobau takto se snesli: „Též aby
Wei-il a učil (zpráwce duchownj) z pjsma swatčlw

o welebné swátosti wečeře Páně netoliko Wprawdě
býti prawč tělo &krew Krista Pána za nás wyclanč,

&krwe wylitj na odpuštěnj hřjchůw; ale také že
wtéž svátosti Kristus prawý Bůh a člowčk přj
tomen gest & prospjwzi wšem wěrným a hodně při

gjmagjcjln , wěřj se; gemuž také w též swátosti
poklona &uctiwost náležitá činěna býti má. Pro
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tož aby tau & takowau swátostj každému z wjry
žádagjcjmu pod obogj Způsobau, wážnč &poctiwč
posluhowal.“ *)

Tito pak kališnjci Pražštj, též kaiichářowé ze

zb'rře Lutherowy wyskytlj , k tomu ibratřj češtj,
morawštj, waldenštj a giných bludů nasledownjci
wespoleksobě zlořečiwše, rozmilau wlast naši traw

nými naplnili hádkami, & w ustawičné nenáwisti tr
waw'sei mnohé ukrutenstwj prowozowali, gak otom
staré paměti &kroniky dosti ukazugj. Pročež mí—

božuý Ferdinand [. wida křesíanstwj na kusy po—

irhzínj, & přehrozných aukladů strogenj, o to snáž
ni.-pečowal, kterakby zase katolickau wjru do krá—

lowstwj českého uwésti a gi w něm rozmnožiti mo
hl. Zwláštč pak, když stawowé králowstwj českého
na sní—muléta 1547. držaném krále Ferdinanda wrau

cnčza to žádali, aby kněžj pod gednau, tež kněžj
pod obogj způsobau lidu podáwagjcj obeslání byli,
a snimi pro zachowánj dobrého řadu oto se gedna.

lo, aby ta obog'j strana gednosworně kpapeži () no
wélio arcibiskupa, kterýby kněžstwo gak pod ge—

dnau, taki pod obogj swětiti mohl, psala, a král
Ferdinand aby mu obydlj též i dostatečné wyžiwe
u_jze swé králowské komory dáti ráčil: ]jbila se

ta žádost stawů českých Ferdinandowi králi, gináč
se nedomnjwagjcjmu, než že co neyspjše od Husit—
Skč&Žižkowské roty arcibiskúpstwj Pražské w nic

'- Arlikuluwó ancšenj lméistwn pod ubugj způsobau. Lóm
lin/Zjhu 1539. (\V Praze 1539).-llu.
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uwedené zase wyzdwihnauti bude moci; wšak we
likau těžkost w tom skrytau býti uznáwal. Neb ač
stawowé arcibiskupa mjti chtěli, wšak ruce gemu
i králi tak zawázati hleděli, aby gim král takowéllo
arcibiskupa dal, gakéhoby oni sami mjti chtěli, a
kterýby gim také w ničemž nemohl rozkazowati.
Ferdinand král uznaw gegich lest, na smlauwu Ba
silegskau se odwolziwal, a že podlé nj w přjčine

arcibiskupa i weškerého duchowenstwa pokračowa
ti chce, stawům přednesl. Pročež několik artiku—

lůw katolických skrze katolické doktory neprodle
ně sepsati a ge co neyprawdiwěgi wyswětliti po
ručil,

Když pak katoličtj doktoři některé artikule se.
psali, wyswětlili a králi podali , on ge také i hned
knězi Janowi Mistopolowi , kněžstwa pod obogj
na ten čas administrátormvi odeslal, s tau žádost-j

a napomenutjm, aby se wšickni pod obogj podá—
wagjcj i přigjmagjcj w těch artikuljch skatolickau
cjrkwj srownali. Jan Mistopolus wezma od krále
ty artikule swé kněžstwo swolal, a snjm oty artiku
le celý téměř rok se radil, a poněwadž on i wšiclml

gebo pod obogj kněžj očitě poznali , že ti artiku
lowé z mnohých welikých a neomylných přjčin
prawdiwj gsau; protož se gich gednomyslně při
drželi, a že ge negenom lidu wychwalowati blldůlls
ale také že pro ně swé žiwobytj dáti chtěgj, gedně
mi usty připowjdali, a to wše králi Ferdinandowi;

podpjšjce se i také swé pečeti k tomu zawěsjce, i

neywětšj uctiwostj &radostj pjsebně podali. FCI“
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diuand král když to do swýcll rukau přigal, welice
obweselen byl, &wraucnč Pzínu Bohu za to děko

wal, gináč se nedomnjwage, než že králowstwj če
skézase k samospasitedlné wjře katolické přistaupj.
Protož ke dni sw. panny Barbory, dne 14. listo
padu stawy české pod obogj listem weřegným obe—

slul, a na hrad Pražský, aby se wšickni sešli, poru
til. Rownčž Jan Mistopolus duchowenstwo pod
obogj kweyš dotknutěmu dni listem swj'm wolal
a žádal, aby každý děkan, wezma ssebau dwa fa
ráře, ke dni sw. panny Barbory do Prahy přišel.
Když rozepsaný sněm se začal, kněžstwo pod obOgj
do Karlowy kollege se sešlo, a swého administrátora
se tázalo, zdaliž mu powčdomo nenj, o čem se na

tom sni—mugednati bude. I rozkázal ty artikule čj
sti, které mu od krále Ferdinanda krozsauzeni dá
ni byli, a které on také s swau konsistořj též se wše

mi Pražskými faráři za prawé uznal, a gich (mimo
gedinký: Zdali také malým (ljtkám oltziřnjswátost
podziwati se má) že se weškeré duchowenstwo Praž—

ské pod obogj držeti chce , wyznal. Přitom také
ty artikule některým Lutherzinským i Pikhartským
tu přjtomným kněžjm na gich žádost do rukou
dal, a na to w'sickni na hrad Pražský k suť—mu

šli. Král Ferdinand do sněmu přigda na trůn
se posadil , a w gazyku latinském ačkoliw krát—
kau wšak pohnutedlnan řeč k shronuížděným sta
wům &kpřj tomnému kněžstwu učinil, přjčinu do

klzidage, proč stawy pod obogj itaké duchowen
stwo pod obogj na sněm powolal, &gim po doko
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nané řečí ty artikule weřegně přečjsti dal, gicllž
slowa gsau tato:

1. \Všickni Pražštj kněžj, kteřj lidu pod obogj
Způsobau podáwagj, gednosworně wt'éřj,že gest ge
den Bůh a tři osoby wbožstwj, tež také že gest
12 článkůw wjry katolické od swatjch Apoštolůw
sepsaných, & že gest sedm swzítostj.

?. Také ti Pražštj knřžj w tom se společně sne
sli, že wšickni tak chtřgj djtky ki—tjti,gak ony od

knčžj pod gednau způsobaulidu podáwagjcjch křtě
ny býwagj, & žádnau ceremonii neb řád katolické
cjrkwe při křtu sw. opustiti nechtěgj.

Wšickni kněžj Pražštj pod obogj wčřj itakě
tomu každého wyučowati chtřgj , že negenom tělo

Krístowo za. nás na křjži obětowzino bylo , & krew

geho swatá za naše hřjchy gest wylita; ale že on
Kristus Ježjš Bůh člowčk gak pod způsobau chle
ba, tak i pod způsobau wjna celý se nacházj, &
že žádný nemá k přigjmánj přistupowati, kdoby
dřjwe zswých wšech hřjchůw pořádnému knězi o
sobně a skrau'senč se newyznal, rozhřešenj nedo

stal &uloženau za ně pokutu newykonal. Též ta

ké kdykoliw se swaitost oltářnj od kněze při mši
swaté pozdwihowati, neb kdekoliw ona se chowati,

neb kamkoliw wystawowati, neb při kterékoliw pro
cessj nositi, aneb ku kterémukoliw nemocnému do.

prowázeti se bude, wšickni přjtomnj lidé na kole—

na klekati &gj gakožto prawému Bohu čest wzdá
wati magj.
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4. Podobně oni wšickni že \rěřj, & tak že w'éři—

ti se má, tomu též wyučowati chtiígj, že mše swatzi

gest obří, o které prorok Malachiáš mluwj, a pro—
tož také že wšecky ceremonie, které se při nj dil.—

gj, a které kněžj pod gednau Způsobau lidu podáwa
g_icjneporušené zacllowziwati clltégj.

5. \Všecky od cjrkwe katolické zaswěcené swát
ky, také ti pod obogj dle způsobukatolické
c_jrkwe swť—titichtěgj.

6. \Všecky od cjrkwe katolické ustanowené po

sty že náležitě zachowáwati clitégj.
7. Wšeclmy processj, které se w Cechách od sta

rodáwna zachowáwaly, že také ti knčžj pod obogj
zacliowáwati chtěgj, w'sak mimo ty starodáwnj žá

dné giné nowé aby se nezačjnaly.
8. Že také o některých slawnčgšjch swatých ney

swětť-gšjswátost oltařnj na oltář lidu kuctčnj oni

kněžj pod obogj wystawowati chtěg'.
9. Ze wswčcenj některých wěcj někdy řeči la—

tinskézagendy neb knihy, která se při hlawnjm
kostele pražském užjwá, a někdy w řeči české do
tud užjwati chtěgj , dokud se gim od budaucjho
arcibiskupa pražského gistý zpusob kswěcenj ne—
předepjše.

10. Že Marii rodičku Božj i wšecky nebešiany

ctjti a k nim se utjkati, i také od katolické cjrkwe
potwrzenau letanii o wšech swatých spřiiláležegj—

iji prosbami modliti se chtřg'j.
11. Že wigilie, modlitby , připomjnánj za mrt—
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\vé, též oběti při mši swaté dle starobylého cjrlmc
katolické obyčege zachowáwati chtěgj.

12. Že neywyššjllo biskupa Řjmského, hlawu
WseobeCnécjrkwe, gakožto wěrnj synowé we wšem

poslauchati, gjm se i'jditi, ageho i také budaucjho
arcibiskupa Pražského duchownj ustanowenj přigj
mati chtěgj.

Tyto artikule od kněžstwa Pražského pod 0
bogj pi'igaté, když na sněmu přečteny byly, Fer.
diuand král se swého trůnu wywstal , a do swého
pokoge se odebral, tjm doloženjm, že ge gak du
chowenstwu tak i stawum pod obogj kdtílsjmu &
betlliwčgšjmu powáženj zanecháwzi. I tázali se sta

wowé swčtštj pod obogj administrátora Jana Mi
stopola, též zkrálowstwj českého do Prahy přjcllo
zjho (lucllowenstwa také pod obogj lidu podziwagj.

cjho, kterak se gim ty artikule ljbj, & zdali také,
gakž weřegnč od Geho Milosti králowske' předne.
'seno bylo, s duchowenstwem Pražským k nim při.

stupugj &dle nich se řjditi clltřgj ? Tu hned ad
ministrátor řeč učinil, & mnohé podstatné pi'jčiny

přednesl, proč on se swau konsistořj a se wšjm du
chowenstwem Pražským pod obogj k těm artiku
lům pi'istaupil.

Na to stawowé pod obogj od duchowenstwa
odstaupili, &mezi sebau se uradiwše, skrze Giřjlloz
Gerštorfu českého králowstwj podkomořjho du
chowenstwu powěděti rozkázali, aby se 0110nad

těmi artikuly neydřjwe sneslo, což gestli se nestane,
že oni stawowé swětštj s těmi artikuly žádné práce
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mjti nechtěg'j. Protož (luchowenstwo na tom se

sneslo, aby se následugjcjho dne (10 Karlowy kol—
lege \\šickni sešli, a nad těmi artikuly radu drželi.
Když následugjcjho dne rada držána byla, téměř
wšickni k nim gednosworně přistaupili, toliko
Wáclaw Kutnohorský děkan, Martin Nymburský
děkan a Jakub Žatecký děkan, někteřj též ač w
malém počtu faráři k těm artikulům z dosti ma

lých pijčin přistaupiti nechtěli. Ale když admini—
strátor tak horliwč, tak mocně swau obšjrnan řečj
pjsmem swatým potwrzenau , aby k těm artikulům

přistanpili, ge napomjnal, oni přemožení gsauce
geho slowy, žádnau dostatečnau odpowěď na ně
dáti neuměli, a protož také k těm artikulům ačkoli

na oko přistoupili, na to gediné čekagjce, kterak
stawowé swčtštj se snesau, a těch stawů také
oni že se držeti budau.

Administrátor newěda o gich takowé lsti wel—

mi přjwčtiwé poděkowánj gim učinil, & ge dosti
obšjrněwychwalowal. Na to ti třj giž gmenowanj

díkanowé z Karlowy kollege přjmo na hrad Praž—
ský šli, a přigdauce mezi stawy swětské pOd
obogj, gim oznámili, že giž weškeré duchowen
stwopod obogj, gak Pražské tak i kragské ge
dnosworněk těm artikulům přistaupili. Oznámili

gim také lstiwt'r i to , aby se oni stawowé nad tjm
nehoršili, že od kněžstwa na kazatedlnicjch o těch

nrtikuljch a o tom gich sneš'enj (losawád žádná
zmjnkase nestala, poněwadž obecnému lidu o nich

“i—(lčtinenj wčc potřebná, ale toliko samému du
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chowenstwu o těch artikuljch, gakožto o welikěm
tagemstwj, wčdčti přináležj.

Stawowé swčtštj wyrozumřgjce od těch knÉ—žj,
že weškeré české duchowenstwo giž k těm artikulnm

přistaupilo, rozkázali těm přjtomným knřžjm do
zeleného pokoge odstaupiti, sami pak poručili ty
artikule i hned sobí—.čjsti, & nad nimi raditi se po

čali. Hanuš z \Valdísteyna neywyššj sudj zemský
krále Ferdinanda cllwalitebnjr aumysl přednesl:

kterak totiž G. M. král o to pečuge, aby w mího.
ženstwj gednota zachowána byla, též aby se arci
biskupstwj Pražské zase wyzdwjhlo , a na wůli sta
wům zanechal, aby geden artikul po druhém dle
swé ljbosti powažowali. Ludujlc Košatecký z Ko—

lowrat odpowědčl, aby powažowánj tť—chartikulu“

w nepřjtomnosti pami Morawanů, gakožto spolu—
sausedú se nedálo, k čemuž také radil Zdislaw
ijřetický z \Vartenberka, též i někteřj stawu
panského. Ale z rytjrskéllo stawu Giřj z Ger
štorfu welmi polmutedlne stawy k tomu wzbu
zowal, aby se dle milostiwé žádosti Ferdinanda
krále nad těmi artikuly snesli, obšjrně řeč číně,

že přjtomnost,mén“egi hlas Morawanů, při těch arti
kuljch potřebna nenj. K tomuto Giřjmu z Čerštorfu

přistoupil také Petr Chotek z Wognjna kraílowsk)
prokurátor, též wětšj počet rytjrstwa i také Praž—
ská &giná králowská města. \Však proti těm lila

sům na odpor se postawil Krištof z \Vyšowic, lllllŽ

welmi sešlý, neustupně to mjti Chtěge , aby také
k powáženj těch artikulů Morawaně powom"i
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byli, gemuž takéKutnohorštj wyslanj welmi mooně
nápomocni byli, zwlziši Ondřeg Křiwolzíček, který
(y artikule wšeligak natahowal, a posledně s to
waryšem swým mluwiti počal: že oni žádné moci

od swých předstawených sobě dané nemagj, o
li'Cllartikuljch sněmowati, což kdyby předce uči
nili, žeby che do Kutné Hory nawrátiti se nesměli.
A tak toho dne nic se gednati nemohlo; nicméně
na tom se snesli, že zegtřegšjho dne o těch arti
kuljch w zeleném pokogi na hradě Pražském se

gednati bude.
Naisledugjcjho dne, když se wšickni stawowó.

swt—tštj,též i duchowenstwo (lo zeleného pokog'e se—

;li, Ferdinand král některé swé rady k nim wy
slal, gich přjwětiwě napomjnage, aby zbytečného
mezisebau hádánj zanechali, a ráděgi k powažo
wzínjtěch artikulu neprodleně přistaupili. Ačkoliw

Krištof z \Vyšowic s těmi, genž se ho přidrželi,
nedbage ani na králowské napomenutj, k powažo
wzinjtěch artikulu přistaupiti nechtěl, dokládage,
že se ani peněz ani statku netýká, ale spasenj duše,
a bez přjtomnosti Morawanu že gest \irěc nebezPe
cnziněco gistého o těch artikuljch zawjrati; nic
měněwětšj počet přjtomných pánu k tomu swolil,

aby se ti artikulowé pořádně čtli, & bedliwě powa

zowánibyli. Prwnj artikul když byl přečten , w
krátkém powažowánj tak ode wšech přigat gest,
gak sziln w sobě zněl. Druhý artikul také přigat

byl, wšak to k němu přidáno bylo: aby malá ne
\\iřnitkaw čas důležité potřeby také w pokogjcll
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od pořádných kněžj křtěna býti mohla. Třetj ar
tikul také když wsickni stawowé i města Pražská

přigali, něgaký Jakub Mráček od města Nymburka
k tomu sněmu wyslaný obšjrnau řečj, která w'sak

dle obecnjho přjslowj ani rukan ani nohau neměla1
pjsmo swaté wyswčtlowati, & proti snášenj wšech
stawů s několika sobě podobnými čeliti počali a do.
kázati chtěli, že ten artikul nemá přigat býti, ale
w něm že některá slowa magj se zmřniti. Admini

strzitor Jan MistOpolus, wstaupiw na wyššj mjstn,
obšjrnau a welmi učenau řečj tak stawy pohnul, že
kteřj k tomu třetjmn artikulu přistanpili, při něm
zůstati potwrzeni byli, kteřj pak k němu předešle

přistaupiti nechtěli. giž k němu welice se chýlili
počali; wšak při swé náklonnosti wytrženi byli,
když Matauš, w Kutné Hoře farář, z ponuknutj
\Vaiclawa Kutnohorského děkana po dokonané tak

horliwé řeči téhož Mistopola se ozwal & wyznal,

že on k tomu třetjmu artikulu přistaupiti nemůže,

ato powědčw, od duchowenstwa odstaupil a k swčt—

ským stawům přistaupil. Jan Mistopolus ohljdna
se žádostiwě' na duchowenstwo a posledně pohle

děw na stawy swětské řekl: „Urozenj páni stawowé!
že tento Matauš, opustiw duchowenstwo kwám při

staupil, přjčina gest , že dnes ani negedl ani ne
pil, a tak zemdlel, že geho wšecken mozek se
stočil.“ Stawowé widauce, že giž toho dne o těch

artikuljch gednati se nebude moci, skrze Giřjho
Gers-torfa duchowenstwu poděkowánj učinili, &ge
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domů propustili, stjm doloženjm, aby se opět, wši
ckni w pondělj sešli.

Mezi tjm administrátor dowěděw se toho, že

proti němu a proti Pražskému duchowenstwu nege—
nom nT—kteřjz obecně—holidu, ale také i z wyššjho

stawu se rozhněwali, také giž wšeliké pohrůžky
mu činj, když dne pondělnjho na hrad Pražský
mezi stawy s swým duchowenstwem přišel, tu
swau stjžnost weřegně přednesl & stawy za obranu
žádal, což mu také přípowřdjno bylo. Na to
Wáclaw Kutnohorský děkan, Matěg Nymburský
děkan, &Jakub Žatecký děkan, též s nimi giných
dwadcetikněžj kragských, administrátora aPražské

duchowenstwo opustiwše, k stawům přistoupili.
Zwláštč pak dřkan Kutnohorský se prohlásil, do—

klzídage: „Pončwadž wyslanj z města Kutné Hory
od snešenj administrátora i celého duchowenstwn
Pražského odstaupili &k druhé straně se přiwinuli,
že 011 také to učiniti musj , sice žeby se do Kutné

Hory k swčmu děkansth nawrdtiti nesměl.“ I
rozhněwal se administrátor na toho Kutnohorského

(IL—kann,též ina ty wšechny, kteřj se ho přidržew

se, od duchowenstwa odstaupili, & k straně stawů

swčtskýchpřístaupiwše, k tomu třetjmu artikulu při..
stoupiti nechtěli, když totiž skrze to také strany
w gich předsewzetj potwrdil.

Král Ferdinand wěda o tom, gaká roztržitost
mezi stawy swčtskými W přjčině toho třetjho arti

kulusedřge, aniž žeby gaká nadčge se ukazowala, by
w ostatnich artikuljch brzké snešenj státi se mělo,
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a nemohu w Praze délegi trwati, proto že Turek
welkau mocj do Uher táhnauti počal: protož k
stawům mjstokanclěře králowstwj českého wyslal
& rozkázal, aby z duchowenstwa deset osob, tolik
také i z stawíi swřtských k nimi! i hned přišlo.

Když pak před krále předstaupili, on gim welmi

pohnutedlnau řeč w latinském gazyku učinil, &
swau potřebnau do Uher cestu oznámil, dokládage,
pončwadž stawowé swřtštj též i (luchowenstwo tak
nmoho giž času w powažowánj toliko třj artiku.
lůw zmařili , & následugjoj artikule, kteréž mno.
hem che nežli ti tři prwnj k powažowzinj magj,
také tak brzo powáženi nemohau býti , protož ten
nyněgšj sněm wyzdwihuge & geg do giného času
zanecháwá , žádage při tom “šech stawů i ducho

wenstwa, aby mezi sebou pokognj & swornj byli,
což oni také zachowati sljbili.

W těchto přenuzných náboženstwj křesian
ského potřebách , kališnj stawowé ——ač gim o těch

wčcech gednati ani nepřislušelo —- s duchowen
stwem když wězeti zůstali, král Ferdinand ginau
cestau k swému konci se obrátil & mužské mysli

přičiněnjm toho dowedl , že kališnjci Pražštj léta
1549. w poslušenstwj stolice apoštolské se dali, &

w lůno swaté erkwe katolické s potěšenjm přigali

*) Sgezd stnwů králowstwj Českého &lmčistwem pod obo
gí. Rukop.- Syxtn z Ottersdorfu knihy památné. Rukopx
Zimmermann (Jan Nepom.) l'řjběhowč králowstwj Ce!
ského za Ferdinanda ]. \VPratz018'20——1.821.8. djl.ll.
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byli. Kališnjci ale nowj, též ginj &ginj odpornjci,
gcnžschi, kteráž gim we tmách swjtiti měla, shasli,
katolické cjrkwe žádostem powolni nebyli; než u
wnitřnj kyselosti & tagné i zgewné nemiwisti sobě

oblibugjce, od gednoty & swornosti dále a dále

zacházeli. ])le této prehliwosti stawowé gednoty
Pikhartské swé šjge proti knčžjm pod gednau
(1551) zatwrdine, lstiwé auklady gim strogili.
'Lwlzí'stčpak o kněžském desátku diwný saud wydá
\ragjce, geg toliko za almužnu neb skutek milosrd

ný pokládali, & to wedle učenj mistra Jana z

Husince. Při tom kde oni panstwjm byli, kněžjm
ksaftowati zapowjdali, gegích statek, nábytek a
mohowitost na se přitahugjce, zwláště když ten
nebonen bez poručenj neb uzawřenj poslednj wůle

z wezdegšjho swčta wyšel, wšecko, co umra za
nechal, na swau stranu hrnuli. widauce,
cose děge, proti nim weřegnč kázali, nesprawedli
wostgim wytýkali, a obce proti nim zlau myslj za
pogjmali, tak že bauře, sgednocenj a spiknutj obec
njho lidu bylo se co bziti. Při tom pak ti i oni ku

práwu se wolagjce na krále swé žaloby zawáděli.
Král Ferdinand uznaw, kterak toho potřeba káže,
by ta wěc přjsnč wážena byla, sněm na hradě
Pražském (1552) položil, na kterěmž smjřenj tlamě
mowaným snešenjm se stalo. Rowně (1562) M.

Gallus probo'st kollege \v'seeh swatých, žalobu
Sepsalproti knčžjm Pražským & giným, kterážto
šest dnj pořád na hradě králowa—kémčtena by

la- Po přečtenj té žaloby mnohé artikuly ža—
(l-íW'piHpro katol. (hu—how. V". 3. 4
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Iobnj s nailežitými odpowčdmi wůbec wy'sly, &to s

podpisem Jana Mist0pola :: giných kněžj Praž

ských i městských, nikoliw w'sak bez porušenj ]j.
bčho pokoge.

Proto wšak král Ferdinand od swého pobož.

ného předsewzetj lid ki'esianský k swornosti & ge—
dnoťéposlušné nawracowati nepřestal. Neb ho tagno
nebylo, kterak z nesrownzínj & na kusy křeslan
ského náboženstwj poírhánj mnoho zlého pochá
zelo, a. několikrát se i shledalo, že, když gsau
měli křesían'stjnárodowé hotowau snažnostj
teli krwe křesřanské Turku odoláwati, sami se smí.

řili, sebe sužowali, swau moc g'eden proti druhé
mu, chudjce se wespolek, wynakládali. I obrátil
se tedy Ferdinand I. na sněm Tridenstký, & to
skrze řečnjky zgednati usilowal, aby přigjmánj
swzitosti oltářnj pod obogj Způsobau žádagjcjm swo
bodnizdowoleno bylo, poněwadž mnozj lidé w km.
ginách německých k podobogj náklonnost z nábo
ženstwj měli. Papež řjmský pro wzdělánj gedno
iy swé powolenj k tomu dáti neprodlel, kteréž

(1564) na hradě Pražském strogenau řečj Petra
Peristeria z Horšowa Teyna skolastika & ka

zatale wůbec prohlášeno bylo. *)

*) Peristerín z Tcynn Horšown (l'ctrn) Kaiznnj na nt'
děli dcwátau po swató Trogici o wlmlaí—i nepravosti
Přitom o přigimzinj wclclmé Svátosti oltář-nj pod obo
gj způsobou, tak gakž nynj wílbec žádngjcjm od Canci
líum S. '.l'rillentslcěho dowoleno bylo. \V PrazcuGiřjlm
Melantricha z Awa-minu. (1564) 4m.
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Ani pak na cjrkewnjm powolenj tomto kališ
njci přestali, alebrž po wětšj ustawičné Swobodě w

nábožensth taužjce, k straně katolické wjře od—
porné náremně se cllýlili. Král Ferdinand Wida,
kterak nábožensth pod obogj dle nowého rázu na
wšestrany se rozmáhá, GiřjmuCassandrowi, muži na

ten čas Welmi oschenému, psanj učinil asnažně žá
dal, aby swé zdánj, které náboženstwj, pod ged..
nan-li čili pod obogj staršj gest, o tom wydal, po
uťwvadžAugsburské konfessj starožitněgšj nábožen

5le swé býti i prokaizati usiluge. Než pak Giřj
Cassander mjněnj swé wůbec pronesl, král Ferdi
uand [. umřel, na gehožto mjsto Maximilián II.
naslaupil.

Za panowánj Maximiliána Il. kališnjci přewrá
ceněw nziboženstwj nabyli swobody. Neb ohlášené
sněmuTridentského pod obogj powolenj, brzo na
to sami za nesnesitedlné břemeno sobě pokládagjce,
\všelnožněo to usilowali, aby se smlauwa Basi
legská, o kteranž se tak dlauho a i krwawě rwali,
ze swoboda weysad erilowstwj českého wywržena,
& gim cesta k učenj Lutherowu učiněna byla. I
žádali za to Maximiliána II. na sněmu léta 1567

držaněm, snážnč pi'ipomjnagjce, kterak—se té

smlauwymnozj toliko slowy & nikoli skutkem držj,

&kterak katoljci na to hledjce, w oči gim to wy
ljlgagj, tak že mnolléa časté různice, nepřátelsth
a pronasledowzinj z Oban stran se působj. Lidu

milýa na lid laskawý Maximilián ll. hledě nwesti
azachowati pokog, stl'nost &gednotu, smlauwu

6
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Basilegskau zdwjhl :: gi z potwrzenj swobod krá.

lowstwj českého wywrhl, & tak kromě wÉ—domj

netoliko učenj Lutherowu bránu otewřel , ale i Wy.
hnané Pikharty, nowokřtěnce & giné sekty Opět
přiwolal. Neb nedlouho na to (1571) žádali sta—

wowé na sněmu držaném, aby dle potwrzenj kon.
fessj Augsburské, gak gim tak i poddaným gich pod
obogj přisluhowáno bylo, což se i hned stalo.

(Pokračowán

IV.

0 uspořádán/' starých škol w ohledu na škol)“
nowc.

Od

Františka Aloysia Wacka,
Děkan:! w Kopidlnč nad Lcštínan.

Každé prawé, řádně & člowčeenstwu prospěšné.
wzdčlánj kořenj se w minulosti , wzniká &úrodným

se stzíwá w přjtomnosti & poskytuge sjmě čili látku

ku wzdělaínj budoucnosti. Chce-li tedy nzírodnj učí

tel netoliko powrchnj wzdčlanost, mag-jej ze wšeho
něco a z celosti nic, alebrždůkladnau, \všestrannall

wzdělanost sobě opatřiti, mqu zřetel obrátili na
člowěčenstwj wčku minulého & přjtomného, dle

stupňů geho wycwičenj, gakož i uspořádánj škol,
co wzděláwacj prostředky dle polřehnostj, w uwe
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deném swrchu dwogjm ohledu předobře znáti , by
slastnau a k obecnému dobrému Způsobnau bu

claucnost mohl připrawiti. Neboč nezná-li lidj &
stupně gegich wydobyté wzdělanosti, na němžto
stogj, nedostáwá se mu základu, na kterémž dále
má stawěti; nezná-li gegicli potřeb &přjměrných
prostředků, gimiž by zawedl k dáli—jmpokrokům

w duchownjm wycwičenj, budel- u něho gedna
chyba druhou stjhati, aneb gak Kristus prawj:
„Sud/' nowau záplatu na staré raucho, čjmž
geště horšj r ztrhnulj býwríl“ Prawdu tuto
ztwrzuge zkušenost u wšech oněch škol, w kte
rýchžto učitel sám, neynowřgšj mag-e wz'dělanost,
aniž na stupeň wycwičenosti rodičů, aniž gegich k
wzdť—lánjmu swěřených djtek žádného ohledu ne
má, nobrž swé wydobyté wědomosti gako gcdnjm
Iz'gawccm wyljti chce. Gakož tento neproniká do
země, aby gi učinil plodnau, alebrž na gegjm swr

šekurychle pryč splyne, &skrze zwodněnj škodným

se stziwá, podobný osud potkáwá i školy, w nichžto
učitel swnu methodau, byl. i neylepšj byla, neau
cinkugestegně na ducha a srdce swých djtek, gakž
toho třeba, podoben gsa zahradnjku, pudjcjmu
w pařišti k zrůstu byliny, ——by se we škole swé

před swětem ozdobil & oslawil rozličným kwjtjm.
Wywodj sice kwčt, lahodný očjm & slibný, kte

rýž wšak žádného owoce nepřinášj. Prototě wi
dčti začasté w národnjch školách mnohých poa
těšiledlných wědomostj; třpytj se wšak toliko, ga
kož lesknaucj se úkazowé w powětřj, a práwč tak
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rychle i mizj, nelnagjce základu, & nezagawše na

gednau ducha a srdce; aneb ginými slowy: po
nčwadž wědomosti takowé negsau wnitÍř z ducha
wywedené, nobrž dětem zewnitř toliko gako při
lepené. _

Trefnč 0 wěci té pjše učený pmdagog Balbíer
w Reynských listech pro wychowatelst“ &wyučo
wánj: *) „Bodičowé, weCe, odewzdáwagjce djtč
swé škole, chtěgj, aby i budaucnč w materskč
půdě, W kteréž wzrostlo, t. w rodině swé, se ke.
řenilo, & neodtrhlo se od starého štěpu, ač ik
“ elikému národnjmu kmenu se klonj &chýlj. Aby
tedy gemným swazkem rodina, stát &národ, ga
kož i gednotnj lidé & weškeré člowěčenstwo skrze

školu se uspogily, o to se přede wšjm snažiti mu
sjme, atudyl weliká, uznešenzí úloha národnj škole
se klade: dále wzděláwati to dobré & Oprawdu lid.

ské, co w domácjm žiwobytu se započalo, aneb
kdyby se geštč nebylo započalo, !( tomu přičinítí
swau práci, aby se počjti mohlo , a 0 to starati se,

aby hned od prwnjho stupně swého wzdělánj člo

wěk přiměřeně, wšésh'anne" &nepřestáwage dále
byl weden, & skrze pokračugjcj, mezery nema
gjcj wzdělánj poznenáhla k poznánj mocnostj a
schopnostj swých přišel , aby s pewnau wůlj pawo
lánj swé sobě obrati, mjsto swé w lidském spole

') Wiz w 'Zhém swnzku Sho djlu gebo pogcdmínj: „mf
Nolhwcndigkcit und Bedeutung der Sehullchrer—Scmi
naricn. Essen 1833.
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čenstwj dostogně zastati, &co statným nástrogem
w řjši božj sebe předstawiti mohl.“ — Uloha tedy
národnj školy, gakož řečeno, weliká gest; neb
zde se gedná o wzdělzínj celého člowěka, & ne o

při/[:'pnlltj marných , prázdných umných pogemů,
a gakož žiwot che gest než pokrm, &tělo che
než oděw, takt?: celý člowěk mnohem che než
leskllaucj se powrchnj stránka, kterauž se toliko
:((/jbili může, aby se přikryla nahota geho. Gest
tedy w každém ohledu záslušno & důležito wyše..
třiti:

I. Kterak byly staré školy uspořádány?
II. \V čem předčj nové školy nad staré,

aneb w čem tyto před oněmi mag'j přednost?

lll. Čehož ze starých škol až posud w nowýcli
se užjti dá?

[.

Každý národ, wywinugjcj se ze stawu přirozeno
sti,musiltě záhy školy mj ti, aby si dobytau wzdělanost
uchránila rozšjřil, gakž tomu historie dziwzi swě
dectwj; neb odkudž ginňk mohli gegicll gednatelé
&letopisci wzdělanosti dogjti? Aspoiitě wěc gistá,
že s křesianstwjm wšady zkwjtaly školy &množily
se. Ačkoli w těchto wychowanci obzwláště k sta—
wu učenému cwičeni byli, necháš se předce be2po—

chybně uzawřjti, že se i takowých škol nenedostá
walo, W nichžto mládež elementárnjho učenj došla,

ač těžko zřegmýcll toho uwáděti důkazů. Tolik
Wsakgisto, že školy, toliko pro duchownj usta
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nowené scholae interiorcs, Skolapak pro ty, genž
powolánj swětskěho následowati chtěli , .se/Lolaex
Ierior slaula. A tak tě i prawdě podobne, že též
!( farským kostelům školy byly přípogeny. *) Zpěw
kostelnj &čjtánj pjsma žádalo gich. —

Mnohé znamenité liternj památky, starožitné
národnj klassické Zpčwy —-- při čemž na ruk0pis

králodworský poukazugeme -— gakož i nemalé čá
sti českého přeloženj biblj toho nám důkazem
gsau, gak záhy w Čechách psanj & čjtánj knih
wzniklo. Sáhagj (lo desátého &gedenáctěho stoletj,
gakž tomu slowutnj spisowatelé naši , Dobrowský,

Jungmann, Palacký důwodně přiswědčugj, **) ge
Sto w sansednjch Bawořjch dle důkazu pana

Kupferbergra teprw w 16těm stoletj baworská prá—
wa zemská w gích materské řeči se nalezagj. Pa

trně z toho widěti, že gak Crhau & Nletudčgem
pro lid slowanský pjsmena přichystána byla, Slo

wané hned učili se čjsti & psáti, &záhy zřenj swé
k zakládánj škol obrátili, odkudž se stalo, že pod

') Wiz. lLipoWskya Geschichte der Schnlen in Bayern.
Miinchen 1825. n. Dr. Fischch Handbuch der Pazdagogíc
S. 28. 29. ——

**) W'iz. Dobrowsky's Geschichte der bóhmischcn Sprache
uml žiltcrn Literatur. Prag 1818. Historie Literatury
České Dr. J. Jungmanna. W Praze 1825. Starobylá
Skládanic. (\ t. (I. GiZ swatý Wáclaw, gak Legenda!
prnwj, w Bndecké škole učil se čjstí, psúti n žaltář pělíu
& slawných klášterů, ku kterými školy byly připogené'
w iltém n 12tém stoletj nenmlý počet “ mis založen
hvl.
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Karlem IV. paměti nesnn'tedlné, národ český we
\\eškeré Ewmpč neyučenřgšj byl národ.

Přispčlo k tomu obzwláště, že weleslawným
mocnařemtjm mnoho far neb plebanij we wlasti našj
bylo založeno, odkudž rozmnoženy gsau i obecné
skoly, & tudjž rozšjřena welice národu wycwiče—

nost, mang obzwláště z náboženského wzdčlánj
swůg půwod; nebol prawdiwě dj slawný hrabě
Josef de Maistre: „]Vz'Íidýnárodowč wzdělfmosti
swégimíče nedosáhli , než. skrze míčožensle.“

Nesnádno wšak gest zewrub tuto určití, gak
národnj školy w onom wěku uspořádány byly; ge—

likož nám letopisy z oněch časů che wyprawugj o
nábožných ústawech, o cjrkewnjch založenjcll,
než o národnjch školách.. čehož swětlý důkaz dá
wagj tak zwané základnj knih)r (Libri Errectio
mnm); w ohledu tom mnsjme tedy do minulého,

námbližšjho stoleíj nahlédnauti, kdež se nám giž
mnohá otom, ač ne welmi radostná zpráwa po
skytuge.

Přede wšjm w prawdě může se twrditi, že sta
rých národnjch škol hlawnj byl záměr dosaženj
náboženských wědomostj; protož dal se žákům,
gak se abecednj tabulce naučili, hned Canisius, w
němž se učili slabikowati & čjsti. Gak geg djtě čjsti

umělo, dáno mu hned ewangelium, & na zpamět
učenjm katechismu we škole neyche stráweno
času. Newystaupil-li nynj žák ze školy, mohli užj
wati ke čtenj každé knihy, kterauž za dobrau
uznali rodičowé geho; nebol p05politého wyučo
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wánj z gedněch & těchže knih nebylo tehdáž w

obyčegi; každý ze zwláštnj knihy, kterauž měl,
sám pro sebe odřjkáwal. Psáti a psané čjsti učili

se obyčegně toliko chlapci, &uměnj početnj, gestli
se mu učilo, mechanicky a hudlarsky se předná
šelo. Pro dčwčata zdálo se býti psanj nepotřebné,
a protož nikdý w něm nebýwala cwičena.

Za učitele hráwali se mnohdy kostelnjci, che
wšak řemeslnjci a wyslaužilj wogaici, zwlášťé we
wzdálených od farnjho kostela mjstech. Učitelowé
sami nuznau toliko wycwičenost měli, kterauž buď

sami sebau , aneb od duchownjch podosáhli; nebol

wzdčláwagjcjch ústawů pro ně nebylo žádných.
ijž tedy mechanismem, gakýlnž sami učeníbyli,
učili opět giné, & poněwadž gegich wycwičenosl

náramně galowá byla, nemohli lepsj učencům swým
dáti. *)

Když tedy powažugeme staw starých národ
njch škol, hned wůči nám padá, že wšecka gich
učenost gen gakés polowieútnj wěděnj bylo; zde
onde sebrala se zknihy nčgakzi ponětj, ta se dětem
do pera powjdala, a pak z paměti odřjkúwala. Dě
ti učily se slowům, a nikdý wěci samé, a člowčka

znáti taktně-ř nikdý; mizerný—mslowjčká-rstwjm 0

prawý duchownj žiwot oklamány byly. Hlawnjto
ho přjčina bylatě owšem, že se tehdegšjm učitelům

") W'iz, co g:;cm o tom šjřegi w swém historickém [loge—
dn.injo národnjch školách wůbcc, a () čcskýchzwlaišt na.
psal. Pi'jtcl mládeže, 11h" swnzck str. 9 ——-33.
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clnlaladnčho, obsáhlého a zewrub uspogeného wě—

dčnj nedostáwalo, o čež učitel přede wšjm snažiti
se má. Ale i to wčdčnj & ushromážděnj wědomo

síj nesmj se nikoliwěkna pauhé toliko udjlenjtěch
wčdmnostj obmezowati; nobrž cwičenj :! wyučowá—

nj, přemýšlenj a nahljženj , ahstrakcj &zkušenost
muscgj w určitém nalezati se poměru, &wše to mu

sj žiwým swčdkem o aučinnč wnil-řnj mocnosti
člowť—kabýti. Že se tehdáž nebralo na to náleži

tého zřenj, zplodilo to w učitelské podobě zakrně

lá, mrzáclcě pololwory, gakoždůwtipně prawj pae
dagog Balbier w swrchu uwedeném spisu.

Byli tedy učitelowé tehdáž dalece odchýlení
od powolánj swéllo. Co uměli &mohli, byloi gen

cos hotowého, uzpůsobeného čili mechanického, &
na neyweyš cos w paměti zachowančho; nebyl to
plod gegich sa—nwmysljcjho & činně/zo ducha; a
protož gako učitelé odlaučeni stáli od mládeže swé;

nebylol žádného uspogenj a sgednocenj mezi nimi
&gich žáky. Za tan přjčinau gim toliko dodaliga
kčhospowrclmjho cwiku, ničehož w ně'newprawiw
še, tjm méně něco z nich wywodiwše. To posled—

nj ale hlawnj gest wěc; pročež skutečného metho
dickéllo elementárnjho wyučowánj, zákonům přjro
(l_ypřiměřeného zplozowánj wčdomostj newyhnu—

tedlnčpotřebj gest, magj-li školy w skutku cjrkwi
:! obecenstwu prospěšny býti. *)

____—_.—_—-———

') (lintý wcliký znntcl národnjrh škol krásnau & trcl'nau o
tom pronesl pmwdu: „Neuwcdcmc-li , wccc. wychowu—
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\Vyučowínj sw. nábožensth — co do metho—
dy -—bylo tehdáž též welmi wadné &nedokonalé,
málo přispěng k prawěmu člow'ékawzdělzinj, čehož
přjčina, že na všestranné wycwičenj rozumu tak
malé zřenj se bralo; wšecky dušewnj mocnosti zů
staly takmEř w plenkácll zawinutč, &gedna toliko
se cwičila pamět. Čehož se wšak tuto nedostáwa—

10, bylo djlem nallražzeno zewnitřnj pobožnostj, &
přjsnau šlechetnau káznj, kteréž w onom wěku we
lice se šetřjwalo , a kteráž práwem za neyllla
wněgšj wěc powažowána byla. Kde byla škola u
kostela, musilo každé djtč každého ročnjllo času
mši swatau před očima učitelowýma slyšeti. Wy—

učowánj začalo & dokončilo se smodlenjm, gakož
i odřjkáwánj úloh sdělánjm křjže. Ze školy mu

sili žáci po dwau gjti, &teprw w gisté určité wzdá
lenosti se rozcházeti.

Co učitelům gich powolánj welmi usnadiioWa
10, byla přjsná domácj kázeň, &též přjsné přidr

žowinj dčtj od rodičů k nawštěwowánj školy, &
poněwadž te.er w8ěm roku do nj přicházely, giž
gisté předcwičenj od rodičů neb giných tam při
nášely. Školnj & dom."icj wycllowánj podáwalo si

přátelské ruky, & přjsnost otcowa neobmezeného

telstwj opět ktomu, gnk gc půwodnj člowčkn pi-irozc
nost poimluge,tedy zdětj naduté toliko :! směšné trpas
ljky wyclaowámc, kteřjí w obrowo brne'nj se obláčch
tjm ale toliko břín/mli mohou.“ — \Viz mnolioccnný
spis: Pcstnlozzia Erzichungsuntcrnchmcn zur Zeitcul'
tur um Nicdcrcr. Gestit plný wýbornýchmyšlcnj o těl"
(lulcžitusli.
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žádala poslušenstwj, káragjc bez ohledu každý po
klések, kterehož ne tak snadno bylo ukrýti před
bedliwým okem otcowým &učitelowým. „Řežte

dost, když. djte" prowinj, řjkáwali tehdegšj otco
wčučitelům, bude wám gcdnan za to děkowmčí.
Skoda každé rány, která chybj.“

Kaizeň tedy, pořádek & nawykánj mrawnému

žiwota způsobu takowé tenkráte byly , že nyněgšj
wmnohém ohledu přewyšugj ; a protož i staré ško
ly, ač gich učenj wadné & nedokonalé bylo, mno—

han měly dobrau stránku, a učitelowé tehdegšj bez
práwnčfcndáři, dud/aíři, slowuu; předce wšak
školy nowé wzhledem wdělánj mládeže nad ně we—
lice předčj; w čemž magj tedy nowč školy před
starými přednost?

Il.

Nowzi škola, kteráž ku konci minulého stoletj

weWlastinašj gest wznikla, když nařjzenjm Marie

Teresie :! syna gegjho Josefa II. normálnj ústaw
wCechzích uweden byl, neohmezuge se che na to
gedno, čehož potřebj, gakožto škola stará, alebrž
wzdiÍ-lííwzíčlowčka celé/w, by tak dokonalého wy

chowzínj, gak možno, dosjci mohl. Magj powšech
ny geho duchownj mocnosti býti wzdčlány & oswj
ceny, srdce ke wšemu dobrému roznjceno, a i geho
tělesné mohutnostinziležitť— wycwičeny. Aby se to—

hoto účele dosáhlo, předepszini gsau k učenj před
.. ' l . \: v . . . v.

nutoue. \ero- &mrawoueeny, čteny, psanJ, [mc]



406

tánj, mluwnice, praw0pi-s &kra50pis,\vlastenská hi
storie, zeměpis, uměnj přirozených wčcj, &cwiče

nj se we zpěwn; ktomu připogena školaindustriál
nj, wnjž se žákům náwodstwj kwčdomostem za.
hradnictwj & sadarstwj , & žačkám krozličným žen—

ským pracem uděluge. Aby školy schopnými u—
čiteli opatřeny byly, skrze kteréž by se účele to
hoto dosjci mohlo, založilo řjzenj zemské wzdě
láwacj učitelské ústawy, w nichž by dosáhli při—
měřené wycwičenosti, wgistém postupowánj napo
tom swé wčdomosti & gegich náležitého užjwánj
dokázali, &tak se poznenzihla učitelské stolice sc110p

nými &hodnými učinili.

Nyněgšj učitelowó, genžto umlřgj dle prawidel
paedagogických aučinkowati, přicluízegj k wětšj
hodnosti, než dosawzideměli, a wětšj nabýwagj cc
ny, umčgjce to náležitě konati, čeho powolánj a
úřad gegich požaduge ; tut- docházng iřzidnčgšjho
wyžiwenj, aby pokogně a radostně \vpowolaínj swém
státi mohli. Náležj pak do třjdy auřednjků, státu
welice prospěšných, & gelikož wzhledem určenj
swého základ klepšj duchownj &lnrawné wzdčla

ností kladau, mnohem wětšjllo požehnánj než stařj
učítelowé přinzíšegj. Nahljžj to wěk náš, že se u
čitelům, magj—li weliké hřjmě úřadu swého rádi,

ochotně & laskawě nesti, těžké starosti o wyžiwenj

se srdce segmauti musj; nebot. swjragj ducha, a
udušugj horliwost při przícech wpowolzinj. Protož
napomáhá se za našeho wěku ze wšech stran učite

lům, aby se gim lepšj a gegich stawn príslušnřgšj
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wyžiwenj opatřilo, w kterémž ohledu král náš Fran—
tisek I. též sobě krásnau památku zakládá.

Předčj dále naše nowé školy nad staré, že
učitelowénezáwisegj che od libowolnosti obcj, což
pro staré welmi těžký byl osud, kterýž, nastOgte,
až posud zde onde privátnj školu náramně swjrá;
——magii: gakož ginj důležitj stawowé swé zákono.

dairstwj, dle kteréllož s nimi se nakládati musj. —-—

Prospřšnogest též nynj k rozšiřenj dokonalegšjho
wycllowánj djtek, že gicll nawštčwowzinj školy Wj—

co od ljbosti gegich rodičů nezáwisj , nobrž záko
ncm nařjzeno gest. A tak wynikagj nowé školy
uměnjm & samostatnostj učitelů , gakož těž podá—

uanými předměty , w nichž žáci se cwičiti molmu,

dalece nad staré školy, a geštč by se mim wkrzi—

snřgšjm swčtle předstawily, kdyby domácj wyclio—

wzinjs oným we školách che se slučowalo, & ge—

mu tak přjwčtiwč podziwalo ruky, gak to býwalo
westarých školách.

Ze nowá škola cjle swéllo semo iamo geště ne

docluízj, tollož přjčina gsnu mnohé překážky, genž—

to gednzik w učiteli , gednák mimo nřg ležj, ga
kož ode mne wginěm pogednánj tohoto časoPisu:
„Proč náboženské wzdčlzínj mládeže našj we ško—

lzíchnárodnjch i gymnasiálnjch nemá wždy žáda
ného zniku ?“ —-—mnohostranně dokázáno. ay*)Zde

\,
toliko dokládám wzhledem mnohých učitelů: 'e

___——
') ll iz druhého roC-njho běhu swazck 3tj str. 393 ——422.
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gsau marnj, nadutj ští-betowč, kteřj we škole na
prosto nic neprospjwagj; takowjž učitelowé, gakož.
slowutný paedagog Harnis Wprawdč gistj *), wy
chowziwagj na neyweyš z dbtj mnohowčdy & hrdo
umblce, znichžto přemudřelj , nanicowatj lidé se
stáwagj; & protož gest, dokládá dále, měni: wie.
daqu učitel, gemuž spasenj djtek swých w skutku
na srdci ležj , &kterýž křesiansko —nábožnau má

mysl, mnohem lepšj než mnohow'ed a marný, Zpup.
ný učitel, který dobrý sice gest methodista, lásky
wšak nemá, gsa méd' zwučjcy' a :wonec zněgicj,
gakož sw. Pawel nazýwátakowých lidj.

O překážkách mimo školu, genžto gegjmn
žádaucjmu wzniku welice bránj, musjme doložiti, že
počátek maudrosli, bázeň Bos/', ze srdcj lidských
&zcelých rodin gest zmizela, & mjsto nj šáljcj,
klamawý duch sw'eta, kterýž toliko slepotu azzi—

llubu plodj, wnich uhnjzdil se. Radýmagjcj w'e
dčnj, nairamná hrdost, náchylnost krozwázanosli,

odpůrstwj & chtjč k nekonečnému požjwánj gsau
neyhlawněgšj wady našeho w'cku.

') Handbuch fůr das deutsche Volksschulwesen. Breslau
1820. S. 81.

") O mnohých mladých učiteljch slowutný Nícderer wy
swčdčuge: že genu co oběti gcdnostrannóho theoretiso
waínj k politowainj, gcšto znich na mjstě wzde'lancu' izr
dopy'šlcowe' se stali. —— \'iele jungen Lchrer sind als
Opter des cinseitígcn Theoretisírcns zu bcdauern, dic
stntt gehíldet zu werden, nur eingebildet wurden. Wii.
swrehu uwedcný spis: Pestalozzis Erziehungsunterncll
men :! t. d. Sl. "Š'/.
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Učitel sám nemůž tuto pomoci, pakli sgeho
snalmukázeň, maudrá dohljdka :! obmezowánj se
„espogugj. Nechal tedy nowá škola nad starau
\\elice předčj, nesmj se předce tato za gakés ne

platnéstřepiny powažowati, gelikož mnohau geště
wsobě obsalluge látku, kteréž se wnowé škole (10

bře užjti dá,- gakož to hned tuto ukážeme.

Ill.

lí'šcolro, což gest, : Boha gest, (: bez něho
nice/zo není, gakož sw. Jan prawj. T oto pozná—

nj gest základ každé křesřanské myslí, gakž wno—

wó, tak i wstaré škole. Nebol wšecko má gen
tak dalece cenu, gakž mís to k Bohu táhne , a na
šemus njm Spogenj (gelikož gsme skrze hřjch od

něhoodlaučeni,) napomáhá. Aby se wmaličkých
wzbudila synowská bázeň Božj, &wnich se zacho

wala, nařjzena gest školnj mše sw., a škola má se,
gakož druhdy, smodlitbau začjti &dokonati. Kde
se to nestáwá, progewuge učitel sám nenábožnau
mysl, nenj muž dle zákonů cjrkwe & zákonů zem

ských,tratj důwčrnost rodičů, wzižnost u dětj, &ne
nj sto, aby gicll srdce dle wůle Božj řjdil & gimi
wlf'ull.

Uznáwá to každý maudrý &dobromyslný zna
telnašehowčku, kterak welice prawé člowěkawzdě

*) Wiz Batyrísche Nachrichten fíir dna deutsche Schulwe
sen. Augsburg 1833.

U!(lunnpinpro katol. duchow. 'VIÍ. 3.
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lanosti uškodilo pauhé toliko rozumu wymvičenj,
kteréž w uměnj započawši se, poznemíhla w obecný

žiwot přešlo, ode \\ šeho se odlaučhxši, co člowěku

ncywyš'gj má býti, t. zbožnost ducha a poswěcenj
srdce, a gelikož smyslné toliko palmu-nasli, agen
co hmoínc'ho, pozemského gest, se přidrželo, pře
wrhnauti se musilo. Bínoho zpausty i we wědě i
w žiwotu odtud wzniklo, &když se to wlaudilo do

wychmmtelstwj & w mládeže wymúčenj, počalo se
pomalu smýšleti, žeby wybmušenost rozumu giž
dokonalé bylo wzdřlzínj. Tui: snažilo se takowé

učitelstwo, djů-ti wše 9m wlns dou'ozowali; i to
neywyššj pro ně, wjra Kristowa, tauž toliko cestau
se mu \\"štřpowalag na člowčka samého dle hlubo

kosti přjrody geho, & dle potřebného ošlechtbnj
srdce &zbožnřnj gebo mysli, žádného se nebralo
ohledu, & taki: učitelshxo, wytrhšigeg zneyhlubšj
ho základu geho bytj &wzd'elzínj, spokogilo se tim,

když zdětj prázdné slownjky, a přitwořiwšigen
tudy nemalau marnost, lnu/l.)- n Mirandu/fy učini
lo. —-—Tui tedy práwem se má nowai škola se sta—
rau radim kterak mrawně &zbožně se wésti &uzdě

l:iwati má. *)

*) Gnk Geho Milost náš ncymilostiwěgšj cjsnř & král Franti
šek I. 0 takownu mrnwnnu :! zbožnou wzdélunost welim'

usilnge, dokáznllě opět ncgwyššjm dckrctcm (Norské
školnj komissj od 13. línora 1833 p. č. 980, w němž nil
řjditi ráčil: že škoth čeknnci kspolcčným službám BO
žjm & ke wšcm pobožnostcm se žáky magj přidriaini by
ti, & 'Zc wo wyswédčenj o skančcnémlíternjm běhu zwlá
ště llwcsíi se má klnssifíkaqj gvgirh mravů.
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Od staré skoly též přjsné &wolné poslušenstwj

za wzor si má wzjti. Nebot poslušnost gesti prw—

nj wýmjnka každého wychowánj. Djte musj neob
mezeneposlauchati, ginzíkduchownj itělesná wzdě

lanost se zdařiti nemůž. Samo slowo Božj nás 11

aj, že člowčk skrze neposlušenstwj potratiw bezpo..
střednjho poznzíwánj Božjho w (luchownj slepotu &
wzkázu ducha i těla gest upadl. Poslušnost gest
ledy opi—.tnénawrácenj aspogenj se sBohem. Kdež
tato opět gest uwedena, nemůžeš než krásný po
řádek a pokog we školách & rodinách Zploditi &

upewniti. Kde ale zmízj, tam domácj i školnj wy
chowaínjzcela nemožné gest, gelikož člowěk swau
odwíslost od Boha &geho náměstků sočj potracu

ge, a sám sobě Bohem a wšjm býti se zdá. O(l—

tudtolikero stjžnostj &zmatků w rodinách aobcjch.
Dále se má též cwičenj paměti ze staré školy

přiměřenězachowati, a ktomu má učitel při wšech

předmětech dosti přjležitosli, aby tu dušewnj moc
nost swých žáků cwičil a sjlil, gelikož bez cwiče
nj paměti děti žádné zásoby wědomostj nemohau

nashronuižditi. Wždyt pak každé učenj toliko

gest ktomu, aby od djtčte pochopeno, podrženo a
wziwobytj užito bylo. Mai-litoho se docjliti, mu
sj wpaměti zachowáno býti , aby w každé přjčině
opět znowa duši se předstáwiti mohlo.

Moudrý učitel budiž tedy podoben člowěku
hospodáři,gakož wece Kristus, kterýž wynríšj :
pokladu. srdce swčho staré i nowč wěcí, aby (].lt'

ky wěčněmukrálowstwj wychowal, a gich knepn
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minutedlné blaženosti přiwedl. u“) Protož nezapo

mjney nikdý na wznešenau důstognost swau, kterauž
má co základnj wzdřlawatel djtek Božjch, a zacho
wey se, gakož Kristus u prostřed učenců swých.
Fišer:/to :kaušeg, gakž něj sw. Pawel, a, dobrého

se drž, aby sebe & swěřené sobě maličké wzdčlal,

&knepomjgegjcj řjši nebeské snimi se wznesl.

V.

O R(Ígi.
Od

Frantiska \Velešnjka,
faráře w Marlnvntivjr h.

(Pokračow:ín_j.)

N'eyhlawněgšj známka wždy zůstziwá řeka čtwero.
ustá sdotčenými kraginami. Zpytatelé biblických
starobylostj sešli wšecky su'se zemské , ale řeky s

kraginami, gak ge kreslj Mogžj's, předce nikde ne
nalezli. Nenaleznutj to mohlo gim býti gakýmsi
pokynutjm, by se tázali &skaumali, čjm scházj, že

___—__..—

') Srmmcy stjm moge pogcdnánj hned w prwnjm uvazku
časopisu tohoto 1828. „Učítelowe' starého a nowe'lro
we'ku“ —-—kdež mnohá důležitá, sem pntřjcj prnwda na'
leZá se.
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polohy Rdgi podobné k nalezenj nenj? Ale mjsto
dotazu &skaumánj chopili se ráděgipauhých gmen,
a dle těch rozehnali se po řekách &kraginách ne
prawých do Ráge, gakoby dle gména labského hle
dali utracené Čechy we Šwedjcll. Když pak pře—
dce ne nalezli, kde se widělo , sami libowolně Rá

gc stanowili.
Prwnj namanula se gím řeka Prát neboli Frát,

genž béře půwod zhor armenských, různj Mezo—

potamii od Syrie, u Korny, někdegšj Apamee, pod
300 46' sjře &640 41' délky, pogj se s Tigrem,
we sp0genj odbjhá kZoini, kdež Opět se různ'j w

putero ramen, & ucházj do chobotu zeleného ne
boli do zzíliwu perského. Wšickni Zpytatelowé &

wykladatelé bibličtj bez wýmjnky gsau toho zdánj,
ze nynčgšj Prát neboli Frát, ginák iEufrát gesti
['n-zitneboli Frát, čili čtwrtý roztok řeky podrág
ské. Owšem dle gména.

Gdaucjm dále k wýchodu přes newšjmanau ře
ku Kabur naskytl se Tiger, genž gimik také slo
we Chidekel, *) wycházj zarmenských hor, ubjhá
gižnč, u Korny pogj se sEufratem, Opět se různj
:: padá do moře perského. Tiger &Eufrat we spo
genj slowau Šat-el-Arab, to gest: Řeka arabská;
za starodáwna Slauly Pasitigris. '")

") Tiger nebo Chidekcl arabsky tušjm 81mmDiglc. Josefo
wi I. 1. Diglath, Pliniowi Díglíto.

“) Pasi porowmíno může býti nm;, adio této gram. domněn
ky nam n;th - Wšetoky.
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I při Tigra bibličtj Zpytatelé gsau geště na
shodě, že gest to třetj roztok řeky rágské. W tom
domněnj nemálo posilowala ge ta okoličnost, že
Tiger neboli Chidekelpopotopnj tekl podlé Ašum
neboli AssyTie, která skutečně rozestjrala se po gebo
wýchodnjm pořič'j.

Gsau-li při Prátu a Chidekelu sworného zdánj,
tjm různěgi smey'slegj o Gichmm a Pisonu.

Gichon, dle wýborného Kalmeta, znamená By
střici, a tušj Kalmet, že gesti řeka Aras neboli Ara
xes, genž také berauo půwod z armenskýcll hor,
sewerowýchodně tratj se do moře chwalenskěho.
Za Gichon (lržj geg proto, že Araxes gest skutečně
řeka bystrého toku a w gazyku řeckém wyzname—

náwá to, co Gichon wllebregském, totiž Bystřici.
Učený Iluet, biskup awranský, zamyslil, že wýchod
nj roztok spogeněho Tigra a Eufratu gesti podrág
ský Gichon. A před njm domnjwal se Kalen, že
roztok západnj gest Gichon. Neynowěgšjln se snj,
že podrágský Gichon gest nyněgšj řeka Amu či
Ama-Darja neboli Ulu, starodáwnjmu wěku ney
prwé Harrat, pozděgi Oxus, nyněgšjm Arabům Gi
llon řečená , genž wycházegjc zafganského Pusti—
choru, pod 380 12' šjře a 900 14' délky odbjhá
ksewerozápadu, protéká Karesmii neboli někdegšj
Baktrii, působj nynj gižnj pomezj Weliké Rusie.
až po toku 220 mil dwogjm austjm \vnášj se do
gezera siného neboli aralského. Přede wěky ge'
dnjm ramenem zatékala také do moře chwalenské—
ho. Proti tomu Josef Flavius, we Starob. Žid. !.
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1_3, rágskému Gichonu řjká Geon, &držj geg za
egyptský Nil. Snad ho kté myšlence přiwedl ná
zew koPtický. Nebo Koptúm, těm chatrným zbyt
kumněkdegšjch Egypčanů, Nil wPatroxu *) slo
we Jero & wMizreči ***)Jaro, což gest tolik, ga
ko hebregský Giehon & řecký Araxes, nebo Nil

prudce wtéká do Egyptu. Ginj konečně za pod
rzigský Giohon mag-j syrský Oront.

O Pišonu neboli Fišonu , dj Josef Flavius we
Starob. Žid, I. 1. 3, že gesti to hlawnj indická
řekaGanga; Huet, že ge to západnj roztok tigro
eufratský; Kalmet, že gest to Fasis, hlawnj ře
ku někdegšjho Kolchidu, nyněgšjho ruského Imire
tu; gíným gest to damascenský Chrysorrhoas,age
što giným edenská řeka podobá se býti palestinský
Jordán .

Ne menšj roztržitost panuge we wyhledáwánj
kragín, Mogžjšem wyznačených.

Ašur sice wšem slowe Assyríe neboli wýchod

nj Chidekelowo pořičj mezi Armenij, Medij , Ba
hylonij&Mezopotámij ležjcj s hlawnjm městem Ni.
nemneboli Niniwem, které stáwalo proti nyněgšj

mu Mosulu u nyněgšj wesnice Nunias řešené.

Pode gménem Chuš wykladatelé rozuměgj čásč
gihowýehodnj Afriky, kde ležj Habeš, dále celau
téměřpolednj Asií, neboli nynčgšj Arabistan, Far

') Patros nebo Putheros, Egypt hořegšj.
") „\IizrcčeMczcrnMizraim- Delta, Egypt 110103553“ PN"

innů Most-edí.
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sistan a lndostan. \Ve Farsistanu pomořj zelemor.
ské podnes slowe Kusistan, horná kragina mezi [2
fahanem a Kermanem slowe Kudšj Buludšj, afgan
ské pohořj slowe Indů Ku's, a lndostan Indům po

dnes slowe Kušawídpa, to gest: zeme Chušowa.
Ale Kalmet za Clluš držj zemi skytickau, to gest;
nyněgšj ruskau Georgii neboli Grusinii. Wyklada
telowé neynowěgšj Chušem nazýwagj pořičj Gillou
ské w nyněgšj Chowaresmii.

l Chawila pokládá se na mjstecll negedně'cli,
a sice předně u Sany w Chaulonu polednj Arabic,

kde mnozj clltj mjti osazeny Chawilowy potomky,
pošle zJoktana, [. M. X. 29; za druhé kperské
mu záliwu do Arabie sewerowýchodnj až po řeku

Pasitiger neboli Šat-el-Arab, kdež osazugj potom
stwo Cllawilowo, I. M. X. 7; což widj se býli
twrzeno wýrokem, [. M. XXV, 18, dle něhož ls.

maelité bydlili od Chawin až po step surskau pro
ti Egyptu, kudy se chodí do Assyrie; a wýrokem
I. Kr. XV. 7, řkaucjm, že Saul porazil Amale—
clla od Chawin až do stepi surské , ležjcj před E
gyptem; za třetj Kalmetem a zneynowěgšjch Bo
senmíillerem stawj se do někdegšjho Kolcllidu ne
boli nyněgšjllo ruského Imiretu křece Fasi neboli
Rionu.

O zemi Nod, Josefowi Flaviowi we Starob.

Židow. [. 2. 2, Naid řečená, wykladatelé činj

gednohlasné přiznánj, že kragina téhož gména ni
kde wyliledali ani domysliti se nedá. Swatěmll
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Jaroljmu a chaldegskému překladateli slowo ]Vod
znamená tolik, co taulawý aneb těkawý, a protož
dle latinského překladu to mjsto znj, že Kain by
dlil poběhlý na zemi. Některým ale předce se
podobá, žeby Nod mohl býti nyněgšj Chusistan
neboli ntikdegšj Susiana, to gest: gihowýchodnj ti
gcrské pořičj a sewernj pomořj perské zátoky, kde
hlawnjmmjstem býwala Sasa. bez pochyby nyněg

Šuster, Arabům Tuster řečená, pod 310 58' šj
ře a 660 34' délky. Tomu na odpor ginj chtj
i—jci,že Kain zašel do stepj arabských,

Tatáž pochybnost naskytuge se o Chanochu,
městěKainowč, ončmž tušj Kalmet, že gest to snad
llanuchta, giž Ptolomeus klade do Susiany. Bero
sus apo něm Adrichomius město Kainowo stawj

wýchodnč od Libanu proti Damašku.

Wšem těm negistotám mohlby snadné učiniti
se konec, kdybychom bezpečně mohli určití polohu
edenskau, odkud řeka wycházela a kde nad rozto—

ky Rág se nacházel. Tu ale gest rowně tolik ne
gistot, gako tamo. Huetowi a giny'm i mnohým

dnešnjm za Eden gest gižnj MeZOpotamie při pome—

zj chaldeg'ském; Kalmet stawj geg do Armenie k
pramenům Tigrowým , Eufratowým, Korachowým
a Arasowým, neboli za Eden držj částky nyněgšjch
lfljaletůkrage erzerumského, diarbekerského a wan
skélm. Klerikus w kommentáři, ]. M. II. 8, oka—

zuge dosti učené, že ležj západně od Eufratu, a si

ce w Syrii, nemoha býti daleko ode kragin a měst,
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předně: Gozanu, Huranu, Resefy & 'I'elasaru, ".
an wTelasaru bydliliedenštj synowe', Isai. XXXVll.
12, II. Kr. XIX. 12. 13, genž kupčili sTyrem,
Ezech XXVII. 23.; za druhé: ode města, kteréž

stáwalo w horách libánskýcll bljž řeky AdoniSOWy
sewerně od hzíge cedrowěho, tu kde podnes nechá.

zj se wesnice, Eden řečená, mezi rozkošnými sady
& temeništnými zahradami při klášteře, Kašeja, na—

zýwaném, tři hodiny od Kanobínu. O tomto, prý,

Edenu mluwj Amos: I. 5. Pošli oheň do domu A
zaelowa, & ztrzíwj paláce Benadudowy, &polámu
záwory damascenské, &wyhladjm obywatele zúdo—

lj Awenu, & toho, kterýž berlu držj z domu eden—
ského.

T akowtitě neshoda při řekách, takowátě ne

shoda při kraginách, gešto Mogžjš předce tak odm'er

ně pjše & určitě. Než nynj giž wizme, kam biblič—

tj wykladatelé Rág stawj.
Gsau-li neshodni whledánj řek &kragin, ani

o poloze rágowé shodněgi nerozpráwěgj. Dle Jo

sefa Flavia Eden &Rág byliby museli zaugjmati
sewerowýchodnj Afriku &gihozápadnj Asii. Kal

wjn, doktoři lewenštj, Skaliger, učený Huet &ge

*) Gozan neboli Glmssan, město & krag dmnaaccnské Arabic
mezi Syrij & Mczopotamij. Gouthric XIX. 84. Har-'Iu
město mezoPntamské gihowýchodně od Orfy, Rohy nebo
li Edesy. Rescf, Resif,Rcsnfa, Risnfa, \! Abulfedy RO
snfnt, den cesty gihozrípadně od Eufratu proti Race nc
boli Nikefoři. Tclusar, Talusar, Tlnšar stáwalo, tušil“
při Eufrutě w Babylonii & ulnulo ginak Tnlata.
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gich staupenci twrdj, poučwadž Mogžjš ze gměna
wyčjtá řeky Frát neboli Prát a Chidekel , celému
swčtuznámé pode gme'nem Eufratu a Tigru, zá—

padně a wýchodnč obcházeng Mezopotamii a Ba—
bylonii: Rag že mqu neybezpečnčgi hledati se na
gegiell pnřičj. Řeka e(lenská dělila se we čtwero
ramen neboli we čtwero hlaw; Eufrata Tiger,při
šedseod Hermenie až ke Komč, někdegšj Apamei,

pogj se co gedno řečiště, tekau we Spogenj až po
Zoine, odkud až k moři opět se různj. Dotčenj wy
klailatelé stanowj čtwero ramen neboli lllaw takto:

Eufrat a Tiger, přicházegjcj ke Kornč, wykazugj
nade stokem hlawy (lwč, u Zoine pod roztokem za—

se (lwiě,kterýmžto poslednjm onino Pison a Gichon

přezdjwagj. Huet Rág wýslowně přistawuge na
wýcllodnj břeh tohoto spogeného řečiště. Druzj,
přidržugjce se Kalmeta, knimž se chýlj i neywal
Ili'gsjčást wykladatelů nasich, stawj geg tam,kam
položiliEden, totiž do Armenie , odkud wycházj
Eufrat, Tiger, Aras, Kur & Čorach. Mjsto dwau
poslednjchu Kalmeta gak w pjsmě tak na mappě
stogj Fasis nynčgšj Bion. Než gak nedůwodně,
záhy uwidjme. Ti, genž zemi edenskau stawj do
Syria, hledagj tu také A(lamůw Rág, spolehagjce

na průpowědi SWl'Cllll dotčených Proroků W (10

mnřnj, že wýrokowé ti negsau pauhé naráženj &

holá podobenstwj, nobrž že skutečně také wyka
zugjoprawdowé položenj ráge. Ke ztwrzenj swé
domněnky užjwagj také řeckého &latinského ná
zwu. Gazykům HimRág slowe Paradeisos neb Pa
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radisus, :: wšickni wykladalelé swědčj, že mizew

ten pošel z liebregského :!chaldegskóho slowaPal'des„
trn-:., což w naš—emgazyku wyznačuge Zallradlnsad,

stromowjm pěkní“ posázený, gnkowých i Peršané
liýwali welmi milowni. Takto Cýrus mladší lace
demonské posly wedl do sadu & honosně gim uka_

zowal, Wgakém pořádku sám swau rnkau stromků

byl nasázel. Zpodepřeni názwem tjm dokládagj,
že dle Strabonn, XVI., u pramenů Orontowých stá
wáwalo město, Paradeisos řečená , gež Plinius, V.

23, přičjtá k městům syrským, aPlolomeus, 17.15,
stawj do obwodu laodicenskěho , do anwalu přen—

těšeného, tam kde gsme prwé nalezliwesnici, Eden
řečenau. A ztoho ze it'šeho sandj, že Puig Adamůw
neyspjše se nacházel mezi horami libanskými. Ginj
Zpřjma geg kladan do Palestiny k hoi'enjmu Jorda

nu, ginj kgezeru genezaretskému, &Milton tam,
kde, gak stařj prawili, Tiger trati! se pod zemj:

K straně polednj
'l'ekln skrze Eden řeka široká
Běhu ucměnjcj, noler skrze chlum
líuetrlmtý prošla, spodem zlilocmí.
Bůh tu horu ohradě swé za základ
Zwršil bystrým nad praudcm. —-I. 168.

Widčwše, kde Ewropčané Rág hledag'j, wizme
také, kam geg stawj Orientálowé. Gednak Opo

wjdáme záhy, že ani ti a njm negsau na shodě
lepšj. Gedni prawj mjsto ráge býti wýchodně pod
Libanem na pěkné rowině damascenské, neyauro

dněgšj & neyrozkošněgšj z celého Orientu. T"
wykazugj mjsta, kde byl Adam stwořen, kde
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lwin zabil Abele, a kde geg zahrabal. Až pi'igde
i\ristus soudit ki'esíanstwo w audolj Josafatowě, lu

prý Mahomet bude také sauditi swé Moslemy.
Židé ale prawj, že mrtwoly, Adamowa & Ewinn,

pohřbeny gsnu w geskyni hebronskě, kde odpočj—
wagj Abrahám & Sám, lsák & Rebeka, Jakub &
Lia. Druzj praw', že mjsto rúge gest Obola, utla—

genůpařit-j spogeného Tigra & Eufratu neboli řeky
arabské, tu kde stogjdnbsto kupecké Basra neboli

liassom pod 300 30' 2" šjře & 650 15' délky.

Ginjza ragistč magj perskau rowiml 3 mjle dlouhou

a %mjle 'sirokau, Šaab-Bewan řečenau, od řjčky
téhožgména protékanau, ležjcj mezi perskými mě
sty \Tawbenianem & Bewanem w krngi kobadskčm.
liraginka ta gesti audoljčko welmi krásné, aurodně,

rozkošné; protož ge wýchodnj básnjři hustě opěwagj,
amnozj Orientálowé se domnjwagj, že tu musel rág
býwali. Čtwrtj poklaídagj položenj rzige na pěkném
indickémotoku Zelanu, Zeylonu neboli Žilanditu,

kde se nacllázj hora Rahoun, ostrowanům Hamalel

rečená,od Lusitánů pak Pikem Admuowým pogme
nowána. \Vrcllté hory gestplocha zdělj 150.
110 kročegů. Tu se spatřuge kámen, &wtisknutá
do něho welikánská 'slepěge zdělj ') Pj(lj &8 palců.

Tu 'slepřgi Zelanštj magj we weliké uctiwosti, mln—
che 0 nj, že gi Adam po sobě zůstawil. Mimo
lo Ormjnowé clltj rág mjti we swóm pěkném au

walu při třech Kosteljch neboli " Ečmiazinu,

gillj W indickém Kažmjru, Libanštj n swěho Ecle—
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nu. Kdo mluwj prawdu? Trwám nikdo, gak
naše skaumzínj ukáže, beraucj ohled na zpráwné

náwěštj Magžjšowo i na změny udalé.
ije, gak prostě, stručně, gzídrnč, bezpečníc,

neobogetnč a zname mluwj Mogžjš o řece, poři.
čjcll a o městě, slowem o Iloloze rzigské. Co Jo
sefowy myšle'nky se dotýče, k dokázánj omylu ukzi.

žeme toliko na řeku, genž wycházela z Edenu ke
swlažowánj Rage, & odtud'wlřlila se we čtwero ra

men. Kterak 5an Josef rzígskau řekau nazýwali
Nil , Ganges , Eufrat a Tiger? Nil přicházj z afri
kánského gihu, běžj Habešem, Nubij a Egyptem
k seweru a padá přemnollými roztoky a roztůčky
do moře středozemnjho. Ganga neboli Ganges
wynika z asiatskoindickčho seweru, odbjlui gillowý
ohodně a zacházj do bengálského chobotu. Kdy
by ty dwě řeky byly podle anebo bljzko sebe,
widěloby se, že magj toky protiwně. K tomu ani

Mogžjš ani žádný národ nenazýwal &nenazýwá Nl
Gicllonem, a Ganga ani starým ani nowým geogra
fum neslowe Pisonem Eufrat a Cllidekel krome

gména nic podoby z řeky edenoragské nemagj,
přicházegj sice oba z hor ormjnských, ale neberau
půwod z gedné & též řeky ani z těchže pra
menů, nobrž ze studnic různých a různým řeči
Stčm také odbjllagj gihowýchodnč k nadřečenč
Korně, kde na čas se pogj , roztčkagj opět a pa—

terým ústjm pochowáwagj se do moře zeleného.
Rozdjl to mezi řekau Mogžjšowau & Jozefow 'mi
(Oky gest patrný a nemalý, tak že gello polo



423

ha letlwa byla Edenem neboli Rúgem. Co gsme
powčděli Josefou-i, budiž řečeno i těm, gimž bi
blickýmGichonem má býti Amu—Darja: tent
od chhodu k západu proti wrchowistjm Eufrato
w'ym & 'lligrowým. Zzimysl líalenowých &Hue
towých stran, magjcjch stoky nadkornenské za
rággky Praha& Cbidekel, zdá se býti trochu podob
nřgsj, předce ale ne cele podoben; i tu se na
cluizj rozdjl nemalý, i ti se hnali za pauhým gmé
uem, & kde těch se nedostáwalo, sami ge libowolně

priilziwali, aniž šetřili změn, udalých na swrchu
zemř. Mogžjš neprawj , žeby z Edenu b31y wy—

chaizclyřeky, žeby nad Rágem se byly pogily,
spogené geg swlažowaly, & pod njm we dwě ra—

mena se různily. Také spogený Tiger & Eufrat
nerůznj se we dwě, alebrž w ústj patero. Nadho

(lj-li se, že zrůznčnj toto mohlo se udati pozdněg
i—rjmirozwody , budiž; gednák odwádjme námjtku
na důkaz: který roztok ge Fis—on?který Gichon ?

lmlenu, doktorůmlewenským, Skaligeru &giným
Pišonem slowe rameno wýchodnj, Gichonem ra

meno západnj; proti těm učený Huet se swými
staupenci nazýwá rameno zzipatlnj Fišonem &Gicho—

nemrameno wýchodnj. Než i toto buďte maličko

sti. Ale Mogžjš pjše o Chidekelu, že tekl před
Ašurem,genž měl býti předpotopnj Assyrie. Gedmik

Ašurpředpotoij ležel wnč pod Rágem při gednom
roztoku, gešto pozdněg'sj Assyrie nacházela se

owšem na wýchodnjm tigerském pořič', wysoko
Wsaknad stokem, následowně i nad Rágem Hueto—
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wým. A kdyby bylo možno toto w'secko odwesli,
připisugeme konečně, že Rág beze pochyby
stáwal na suši & ne w zagatých mořem mjstech.

Gednák njzké pořičj basorské neboli pasitigerské

muselo dlaullo tonauti, prwé než wlzíha morskzige
oszihla. „Plocha mezi Tigrem & Syrij, totiž od
31-230až do 360 sewernj šjře, ginák od záliwu per

ského až po Raku neboli Niceforium, celá někdegsj
Chaldea, Babylonie, Mezopotamie, nobrž i Ara.
bie, Egypt, afrikánská Zahara až do atlantického
oceánu gestil: suchá step, k orbě naprosto nezPů.
sobilá, leč gedno po pořičj Eufratowě, Tigrow'e
a Nilowě, kde znenáhla silná-wrstwa hljny se na
plawila. T wzíř té nesmjrné rowiny wesměs gewj

šedau &bělawau půdu, morskau solj hustě promj

Senau, pod njž, zhlaubj střeche či dwau, na
cházj se sádra, ze které mnoho žiwice se prey'stj.
Podobnau půdu mjwáwali i meziřičj babylonské ne
boli nynť—gsjbagdadské & pořičj clialdegské neboli

nyněg'sj basorské , kamž ale od nepametných wěků

tolik slymu se naneslo, že z neplodného dna uči—
nčna gest půda neyaurodněgšj, genž tam, kde
má (losti wláhy , nilskěmu meziřičj we wšem se

rowná.“ *) Co to praweno o Ejaletu bagdadském,
totéž platj o Ejaletu rakenskčm. Raka, někdegsj
Nikeforium ginák Kallinikfim ležj takměřo pět
stupňůw sewerněgi asi 2000 střechů nad hladinau

') Hasselt. XIII. 206.
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perské zátoky. Nuže tonula—lipůda rnkenská, o
mnohogistotnčgi, o mnoho hlauběgi, o mnoho déle

musel tonauti obwod basorský; & byl-li ten za pr..
wotnjch časůw mořem, kterako lze sem 'zameyšleti
stan Adamowa Ráge? Nic neplatj báchora moslem

ská, prawčci, že if mjle západně od Eufratu při
městě Kufě nacházj se hrob Adamůw. Slyšelit
gsmo, že i židé geg pohi'ebugj do geskyně Abra—

hámowy k Hebronu. Kde prawda? bez pochyby
ani tu, ani tam. Z toho widno, že domněnka ta,

stnwenana gméno Eufratowo a Chidekelowo ostiti

nemůže. Proti domněnce strany Páně Kalmetowy

(lá se též mnoho rozpakowati. Gisto gest, že
Eufrat, Tiger & Araxos wytékagj z Armenie, &
sicez auwalů domnělého Araratu. Gednák z těch

mjst, totiž z nyněgšjch Ejaletů, karskěho, arze—
nlmského,diarbekerskéhoawanskěho, kam pjsmem
i mappau pan Kalmet stawj Rzig, z tohoto, djm,
okrskunewycházj řeka Fasis, anobrž ta takmčř o

čtyři stupně sewerněgi se preyštj z pohořj kau
kazského. Pan Kalmet toho málo Setřil, nobrž

domněnce k wůli odwrátil &protáhl řeku tu za čty—

ri stupně gižně až do té šjře, odkud běře půwod

řeka Araxes, Kyrus a Akampsis, neboli nynčgšj
Arns, Kur &Corach. Dále čjm se dokáže, že ny

nřgšjRion neboli někdegšj Fasis a podrágský Pišon
gestitatěž řeka, ge'sto ani neteče řečištěm, které pan

Knlmetna mappě gj wykazuge? Pauhé domnřn'j
nenjgeště důkaz , a pan Kalmet za důwod nepři

Wádj leč gedno zdánj. Potom kde který přede—
('\a5“l'l“ PTUkatol. dnahow. V". 3. (i
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wí-ký národ osu-É—dčugezemi-.-aneb dřgepisem, žeby

podrágský Giclion byl nyniigšj Anis? Odkud “Íj
pan Kalmet, že podrágský Cllllš byl starodáwný
Skytostan? že podrágská Chawila gest nyněgšj
lmiret neboli starý Kolchisí2 Kterak smj stnwmi

Šden mezi čtwerořeké prameny, an z Edenu Mag-.
žjšowa wycházela řeka gednotoká, genž teprw po
swlaženj Ráge \vnč dole různila se we čtyři rozto

ky? Wřru, uwažugjcjmu wii—ctu hedliwč nelze

Al'lllellll uznuti za Eden ani za Admnouo sjdlo, b_vi
i Dolane' ečmiazinštj neboli třikostelnj smi rozkomé

audolj za Rág wydáwali. Opět widno, gaki pan
Kalmet glněnem Eufratowj m a Chidekelowým \ve—

lice poblaudil. Ti, kdo s Orientály stanowj lizíg
do Syrie, Palestiny, k Basoi'e, do Farsistanu, na
Zeylon, k Damašku, magj proti sobě tytéž důwo

dy, které gsme proti panu Huetowi & panu Kalma—

towi přinedli: nikde tatáž řeka, nikde t_ytéž kra.

giny w tom položenj. —
Zde geště připomenauti slušj, že názew Pa—

radisu nemůže uwáděn býti za důkaz. Gest síce

prawda, že dotčený hebregský názew Pardes, z
něhož Paradis utwoi'en, třikráte we swatém
mně se nacházj, & sice ll Ezd. II. 8. Kazat.

11. 5. Pjseň IV. 13. \Ve dwau poslednjch wy

značuge se gjm sad neboli zahrada, w prwnjm
také lesnj hzig. Šalomaun w Pjsni zpjwage o plo

du newěstině, pěge: „Rostliny twé gsau pardes
(neboli paradis či rág) gablonj zrnatých.“ A “
Kazateli oswřdčuge, že wzdělal zahrady, pnrdP-ŽV
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;. štř—pnice. Nebemiáš po zagetj babylonském chtě

;:jtí do Judstwa, prosil krále Artaxerxe o pjsebné
rozkazy k Asafowi, dozorci pardesu králowskěho,
aby ten z něho wydal dřjwj k obnowenj zbořeného
chrámu & hradeb jerusalémských. Ale pomůcka
ta tu mnobo neprostwá, gešto R'Iogžjšowi, na
čemž tu záležj, Rág Adamůw wšude slowe Gan a

nikde pardes, s čjmžby dotčené město gaksi se

porownatí & domněnka o poloze edenské a rágské
ztwrditi se dala. Kdyby záleželo co na překladu,

mohlibycbom my Slowaně, ne—lis wětšjm, alespoň
s tjmže práwem mizew ze swěbo ga'Zyka přiwesti.

Mogžjšůw Gan wšem Slowanům slowe Rág neboli
Roj; :! dle toho smělibychom řjci, že Rág ležel
w Persii, &sice w nyněgšjm Iraku neboli někdeg
sjm Medsku, an tu gibowýcbodně od Teheranu,
nyntigšjlio perského sjdla, pod 350 35' šjře, 680
'20' délky, naclláqj se hradiště s rozwalinami , Rai,

w Biblj Rages řečená. *) Od někdeg'sj Ekbatany
čili nyněgšjbo Hamadanu leželo sewerowýchodně
2000 honů neboli 50 mil w pi'eaurodné & utěšené
luagince, na seweru obmezené kaspickým poho
r_im,lysým Tabrekem, gižně pak hrubau pauštj.

*) Starodáan město an, ga'k sc Podobá, "ťb'l'l'Wégc“ WY'
wraíccno bnutjm & otraisúnim země. ZkaŽCllé "leWil
Selcwkns Nikátor & přc'zdčl mu Ewropos po místě """
rozcnj swého. Portskými válkami opet scšlé wystnwěl
Arsnccs a po sobě Arsacij přczděl; chmik stul-ubyl.v
niizcw dey předčil.- Raj pozdé'gi stal se wládohríulem
mobnmednnským & zde nnrodil sc slowutný Harlin RR
šid. Konečně we 12te'm stolctj zkazili gcg Tataři.
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Kraginka ta druhdy slaula Rhagiana, &obsahowaln

někdegšj nisegská pole, wzata na slowo hřbitowy
perských králůw.

\Však kdybychom tohoto gměna za podporu
swé domněnky použiti chtěli, titéžby (lůwodowé

' . . ' O \, /_nam se szrali, ktere gsme proti nadrečenym do
mněnkám uwádčli: ani tu se neodkrýwá řeka se

čtwerým roztokem, ani tu kraginy w dotčených
stanech. T ěžkosti ty znamenage wtipný Milton,
lepým obratem umkl se přirozenému polollopisu.
Powěděw, gak pěkně T iger swlažo“ al Rag wyni.
kagjcjm pramenem, zpjwá o (lál'sjm proudu na
gewě:

Potom sgcdnotě se padá strminnu
Toku w mil-učí, gcnž ted' se z průduchu
Mrákotnčlm vyskytu, n napotom
Rozděloný w čtyři watlnai ramena,
Plyne narůzno, a mnohé prncliodj
Slnwnč královsth u krngc, o nichžto
Nemjstmi tu zpráwa. — ——I. 168. 169.

ZatJm Wllfort, cestowatel anglický *) mše,
že mezi Balkem a Kandaharem skutečně se nacházj

řeka, genž odbjhagjc , roztěká se we čtwero ra
men. Tušjm i zlato se tam nacluízj. Ale z ra.
men těch žádné nenese gmeno toku podrágských,
aniž gimi Oplýwagj kraginy, podrágským praudům
přjležjcj, aniž hemu půwod z toku edenskěllo,
aniž wýchodněgi odkrýwá se končina, Nod řečenás
městem Chanocllem.

*) Stlb. ]. 303, z Asiatic. lesem-chep. Vl. 485—483
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Ač při stanowenj rágské polohy tolik gest ne
gistoty, předce pokusili se někteřj o to, že i gegj
rozsah určili se neostýchaii. Steuchus *) udziwá
na wlas, že kragina edenská wyná'seia 300,000

kročegů: 2400 honů : 60 mil. Tostatus **) pjše
že Rúg měl zdélj 12 mil a w obwodu mil 36.

Udáwánj ta gsau \\jce dětinské nežli prawá, poně
wadž pjsmo swaté () \\elikosti se nezmjňuge. Že
nebyl skrowný, dá se poněkud sauditi z toho, že
geg swlažowala řeka, wně pod njm různjcj se we
čtwero ramen, [. M. II, 10. a „k Adamowi přichá
zeli wšickni žiwočichowé, wšecko ptactwo nebeské

i wšecka zwěř polnj, aby gim dal gména.“
[. M. II. 19.

W té negistotě pustiwše se od njžin i wýšin
gihozápadnj Asie, gedni zameyšleli Rág w Asii
Wysokě, za wysokau Asij w Kytagi, drqu w Afri
ecna horách měsjcowých, w egypském meziřičj 8m.,
třetj w Americe, čtwrtj w Ewr0pě na pomořj wa—
reckowého moře, mezi Wislau & Neg-mem &c.,

ginj pod rownjkem , ginj na stěžegjch &c. 350.850.

Ninozj, gako Selewciáni, Origenes, Filo & ginj,
wšecko sljděnj widauce býti marno, domnjwali se,

že Raige Adamowa nikdý nestziwalo, alebrž , co w

pjsmč swatém o něm se rozPráw', to že musj roz
uměno býti ginotagitedlně. Někteřj newěůauce

*) W Kommcntiiři [. M. ll.

'i') W Konmlcnlúři !. M. XIII. gui. 92.



4—30

rady, &chtjce rádi předce něco řjcl, stawěli geg
do třetjho nebe, ginj do čtwrtého, gako Moslemowé
snj, prache, že Adam nebyl postawen do Ráge
zemského, anobrž do gednoho ze sedmero nebes.
Odtud wywržen na ostrow Zeylon, putowal prý
do Arabie, aby popatřil na mjsto, kde někdy měla
býti stawěna mekanská Kába, po které pauti umi-el.
Ginj stawěli Rág do měsjce, do prostory střodnjho
wzduchu, ginj Opřt na zemi, ale do mjst saukro—
mných, zraku lidskému nedohledných, slowem
wsude, kam gen lidská obraznost těkati mohla.

Proti tomu talmudisté oswědčugj posawádnj

stáwánj Ráge Adamowa, twrdjce mezi ginýln ()
Josuachowi Lewjllo synu, *) že od Anděla Zhaubce,
zwěstugjcjho mu brzké skonánj, prosil snažně, aby
za tohoto žiwota geště ráčil mu okázati Rág, pak
že wolj ochotně umřjti. Anděl dal se uprositi, &

pogaw Josuacha na peruti, horowal s njm tu &onde
tak dlauho, až Josua Rág uzřel, ale také prýs
Andělowých perutj náhle se spustil & skočil do
Ráge. Anděl wolal naii, aby wygda podrobil
se smrtí, gako drqu lidé; než Josua giž wy
gjti nechtě, zařjkal se přjsahau, že nikomu Rúge
newyzradj. Pře konečně předložila se Bohu, genž
z úwahy, že Josua nikdý byl křiwě nepřisáhl, ráčil
milostiwč dcpustiti , aby Josua směl giž zůstati w

Rági. Wědj také, že peklo gest šedesátkráte tak

*) Josun ben Lcwj.
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obšjmč, gako Riig, &Raig šedeszitlu'aite tak weliký

gnko swět, a předce že gest we swčtř. Dále
l,;igegj, že gest sto tisjcú mil (llauhý &tisjc mil široký,
magesedmero obydlj, kde do každého giné osoby
usazugj. Do neykragnčgšjho wpauštčgj pohany,
genž uwěřiwše, obrátili se k zákonu božjmu; do
druhého odkazugj kagjcné; do třetjho usazugj
Abraháma , Isáka &Jakuba & wšecky Israelity, zo.
mřelé na poušti; čtwrté necháwagj prázdno; w

pátém wť—(ljbýti Messiáše syna Dawidowa, & při

němEliáse proroka. Messiáš tu bydlj pro hřjchy
lidujudského, zamaten do wlasů Ewiných, tak že
nemohagjti na swět, rmautj se welmi nad swým
stawem; Eliáš pak stoge podlé zapleteného, pilně
geg třšj. Až předce někdy přigde, potom, tušjm,
w Rági swým přátelům gednorodým wystrogj
SllíWOatlléhody , zabige welikého wola, Behemota,

pnsaucjho se w Rági, & welikánského lewiataua
plawagjcjho w řece rágské, tekaucj samým wjném;
sestým odměňugj wšecky ty, genž tu zzipasj se
zármutkem, báznj & hrůzau, & w těch umjragj;
(losedmého nasazugj zemřelé přirozenými způsoby
iginými nehodami. Mohamedané wyprawugj, že

puda rágská gest zlatá, drahým kamenjm čiste
(Il:ižděna, stromowjm pěkně posaizena, & hrčjcjmi
pomíckyhogně swlažowána, w nichž gedmik teče

mléko, gednzik neywýborněgšj wjno. Tam že se

dobřeg'j i pige, a požjwzi neychutněgšjcha neysy
hlřgšjch lahůdek, při čemž i neywnadněgšj žen
šlinyk rozkošněmu obcowánj nahjzegj se kažilemu,
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kdo pro Islam klesne w bogi. Ormjnowč rozmá

wěgj, že po wyhnánj Adama celá půda rágská
byla wydlaubnuta & na přewysoké strminy, nedo.
stupně hory odnešena, kde čas po čase zgewuge
se starý, bradatý, wysoký muž, o němž dj, že
gest to prorok Eliáš.

Ale těch & takowých snů budiž dosti! Měli

libychom někdegšjmu Bzígi wykázati stan prawý,
ten muselby we wšem býti rowen poloze, určitěa
powážliwě naznamenané od MOgžjše : muselibyohom
mjti stegná řečiště, stegné roztoky, stegná poi'ičj.
Widěli gsme, gakými určitými znaky Mogžjš Rzíg
wyličšuge, kde ale neywýborněgšj zpytatelé, ulá
káni některými řjčnjmi gmeny, po znacjch těch se
rozešli , a kam rágiště neshodnau libowolnostj
wklaídali. Poněwadž wšecky ty domněnky MOgžj.

šowu polohopisu gsau odporný, každý čtenář učinj
nález, že gsau nedůwodny & následowně wšecko

hledánj Ráge 111111110.Aniž může býti ginaké, ge

sto zpytatelé nehrali ohled na udalosti přjrodnj,

obzwláštně na pot0pu připomjnanau MOgžjšem,
gimiž powrchnost země celá se proměnila, tak že
na su'si našj nelze che nalezti Exige, který ney
spjše tone pod oceánem indickým.

Těleso na.—jzemě gesti totéž, které wyšlo z
rukau Stwoi-itelowých. Powrchnost zemská nynj,
tak gako za času Adamowa, dělj se we dwé: w
obwýšnj suši & we wyhlaubené moře. Řekl Bůh:

„Shromažďte se wody, kteréž gsau pod ne.
o \. . '

bem, w szto gedno, :! ukaž se szto suchu
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[ stalo se tak, a nazwal Bůh mjsto suclle' zemj, a
sllromúžděnj wod nazwal mořem.“ ]. M. 1. 9.

Tak také nynj na swrehu zemském znamenáme
moře a suši. Na suši & ne w moři stáwáwalo nl“—

kdy Rzíge Adamowa. Gednak tázali se musjme:
zdali suše naše neboli pepotopnj a suše rzigská ne
holi přeilpotopnj ge tatáž? Byla-liby ta sama, i
Ragenebo aspoň rágištč, iřek,ikragin, Mogžjšem
určitě poznamenaných, museloby se na nj wyhle—
(lati,ato w obrazu takowém, w gakowčm ge Mog

kreslj. Pončwadž ale nic podobného se tu ne
nalezzi, suše naše musj býti gina , od suše rzigské

rozdjlná. '

Dčgepisowč, přerdOZpyty a wezdegšj zkuše
nost učj nás, že na tělesu zemském, obzwláštnč na

gelio pmvršku, (ltigj &(bily se změny hrubé silným
otřászinjma walnými zzitopami. Kde druhdy bý
waly aurodné pláně a kolmj pahorowš, nynj od
krýwá se oku hluboké moře; a kde (lrululy wlála
se gezera hluboká, zoráwagj se niwy &clllumowé
pnau se k nebi. Nelcažilá řeka zachowala běh

swůg: gina nynj nacluízegj se řečiště, nežli býwa

la před wěky. Neywť—tšjm změnám musj (láwati

půwod pi'j'eina neyusilnčgšj, aniž známe přjčinu

molmtnřgšj nacl wšeobecnj potopu., o njž posud

rozpráwšígj wzdělanj i newzdělanj národowé, kte—
ráž také. gakož byla náramnái wšeobecnzí, i we
SWI'Cllllzemském musela učiniti změnu náramnau,

illlržwšeobeenau. Kde (lo hlubiny prokopáwagj se
rowiny, nalezá se země , složená ze mnohorodých
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wrstew, &z wrstew takowých, genž patrně oswěd

čugj půwod, wzniklý z nzíplawů wodnjch, &to ne.
genom z náplawů přesnowodnjch, alebrž i z mí
plawů morských. \V náplawech těch nacházegj
se husté zbytky z ůstrogných neboli organických
těl, genž patrně druhdy náležela moři, gako z
bylin, ryb, hlemegžďů a těm podobných. We
mnohých mjstech gsm: gich wrstwy tak silně nahro
maděny, žeč nelze přičjtati půwod toho rozwodnč
nim řjčnjm ani zátop'ám krátkým a běžným. Mezi
žulowými horami nacházegj se úskalj wápenzí, wr
stewn'é též složená z těl dotčených. Gednak wrstwy
nachzízegj se toliko do gřsté weyšky & přes tu nic.

Takto chlumowé hor neywyššjch nic toho nemngj.
Z úkazů těch saudj neywětsj zpytatelowé, že suše
naše nenj suše prwotnj powrclmosti, alebrž že prwé

nemylně musela býwati mořem, tak že, kde nynj
bytlljme lidé, prwé plowali žiwočichowé wodnj.
Z čehož dá se sauditi, gak náramnzí & gak wše

obecná přjčína tu aučínkowati musela, aby tak mi
ramnau &wšeobecnau změnu ztropiln, slowem, aby"

Ijo zewrnb obrátila. Skaumatelé nezůstali při zna.
menaném úkazu tom , alebrž stjhali se i po přjčinč
té změny. A poněwadž wětšj změny neznáme
nad onu, kde moře obrátilo se w suši, aniž mul

Wseohecnau potopu známe přjčinu mohutněgl—jj,sau

(lj se z toho, že změna ta musela wzjti půwod z

potopy wšeobecně. Snnžj se také wygádřiti způ-'
sob, gjmž ta hrozná udalost se stala, poněwaflz

gediné pršenj ledwaby bylo zatopiti mohlo ney
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wyššjkragíny &hory. Mogžjš ge na shodě s gich
zdánjm,prachjm, že prwotnj suše, gsauci, gako
snad i nynřgšj, toliko wyduta, z (lOpnštěnj &řjzenj
božjho otřásánjm se strhala &sesula se do bezedných
pmpastj, odkudž wodypodzemnj wyřinuly: „toho
dne protrženy gsau wšecky studnice propasti we
likě,“ 1. M. VIII. ll.; & wody nadzemské s wyš—

.šjhomoře na tu prohlubeň se swalily. ij muselo
se státi, že předně:

Kde nedáWno

W skwostných kralovala bngnost pnlácjch,
Řwnu n lmjzdj nynj morské potwory. *)

Za druhé, že z někdegšjho moře učiněna gest
suše naše. Z toho dá se 'také wyswětliti, že na

še nynřgšj hory, gichžto chhnnů nedosahugj wrst—

wylasturowé, býwáwaly wýspy někdegšjho moře,
a wýsPy moře nynřgšjho že gsau hory suše minulé.

Gest—liskaumzínj toto prawdiwě, gakož při dů

n'odech zpomenutých pochybowati nelze, wídj se
patrně, že Rzíg nelze wyhledati na suši dnešnj. Gi—

stotne ho nestáwalo Wprwotnjm moři, alebrž na pr
wotnj suši; když ale ta do propastné bezedny se

sesula, snj musela sklesnnuti i kragina edenská, A—

damůwRxíg, rágská řeka, podrágské roztoky, pří
ležjcj končiny, i města giž stawená:

Každé lidu sjdlo Zchwútj potopa;
Wseekn slúwn gich a pýcha hluboko
l'ohi'j/Ícna gest, & mořc moifcm sc
lirygc ncolmwzcným. ")

') Ztracen), Rúg 11. 252.
") Ztracený Rzig II. 252.
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Což se dále roku od stwořenj swěta 1656 Wše

obecnj potopau.
Zeměpis nás učj, že neywalněgšj část našj pew

né země nacházj se na sewernj půlkauli, &ney
walněgčj část moře že wlage se na půlkauli gižnj,
Pončwadž toto dle předeslaněho zpytowánj zakrý

wá prwotnj suši ., musjme i rág pokládati na gižnj
půlknuli, tam kde nynj wlage se oceán weliký. Smir
le opowažugeme se přidati, že Bůh prwotnjmu ge.
ště nezkušenémn lidstwu za obydlj wykázal pod
nebj mjrné, teplé a nic zimawě. Kteréžto pone

wadž gen se nacházj bljzko zwratnjků, můžeme
sauditi, že Rág nemohl býti daleko od šjře indické,
nobrž kdesi w tichém gižnjm oceánu mezi pomo

i'jm západnj Ameriky, wýehodnj Afriky &gižnjln
die, protože tyto končiny, bywše prwé mořem, oh.
mýwaly kontinent rágowý.

Mohloby se namjtnnuti: odkud slowe dnešnj
Frát, Chidekel, Chuš, Chawilo, Ašur, gichž Mog

i sám pozdčgidotýká?
Co řek &kragin se dotýče, Mogžjš nikde ne

prawj, žeby Frát, Chidekei, Clluš, Chawilá &Ašur

popotoPnj byly tytéž s Fratem , Chidekelem, Chu—
šem, Chawilan &Ašurem předpotopnjm. Noacho

wi potomkowé gména řek &kragin z polohopisu

předpotolmjho dochowali potomstwu swěta popo
topnjho, &toto řekám i kraginám nowě dáwalopa
matowaná ganéna řek &kragin zmizelých, gako, "
př. činj Ewmpčané w Americe, kde kraginy, řeky,
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města 850. nazýwagj gmeny kragin, řek a měst
ewropegských.

Ze wšeho widno, že zpráwa Mogžj'sowa o Rá
gi gesti prawdiwa, že Rzíge posud marně bylo hle—
dáno, že neyspj'se tone pod wlnami oceánu indické

ho, odkud koráb Noachůw při bohaté sporotč, kte

rau Bůh rzíčj gewiti we prawidelné přjrodě, tak ga
ko w zázračné nadpřirozeností, mohl snadné býti
nesenk himalajskému pohořj. NelzeíhledatiNoa

chmvaArarátu w dnešnjm Annensku.

VI.

l'fřjbu: ansi.-wi
cjrkwé České a Morawské.

]!Iorawskrž Ceská.
matka dccm

sestry
mladšj starši
dcera matka

opět sestry obc“
bolmtšj rhudšj .

Od

\Vngťécha Ruffera,
knpitolnjho vikáře & kntcchcty na Wyšchmdě.

S. 1. Morawskrí cjrkew mal.-ka České cjrkwc.
\ v

(Ieště w zemi Ceské neroznčcowala se záre

swbllaučenj Kristowa, když wjra samospasitedlná
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w Krista Ježjše na Morawč giž hognb mocnost swau
ukazoxxala, a lid ku poznánj prawého & gediného
Boha w trogjch osobách přiwáděla. Kragina Mo

rawská driwno giž biskupy měla, než Bořiwog knj.
že s komonstwem swým od sw. Strachoty pokřtěn
gsa, poselstwj radostné o Kristu z Morawy do
Čech přinesl. Od apoštolů z Morawy wyšlých
králowstwj Božj w Cechách založeno a pomocj Swn.
topluka krále Morawského upewněno bylo. Spa—
nilau dceru na České cjrkwi wznikagjcj dosáhla
cjrkew Morawska'. Autlá dcera ta brzy pod sprá
wu biskupa Řezenského se dostala , pilně chowána
a opatrowána byla, &sjljcj se rostla tak, že přiči
něnjm Boleslawa knjžete Českého a Mlady sestry
geho od sw. Wolfganga tehdegšjhobiskupa Řezen
ského propuštěna gsauc, Wlastnjho biskupa dostala,
gakého Morawa giž ode dziwna měla; poslednj ale
léta byla g'ako cjrkew Česká pod sprzíwau arcibi
skupstwj Illezenského. Čjm dcera che zrůstalaa
se zwelebowala, tjm che matka cjrkcw i\v'Iorawská
scházela. Ne žeby Morawané we wjře stydnuli &w

krzílowstwj Božjm se byli wlažni prokazowali; ale
že králowstwj Morawské, k rOZptýlenj prislo, djl senh

djl tam připadl, & djl ten,gcnž až dosawáde Mo—

rawau sluge pod Sprziwuknjžete českého se dostal.
Při tom rothýle-nj biskupstwj se ztratilo, & Mora
wa k liezenskémubiskupsth připadla, a po zřjzenj
biskupstwj Pražského pod spráwau geho byla; tak
dcera nad matku zrostla. Sw. Wogtěch, Bohdal,
Helikard , Izo :: Šebjř Čechy i Morawu duchownč
řjdili. Dobře opatřena byla Morawa od dcery swé.
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neb pastýřowé ti byli mužowé apoštolštj, plni (lu-—

cha swatěho. Nenj třeba čehož o sw. Wogtěchu
připomjnati. O Izowi pjše Cosmas takto: Ten bi
skup byl zrodu znamenitého pošlý, ale mnohem
znmnenitřgšljm se učinil vskutcjchswých; neb což—
koli giným činiti welel, to wždy sám prw činil.
anáře sám často nawštěwowal, &wěziiům i nemoc—

ným welikč pohode činil. Mnoho—lise djtek wbi—

skupstwj geho zroku do roku narodilo, mnoho-li lidj
umřelo, to sobě pilně zaznamenal. Chudj lidé wel—

mi pro něho plakali; neb on na každý den u swé—

ho dworu měl na strawěčtyřidcet chudých, a \ve—
g'da mezi ně, požehnal gich & weselau twářj gim

swau rukau pokrmu a nápoge podáwal. — Tito ná—

hoznj :: horlin biskupowó sprawownli lid obogj ze—
mě zagisté ke cti a chwále Božj za 80 let. Wděč

nzise prokázala dcera we swém rozkwétagjcjm wě—

ku k matce swé gako osiřelé.

g. ?. Ceská a _Morawslfá cj-r!rczu dwě sestry.

Wratislaw gešti'a knjže české roku 1063 wMo
rawt'vwlastnj biskupstwj způsobil, &papež Alexan—
der Il. Olomauce za sjdlo biskupské wyhlásil. Jan
kunownjk kostela Pražského u sw. \Vjta biskupem
()lomauckým učiněn byl. Gakěho ducha muž ten
byh poznati lze gest z toho, gak on práwa biskup..
stwj swčhozastáwal,že srdnatýbyl aneohrožený; &
ztoho gnk žiw byl, patrně widěti, že wdůstogen—

5th &whogných duchodech gnk Jan na panšti
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pi-jsný žiwot wedl, & chudý duchem gsa &postě.
se, nestrachowal se, že hlady zahyne. Neb když
Jaromjr biskup Český w Olomauci Jana nawštj.
Wil, gda s njm saukromj, aby pohodlně spolu roz
mlauwati mohli, spatřil tu kus ohlodaného twaro—

hu, cibuli stopinkami na mjse, &krang chleba su
chého, což snad bylo zůstalo biskupu na sn'jdanj.
Trpké byly rozepře mezi Jaromjrem biskupemPraž
ským &Janem Olomouckým. Po smrliJanowě ob
držel Jaromjr spráwu i důchody biskupstwj Olo
mauckého. Po smrti Jaromjra opět biskupsth Olo
maucké wlastnjho biskupu dostalo w Ondřegowika
nownjku Pražském, & od toho času roku 1092. bi
skupowé Olomaučtj sprawowali w pokogi cjrkew Mo—

rawskau, magjce metropolita tak gako češtj bisku—
powé arcibiskupa Mohuckého. Tak toto dwoge
biskupstwj co dwč sestry upřjmnč wedlé sebe stá
lo, Pražské. biskllpstwj staršj, mang počátek & zá
klad swůg z Momwy , & Olomaucké mladšj, gsauc
odděleno od Pražského.

Biskup Pražský i Olomaucký byli wždy od

staře německého ínwestowaíni & od arcibiskupa

Mohuckěho swěceni &gemu gako metropolitowi pod
dání, což trwalo až do roku 1343.

3. Dcera matkanučině'nu, a matka za dceru
se powažowala.

Aby matka swé u'lastnj dcery wlastnj dcerau
byla, gest proti wšj přirozenosti; a předce to gest
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wpřjbuzenstwj České a Morawské cjrkwe. Málem

za tři sta let Pražské a Olomaucké biskupstwj co
zpanilé dwě sestry kwetly, až roku 1343 Karel,

markrabj geště Morawský, gsa w Awinionu u pape—
že Kljmenta VI., na něm wyžádal, aby Pražské bi

skupsth bylo wyhlášeno za arcibiskupstwj, a ko
stelsw. tha za metropolitánský; pak biskup Olo
maucký aby byl suffragánem Pražského arcibisku

pa. Karel wLitomy'sli nowé biskupstwj w Čechách
založila nadal, &biskupa gako druhého suďl'agá
na arcibiskupu Pražskému poddal. Žádal též pa—

peže, aby on arcibiskupa Pražského i geho suffra

gány z prawmnocnosti metropolitánské arcibiskupa
Mohuckóho wyhradil. Což sw. Otec wše powolil
&ucinil. Tak cjrkew Morawská pod spráwu Če—

ského Arcibiskupa přišla. Byl toho času od roku
133-1až do roku 1351 biskupem Olomouckým Jan
Vl. Wolko nazwaný, syn zlewe'ho boku Wáclawa
krále českého a přjbuzný Karla [V., probošt Wyše—
hradskýa kancljř králowstwj Ceskeho. Tjmto mužem
znamenitě se odměnil Wyšehrad cjrkwiMorawské za
prwnjposly apoštolské, kteřjž z Morawy do Čech po
slánigsauce, na Wyšehradě králowstwj Božj zakládali.

Tento Jan biskup od Karla IV. Morawskému
biskupstwj znamenitá práwa wymohl; proboštsth
kapitoly Olomaucké důstognost a auřadkancljrstwj
Morawského zaopatřil, tak že každý probošt Olo
maucky'rkancljřem markrabstwj Morawského byl.
Klášterpanenský řádu Benediktowa w Pustomjři zalo
Žila bohatě nadal; kalichy, ornáty, ostatky swa

(hallle pro katol. durhow. Vll. 3. 7
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tých, u ginými kostelnjmi wčcmi hognč obdařil;
wlšradlici klášter menšjch bratrů stawěti napomá
hal, a cisterciákům Welehradským welmi milostiw

se prokazowal. (Pelcl 1. djl Vita Caroli lV. Dip
loma de a. 1335.) Peter děkan Wyšehradský byl
zpočátku Janowa biskupowánj generálnjm vikářem
w biskupsth Olomauckém. Tak spořádaně cjr.
kwe ty, Česká a Morawská, až do konce stoletj l4ho
něco přespadesáte let wpokogi byly a prospjwaly.
Patnácté stoletj pro obě cjrkwe co morowá rána
zkázau a neštěstjm bylo, che pro Českau než pro
Morawskau. Di'jwe než bauře husitská weřegnč
wznikla, giž Albjk arcibiskup Pražský roku 1401.„
a po něm Konrád stádo swé dosti opatrně a horli.
wě nehágili, a tento gsa wěkem sešlý w bludy ka
cjrské upadl. Od roku 14—21bylo arcibiskupsth
pastýře zbaweno, a pauze od administrátorů spra
wowáno až do roku 1561., kdež cjsař Ferdinand [.
opět něgaké důchody arcibiskuPu Pražskému zao
patřil; byl kaupen dům pana Griesbeka u brány
hradu Pražského a wsjdlo arcibiskupské obrácen.
Na arcibiskupstwj dosazen byl Antonjn Mohelnický,
Morawan z njzkého rodu, mage 35 let wčku swé
ho, a byl giž \vyslancem u sněmu tridentského. Z
Morawy powolal Duch sw. opět muže apoštolského,
genž srdnatě rozrážeti uměl temnosti bludů kacjr
ských &hotow byl položiti duši swau za owce swé.

Íijdil cjrkew Českau 19 let, &gsa pln zásluh wPá
_nuzesnul, když owčinec swůg spořádal gak dale
oe byla wůle Pánů.. Methud, morawskj biskup.roz



443

swjtil schi učenj Kristowa; když bludowe' stádo
Kristowo w Čechách obkljčili a ge hubili, Mora
wan Duchem swutým naplněný přišel &temnostiblu—

(lu zahnal. Česká cjrkew gakkoli od té doby kwe—
te &nynj slawnzi gest, že mimo Arcibiskupsth praž
ské troge biskupstwj počjtá, litoměřické totiž,krá—
lowéhradecké &budčgowické, předce swé předešlé
slziwyw žádném způsobu nenabyla, ne wnzibožno

sti, ne wdůstognosti, ne w prawomocenstwj, ne w
tlllCllOIleCll&we zbožj , ne we wážnosti u národů

sausednjcb, neu wzdálených. Pane, pošli pomoc
ze swatyně!

Mnoho trpěla i cjrkew Morawská hned při po
čzitkuhusitské bauře, ale šiastněgšj při tom byla.
Roku 1387. po smrti Petra III. nazwančho Gelito,
počalozbožj cjrkWeMorawské hynauti; neb Jodok
&ProkoP, markrabj Morawštj, bratra swéhol Jana
na biskupstwj Olomaucké (losadiwše, společně stat—

ky cjrkewnj náramně mrhali. PapežUrbanVI. wě
da o nepořádku na Morawě, powýšil Jana \wolené
ho biskupa Olomauckého' za patriarchu Akwilegske'
ho, a tak zhaubu od cjrkwe Morawské odwrátil.
Diwněbožské řjzenj! Hned přišel na biskupstwj
OlomauckéMikuláš, po něm Jan IX. roku 1389., po
zdě—giKonrád II., nazwán Westfalský, roku 1408,

kterýžbiskupstwj Olomaucke' za arcibiskupsth Praž
ské Albjkowi směnil, &gednoi druhé zhubik- Ti
to třj biskupowé cjrkew Morawskau do \!lkých
nesnázj přiwedli, tak že Morawštj spismvateléhroz
né wčci o té zhaubě wyprawugj. Poslal Bůh mu

i
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že zČech za pastýře c_jrkwiMorawské, kteřjž ga
ko silnj odčnci bránili sjně markrabstwj Morawské
ho, zbožj & práwa duchownj mocně protinepřzíte
.lům cjrkwe katolické lnigili a Opatrowali. To byl
Wáclaw Králjk roku 1412., Jan Pražský roku 1417.,
Konrád ze Zwole roku 1430., a Pawel zMilčjna od
roku 1435—1450, kteřjžto wšickni čtyři probošti

na Wyšehradě a wginých hodnostech geště byli.
Králjk, muž horliwý, učený &srdnaty', w tom roce,
když biskupstwj Olomaucké nastaupil, sněm ducho—

wnj we \Viškowě držel, & tak se bludům wiklefit—

ským: opřel, cjrkewnj pořádek & obřady, též služ
by Božj dle způsobu prawé katolické cjrkwe hubi
ti, přetrhowati a rušiti nepřipustil. Gsa patriar
chau Antiochem—kým, gsa milý králi \Václawowi,

mage se co oháněti proti zbauřeným stawům, pro
ti kacjrské moci, musel časté cesty s welikými wy'
lohami spogené konati; chtěge služby Božj tjm
stkwostněgi wésti, čjm che od nekatoljků po—
wrhané byly, mnoho peněz na to wše wynaložil;
& proto od některých spisowatelů obwiiiowán gest,
gakoby důchody biskupské i kapitolnj byl promr
hal zpýchy &ze žádosti marné cti.

Jan Pražský mnohem tužšj půtku měl; on se
snažil učenj cjrkwe swaté čisté zachowati, bludy

kacjrské zMorawy wypuditi, neb gim alespoň wzni
ku nedati. Na tom dosti nebylo, an nepřátelská
wogle pod spráwau Žižkowau brannau rukau wj—
tčznč porazil, gim ani oddechu ani mjsta wMora
wě nedage, a tjm stawowé cjrkwi řjmské wěrnj do
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sll ajIy měli, že zbožj swé a cjrkwe Morawské i
prziwagegj zachránili. Jan biskup Olomaucký,hr
(lína ten slawný, dostal po pádu Konráda Westfal—
ského, pastýře zbawenau cjrkew Českau pod sprá
wu swau roku 1421., a papež Martin V. roku 1426
geg kardinálem sw. Cyriaka učinil. Tzistupnjkge—
ho Konrád neb Kunzo ze Zwole nemohl zameziti,

aby zbožj duchownj nepřišlo (lo rukau swětským pzi
num, předce ducha katolického w Morawě tak dale—

ce zachowal, že alespoň po čase kostely &cjrkew
wůbec duchody swé dostaly. Neb i on roku 1431
dne 10. kwčtna sněm cjrkewnj w kanownjckém ko
stele sw. Petra w Brně držel , aby \vjra katolická,
práwa a mrawowé cjrkewnj docela porušení neby—

li. Pawel zMilčjna opět zhožj cjrkewnj mečem a
pcnčzy dobýwal , nepřátelská wogska zahainěl, a
swau maudrostj rozepře, kteréž města, (lucllowen
stwo i stawowé Morawštj mezi sebau měli, ukogil

a smji-il. Starage se o wykaupenj odcizených stat
ků biskupstwj, nezapomněl , že i o chudé péči mjti
má, kteřjž také wšady za njm, kam se gen hnul,
se táhli, gako wčely za swau matkau, a potěšenj
ipomoci od něho dosáhli. Řjdil cjrkew Moraw
skau až do 2 kw'étna 1450, na kterýž (len w Pánu
zesnul. Od roku 1450 až 1482 řjdili cjrkew Mo—

rawskauJan XI, Bohuš, &Protás; po tom za 15te

let žádné wolenj biskupa nebylo, kapitola wolila ad—

ministrátory, a l'l'latiáš král Český ustanowil Jana bi
Skupa\Varadinskéllo zamjstobiskupa Olomauckěho.
— Roku 1509 wolila kapitola dle prziwa swého Bo—



446

huslawa z Lobkonicana Hasenšteyně. Papež wolenj
to neuznal za dobré, a giné muže kardinály na bi
skupstwj Olomaucké dosazowal; Bohuslaw byl po
celé Ewropě wážený, a pro swau učenost na slowo
wzatý; neb mnoho času putowánjm po wzdálených
kraginách ztráwil. Přátelé, nemohauce se potwrze
nj na biskupstwj od papeže dočkati, domlauwali
Bohuslav owi, proč se nepřičinj opotwrzenj to. On
gim odpowědčl: Nežádám oknem do owčince Paint-.

ngti, ale dweřmi, Ani za přjklad sobě wezmuty,
genž se práwě i bez prziwa po hodnostech pjdj;
chci raděgi býti šlechetným než bohatým, radě-gi
ctnostným než důstogným. Ginde pjše: Negen žá.
dost po důstogenstwj, ale i stjn takowé žádosti w
oškliwosti mám. Gakkoli widěl, že w Řjmě pře
kážky se mu člnj, gako pořádně wolenému Olo
mauckému biskupu, předce nikde gsem nenalezl,
by na řjmské řjzenj byl sobě něgak stěžowal. To
to gsem ale napsáno nalezl: Nechci mjti biskup
stwj Olomaucké proti wůli wašj, byt bych zlatau
mastj ge dosáhnauti mohl. Od papeže dosazen
byl Jan Boriáš, arcibiskup Montregálský, na biskup
stwj Olomaucké. Kapitola Olomauckai poslala do

Íijma Stanislawa Turzu, Uhra, w poselstwj, aby au
stně důležitosti a potřeby kapitoly &biskupsth ce
lého Otci sw. předstawil a o zachowánj práw žádal.
Kapitola zlijma spráwu dostala, že má práwo ga
ko kdy prwé biskupa swobodně woliti, a Jan Bo
riziš složildůstognostbiskupstnj Olomauckěho. Ka—
nounjcise sešli, Bolluslawa Zanecllali a Stanislaw.
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geuž gesto wlijmč se zdržowal, za swěho biskupa
zwolili. Tak Opět pořádek uwedeu byl. Stanislaw
byl též hoden té stolice, což swau maudrau a do—
bročinuau spráwau cjrkwe Morawské až do 16. du

bna roku 1540. dokázal, tak že pama'tka geho w
požehnánj trwzi.

Tak po husitských rozbrogjch wpolowici 16110
wť—kupo půldruhém stolelj skoro cjrkew Česká i
Morawskai do pořádku opět přišla, že Čechy swé—

llOarcibiskupa, Morawa swého řádného biskupa mě

ly; tato ale ší-astně zbožj swé obhzigila, onano ale

wšeho zbawena byla. 1 ačkoliw po čase mnoho
opět nabyla, předcc sotwa stjn toho, co ztratila.

S. 4. lihu/m (: doc-ra sestrami se staly.

Od roku 1063., když Morawa swěho \wlastujho
biskupa tak gako Čechie měla, stály obě cjrkwe
pod metropolitau Íiezenským gako dwě sestry až
do roku 1343. Od roku toho byl ale metrOpolitau
nad Olomauckým biskupem pražský arcibiskup až
doroku 1777., w kterémž biskupsth Olomaucké za
arcibiskupsth wyhlášeno &Brněnské biskllpstwj pod

spráwu geho dáno bylo. Tak Pražská a Moraw
skzicjrkew opět co dwě sestry, ale we wyššjm dů

stogenstwj, wedlé sebe stály.
Prwnjm arcibiskupem byl Antouju Theodor

hrabě Koloredo; 34- léta, gsa také kardinálem, pa
uowal.

Tak ty dwč cjrkwe uynj k 1000 létům co
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krásné dwě oljwy na Sionu wedle sebe zrůstagjce,

gedna druhé napomáhang a podporugjc, přjgem
ně i nepřjgemné, dobré i zlé wčci Spolu snášegjce,
kwetau. Co autoků nepřátelských wnitř i zewnitř

wystály &přestály, tak že ř'jci se může, že gakko
li brány pekelné proti nim powstaly, za 1000 let
přemoci ge nemohly, a to tjm se stalo, že pewně
se držely matky swé cjrkwe Íijmské ., kteráž gest
obranau pewnau &silnau, genž gest uzrlčlána na

skále, kterauž w nižádný čas brány pekelné nepře
mohau. gak by wšady gedno, čisté, prawé a
samospasitedlné učenj & gedna wjra byla, geden
pastýř, kdyby kraginy od gednoty &swazku cjr
kwe Řjmské se neoddělowaly. Ona gest lllawa, 0—
na gest matka, ku které wšecky cjrkwe patřj co
dcery & audowé. erkwe gednotné spogené sejr
kwj ijskau působj tělo ono, gelložto hlawa gest
Kristus.

5. 5. Někteří důkazowé, gule gcdna cjrlfcw
při druhé prosp/'wala.

Morawa počjtá mimo Brno od Cyrilla &Methu—

(la až do nyněgsjho času 75 biskupů &arcibisku
pů, znicllžto 37 w Cechách bud' zrození, bud' wy
chowáni, bud' w důstogenstwj pri některém chrámě
Páně bywše, na biskupstwj Olomauckě přišll.

Rozenj Čechowé, genž na wětšjm (ljle w Mo—
rawě žili, & na bískupstuj Olomaucké dosedli, gsau=

Theodorik Gindřichohradecký wolen 1281. Gin
dřicllBerka roku 1327, Petr Gelito roku 1380. Ja"
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Dubrawskýroku 1541, Jan Meson 1576, Ferdi
nand Maria 1832, hwězda tato na Mo
ravwskémnebi cjrkewnjm se třpytjcj
z Ceskěho k rálow stwj pošla.*) Ačkoliwe
Wjdni zrozen, předce zwysokého rodu Pánů Če—

ských pocluizj, a země Česká za swého geg po—
cjtzi. \Vysoké školy pražské se tjm honosj, magjce
Wysoceurozeného a Neytlůstogměgsjho Pána Arci

liiskupa mezi aurly fakulty theologické zapsané—
ho, alumnát pražský arcibiskupský, kde Ferdi
nand Maria, připrawuge se pro stupeň hodnosti do..
ktorské wbolloslowj, roku 1805 bydlel, rok ten me—

zi památné zaznamenal. Učitelowě tehdegšj w bo
hoslowj, &Z\VlííštěJosef Petr Ditrich, professor hi
storie cjrkewnj a kanownjk \Vyšehradský, tomu po
wděčni byli, ku Společnómu saukromněmu a učené

mu rozmlauwánj whohoslowj bywše zwoleni, a ob
(lržewše důkazy zwláštnj náklonnosti. Z toho iWy—

Sehrad se ťcšj, že aud kapitolnj i w t_ytoposlednj ča

sy Morawské cjrkwi \\“dčk přišel.
Strahowský klášter 8 mužů wychowal, genž

wolenibyli za biskupy Olomauckě. Petr roku 1097,
Jan 110:1, Gimlřich roku 1 126, Ditleb 1172, Pere—

grin 118'2, Cayn 1183, Engelbert 11951,Babor 1199,
ačkolispisowatelé (lůwody magj, že ti prwněgšj pre
monstráci býti nemohli. Peregrin byl probošt Praž
Ský dle některých, mohl býti před tjm kanownj
kem Strahowským. Za tehdegšjcll časů nebyl tak
weliký rozde w způsobu žiwota mezi kanownjky bi

') Zdeského rodu hrabat Clmtku 7.0lmlkowu & \Vogujlm.
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skupskými a řeliolnjmi, gako nynj. Onino tak do.
bře pospolu bydleli, pospolu střjdmě stolowali.

žaltář denně w kůru společně řjkali, gako řellolnj
ci, a kapitoly monasteria se gmenowaly. Mniši dů
stognostj duchownjch mimo řád wcjrkwi mnoho
mjwali; naproti tomu i kněžj i biskupowé často dii—
stognosti swé složili a do řehole wstupowali, zwla
ště w sešlegšjm wěku, a tak soběi cjrkwi méně těž
ci byli.

Kostel sw. \Vjta na hradě Pražském a kapitola
geho wychowali Jana [. roku 1063, Ondřege 1091,
Peregrina,genž mezi premonstráky poznamenán gest,
Tomáše 1574. —- Petr roku 1311, Pawel Miličín
roku 1435 a Jan Plateis roku 1636 na ()lomancké

biskupstwj woleni byli, gsauce audowé kapitoly Praž
ské i \Vyšehradské.

Z Wyšeliradské kapitoly na Olomauckau stoli
ci biskupskau dosazeni byli mimo ony tři wýše do—

tčené: Jan Vl. 1334- probošt, a Petr děkan Wyše
llradský byl generzilnjm vikářem w Olomauci toho

času. Wáclaw Králjk 1412. Jan Pražský 1417,
Konrád ze Zwole roku 1430.

Kapitola u wšech Swatých na hradě Pražském
měla za probošta Jana leašimi, kterýž roku 1351
za biskupa do Olomauce wolen byl. Zklášteraci—

sterciátskéko w Nepomuku byl Robert, Angličan ro—
dem, 1201 biskupem Olomauckým. Zkláštera Zda
razského w Praze Jan Mráz, probošt křjžownjkůhro
bu Páně, do Olomauce wolen byl 1398, gehož pa
mátka w cjrkwi Morawské w poželmánj uenj.
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Litomyšel dala Olomauci tři biskupy, Janalll,
1151., Jana IV. 1157., zřehole premonstrátské, kte—
nítu kláster měla, a Jana biskupa swěho roku 136—1.

[ Šiorawská země zplodila neb wychowala mu

že slawnč, genž cjrkew Českau gako biskupowé &
nrcibiskupowé řjdill. Helikard biskup Pražský (do
konal 10'23) rozen byl w Olomauci, Albjk Mora
uan byl arcibiskupem Pražským učiněn roku 1412.
To arcibiskupstwj dal za biskupsth Olomaucké,
a toto odewzdal hned probostu \Vy'sehradskčmu za
proboštsth s titulem arcibiskupa Ciesarienskěho.Kon—

rzidWechta biskup Olomaucký to byl , genž mjsto
Albjka arcibiskupstwj Pražské roku 1413 nastaupil.

Za času pohanstwj poslal Bůh posly apoštolské
Z\Iorawy. Když po wálkách husitských blud ka
cjrský po celé zemi České hustě rozložen byl , při—
šli opět dwa mužowé po sobě zMorawy wMohel
nici rozenj a plni horliwosti apoštolské a bázně Bo

na arcibiskupskau stolici Pražskau. Antonjn roku
1561 a Martin roku 1581, kdežto skorem 100 let

biskupa Čechowč neměli. Jan Wilčm Kolowrat Lib
šteynský zbiskupstwj Olomauckěho na Pražské ar
cibiskupsth zwolen roku 1668. Dřjwe wšak než u
sazenbyl,umřel. Matau's Ferdinand roku 1668 za
arcibiskupa usazen w Praze, gsa opatem klášte
ra benediktinského u sw. Mikuláše w Praze, pak

prwnjmbiskupem králowéhradeckým, byl Morawan
rodem. Jan Ferdinand \Valdšteyn kanownjk Olo
maucký, pak biskup králowéhradecký, arcibiskupem
Pražským učiněn roku 1696. Jan Josef Breuner,



452

generálnj vikář Olomaucky', byl ustanowen arcibi.
skupem Pražským 1595.

Kdo w stawu wyskaumati gest, co dobrého
pošlo gedné i druhé cjrkwi z toho přjbuzenstwj
mezi řeholemi &kláštery, počjnage od Benediktinů
až do bratrů milosrdných a panen řádu swaté
Alžběty. Z českých klášterů přišly familie do
Morawy; opatowč a předstawenj klášterů českých
byli též ředitelowé klášterů morawských; dnchownj
osoby českého lidu přecházeli do Morawy a Mora.
wané do Čech , a tu se usazowali. Tak duchoan
a mrawnj sjla obogj země gako gedna byla; trpěla
nedostatek gedna, pomáhala druhá; tak obywatelé
gednoho gazyka, gedné wjry, gednoho srdce byli,
w rozličných kraginách bydljce. Česká cjrkew za
gisté wdččná se prokázala gako prworozená dcera
matce swé c_jrkwi morawské, když sesjliwši se,
morawskau wždy dobře ochraňowala & w neywčt
šjch půtkách syny swé k ochraně gj dziwala; tak
že sama nemohauc na okamženj swau ozdobu ze
wnitřnj ochrániti, až dosawáde gi auplně nedosáhla.
B'Iorawská cjrkew, magjc důchody & prawa ney
hlawněgšj zachowaná, sama sobě pomáhala, neb
měla muže w poslednjch časech a má, gež Duch
swatý ustanowil, aby sprawowali cjrkew božj; &
oni pewně se držjce náměstka Petrowa, widitedlné
hlawy, Řjmského papeže, sobě i owčinci swěmu
welebnosti a důstognosti nad gine způsobili, a
Bůh swětlo prawé wjry s nábožnostj dáwá sladu
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gim swřřenému. Kde gednota apoštolská, tuzmí.
lost Ducha swatého, tu Kristus: — kde Zpaura,
tu hřjch , tu zkáza. *)

Vll .

' I . . ':
lwzmy na den wstaupenj P(íne.

Od

Antonjna Marka,
Děkana w Libuní.

-\ zagiatě Pain Jcžjš, když gím odmluwil, wzat gest do ncbc
& scdj na. prnwici Božj.

(Marek 16, 19.)

Podiwný přjchod ——podiwný odchod toho, který
spasil swčt, ale hodný & náležitý“ na důstognost
geho, — neboi: z nebe přišel, k nebi odcházj!

Co by bylo ze wšech kragin země, odkud by
gim přišla ta rozmanitá krása , ta přenesmjrná
hognostw aurodách, kdyby swrchowaný Stwořitel
gjslunečnau zářj nezahřjwal &neoswěcowal , a co

') Komu gest milo znáti W krátkosti cjrkewnj historii Mo
rawskqu , a nabytí některého swétla z České historie cjr
kean, ai; čte: Augustini Olomucensis cpisc0porum olo-—
mucensíum series , quam notia illustravit Francia. XM.
Richter. Olomucii 1831.
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by pošlo z pokolenj lidského, kdyby swrchowaný
Bůh s námi swůg dosawzidnj spolek přetrhl? —
Země bez slunce spustne, &člowčk bez Boha neugde
náhlé zkázůr swé; nebol; w něm a skrze něho žiwi

gsme.
\V Bohu gsme žiwi skrze toho, kterýž w chlé—

wě betlemském pod zářj &gasnostj nebeskau, gsa
weleben Zpěwy andělskými, wzal nase tělo člowěka

& stal se nemluwnětem na loktech neyčistšj panny
Nazaretské.

W Bohu gsme žiwi skrze toho, kterýž podlé
náwěštj dnešnj slawnosti laučj se se swými učedl.
njky , zakrýwá oblakem přjwětiwau thiřnost swau,
ubjrá se tam, odkudž přišel gest, do nebe, ubjrá se
k otci , aby usedl na prawici trůnu geho, & wzal
podjl w geho sláwě, w geho moci, w geho kralo
wánj , kterémuž nemá býti konce!

\V Bohu gsme žiwi, — skrze Boha, skrze

toho , kterýž sedj na prawici božj! -——To gest
smysl, to gest wyznamenánj tohoto dne slawného!
-—-—-Nuže! pteyme se, zdali se ugala tato prawda

w srdcjch našich , zdali chápáme, zdali přigjmáme

gi w auplné swé přeswědčenj.
Cili se zpěčugeme hlásiti se k diwotworci se

země odcházegjcjmu , na nebe Wstupugjcjmu, co
k Bohu? ——Čili gsme z počtu oněch omámených

učedlnjků, kteřj pro swé nedorozuměnj, pro mě
rozpaky zasluhugj domluwu: Muži Galilegštj, co
stogjte, hlecljce do nebe. Tento Ježjš, kterýž
wzat gest od wás do nebe, tak přigde Opět.
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Snad stogjme až po tu dobu w pochybnosti o
onom., genž drahým gménem Ježjš chtěl wzýwán
hýti od nás smrtedlnjků!

Snad stogjme w truehliwé wzdálenosti ode

wšeho toho, co nám k Synu božjmu ukazuge, co
k Synu božjmu nás uwúdj.

Snad zdráháme se přináležeti k wěrněmu stádu
geho na zemi? — zdráháme se přicházeti na ta
mjstaposvátná, kdež se gm' o geho pronášj, ctj
a welebj; -—-kdež se rozkazťůvě gebo ohlašugj, k
srdci kladau, prawidlem žiwota ustanowugj; —
kdež se utěšená tagemstfvj geho obnowugj & slawj,
aby nás od země této k nebesům powznesly, sy—

nowská prawa naše wygasnily, naše neysladšj mi—
dřge pogistily, a gako rukogemstwjm ubezpečily.

Snad stogjme w chladné, twrdé nedůwěře, a
tudy i w nelásce, že nemilugeme Ježjše Krista,
neydražšjho přjtele swčho, genž z lásky k námi
samu smrt podstaupil.

Ach, milý křesíane, co nazweš wjrau swau,
pakli Ježjš Kristus nenj twé wjry prwnjm zákla—
dem? -— Co medle nazweš dobrým skutkem swým,

pakližezásluh Kristowých nepostihugeš dodatek k
swénestatečnosti? Co nazweš naděgj swau, pakli
slibowé o wěčném králowstwj gsau tobě galowau

pohádkau? — Kterak se hlásiti smjš k Bohu w
nebesjch, pakli gsi přetrhl a porušil spolek s geho
Synemna zemi, božstwj w něm neuznáwage?

Toi. by hrozné bylo zblauzenj! Ginému nás

"čj dnešnj den — učj míS, že JBŽjŠ Krisms SPOI"
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Bůh gest na wěky požehnaný. T ai utřšená prawda
srdci našemu, hodna, abychom k nj w této po.
swátné době zřenj swé obrátili, — a s nj se w
dnešnjm rOZgjmánj objrali.

Obnowme tedy wjru swau w Krista Ježjše,
w den slawného na nebe \'staupenj, seznamme se

s geho osobau, i s geho k nám přátelstwjm! To
buďte dwč stránky našich slow , našeho gednzinj.
Protož 1. oslawme Krista J 'žíjše wj'mu: že gest

prawý Bůh-.
2. Obradugme sebe wj-mu: že gas! náš Spasitel.

Otče ——Bože náš! ktbrýž gsi na zem wysla—

ného syna swého nebesům nawrátil, &w sjdlo wě.

čné sláwy swé přigal , učiíi duši naši stánkem geho
podstaty , abychom okem wjry stihli wýsost geho,
a pronikli tu tagemnau raušku, genž pramen a cjl
\'O
znvota našeho ukrýwá.

[.

Čjm oslawjme Krista Ježjše, pakli ho neosla—
wugeme tau žiwau wjrau , že on gest prawý Bůh
-— gediny'r syn Boha, ne gako syn za djtě přigatý:
ale syn skrze přirozenost; ——ne gakoby za syna se
dostal wzácnostj swého auřadu , nobrž že gest

Bohu rowen swau podstatau. Bůh;z Boha, swětlo
z swetla, Bůh a člowek pospolu, w čase od matky

narozen , před wěky od otce Zplozený.

Ale žiwá wjra wolj mOCné, žiwé důwody. VW

řjme wšak Ježjše Krista prawým Bohem býti; nebol
božsth na sobě gewil , když na zemi obcowal, *
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Bohem se dal od lidj ctjti, když k nebesům se na
wrzílil.

Tento Ježjs', gehož na nebe wstaupenj cjrkew
swatzipamátkau dnes slawj, ohlašowal se sám býti
Bohem, za Boha se wydziwage. \Vy's'etřme gebo
slowa, gebo řeč, skaumeyme geho skutky, geho
úřad, ty dwř. wřci, ku kterým se gakožto k dů
kazúm swého božstwj odwoláwal.

A hle, tu widjme neyprw, že on to, co wyi'kli

o něm swatj proroci & mužowé duchem Páně oswj

ccnj,od sebe nezamjtá ; nobrž k sobě obracj, sobě při—

wlastňuge,řka : Gaii-gsem ten Messiáš, ten syn božjf)
Darmo se naň osupugj protiwnjci, darmo smrtj hro—

zj, chtjce ho kamenowati; on zůstáwá při swé
wýpowědi, a s gakausibožskau wážnostj dotwrzuge
gim, že gest gednorozený syn božj. **) Aniž se
zdá židům řeč ta zatmělzí, neb gi nazýwagj rau

hawau. —-—A ay! on gj newymlauwá, nezapjrá,

aniž na gíné wyklzídá. ***) ——Co má Otec nebeský,

to má i on, co Otec činj , to činj i on. ——Gaká

čestpřislušj Otci, ta přislušj i gemu. "**) ——Žiwot

wecnýzzíležj w tom, aby lidé poznali Otce &(Syna)

kteréhož poslal, Ježjjx-eKrista. +)

') Hal. 26, 26. let. 14, 33.
“) Jan 5, 18.
„H) Jan 10, 35.
„“) Jun 16, 15.
%) Jan 17, 3.

Casopis pro katol. cluchow. V". 3. 8
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On gest před Janem křtitelemi před Abra—
hámem, sám přede wšemi w'ecmi. Gai, kterýž mlu.

wjm k wám, dj Ježj's, gsem od počátku. *) -_
Tak důkladně, tak swětle mluwj o swém božsth
gako člowěk, který o něm gest úplně přeswědčen,

gako ělowřk, který swau prawdu chce wšemu
swčtu w známost uwésti.

Genom tehdáž, když zmjnku činj o swém člo

wl-čenstwj, prawj se býti meu'sjm otce swěllo, a za

gedno gméno pokory, kteréž by ho učinilo ney.
nižš'm služebnjkem, nalezáme sto giných wele
bných, kteráž ho sázegj na neywyššj stupeň moci
& sláwy. Nebot wyprawuge o andčljch, gako o
swých služebnjcjch, o rági gako o swém dědictwj,
o cjrkwi gako o swčm králowstwj , o swčtu gako
o swém panowánj, oswatém Duchu galco o (lucllu

wlastnjm. Otče, učili, tak znj geho modlitba,
aby ti, kteréž gsi mi dal, kdež gsem gá, byli
se mnau, abyhleděli na sláwu man, kterauž gsi mi
dal před ustanowenjm swčta. ") — Takto smj genom
sám Bůh promlauwati, anám nic giného nezbýwá.
gakž (l_jswatý Hilarius, nežli abychom wěřili wý
slownčmu swědectw', kteréž dáwá Kristus o sobě

& žiwau wjrau, že gest prawý Bůh, ctili, slawili
geho gméno; nebot negsau to prázdná, marná slo
wa, ale slowa skutky potwrzená.

*) Efcz. 1, 4.
“) Jan 17.
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Weřte skutkům mým, pakli slowům newěřjte,
prawil Kristus, *) ke skutkůln nás odkazuge, ke
skutkůmpřesáhagjcjm moc ]idskau, moc přirozenau;
ke skutkům, genž !( úžasu neb k ustrnutj budj.
(iistčúžasné gsau geho zázraky, zázraky bez počtu,
uznanéod celého národu, od přátel i nepřátel, od
saméhowladaře, uznané od samých Farizeu, gimž ne—

bylos užitkem, že gich uznáwali.——Užásey se &podi

wug nad množstwjm uzdravených neduhů, napra—
wených chromot, k zraku nawrácených slepců,
nasycených zástnpů z požehnané potrawy. Užásey
se nad uti'senými bauřkami, užásey se nad těmi
“zki'jšenými, genž z tmawých hrobů swých oži—
weni wychzizegj, & wyzney: Takowým rozkazem
maže toliko Bůh mluwiti, & nižzídný smrtedlnjk.
Toliko Bohu možno, aby wolal mrtwému: wstaii!
&bauři :utiš se! awětrům: pokořte se. — A gestli
zázrakowé, gakž prawj swatý Augustin, nic giného
negsau, nežli řeč Božj wýmluwná, kterauž Bůh
důležitau prawdu wyslowiti mjnj: což budau tedy
zázrakowé Kristowi, gaká medle prawda má gimi
wyslowena býti? ——Neg-iná leč ta, že diwotworec

Kristuspmwý Bůh gest! -— Proč se zdrawj Wracj
onomu málomocnému, genž se po 38 let trápj
w neduhu! -——Proto: aby se swětu řeklo, že

syn Božj má. moc odpauštěti hřjchy. -—- Proč

uzdrawowáni mnozj na den sobotnj? -— Proto!

_
") Jan IO. 38.
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aby celé Judstwo wymzumělo, že on gest cesta,
prawda & žiwot! ——Zázraky Ježjšowy gsau tedy

srozumitedlná wýslownost Božj. kterauž se dušjm
našim domlauwá, abychom wěřili, že konatel gich
gest Bůh a ne pauhý člowěk! -— Každý zázrak

gest O tom nowý důkaz, nowé swčdectwj! -—-—

Íieknau-li nám hancowé wjry: Wás diwotworný
wůdce, gehož oslawugete, umřel co člowěk, umřel
na křjži! ——Owšem nepřjmeí: toho, & gsme wolni

umřjti snjm. Než wězte, že smrtj geho téměř patr

něgi se dokazuge na něm božstwj , nežli samým ži
wotem. Ay! gak \velelmě to počjnánj geho při samé

smrti! -—-—Křjž mu gest trůnem, trest mu gest

oslawau! Když se zdálo,_že gest přemožen, teh—
dáž wjtčzj! Umjrá smrlj dobrowolnau, umjrá, že
umřjti wolj, umjrá co wjtěz nad smrtj. -— Spiklá
rota zanášj žalobu k wysoké radě, zúwístj rozkyse

lené pro geho powčsí; ale w tom, co se naň žaluge,
swědomj Jidášowo gest geho zástupcem, řeč Pilátu
wladaře gest mu obranau, zpaura přjrody gest mu
osprawedlněnjm. Gsa sauzen wjtězj, nebot ho
ndsuzugj, že řekl: syn Božj gsem! -—-Tak se stá—

wá prwnjm mučedlnjkům, prwnjm krwácegjcyn
swť-dkům hágenčho božstwj. -— Gest prawda, OH

umjrá na křjži; ale z toho křjže trhá oponu
chrumowau, rozkoluge skuly, 0tw_]ra hroby, 43
smušuge slunce, ukrýwzi hwčzdy, uhašuge demu

sz—tlo, otřásá zemj pod potupným křjže břeme.
nem! — Umjrage nutj katany swé ku poznam,
božstwj w sobě! — O přepodiwnzí proměna! *
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Když křjsil mrtwé, neznali 110, když umjrá, hlásj
se k němu. —- Wrahowé gebo obracegj se w uče—

dlnjky. ——Rauhačowé klaněgj se gemu: Gisté
synbožj gesttento!

S toho křjže sešel konečně do hrobu, do hrobu,
w němž hyne slziwa wšelikzí; aw tom sláwa Ježjšo—

wanowé wzala wznikzínj. Hrob muse stal slawným
obydljm! chzizjí: do něho, že chce, wycházj z
nebo, že chce, sám o swé sjle, 0 swé mocí, w den
napredpředpowčděný, w ukamženj, kteréhož wytkl,
wychaizege z něho, aby do něho se che nena
wrzitil. -——Žádná hradba ho udržeti , žádná zbraň

wogenská uwjzeti nemůže! Gakožto Pán celého
stwořenj přemzíhú přirozenau mocj Zpumé obmysly
lidské! —--AW tobě, člowčče, by mohla pozůstati

giskrapochybnosti () božstwj Ježjšowč? Zahanbenj
protiwnjci Ježjšowi se ukrýwagj, ale wy, wěrnj
učedlnjci, kteřj gste ho za čtyřidceti dnů mezi
sebau widčli, s njm stolowali, gebo se dotýkali,
gebo poslauchali: wy mim swědčte, kterak posléz
na nebesa wstupuge, zdwižen oblakem u wjtězné
slziwč, obřemeněn kořistj pekla, prowzizen komon

stwem andělů, obkljčen zástupem starozákonnjch
reků; gděte a awčdčte, hláseyte swětu, učte we
řegněprawdu tu, která se nedá tagiti. Toč—gest

neyznamenilěgšj přjběh ze wšech přjběhů, toč gest
ncywýtečněgšj sláwa. Kristus wzkřjšený k nebesům
se wracj gakožlo Buh a člowěk, gakožto syn Boba
iiwého.
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Než, Ježíš Kristus Bohem se býti gewili po
swám na nebe wstaupenj.——-Nezdá se nám, že Wy

sjlage swých učedlnjků do wšech končin země, Wy
sjlá gakausi mocnost, kteráž wšeeko podrobuge
sobě? Nezdá se nám, gakob)r rozkazem mluwilono

ho dobywatele k wůdci I—lolofernowi: Gdi &

wyhlad' wšecky bohy zemské, ab)r krome mne
ginému neslarržili.*) — Gděte a wydobuďte zemi!
Ale kterak , Pane ? _Neginau zbranj, kromě meho

křjže, neginým pokladem, leč swau chudobau!
neginau chytrostj ]eč wasj prostotau! — neginau
wýmluwnostj, leč prawdau mého Otce! ——Gdčte &

wywratte wšecky modly, kteréž by kdo we swóm
srdci ukrýwal, abych gá byl toliko na zemi ctčn
co prawý a neywyššj Bůh! -—

Nuže — wycházegjt hrdinowé té duchownj
wýprawy! Ale s gakým prospěchem? Modly se
kácegj, oltářowé, chrámowé pohanštj se bořj, mo
dloslužebnjci ku křjži se obracegj. A kdo medle
působj tu proměnu? _ Dwanáctero chudých ry
bářů! dwanáctero prostých neučenců gest tjm ná
strogem podiwným, w kterém Bůh se zgewuge.
To gsau ti hrdinowě, kteřj podrobugj swčt pod
poslušnost ukřižowaného Messiáše, kteřj dokazugj,

že zabitý beránek gest wladař od wýchodu k zá
padu, od poledne k pulnoci, wěčný, neskoučený
Bůh.

") .Tudílh 3.
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Ach! nelzet nám ginéhootobě, Pane mi's',smý
šleti, nežli že wstaupiw na nebesa, gsi ten mocný

wladař swčta weškerého. Cilibychom ginák smý
šleti mohli o tom, gemuž čas i porod, půwod i
pokolenj, žiwot i úřad, přáter i nepřátely, smrti
wzkřjšenj , potopu i wýsost dzlwnj proroci na wlas
pi-edpmvěděli? —- Čilibychom mohli ginák smý.
šleti o něm, widauce, an ho pro spanilé powahy
mysli, pro newystihlau mandrost, pro swatost geho
prjkazů, pro wznešenost geho zázraků nade wšecky
smrtelnjlcy powyšugj? ——Čilibycllom mohli ginák
smeyšleti o tom podiwném , gehož tak welicj mu
žowé hlásali, tak wznešenj mudrcowé wychwalo—

wall, čistota tolikera panen ozdobila, gemuž to
likero národů w službu se oddalo, gehož mocná
řowé swčta odloženjm swých korun ctili a welebili,

před njmž se klanřl Swatopluk a \Václaw, Ludmila
i Karel náš ? ——Čili máme upustiti od něho, kte

réhož se drželi tisjcowé mučedlnjků, proléwange
krcw, nasazugjce žiwoty swé ke cti geho gmčna?
— Čili my lehkowážnč Opustjme geg, kterěmuž
slawné swčdectwj wydáwagj lidé i žíwlowé, andělé
iďáblowé, nebesa ipeklo, wichrowéi bauřky, země
imoře, widitelné i newiditelné wěci, přirozenj i
nadpřirozenj skutkowé, přjtomnost, minulost i bu
daucnost, proroci i létoPisowé, Apoštolowé, kře
sianstwo i pohané? _- Čili my Opustjme geg na
wzdor swým předkům, kteřj u wjře a poznánj
Ježjše Krista počátek swého časného i wěčného
štestj pokládali? — Čili Opustjme geg za těchto
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dnůw, za kterýchž w cizjm djle sweta národowé
wlesjch &pustinách odrostlj, gimž se swaté ewan.

g—eliumhlaíše, s utěšenjm přigjmagj slowo křjže, tu
nowinu o spasiteli swčta, tu ljbeznau powěst o
nm'ozeném z panny synu nebeském ? -—

Ne! nikoliw z giných nemůžeme býti, nežli

z těch millionů obradowaných, potes—ených,kteřj

wraqu wjrau, srdečným wyznánjm , že Ježiš Kri—
stus prawý Bůh gest, gmčno geho slawj — sau
kromně iweřegnč onu čest mu wzdáwagjce, kteráž
toliko Bohu přislušj. ——»— Ano radost bude porle
náš zwlá'stě, když geštč uwážjme, že Pán Ježjs,
tento Bůh &člowěk, gest Spolu dušj našich spasitel.

ll.

Potěoha naš—jdrahé wjry zziležj w tom, že

Ježjš Kristus; gakkoli dokonalý aneobmezený, nenj
Bohem blaženým sám pro sebe, nobrž že gest
Bohem našjm, naš-jm oblažitelem , že w něm nám

wykázal Otec nebeský gakausi studnici \všech našich
potřeb duchownjch. \Yšecka geho gména lásku &

milostiwost gewj, w's—eckamís nabjzegj, abychom

při něm swé autočiště hledali, &w něm pro každau

přjpadnost nalezali swého Spasitele. ——-Ano Spa

sitel gest náš tento na nebe wstupugjcj Ježjšz
ohledu našj porušenosti i z ohledu nušj nestatečnosti
& mdloby.

Kdo setře Adamowu poskwmu s pokolenj lid

ského, kdo pozdwilme kleslé potomstwo prwnjho
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élowěka, kdo wstaupj mezi zem & nebesa, mezi

zpronewěřilého se člowěka a mezi uraženého Boha,

gakožto prostřednjk, gakožto smlauwce, genžby
přetrženau a zrušenau přjbuznost nawrátil, ztracená
práwa wydobyl, ze zawržených učinil na milost
pi-igaté, zodpadlých podrobené, z wyhoštčnýchdě
dice a syny? —- Tobol: dowesti nemohl žádný
člowěk pro swau hřjšnost! —-žádný anděl pro swau

ohmezenost! —--ij prostřednjkem nemohl giný
býti, leč toliko Bůh sám, genž neywyššj lásku &
neywyššj mocnost w sobě zawjrá pospolu; toho
učiniti nemohl, leč Pán Ježjš, ten paprslek z wěčné

lásky Božj, genž se našj cestau _—cestau k Bohu,

nu—jmžiwotem, žiwotem ducllownjm & wččným

nazýwzi! ——Ongest ten beránek, který snjmzí hřj—

vlnysweta, on gest naše osprawedlněnj před Bohem
&tudy náš Spasitel! ——On gest ten uhelnj kámen,

kteréhož stawítelé powrhli, ale kromě něhož nenj
spasan žádného. ——Neboč genom on mohl položiti

tu přewysokau cenu na wykaupenj dušj našich.
Z drahého wýkupu swé duše uzawjrey &sud', milý
křesíane, o drahotě &\vzácnosti gegj. Samého

Boha potřebowala na wykaupenj swé, & po tomto

\vykaupenj nic nenj wýtečněgšjllo, nic wznešeněgšj
ho nad duši křeslana. — Allle, tak welikým pokla

dom gsme poděleni wšickni, tak drahá nám gest

swčřenakoupě, tak stkwostný klénot stal se našjm
nábytkem! Běda mim! paklí za špatný zisk, za
mrzkaurozkoš k wůli zheyřilé tělesnosti swé gsme se

zaprodali hřjchu! zohyzdili duši swau! — Giž ne
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honosme se, že známe cenu gegj, poněwadž gi tak
lehkow ážnč mařjme & utracugeme. Než kdož mů—

že řjci, že ho nepotkalo nikdý to neštěstj, aby do—
pustiw se hřjchu, neuškodil drahé duši swé? -—Což
tehdáž počjtí, čehož tehdáž se chOpiti máme? ——
\V té truchliwé době opět znj to sladké slowo: U—

se, Kristus twůg lékař gest, twůg Spasitel! Tys
zawrhl milost Boha swého od sebe , ach! wyhle

dáwey gi opět, opět gi nalezneš! Wždy geště wy
kzizán gest prostředek pro twůg neduhl— Obět
welikého smjřenj stogj twé wině po boku! Ney
wyššj kněz Ježjš Kristus přinzíšj gi, sám se na ni

podáwage. To tagemné mjřenj mezi nebesy aze.
mj, kteréž se konalo na hoře Golgatř, to se obno—
wuge od wýchodu k západu při tisjcerých oltářjcll
dne každého we wšech země končinách. Rozka

zem na nebe odešlého smjrce obnowug'e se wchráo
mjch křesíanských ten podiwný spolek božsth s
člowěčenstwjm wždy geště po tolikeru stoletjch, &
slawiti se nepřestane, dokud cjrkew na Petru skále
založena zde na zemi rytěřowati nepřestane;——do
kud kleslé duše křesianů wzdychati budau nad swým

prowínčnjm, dokud slzau oro'sené oko kagjcjho hřj—
šnjka !(nebesům se obraceti bude, hledang odpu
štěnj a pokog zkormaucenému swědomj swému.

blaze nám! že Ježjš Kristus wtáto křehko
sti našj býwá našj podporau! našjm spasitelem!
Blaze nám, že i w temnostech našich stáwá se nám

pochodnj! — My nestatečnjci ku \\“šelikémupo
zn:.inj potřebugeme Mistra a učitele prawdy, kte
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rýžby co plnomocný welítel k prawé cestě ukazo—
wal, od bludů wystřjhal, omylnému rozumu lidské
mu byl prúwodčjm a rádcem, gsa szlm neomylný,
we swém učenj neproměnný & w činech swých swa—

tý, wřeči swé gasný &mocný, a dosti hogný pro
wšecky stawy &wěky. A ay! tenl; gest nám (lán
w osobě Ježjše Krista. Dán gest nám hlasem zne
be wolagjcjm: Tentoi; gest syn můg milý, Wněmž
mi se dobře zaljbilo, toho poslaucheyte.

Obracugjce pozornost swau k tomu nebeským ná—
wřštjmschwáleněmumistru, tážeme se : čemu če
mu welj ? Učj wšemu, o čem swět newčděl, ale wčdě—

ti měl. mis tomu ljbeznému umčnj,gakbychom
swnti & dokonali, & spolu blaženi & utěšeni byli.

nás tomu, podlé čehož se wšickni lidé, města
i dediny, krag izem, ob_ec i i'jše —-—celý swčt řjdi

li nmže. — nás uznésti se kBohu sroznjce—
mm myslj , učj nás schylowati se kbližnjmu slá

skau & přjznj, učj nás zapjrati sebe, na sebe zapo—

mjnati, abychom se zachovali. — Nenj nic sce—

stnóho, coby nezamjtal, nic šlechetného , čemu by
neradil. — Nenj neprawosti, kteraužby neohromo
wal, nenj ctnosti,kteréby newelebil, nenj wášně, kte
réby nekrotil, nenj náružiwosti, kteréby neodporo
\\al, nenj náklonnosti, kteréby nemjřil.—- Každý
staw, každý obchod, každé powolánj nabýwá po
smítnosti od geho wůle, od geho nařjzenj !-- Ach !
kdožby neuposlechl toho mistra, gehož malldrost
přesáhá wšeliký smysl člowěka! Kdožby seté ce
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sty bezPečné nedržel, na kteréž nás Spasitel Ježjš
swým přjkladem předcházj.

Nebol: zdálo-liby se těžké &nesnadné, kčemu

slowa poukazugj: protož razil cestu skrze nesnáze
swým přjkladem, dáwage nám spatřiti na sobě, že
možno plnití, čemu zákon geho wyučuge, (láwage
nám na sobě spatřiti spanílost ctnosti, abychom gi
tjm spj'se obljbili sobě. — Kdybychom se sklonili k
pošetilosti lidu israelskéllo, kterýž weclen gsa Mog
žjšem skrze pustinu arabskau, často ne tak z teskliwo—
sti gako Zpychu reptal, & getlnau shromáždiw se
před Aaronem (losti nesmyslně řekl: Dey nám bo

hy, kteřj by šli před námi w omrzelé pustině! *)—
tedy by se nám O(lpowědjti mohlo: Co žádáte, to
se stalo wáln! Dán gest wám B.ih za průwodčjllo.
——Ay Spasitel twůg béře se, a mzda gebo s njma

& (ljlo geho před njm! \Vellcé wěci welj , & wětsj

mnohem wykonáwaí. **) ——O blaze nám! že widj—

me toto zrcadlo spanilých činů před sebau , že wi
djme tu mjrnost w obcowánj, tu trpěliwost w neho
dách, tu ljbau prostotu wmrawech, tu wznešenost
mysli, tu stálost & wytrwánj w předsewzetj šlechet
ném, tu wřrnost we swěřeném aukole, tu pokoru
při tolikeré dokonalosti, tu horliwost pro čest Bo

to welikomyslné nasazenj žiwota , tu neohrože
nost při samé smrti! --- Aby se řjcinemohlo, že přj

") Exoil. 32.

“) lsui. -— 62. 11.
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klad náš gest nad námi přjliš wywýšen, tedy sni
žuge se knzim, anebo nás k sobě pozdwihuge, na
ši mdlobu podpjrá, naše nedostatky doplňuge swau
mílostj, číně se pramenem wšecll daru potřebných,
a O(lměuitelem w onen slawný den, když Opět při
gde, ne aby spasil, nobrž aby saudil swět.

Bratřj !— prawj sw. Bernard ——co mysljteo
swěm spasiteli? Gste-li spokogeni s njm?— K té
otázce nelze se ozwati leč usty na wjru obrácené

ho Apoštola : Pán mug a Bůh můg! Geště nižádný
la slowa nemluwil, gešt'é nižádný těch skutků neči
nil, geště nižádný w pokolenj našem tak weliké změ
ny nezln'isobil gako Ježjš, genž prawým Bohem
býti se dokázal. To gest naše smeyšleuj.

MámeJi wygzídřitiswau spokogenost, nelzel gi
na'čleč wýchwalau sw. Pawla od lásky Ježj'SOW)r

na cestě do Damašku přemoženéllo: Ukázala se do—

brota a wljdnost spasitele našeho, ne ze skutků spra—

wetllnosti našj, ale podlé milosrdensth geho, kte—
wylil na nás hogné dary swěho slowa, swéllo

pi'jkladu, swých milostj, by byli znás (lědicowé
podle naděge žiuota wěčněho!

Protož, gestli gsme k otázce sw. Bernarda pl
nau wjrau a utěehau odpowěděli , tedy také dolož—

me splnau wraucnostj w smyslu téhož Otce swaté—
l10,powzdechnauce k nebesům :

Ježjši, Pane na'š! Ty na zemi potupený, na ne
besjch oslawený synu Boha žiwého! Ach,neodehá
zeg do slzíwy swé nebeské, abys se neohlédl okem

I . '

lasky na nás, pozůstalé gměnJ swé, na nas, draze wy



11-70

kaupený nábytek swůg! K tobě se hlásjme, za te.
bau wolzime! ——Tebe swým Bohem , swým přjte

lem, swým mistrem, swým spasitelem nazýwáme.
Bylič dnowé, když gsme unešeni praudem nesmy—

slných činů swých od tebe se wzdálili', když gsme,
ohlušeni gsauce hlukem swětských rozbrogů aneb
mrzkých rozkošj, na tebe zapomenuli : —-ale krwa
wá žalost swjrá srdce naše, hledá swau ztrátu, hle.
dá swůg žiwot, hledá tebe!—- Ustrň se, an gsi do—
brotiw, slitug se, an gsi milostíw, odpusč, ans od
pauštčl tolika kagjcjm ! Přigmi, zaznameney nás o.
pět mezi swé ctitele, mezi swé wěrné učedlnjky,
mezi ty, gichž gmčna gsau psána w knize žiwota
wěčného. Amen.
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II. Oznamowatel.

A) Literatura.
Symbolik, oder Darstellung der dogmatíschen Ge

gensžitzeder Katlloliken und Protestanten nach
ihren ólfentlichen Bekenntnissen. Von D. ]. A.
Mohler, ord. Prof. der kath. Facultát in Tůbin
gen. Drilte verbesserte Auflage. Můnz b. Fl.
Kupl'erberg und Wien b. C. Gerold 1834. XVII,
u. 639. Seilen.

Giž se sice mnozi učenj katolíci o to pokusili, by
rozeznáwagjcj učení swé cjrkwe na gewo wysta
wili; obyčegně ale obraceli gsau zřetel gen na ge
dnu nebo na druhau akatoliokau sektu, aniž pak se
hlauhěgi do učenj gegich Wpauštěli, by subtilněgší
rozdily zewrubněgi byli poukázali &ge saustawně
uspořádali. Teprw slowutný professor Tubinský
A. Móhler této dáwno uznáwané potřebě napomohl,
&wnynj gmenowanéSymbolz'ce wšecky rozeznáwa—
cj známky, gimiž se rozličné křesřanské cirkwe od
sebe dělí, náležitě gest pogal a w systematickém
pořádku předložil. Misto obšírně chwalořeči refe
rent gen to připomíná, že spis ten od katolíků ně
meckých stakowau pochwalau přigat byl, že Za dwě
ani docela neprošlá létajrogjho wydáni se dočkal.
Toho také práwem hoden gest; nebo prawda-li gest,
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že protisady (Gegensžítze) wedlé sebe postaweny
odměnně se obgasňugí a wyswětlugí, i tedy giž tím
spisowatel katolické theologii nemalau službu
prokázal, že k zřetedlněgšímu poznání gegího uče
ní napomohl. Mimo to ale geště w giném ohledu
welice se nám zawděčil, anwystawením totiž odpor
ných sobě článků upewnil w čtenářích nepředpo—
gatých to přeswědčení, že učení církwe katolické
Wýborností swau učení wšech ostatních wyzná—
ní wysoce předčí, a tudy božský půwod této wíry
zřegmě dokazuge.

Po předeslaném úwodu a wýznamu, obsahu a
pramenech Symboliky, pak o symbolických kni
hách katolíků &protestantů (str. 1—26) gedná Spis.
o rozeznáwagících se článcích katolíků, protestan
tů a reformowaných, kteréž obšírně rozebírá. lsw.
str. 27—462.

W 1. a 2. kapitole předkládá učení o prwot
ním stawu člowěka a počátku zlého, str. 27—55,
napotom následuge učení o dědičném hříchu. Obě
kapitoly obsahugí tak hogného poučení., že referent
nemůže Opominanti, by na ně čtenáře tohoto časo
pisu neučinil pozor—ny, to tím wíce, gesto nowěgší
dogmatikowé naši w tom tak důležitém učení weli
ce nedostateční a neauplní gsau. Budiž mi tedy do
woleno, aspoň některé wygimky zde položiti.

Neníl to nikoliw zbytečné a neužitečné, gnk
se mnohým zdá, že někteří bohoslowci katoličtí w
článku o prwotním stawu člowěka (de statu natu
ree ante lapsum) slaw dwogí aspoň w pomyslu ro
zeznáwagí, totiž staw pauhého přirození (statutu
naturae pura: aneb in puris naluralibus) a staw lni
losti a sprawedliwosti (statum gratiee et originalis
justiciae). Byl i také stawu pr'os1'm“-'z'stépřirozenosti
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bez (poswěcugjcj) mz'lostínikdý skutečně nebylo stá
walo, a byl i prwnjm rodičům našim milost Božj
hned s počátku přistwořena byla: nenjř nicméně
tento pauhý přirozenosti staw nikoli nemožný;
protož dogmatikowi owšem dowoleno býti musi,
Stawtento od onoho, který se giž we spogenj s mi
]osthožj obgewuge, aspoň Wpomyslu rozeznáwati
a geg o sobě zwláště W uwáženj wzjli_ Mimo to
gsau skutečně někteřj ne neznamenitj theološowé
toho domněnj, že Bůh prwnjho člowěka Wstawn
přirozeném byl stwořil, &geg teprw potom milo
sti swan nadal. VVzhledem těchto uzawřel sněm

Tridentský, gali wyprawuge Pallavicini, k ponawr
žení Pacika (Pacicus) sess. 5. in Deer. de peccato
orig. ona slowa: justiciam et sanctitatem in qua (A—
dam) conďz'lusfuerat (gak počátečně stálo), proměnili
wtato: in qua consiílufus fuerat.

Podoikli gsme swrchu, že mezi těmito oběma
stawy, stawem totiž pauhého přirození &stawem
milosti ne nadarmo rozde se činí; nebol při be
(llíwěgšimuwáženi ukazuge se, že gedině timto ro
zeznz'nwúnjmstaw člowěka po pádu lépe se dá wy
swělliti a mnohá sem patřící otázka suadněgi roz
hodnauli. Přigmeme-li, gnkož cjrkew uči, potrace
nj poswěcugjcj milosti za nepostředečný následek
pádu prwnjho člowěka, tu giž pocholúli se dá, kte
rak on i po swém pádu přirozené moci &schop
nosti , zwlášlě rozum &swobodnnu wůli -— ač—
koli porušené a Zemdlené—podržeti mohl. (Man
serunt ei integra naturalia.) Naproti tomu Luther,
kterýž o tomto rozdjle mezi stawem pauhé přiro
zenosti a stawem prwotnjsprawedlnosli Wědětine
chtěl; nobrž sprawedlnost prwniho člowěka pří
m0 za gebo přirozený Staw gest prohlásil, upadl

(Ž'nunpíupro katol. dnchow. VII. 9
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tudy w blud, že se domnjwal , gakohy člowěk
po pádu s potracenjm sprawedlnosti swých přiro
zených moci byl pozbyl. (ln Genes. 0.3. dj : heccpro
bant,justiciam esse de natura liOminis, ea autem per
peccatum amissa non mansisse integra naturalia,ut
Scholastici delirant.)'1'aktéž patrno, že přitomtowý
kladu hohoslowců katolických newědomost, těle
senstwj, smrt a t. d. iw stawu přirozeném nalezati
se mohly, totiž, co pauhé přirozené nedostatky (de
fectus natu1*ales;,gichž před pádem skrze milost
Božj sproštěn byl člowěk ; gak mile ale hřjchem
milosti té zbawena se učinil, wšem těmto nedostat—
kům opět byl podroben, kteréz také geště powahu
trestu a zohyžděnj (_deformitatis) přigaly.

Konečně ono rozeznáwanj těchto dwau stawů
i k tomu také nemálo přispělo, že se katoličtj theo—
lošowé štastná oněch dwau skalin wystřehli, kte
rýmž cjrkew wučeni o hřjclm prwotnjm wyhnau—
ti se Welj. Gednak se totiž chránili ljčiti poruše
nost lidské přirozenosti takowými barwami, gako
by giž zhola nic dobrého po pádu bylo na člowěku
nepozůstalo, & swobodnost wůle docela byla zmi
zela; gednak ale onen pozůstatek dobrého nikdý
tak weliký gsau nepředstawowali, by člowěk ze
swé wlastni sily, a swými zásluhami dosáhnauti byl
mohl žiwota wěčného. () prwnj tuto skalinu za—
wadili Luther-Juni, o druhau Sociniáni. Onino wy
zuli padlého člowěkaze swobodné wůle, anoi
wšj saudnosti, wyhlásiwše každý geho skutek za
hříšný & záhubný. *) Katoličtj pak theologowé ni

“ft Tak čteme “ Mclnnchtona ]oc. theol. edit. Aug. 1821:
Philosophín scnním in Cln'istínninmmn irrcpsít, et “"
coptum est impínm dc libero arbitrio dogma. Usurpíl'
ta cst vox liberi arbitríi :: divínís lite'ris & sensu ct jll'
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kdý neupjrali, žeby zlrátau milosti mdloba přiro
zených mocnosti byla nastaupila, žeby zastíněno
bylo podobenstwj Božj wčlowěku, genž po pádu
práwa pozbyl, čistým &neposkwrněným obrazem
Bozjm slauli. Leč, gak mjrnč se o tomto poruše
nj wůhec w cjrkwi naši smeyšlelo, poučuge nás
Bellarmin lih. de gratia primi homínis, kdež mezi
ginými cap. 5. klade: „Non magis differt status ho
minis postlapsum &statu inpuris naturalibus, quam
diIYertspoluzqu a nuda, neque deterior est humana
natura, si Cul/mm naturalem detralzas, neque magis
ignoramia et infirmilate laborat, quam esset et la
boraret in puris naturalibus condita. Proinde cor
ruplio, neque ex alicujus malee qualitalís accessu,
sed ex sola doni supernaluralís ob Ada: peccatum
amissione. Quaesenleutia communis doctorum scho
lusticorum veterum et recentiorum. Bellarmin ge
také při této přiležilosti uwodj. Cap. 2. prawjge—
'slei toto: Adam peccando non imaginem Dei,
sed similitudinem perdidil. Totéž mjněni proná—
šelikaLoljci w rozepřech Jansenistských, wůbec twr—
(Hee,že staw pauhě přirozenosti možný gest, &ona
průpowěď: „Deus non potuit hominem creare ab
initio talem, qualis nunc nascitur“ od wíce papežů
znwržena byla. Než dosli o tom!

W kapitole třetjsrownáwá spis. učenj oospra—
wedlněnj, od str. 98 až do 251. Co gednotliwé od
díly kladau se: Učenj o osprawedlňugíci wíře a u
čen).0 dobrých slaulcjch. Kapitola čtwrtá gedná

dielo spiritus nlícníssínm -— nddítum est (: Plntonís
Phíhmophíil \'ocnbnlnm ratíom's, neque perru'cz'osz's
s Fm „ m .
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o swátostech str. 252. — 330. Pátá o církwi str.
332 -—450. Šestá předkládá učení katolické i pro
testantské o církwi wonom žiwotě a gegím spoge—
ní s wezdegší.

W druhém díle od str. 463 až ku konci uwodí
učení menších protestantských sekt na protiwě s
katolickým učením; a sice 1. učení Mennonitů. 2.
Quakerů.3.0chranowských, morawských bratříaMe
thodistů. 4. Swedenbor'giánů. 5.Sociniánů &6. Ari-—
ánů a Remonstrantů.

Gakkoli toto wšecko wýborné gest , musímet
předce zlásky ku prawdě wyznali, že na tomto
tak welebeném díle dwogí nedostatek nacházíme.
Co se nás aspoň dotýče, raděgi bychom byli widě—
li, kdyby spis. učení katolické s geho protisadami
prostě a wěrně čtenářům swým byl wyložil, a tak
snažně o to neusilowal, by wšudy swé filosofické
náhledy prowedl a na učení samo obrátil. Tím by
spis ten negen wětší gasnosti a zřetedlnosti bylna
byl, nobrž i wobgemu mnohem skromněgším se
byl stal, & tudy gistě také užitečněgším. Ano dlau
hé a široké rozumowání o církwi tak málo se nám
líbilo, gako geho téměř wšudy wtraušená dowozo
wání,gimiž dolíčiti se gal, že odporywrozličnýcli
učenícli protestantů se namítagící wkatolictwí se
porownáwagí &smiřugí. Kdybychom na štěstí od- '
ginud o wznešené wýbornosti učení katolického
přeswědčeni nebyli, pan spisowatel by nás swý—
mi důwody ztíží byl přeswědčil, nebot příčinu má
me negednu, obíektivní platnost filosofie geho w
pochybnost bráti. Kterak si máme 11př. wyložiti
na slowa, která Wpředmluwě stránce Xlll. polo
žil, & wnichž hlawní náhled swůg pronáší? gešto
prawí: Katolíkům zwláště toto prospíwá, že gegich
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wěroučení negen to waobě uzawírá, co racionalisté
gednostranně aneb wýhradně w křesíanstwí wele—
bí, gakož i to, co prawowěrní protestanti též ge
dnostranně neb wýhradně wkřesianské wíře schwa
lugí; obě tyto protiwné strany gsau w l'alolz'clé
(logměwyrowmžny a auplně smjřeny. Slogíř ono
w stegném příbuzenstwí sgedním gako s druhým,
a z té příčiny může katolík obogí pochopiti, poně
wadž geho saustawa :: obogího (z racionalismui
protestantismu) sestáwá; nebo ai' wlastní slowa
uwodím: „wa'l scz'nSystem die Ein/zeitvon Be)/den ist.“

Wezmeme-li tato poslední slowa wtémž wý
znamu, gakýž obyčegně magí, nemůžeme ge ginák
wyložiti, než, gakoby říci chtěl, že katolické uče
ní gak prawowěrné lutheránstwí tak iracionál
slwí wgednotu spoguge. To snad náš sice opatr—
ný spisowatel nikoliw nemínil. Gestil gemu zagi
sté gako nám dobře wědomo, že učení nekatolíkfi
sučením katolickým Wpřímém, nikdý neporowna
ném odporu stog—í, a tudy že nižádnau měrau ze
systemů akatolických učení katolické pOWStati ne—
může. Z toho saudíme, že spis. onau průpowědí
něco zcela giného říci obmeyšlel, anebo gen ga
lowými slowy si pohráwal. W tento prohřešek u
padl při wšech článcích, kdekoli dogmatické odpo—
ry sekt protestantských učením katolickým poro
wnati usiluge.

Druhau wadu nalezáme w tom , že spis. na 11
čeníracionalistické w dnešním protestantstwí téměř
wůbec panugící, docela žádného ohledu nebéře.
Prawí sice, že o učení racionalistů proto zde nege—
dnáno, poněwadž gebo následowníci posud žádné
Zwlášlní společenstwí wespolek nečiní, aniž gakého
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snešenj wíry (symbolum) gsau wydali; tauž příčí
nau že nemollau také wsymbolice umístěni býti.

Než, příčina tato nezdá se mi býti postačitedl—
ná, nebo! ačkoli racionalisté pod Wlastnjm gměnem
a we zwláštnjm cjrkewnjm spolku se nenacházegi;
nicméně gegich náhledy neb mínění w protestant—
ských cjrkchh tak pewně se zaliořenily, že wlastnj
Lutllerowo učení do hola znich wymizelo. Prote
stanti, a sice ti neyučeněgšj a neywzdělaněgšj při
znáwagi se pauze kracionalismu. Kdoby ge za
našich dnů zučenj Lulherowa stjhati chtěl, učinil
by gim welil—zankřiwdu; a kdoby usilowal proti
učení Lutherowu wálku Wésti, domnjwage se, že
spolu nyněgšich protestantů učenj wywrátj, tenl' by
se náramně mýlil, a se swým sljnem by sepasowal.

Tau příčinau, že racionalisté symbolických
knih nemagj, neměli nikoliwěk wylaučeni býti z
této Symboliky; neboi'učenj gegich dostatečně zná
mo gest ze spisů oněch theologů, kteřj raciona
lismu oddáni gsau; a pogal-li spis. wsyslem méně
důležité sekty Kwakerů, Sociniánů, Remonstrálů,
& t. d. také žádných symbolů nemagjcjch: tedyne—
poznáwám, proč těchto mnohem důležitěgšjch ra—
cionalistických učení nepodotlcl, Tim sobě zbyteč—
ně &kweliké ugme swěho spisu úzčj meze wy

v
tltnul a djlo swé neauplné učinil. Pr.

2. Die sieben heiligen Sakramente,oder die Heil—
und Gnadenmittel der Seele fůr alle Zeiten
des Lebens. Ein katholisches Gebeth - und
Unterrichts - Buch fůr Freunde der Tugend
und Religion. Von Carl l—lanl. Mit Kupfern
heransgegeben von Jos. Joh. Rudi. Prag bei
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Gottlieb Haase Sohne 1835. 8. S. 342. K do

stánj též u redakci Časopisu za 1 zl. na stříbře.

Welebný kněz cjrkewnj, P. Karel Haul, nege
dnjm'tgiž dobrým &prospěšným spisem se wyzna
menal, &náleží k spisowatelům wlastenským, gacjž
byli oblibený náš Aleš Pai'jzek a Herrmann. Posledni
geho wzdělnwatedlný spis, nedáwno pod swrchu
položeným nápisem na swěllo wyšel. Obsahuge pak
Spistento negen wyloženj swátosljcjrkwe katolické
&wyswětlen'j ceremonij a modliteb, gichž se užjwá,
kdyžse swátostmi posluhuge, nobrži mnoho giných
poučowánj, modliteba zpěwů. Tak u příkladu tu,
kdež o swěceni kněžslwa gedná, mluwj tolikéž o
weřegné úctě Boží, o chrámě a geho wnitřnj při—
prawč, o barwách kněžského raucha, o mši swaté
prwotnjch křeslanů, o mešnjm oděwu, 0 užjwánj
kadidla, o wánočnjch slawuostech & o pašigowém
témdni, k čemuž pak na sedmi listech mešnj pobo—
žnost gest připogena. Při swěcenj kněžstwa ledwa
téměř dotýká, coby k swátosti této podstatně ná
leželo, nepochybně proto , že nepsal kněžjm: tjm
obšjrněgi mluwi o swátosli manželského slawu, a
sice o půwodnjm manželstwa ustanowenj, o tom,
že manželský staw gest swatý a důležitý; čehoby
se při objránj něgaké osoby k manželstwj šetřiti
mělo, onáležitém chowáni ženicha a newěsty, o ce
remonijch při oddawkách, opowinnostech manželů
a o wedenj (lilek. Sprosti lidé o swátostech cjrkwe
katolické mnohému dobrému z knjžky této se naučiti
a ku platnému ahodnému přigjmánj swálosti dosta
tečněse připrawiti a wzbudili mohau. Spis tento
wůbec každé pobožné duši mnoho rozkošné po—
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trawy poskytuge, poněwadž řeč wtipného pana
skladatele gest welmi swětlá, gádrná a ušlechtilá,
& cokoli předkládá, to wšecko ne gaksi chladné &
suše, nobrž gemně & srdečně gest předloženo.
Obrázky, gichž se w této pěkné knize nachází de
set, wětším dílem powedená gsau práce, a což ku
wzdělání psáno gest, krásným wyznamenáním wá
bněgší činí.

„Přigmi znamení kříže gak na čele, tak i na
srdci, uchop se wíry a přikázaní Božích, a žiw
bud' tak, abys od dneška chrámem Božím býti mohl.
— Přigmi sůl maudrosti & křesiansky bud' mau—
drým k žiwotu wěčnému. -— Přigmi i tuto hořící
swíci; ta wyznamenáwá učení Ježíše Krista, kte
réž člowěka oswěcuge, aby w temnostech bludů
nechodil. Chodiž i ty we swětle božského učení,
a nikdy se nedey podwodným bleskem neprawosti
na širokau cestu záhuby přiwábiti. Swětlo oswě't
rozum tohoto dítěte , a láska k Bohu a k bližnímu
zahříweyž srdce geho, tak gako přirozený oheňi
swítíi zahříwá. Nechal wěrně zachowá swůg na
křtu učiněný slib, aby, když saudit přigde pán,
se wšemi swatými wstříc mu gíti, a do wěčného
žiwota wkročiti mohlo. Amen. Gdiž nyní w po—
kogi a Pán bud's tebau.“ Tím pěkným způsobem
wšecky téměř modlitby církewní při křtu swatém
gsau předloženy; tím samým ale s nelíbostí gsem
znamenal, že geden i druhý exorcismus při křtu
dokonce gest pominut. Wímř sice, že se mnozí
na exorcismu zastawugí, gakožto na powěrečné
wěci něgaké; i tím gsem gist, žeby se k ušetření
chuti a předsudků mnohých nyněgších lidí obogi
exorcísmus tak, gakž ho agenda naše podáwá, w
malerské řeči říkati nesměl: ale wšak patrně blau
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(lí, gešto neWěřÍažebyi zlj duchowé w duše lidské
působili, anebo žeby se figurami mluwiti nemohlo,
tak gako se při křtu i k dítěti upřímo mluwí.
Wšemu se wyhowěti může , proto ale nikoli Wěc,
sama w sobě dobrá & prospěšná, zawrhowati se
nemá.

Při swátosti biřmowáni náš ctěný pan skladatel
itaké sedmero darů Ducha swatého wykládá. Zdá't
se mi ale, že smyslu, w slowech maudrost, rozum,
rada a umění pogatého, dobře newyměříl &newy
znamenal. Maudrost není toliko prawé poznánj
Boha, nobrž wůbec známost wšeho, čehož ke ctnému
a blaženému žiwobytj nám znáti gest potřeba.
Maudrost gest zásoba potřebných wědomostj, roz—
um ale, čili saudjcj a zawjraci mohutnost duše
gest cesta k maudrosti, a gako kljč, kterýmž se
poklady maudrosti otwjragi. Prawi-li náš pan au
tor, že rozum gest prawé poznánj toho , což nám
w žiwobytj našem k užitku slauži, (heilige Vor
theile, snad— billige Str. 53.) abychom dotiragjcim
na nás škůdcům odpírati mohli: tedy patrno rozu
mu od maudrosti dostatečně neděli. Rada gest
zwláštnj wětew rozumu, anebo rozum, gelikož
])oznáwá, které gednánj by w každé připa'dn'ošti
neyche bylo prospěšno. Mini—lináš pan autor, že
uměnj gest wědomost wšech swatých prawd &zná
most wšech prostředků, ke spasenj slaužicjch: tedy
moudrost w umění gest obsažena. Dle zdání mého
můž někdo míti drobně moudrosti, ale málo umění:
anebo mnoho umění, ale málo maudrosti. Z toho
se widj, že slowem maudrost mini se toliko zná
most náboženstwi & některých giných newyhnu
ledlně potřebných wěci, slowo umění že ale wšecky
gíné wědomosti w sobě obsahuge, kteréž wždy sice
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poněkud prospjwagj., ale negsau newyhnnledlně
potřebné. Umi-li kdo mnoho řeči, radowati se z
toho může; kdo ale toliko materským gazykem
mluwiti umi, nenj proto zlým a nešíastným člowě
kem, maudrým—ligen gest, adobrým náboženských
prawd znatelem. ——

Ale wšak dwogim timto skrowným nedostat
kem, gegž mise zde wytknauti widělo, prácebedli
Wého pana Hanla nikoli Wáhy a ceny netratj,
Žádná dokonce práce lidská nenj tak dokonalá, by
lepší a dokonalegši býti nemohla; a protož také
myslím, že neobmezená chwála málokdy s praw
dau se srownáwá. Maudrému muži toliko ta chwála

se libj, ku kteréž něco necllwáljcj kritiky gest při
mjšeno. V_ Z_

3) Kázanj nedělní od J. Čeňka z Wartenberku,
Doktora w libomudrctwj, Děkana Weleslawné
kapitoly Salcburské, wyslaužilého Rektora
na tamních wysokých školách, Direktora fa
kulty theologické, tamnjho konsistornjho rady,
čestného kanOanka w Hradci Králowé, bý
:Valého tamtéž c. k. wrchnjho dozorce nad
školami národnjmi a městského Děkana. Pj
smem & nákladem Jana Host. Pospjšila. W
Praze a w Hradci Králowé 1834. I. djl. Str.
292.11. djl Str. 224. K dostánj za 1 zl. 20 kr.
na stříbře.

Kazani tato , pokudž homiletických praci Če
ských gsem powědom, dle saudu mého k neylep
ším náležegj. Každé théma gest negen důležito, ale
i určitě a swětle wypowědjno. Každá téměř řeč
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na dwa dily gest rozwržena, kteříž se na konci
kratičkého přístupu posluchutelům oznamugj. Což
se pak w počátku řečislibuge, tomu se potom w prw
n'jmi W druhém dílu w skutku zadost činí. Nena—
lezál se W nižádné z těch dobře powedených řeči
weliká chyba a wada těch kazatelů, kteřjž w po—
čátku kázani prawi, že o tom neb onom mluwiti
lmdau, zatjm ale od předsewzetj swého daleko se
uchylugjce , o wšem Spiše mluwi, nežli o tom, w
čemžgim dle oznámeného thema & rozwrhu mlu
wili náleži. \'Výborného kazatelského prawidla,
dlekteréhož každý hlawni djl kázani w menšjčástky
se rozwrlmge, i w těchto kázanjch pečliwě gest
šetřino, pročež i lehko w pamet se Wtisknauti
(iagj. O každé Wěci se w nich přirozeným po
řádkem, zdrawě, přjgemně a dosti důwodně roz—
práwi. Textů biblických není zbytečně nahrnuto;
nicméně tu , kdež se k tomu dobrá přiležitost po
déwá, biblické přjběhy s užitkem se přiwozugi. W
každé řeči přemilá prostota panuge, tak že se
wšecko beze wšeho uměnj strogeno býti zdá, ač
se při pilněgšjm skaumánj nalezá, že autor nemluwi
liCZt'twahy a rozmyslu, nobrž že wšecko dí—jwe
powážil, uspořádal, sestawil a spogil, &že Wůbec
dle homiletickýoh prawidel djlo swé twořil. W
každém kázani geho dosti gest materie, nicméně
žádné neni přjliš dlauhé & rozwedené, a každé
snad za půl hodiny přednésti se (lá. Čeština gest z
wětšiho djlu čistá a zřetedlná, a zde onde toliko
se namjtá průpowěd', kteráž nám ku paměti přiwo
zuge, že w poněmčilém wěku žigeme, a že žádný
spisowatel Český, chce—liklassickao řečipsáti, přiliš
pozorným býti nemůže.
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Gakým duchem a gakau řeči by psána byla ká
zani tato, z následugiciho přikladu poněkud se—
znati se může. „Modliti (se) gest s Bohem mluwiti,
k němu mysl swau pozdwihnanti. Eyhle, gaká
čest, gaké blahoslawenstwi pro nás! My mdlá, ní
čemná, potřebná stwořeni se swým stwořitelem
mluwili můžeme, k swému Pánu & Bohu přistup
máme, geg otcem swým nazýwati, gemu gako swé—
mu neylepšjmu příteli důležitosti &těžkosti swé wy—
gewiti, k němu se uleci můžeme, k němu, který
mocen gest, nám We wšem přispěti, který sám w
sobě tak laskawýa dobrotiwý Pán gest! Za gakau
gíž čest medle sobě to pokládáme, za gak šiastné
se máme, když přistup k něgakému welikému
pánu & knížeti máme: 6 tedy za mnohem wětšj
štěstí sobě to wážíti musime, že ke králi wšech
králů, k pánu neymocněgšimu přiblížili se můžeme!
Od něhož zagisté žádný, který s důwěrnostj k ně—
mu se uteče, oslyšen neodegde. Nedosáhneme sice
od něho wždy toho , oč gsme geg skutečně žádali:
:! gak zléby to pro nás bylo? nebo my podlé swého
mdlého rozumu, zaslepeni gsauce od swých zlých
náklonnosti, prosime častěgi za wěci, které nám
škodlíwé gsau, &k nz'nšjzkáze směřugi. Nedosá
hneme sice, prawim, wždy to, oč gsme Boha žá
dali; on ale zagisté wždy něco lepšího & prospě—
šněgšjho nám prepůgčj & udělí. Nebo prawj sám
Spasitel: Otec nebeský zagisté dá ducha dobrého
těm, kteřjžho prosi.“ (Luk. 11, 13.)——To gestprwnj
částka prwnjho dilu kázani na neděli pátau po We
Iiké noci, neb ráděgi prwnj důwod toho, že se rádi
modliti máme. — I z toho gedinkébo příkladu se
widj, že myšleni spisowmele oněch kázani mno
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ho dokonalého w sobě nesau.— Co do gazyku, geště
gednau připomenauti musime, že každému, kdož pjše
za těchto dnů našich česky, byl ginák i wýborným
byl myslitelem a mudrcem, s nemalými těžkostmi
gest zápasiti. V. Zahradník.

4. Pomněnky anebo rýmowané propowědi nábo
žnosti, mrawnosti a maudrostí. OdJ.W.Ka
maryta. \'V Praze a wlílradci Králowě. Ná
kladem J. POSpjšila 1834. Prodáwagi se za
15 kr. na stříbře.

Skrowný sice ale mládeži wlastenské utěšený
spisek můžeme rowněž nazwati záhrobnj pomněn
kau na ušlechtilého , wlasti a cjrkwi bohužel příliš
záhy zemřelého spisowatele. Snesl sem srdečný
tento přjtel mládeže 800 rozmanitých průpowědi
dilempůwodnjch, djlem odginudwybraných, zwlá—
ště ku prospěchu učitelům, aby wždy zásobu ku
krátkým i délšjm předpisům při ruce míti mohli.
U užjwánj gegich p. wydawatel takto se W předmlu—
wě prohlašuge: „Několik těch mrawných prawidel
se předpjše. Žáci učini se pozorny na gich praw
du a pěknost a prospěšnost, aby si gich s chutí Wší
malí; a dle těchto tak dlauho pjšj, až ge Wpamě
ti dokonale podrží, pak se sami prosebně o giné
llltlsi předepsánj. Čím častěgi dle schopnosti a pa—
měti žáků se předpisowati musí, tim častěgi se, mi—
mo školni hodiny, bud' před cwičenjm aneb po ge—
lto skončenj ty předešlé propowědi od žáků hlasi
tě gako o záwod opakowati necháwagj, kterékoli
kdo sobě pamatowal. Časem udagi se buď mimo
školu, bud' we škole wšelikeré přjležitosti, kde
se poukáže gim na prawý smysl a na upotře
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benj lé neb oné propowjdky, čímž teprw prawau
dostáwagi cenu.“ — Milerádi p. spisowateli přiswěd
čugeme, že způsob tento gestspolulehke' a wýborné
cwičenj gak dobrého smeyšlenj, tak mrawů i wti
pu, paměti a řeči mládeže. Kdyby geště průpowě
di tyto wgistém pořádku podlé předmětůsestawe
ny byly, poslaužily by také mnohem lépe kateche
1ům; a wšak tomuto nedostatku dobře by se geště
pomoci dalo přílišlěnjm maličkého regsiřjku, kde
by se podlé lllaanch slow, obsah průpowjdkyna
powjdagjcjch, prostředkem přidaných čisel žádaná
práwě &whodná průpowěď snadno nagjli dala ; u
př. bohabogný: 27, 126, 104, 227, a t. d. Clnost: 4,
7, 32, 55, 58, a t. d.

Wyholowený lakowý regstřjček leží mi přiru
ce, i nadjti se gest, že se p. nakladatel milerád ku
přilišlěnj geho odhodlá, čímž užitečnost knižečky
této gen zjskati může. Oprawy několika wklau
zlých hrubých chyb tisku, u př. č. 22. starost na
mjstě radosl, tamtéž by se poznamenati měly.

VV.

B) Rozličnosti.
erÍscwnj :práwy.

O powěstném spisu pana De la Mennais: „Les
Paroles (Fun Croyant.“

Slowutný spísowatel francauzský De la Men
nais wydal nedáwno spis, genž negen we Francauz—
sku, nobrž w celé Ewropě náramně pohnutj působj,
a gak w katolických, tak i protestantských časopi
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sech, gakožto wellni nebezpečný & krevoluci po
bádagicj, odsauzen gest. Nebude tedy od místa a
spoň geden posudek zde položiti, kterýž se wJour
nal de Francfort N. 130. 11 Kwětna b. r. o něm
nalezz't.

„Hlas zármutku rozléhá se mezi ctiteli ducha
plného muže wěku našeho. Abbé dela Mennais,
genž nedáwno katolické duchowenstwo zwláště, a
pi-aiteleweřegného řádu wůbec wzděláwal, který
podrobil se zápowědi sw. Otce, zakázawšjmu od
něho zamyšleně spogenj starého katolicth 5 no
wým republikánstwim,—-— Abbé de la Mennais, pra—
wim, kteréhož weškeren swět, bez ohledu na geho
powahu a učení, za neywýmluwněgšiho spisowvate
le nynegšiho wěku powažowal, učiněn gestpůwod
cem ná—amného pohoršení. Tentýž kněz, kterýž
nedáwno ta slowa napsal: „Národowé magi wážnost
králowské berly cititi, &wysokomyslně gi nésti,“
„se nyní: „Neni žádné moci žezlo nesauci , kteráž
hy geg nebyla usilně uchwútila.“ Tentýž spisowa
tel, zgehož pera druhdywyplynula ta slow : „Ná—
lvoženstwj Kristowo gest nesnášeliwéf“ hlásá nyni
wšeohecný radikalismus, auplnau rownost wšech
ljdj, hlásá zničen) wšeliké swatowlády w pospoli
tém řádu, a toto strašliwé chaos, tuto bezwládnau
smeš wšech wěcj nazýwá: křesřanskauswoboďauf—
Božský zákona dárce prawil: Králowstwi mé ne
nj ztohoto swěta', De la Mennais káže: VVšickni
se musegj sgednotiti, by nyněgši Staw lidského to
waryšstwa zewrub byl změněn. — P. Ježiš pra
wil: Dáweyte cjsaři, což cjsařowa gest, a Bohu,což
Božjho. De la Mennais nám prawi: Nic nenj zde
cjsnřowo,a Bohu l'jbj se gen zpaura, krew &wálka !—
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Sw. Pawel píše: Poddáni bud'te wšelikě wrchnosti
na zemi; De la Mennais prowoláwá: Není žádnémoci
na zemi, kteréž bychom poslušností powinni byli.
Tento katolický kněz, kterýž církwi &gegíwelecti
hodné hlawě, kteráž giřídí, poslušnost & poddanost
dobrowolně slíbil, i přisáhal, a geště minulého ro
ku podpisem swým stwrdil, zapírá nyní powin
nost podrobenosli, ruší swau přísahu, posmíwá se
církwi, gegímžto audem gest, & šlape po této we
lebné autoritací, kteráž se z toho těšila,že geg swnu
mírností a showíwáním na prawau cestu uwedla.
— W geho očích negsau králowé lidé, gešto, gako
my wšickni, omylům gsau podrobeni; nobrž gen
osoby fanatické, kteří krew pigí ze lbů lidských,
Bohem a lidmi pohrdagí, zločiny a neprawostmi
uchwácenau moc hágí; služebníci pak církewnígsau
mu společníci těchto knížat, gešto zároweň sswými
pány tu samu wěc tr0pí, národy swodí, &ged roz
šiřugí. -—Před králowstwím Božím předcházetimu
sí, prawí tento spis., králowstwí satanášowo; a má
me-limu wíru přiložiti, giž skutečně nastalo.—-—Ach!
sám satan nemohl by wymyslili pekelněgšího uče
ní nad toto, k němuž gediné ďábelské Wnuknutí to
hoto neywěhlasněgšího ducha nawésti mohlo.

Nemíníme't zde ani ze strany wěroučení, ani ze
strany mrawních zásad proti spisu tomuto bogo
wati; gediné zármutek &bolest swau zde na gewo
dáwáme nad hlubokým pádem téhož neykrásněgšího
ducha wěku našeho. Tak weliká gest křehkost
člowěka, tak slabá přirozenost geho! Kdo se sil
ným býti domníwá, a nad síly těžká břemena na
sebe béře, ubíhá w chromotu, a stáwá se truchlí
wým příkladem neopatrnosti &odwážliwosti. IZ
ohledu dušewních mohutností člowěka prawil Bůh
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gako !; moři: Až potud, a nic dále! Po usilném

qlu's'cwnjmnamáhánj nasleduge našemu ubohému po
kolenj mrawná ochablost & chromota. — Newton

omdlil swého mocného ducha na swém nesmirném
a hluboce zamyšleném systemu, aw geho stářibylo
museslábnuti mysli podílem, Puslal pozbyl rozumu
w témž okamženj, když myšlénky swé, gichžto
hlubokosti se diwime, we welkém spisu swém upo
'h'ebili chtěl. A tohoto Wýmluwného, wšak po cti
lakoliwého kněze, tohoto welikého ducha widjme
učenjm swým opogena, & popuzena překážkami,
kteréž se geho welikánským nz'uwrhůmk přewrá
cení společenských řádů (w Římě) na odpor sta
wěly, wšecko rauhawě potupowati, krále i člowě
čenslwo zlehčOWati, církwj pohrdati, & plamen
zpaury a zrůdy mezi národy rozžehati, :! toto ge
dnánj liči on krásným gménem luřesřanslréswobody!

Doby—-—neboepochy pokolení lidského s ge
ho qasnými duchy oswěcugjcjmi swau sauwěkost,
podobagj se této nesmírně hwězdami poseté oblo—
ze. WVidjwáme'lf,an se někdy s nebeského klenutj
swello spaušlj, padá a zaniká, gešlo swět W běhu
swém nikoliw nebýwá zastawen. De la Mennais
byl gedna z neykrásněgšjch hwězd; on padl, za
nikl. Než, co gest gedna hwězda proti weškeren
slwu? Ai zhlasla , swět proto předce zůstane swě—
lem. —

Dle wšeobecných nowin stogj La Mennais
twrdošigně na swém bludu, nechtě ani k laskawému
předstawenj swatého Otce, ani k žádosti biskupa
Ruenského spis swůg odwolati. Z Pařjže se do
čjtáme, že Geho Swatost papežská Petrowi Rosa
venowi, z towaryšstwa Ježíšowa, ráčila UIOŽÍliaby

Casopis pro katol. (luvlmw. V". 3- |O
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tento revolučn'j spis od De la Mennais wyWrz'ttil.
W Německu přigal takowéto odweden'j zásad De
la Mennaisowých učený professor Gun-es, __ Než
gaký aučinek způsobil tento spis „Slowa wěřícjho“
we Francauzsku? —-Dle UniVers religieux usneslo
se, prý, několik náčelnjclt Wůdců republikánských
s Wlastnjkem téhož spisu, Eugenem lienduelem, by
pro obecný lid 100,000wýtisků wydati mohli. Gre
den wýtisk přígde asi na 5 Sous (kregcarů). _Pakli
tomu tak , nenj možná, by se panu De la Mennaís
neměly oči otewi-jti, & geg od tak strašliwé cesty
odwrátiti. —

Nedáwno oznámena byla odpowěď na tento
spis: „Slowa weřjcjho“ pod názwem „Slowa wz'dau—
(Tj/IO“w gazyku francauzském. ——

Z Belgie. Universita katolická, genž pod do—
hljženjm biskupů zprawowaina býti má, &gegjmuž
založeni tolíkerě překážky na odpor se postawily,
má geště tohoto roku w městě Mechelně otewřena
býti. Gegi základni gistina, pauze od dobrodinců
složená, gest giž dostatečně opatřena. Swatost papež
ská, kteréž od biskupů belgických předložen gest
plán studii, netoliko geg schwálila &potwrdila, ale
také těmto biskupům za horliwé snažení se o ten
tak prospěšný ústth we zwláštnjm připisu od 13.
Prosince 1833 swau radost a powděčnost na gewo
(lala.

Z Říma. Listy z Madrydu oznamugí, že pa—
pežský Nuncius Mensignore Amat de P. Filippo e
Sorso ——arcibiskup Nicegský, toto hlawnj město
opusti, &auředlnj práce Auditorowi nunciaturnjmu
odewzdá.

Z Mu n 5 tr u. Dne 7. Čerwence uniřelna wrhnutj
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krwe chwalně známý kapitolnj děkan a professor
Dr. Theodor Katerkamp.

Z B e rl n a dne 17. Dubna. Před několika dny
wyšlo kabinetní nařjzeni biskupu Reyno-Koljn
skému, by budaucně tři katoličtí kněžj w Trewiři,
w Kobylenci a Kolíně u katolického wogska péči
pastýrskau zastz'lwali, a katoličtí wogáci nebyli giž
nuceni protestantské služby Boží, gakož se dosa
wátle sláwalo, nawštěwowati. Tedy se předce ge—
denkráte po mnoholetém tauženj práwa swého do—
wolali!

Z H 11sk a. Expedicí starobylé památky spisu
gici, wyslaná od cjsarské Akademie wěd, zaměst
náwá se giž téměř celých šest let prohledáwánjm
archiwů a bibliothek ruské i-jše, by wšecko shro—
máždila, co se W ruské &slowanské literatuře na
cházi. Až posud se gi poštěstilo nasbjrati hognost
nmteriálij historických a liternjch až do Petra Wel
laého se wztahugjcjch. Gině, pro zpytowáni ru
ských starobylostj neméně užitečné podniknuti gest
ono, kteréž pan Keppen, geden z neyznamenitěg
šich archeologů, oznámil.' Tento starobylostj zpy
tatel progel roku 1833 dle systematického plánu
gižni krage krymské, ohledáwage gak místnost tak
i staré památky. Nyni zameyšlj obširnau 21311qu
o tom wydati.

Z Tubink u. Počet WšechWtomto půllelj zde
studugjcjch obnášj 746, mezi nimiž 101 z cizich
zemj. Professor Móhler, genž do cizozemska po—
wolán byl, zůstane nyni zde. Obdržel přiměřený
přjdawek mimo giné čestné přisljhenj.

Z Hessen-Kaslu dne 31. Kwětna. VVedlé
ministeriálnjho listu měl se Weliký Pátek budaucně

*
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we wšech obcích wolence hesského, gakožto zaswě
cenýswátek, držeti. Fuldagský ale biskup předložil
proti tomu nařízení splnomocněncům zemské wlády
we Fuldě podstatné důwody cjrkwe katolické, za
kterými se tento den smutku, nikdý za zaswěcený
swátek nepowažowal, gelikož swálký naše gsau
dnowé radostmi; mimo to zaslal Geho Excell. bi—
skup také swé mjněnj k státnímu ministerium, a Ull—
tud přišlo to wyswětleni, že se ono nařízení na
poddané katolické nikoliw wztahowati nemá. Se—
dláci, kteří pro wzděláwánj roljw ten den trestáni
býti měli, bylii hned propuštěni.

Z Polska dne 6. Kwětna. Gestližepanu—
gici Wláda, po politických zbauřenich i gednotliwé
duchownj osoby, kteréž bud' smýšlenjm bud'skulkem
na obecné wině podjl wzaly, pokutami stjhá, ni
komnnemůž býti diwno; pokračuge—li ale tato mo—
cnost takowým způsobem, gakoby celau cjrkew,
ku kteréž ony zprowinělé osoby přináležegi, za
spoluwinnau powažovs'ala, tol zagislé nižádnau
měrau omluweno býti nemůže. Způsob, kterými
se nedáwno proti gedné katolické, z němčiny pře
ložené knize pokračowalo, dostatečně na gewo
dáwá, wgakém duchu splnomocnénci ruského řjzenj
gednagi, & z gakého zřetele katolickau cjrkew a
gegj wěřici powažugj. Dne 9. Řígna 1833 wydala
komissi řízeni zemského wnitřnjch duchownich
spráw a weřegného wyučowánj na biskupa Podla
ského následugicj list:

„Za času pOslednj revoluci podal gest kněz
Josef Golembiowský (Gott:bíowski)we Waršawě k
tisku bez powolenj censurý, bez udánj tiskárny a
beze gména wydawatelowa knihu pod názwem:
„Zgodnošč iróinosč mígdzy \varhmlním i zacllmlnim košciol'cnh
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myli pomysl ku polaczcniu odslgpnój ccrlnvi greckiój :
kušciolem rzymsko - katolíckím.

Poněwadž tento spis, z něhož wíce než tisíc
wýtisků rozprodáno gest, urážliwými wýrazy proti
panugícímuw císarstwí ruském náboženstwí naplněn
gest: má tedy, kde se koli nalezne, wedlé wůle
Geho Oswícenosti knížete místodržícího w králow
slwí (ode dne 19. Září 1833 Nro. 3501) pohrán a do
kanceláře Geho Milosti zaslán býti. Komissí zem—
ského řízení tedy ukládá VVysoce důstognému panu
biskupu Podlaskému, by k wywržení této knihy
ze wšech kostelních bibliothek &k wydání gi ze stra
ny duchowenstwa, kteří gi magí, potřebné naří—
zení wydal.“

Odpowěď pana biskupa Podlaského ku ko—
missí řízení zemského zněla následowně: „Gestiř
neodolatedlná wůle Swrchowaného, bychom stai—
wagící wrchnosti poslušni byli , a sprawedliwá-li
tato Wrchnost, býwá srdci lidskému wzácná a
drahá. Níže psaný powždy se wynasnažil 'límLo
swatým prawidlem se sprawowati, a by také du
chowenstwo &wěřící dle něho se zachowali, byla
snažná péče geho, ge tomu wyočowati a nad tím
wšemožně bdíti, ano nížepsaný má W tom ohledu
práwo, na samo řízení se odwolati. — Dopis ko
missí řízení zemského od 19. Září t. r. nařizuge
nížepsanému bezprodlený zwod & odwod knihy,
kteráž roku 1831 pod názwem: Zg'odlwšči NZM—Šó
luh?de&c.na swětlo wyšla, a sice poněwadž , gakž
dopis zní, kniha ta bez censury, bez udání tiskárny
wydána a urážliwými wýrazy proti náboženstwí w
císarstwí panugícímu naplněna gest. Kniha tato
uzawírá w sobě obsah wíry katolické, kromě kle—
réž dle wýpowědi Boha—člowěka spasenu býti ne



494

lze; uzawjrář důkazy prawowěrnosti římské katoli—
cké cjrkwe, wážené z pisem SWatých, ze swatých
Otců, a z wýroků ohecnjch sněmů, genž gak lie
kům tak i Latinjkům wysoce wáženy gsan, obsa
huge konečně newywratitedlné odpowědi na po
mluwy a úkory nám činěné od těch, kteří, žel,
odtržení od gednoty cirkewni, ohyčeg magi, gi
nenáwiděti i pomlauwati & hnnnmi gi stjhati. Ne—
můžeíse žádati od duchownj wrchnosti, hy ona tu
kowau knihu wyhledáwati, ze wšech cjrkewnjch
bibliothek gi wywrhowati, a také geště kwytrhnuti
gi z rukau Wlastnjků rozkaz wydati měla; nehoft
by ona obsaženému w této knize učení před obliče
gem wěřjcjch &před swým wlastnjm swědomjm O(l
porowati musela. Gakožto katolík gsa zawázán, wše
cko , co Bůh zgewil & římská—katolická cirkew k
Wěřenj předkládá , oprawdowě & žíwě wěřiti, gest
prawý zpráwce cjrkewnj moci také při přigjmánj
úřadu složenau přisahau wázán, by celému obsahu
wjry katolické negen on sám, nohrž i také skrze
kněží, knihy a wšecky swědomjm dowolené pro
středky W)"učowal, gi rozšiřowal, opatrowal, ano
i s nebezpečenstwjm žiwota weřegně zastáwal &
hágil. Prowinil by se tedy proti těmto podstatným
powinnostem we swém swědomj i přede wšemi
wěřjcjmi, kdyby k zahlazenj knihy obsahugici, co
on i wěřili i zastáwati má, napomáhati anebo gen
k tomu přiwoliti měl. Že nadřečená kniha bez cen
sury wyšla, nemůže se za prowiněnj položiti, gešto
tehdáž, když tištěna byla, neštastné zbauřeni oen
suru wypudilo, &gegim audům smrtjwyhrožowaloš
za takowau cenu by se byl nikdo neodwážil powo—
lení dáti, a swé gméno podepsali. Z podobné
příčiny není tiskárna & gměno spisowatelowo po—
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znamenáno; to tím méně, gešto ohsnh spisu za m1-—
čcl sobě wystawil sgednoceni Rusů s i—ímskauka
tolickau cjrkwi, nasledowně také s Poláky, kteří
se k této cirkwi hlásí; revoluci pak na žádné spo—
genj nepomyslila, nobrž spíše toliko na rozgilřeni
wčlšich rozhrogů & rozhořčenj mezi těmito zbra
1řenými národy; nebo? tehdáž prowoláwalo se;
Pryč s Bohem! a kdoby se byl tehdáž opowážil s
ponuwrženjm k sgednocenj weřegně wystaupiti,
hylhy ony rozpálené hlawy na neyweyš proti sobe
popudu.

Co se urážliwých wýrazů dotýče, o nichž se
dopis zmjňuge, wyznali mqu njžepsaný, že po be
(lliwém přečtení spisu od Slourdzy psaného, &kniž—
Ly: „l'nomnluwy pochybugjcjho sčlowěkem o pra
wowěrnosti wýchodnj řecké ruské cjrkwe přeswěd—
černým,“dila lxaramsina, děgepisce cisarsle,gakož
i konečně oné knihy: Shoda irůzněni mezi wy—
chodn'j & západnj cjrkwi etc. kteráž úkory &po
mluwy oněch &gim podobných spisů wywraci; že
toliž we třech prwnjch tolikero han, potup, po—
mluw a zamyšlených kyselosti proti té po celém
okrsku rozšjřené cjrkwi obsaženo gest, že wlé po
sledni wšeho toho ani stjnu knalezeni nenj; a to
sice giž z onoho od spisowatelů Siarczyúského &
Schmitta, gakož i od wydawatele uwedeného dů—
wodu k nalezení není takowých útržek, poněwadž
uzjwánj han &potup wyznánj býwá wlastnj mdlo—
by, a urážliwé wýrazy wáhu důwodů nikoliwěk,
nenahražugi. (str. 258) Tento Wýrok gest celým
obsahem této knihy osprawedlněn; & kdož se o
tompřeswědčiti žádá, potřebuge gi gen swědomostj
wěcj, spozornosti &bez předsudku přečísti. Giž
celý základ té knihy okazuge, že gegj spisowmel,
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překladatel , ani wydawatel neměli toho aumyslu,
by náboženstwi w cjsarstwj panug'jcjpotupili,nobrž
by potupy wywrátili , a swataui'jmskau katolickau
cirkew proti wýčitkám gegich odpůrců osprawe—
dlnili. Kniha Stoardzowa wůbec zlowolná, a pro—
ti katolické cirkwi úmyslně směřugici, xvyšla we
francauzském i německém gazyku a nachází se u
welmi mnohých rukau; spis: Rozm/muy &c. gest
kniha plná nepřátelského smýšlení, a wdjle histo
rika Karamsina neni žádné příležitosti obmeškz'mo,
kdeby se Papež a stolice Petrowa zgewně anebo
skrytě Wposměch newydáwala a netupila. Tyto
posledni spisy, kteréž do gazyka polského přelo
ženy a wcelém králowstwj rozlraušeny a rozšířeny
gsau, podaly k wydáni této knihy, o niž práwě řeč,
příčinu, aby se gim na odpor postawila, a ony ne
slušně činěné wýčilky cirkwi katolické, gešto obe
cné matka a mistryně wšech cjrkwj gest, poraže—
ny &wywráceny byly. Woršanickém statutu, krá
lowstwj Polskému wydaném, ráčila Geho Milost, náš
neymil. Pán prohlásili: „Swoboda náboženského
wyznánj auplně se uručuge, duchownj osoby wšecli
wyznánj zůstáwagi :,a'rower'zpod ochranau skrze zá
kony založené moci.“ Gestliže tedy mocnost zem
ská spisowatelům proti wyznánj katolickému sepsa
ných knih wolnélio průchodu dopustila a geštědo
pauštj: tedy také i katolíkům wedlé smyslu téhož
prawa neobmezeně přána býti má Swoboda, na on)r
wýčitky odpowěditi, &tyto spisy rozšiřowati. O
statně ráčila Gelno Milost doložili: „Řimskě kato—
lické náboženstwj, k němuž se wětši částnašich pod
daných WPolsku přiznáwá, má býti powždy před
mětem zwláštni ochrany wlády zemské.“ Gestil
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nemožno domýšleti se , žeby Geho císarská Milost
pod „zwláštní ochranau katolického náboženstwí“
wyrozumíwati měla, by řízení katolíkům přikazu
wati mělo mlčení, kdež se učení katolické církwe
od gegich protiwníků zlehčuge a ki—iwěposuzuge;
a žeby se bráti měly knihy, kteréž k obhágeníswé
mu wydati potřebné býti uznáwagí. Opak tomu
gest wůle Geho Milosti, by se wláda wdůležitosti
náboženské, gichž uwážení bohomluwcům &rozho
dnutí duchowní wrchnosti přísluší, nikoli nemícha—
la, nobrž katolickau wíru w ochranu swau přigala,
kdykoli by gí potřebí měla. Protož nížepsanýwy
sokau kOmissí co neysnažněgi žádá, by knihu pod
názwem: „Shoda &různění mezi wýchodní & zá
padní církwí“ — Wpokogném držení wšech těch
zůstawila, kteří si gi zgednali , by nařídila nawrá
cení giž pobraných exemplářů, a gí tak wolného
průchoduermi dowolila, gakýž knihám gí na
odpor čelícím powolen gest.

We Waršawě dne 7. Listopadu 1833. Jan
Man-cellGutowský.

Recko. Wydané nařízení od řízení zemské—
ho, by se menší kláštery wyzdwíhly &gegich stá
da, na wětším díle od nábožnych wěřících gim da
rowaná, weřegně prodána byla, welikau nespoko
genost způsobilo. Neboť ačkoliw wláda tímto pro
středkemstaw duchowenstwa prawidelným platem
zlepšili & znábytku klášterního zádušní fond za—
ložili zameyšlí, uznáwá se lid předce tímto naříze
"lm býti uraženým, zwláště lau příčinan, poněwadž
od wyznawačů giné wíry pochází. ——ltekowé ne
chtí na tato stáda ničeho podáwati.

Z L 0 n d ý n &. Geden ze zdegších časopisů
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prawi , že gistý koráb , kterýž k 500 model zan
Šliokých fabrik w nákladu swém má, by gimi wln
dii obchod wedl, také (lwa anglikánské missioná
ře Weze, kteří ctitele práwě těchto model w oné
kragině ku křesianstwi obrátili chlěgi.—- Angličané
zasilagí bibli., missionáře sženami , dětmi i modla
mi pospolu do Indiel—W prawdě! u nich pro
mysl i snášeliwost na neywyššj stupeň wyslanpily.
Kéžby se gen mezi oněmi missionáři nepřítel mo—
dloslužby, něgaký mladý Abraham, nenacházeb
sic tito Penálowé neostogj! (Z časopisu Sion.)

Z a. *)List 7.TeheránuwPersiikřimské
propagandě psaný wyprawuge witězstwj, gakého
tamněgšj katoličlj missionáři nad armenským bisku
pem, rozkolnjkem,dosáhli. Byli totiž od rozkolnické
ho biskupa u neywyššiho sudjho obžalowáni, že prý
Ormjny k pozdwiženj proti patriarchowi popuzugi,
& sice tjm, že wkázanj řjmskému biskupu neywyš—

nade wšemi křes'l'any moc přičjtagj. Uložen byl
den k porownáni té pře, a sešli se na sand osoby
tyto: ]iozkolnický biskup ormjnský se swým du—
chowenstwem & walným záslupem, dwa kaloličlj
missionáři s nowoobráceným mládencem perským,
as 18 let starým, a konečně i giné osoby, genž ze
zwědawosti se tam odebraly, chtíce widěli, gaký
as konec křesianská tato pře wezme. Když se or
mjnský biskup giž do wůle nestydatě byl nahulá

') leakcj zawodln si doliísowánj zŘjma s tamnjm němc
ckým kazatelem u slawného Wyslnnatwj rnknuskélmglu'
stogným panem Felixem Ehrcnhiifrem , od kterého gill-'
rozličná pngcdnúnj, tak též i Zpl'áWy pro Oznmnowntcle
olulržownti bude.
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kal &naspílal, nač ale saudce nedbal,přikročilo sek
žalobě samé, po kteréž wolno bylo missiouářům se
ospruwedlniti. — Meli k tomu konci ewangelium
perským gazykem wyložené před rukama; mladý
l'eršau, otewřew kapitolu poslednj swatého Jana,
podal saudcům k čilánj. Geden saudce napřed sám
poticlnmo přečte, poručil ginému nižšímu auřednjku,
aby na hlas četl. — Po té tázal se biskupa awzne
šeněgšjcli zgel'io komonstwa, cože znamenagj slo—
wa, gichž Kristus při udělowánj gistého auřadu
swatému Petrowi prawil: Pasiž owce mé, pasiž
beránky mé. Doslownj toliko wýklad, gaký bi
skup rozkolnický se swým (]uGhOWenslwemo tom
to textu podal, rozesmál saudce i wšecli ostatnich
Peršanů, a polil žalobnjky takowau hanbau, že se
neosmelili ani slowa che promluwiti. Sudj pak
sám wyložil smysl toho slowa takto: Pasenj owči
ček, gež Kristus Petrowi poraučj, nemůž doslowně
býti rozuměno; nebo-'tKristus takowýcli zwjřutne—
měl; & pročež musi slyšáno býti na zwláštnj moc &
\'l'člleOSlI,která Petrowi nade wšemi křesiany, genž
se slowem „owce“ rozuměgi, dána byla. Že wšak
papežowé l'tjmštj nástupcowé 'gsau Petrowi, co gi
nóho odtud bráno býti může, než že následugi po
němw moci a wládě? To když dopowěděl sautlce,
wšickni Peršané přítomni dali se do křiku: „Ano,
ano a neginákl“ wolagjce. Rozsudek pak, gakž
snadno se bylo nadjti, wynešen byl WPYOSPěCh
lnissionářům. Tak zwjtězil zdrawý rozum nekře—
si'anskýcli Peršanů nad slepau potřeštilosti rozkol
nickýcli Ormjnů, uznáwagicich, že wšickni křesia—
né gen tomu gsau podrobeni, genž od Krista 111
moc má, gako neyvvyšši Pastýř pásti celé StádO Wě—
lilclcb,beránky totiž a owce, pastýře &wěřicj.
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Zpráwa o míssiomírstwj na hoře Libanonské.

Léta 1830 byli od generála towaryšstwa Ježi
šowa tři jesuité co missionáři do okolí hory Liba
nonské posláni. Gména gegicllgsau: P. Rz'ccadonna
(Španiel), P. PlanC/zct(Francauz) a fráter Henze. Na
konec téhož léta zJanowa se odebrali.

Hned zpočátku cesty náramně se naskytowaly
překážky, a děwětkrát hrozila gim bauře na moři
lod'potopiti; než po každé wyswobodila ge moc
ná ruka Boží. Posléz pomoci Swrchowaného mj
sta swého došedše, wšudy gen nauzi, bídu a chu
dobu widěli, tim Wšak nikoli od apoštolstwi za
strašiti se nedagjce. Píše P. Riccadonna wlistu, ge
hož nápis „Syrie Bekfaja , provincie Alnkatekská1
24. List0padu 1833. w tato slowa: Posud gako u
abecedy gsme byli wmissionárstwi, na welké dilo,
kněmuž nás Hospodin powolal, toliko se připra
wugice. I protož wraucně gsme se modlíwali k
Bohu, aby nám wtěžkém podniknutj swého pože
hnání uděliti ráčil; pilně při tom gazyku národní
mu se učice, a powahu, mrawy, způsoby, bludy
ineprawosti, rozličné sekty, náboženstwj a gi
né okolnosti téhož národu zpytugjce & skauma
gjce.

Než, gíž nastal čas, kdež Pán swých wolá do
práce; i ačkoliw toliko dwa gsme byli kněží, nic
méně ochotně gsme se zabrali do wyučowánj,wšu
dy sláWu Boží mag—joena zřeteli. \'Vinice walná,
ale dělníků málo. Den nestačil, musili gsme až do
noci lid tento newědomý wyučowali neustále. Ika
tolikům musili gsme článkyery wyswětlowati; ne
bol byli we swém náboženstwi tak zanedbalí, že
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mnozí znich bez rozpakowání kmahomelánstwí
přestaupili. Pak nám stáli kacíři & rozkolníci w
cestě; i těch sobě naklonili a do lůna církwe při—
wésti powinnost naše žádala. K lomu wšak i we—
liké snahy, trpělíwosti, opatrnosti, setrwalosti &
dúwěry wBoha gest potřebí. Šeykowé &Bešowé
u giní páni wznešení přicházíwagí nás widět &po
slauchat. A solwa že gsme gednoho uspokogili,
giz posílá druhý pro nás koně, abychom ho na—
wštíwili.

P. Planchet nedáwno hlásal sw. ewangelium w
Bayrutu, Bchaundaunu, Blateru & giných místech,
kde skoro sami newěřící se nacházegi, &byli před
ce wšickni welice pohnutí. Mnozí se giž obrátili.
Není tomu dáwno, co i Šeyka Aabda el Maleka
nawšlíwil. Tento, gak powěsř prawí, přeprchliwý
pohun gešlě minulý rok odpowědným katolíků byl
nepřítelem. Missionář začal o náboženstwí mluwili,
wykládal mu naše učení, wywracowal námílky ge—
110,& nepřestal, až ho o prawděpřeswědčil. Chtěl
lnissionář i děti křtíti, gichž matky sauložnice gsau
Šeykowy; ale toho Šeyk nedopustil, toliko saukro
mí, aby se to stalo, přiwolil.

Bůh žehná zwláštním způsobem práci naši. P.
Planchet rozpráwí nyní s takowau snadností a plyn—
ností, až se tomu wšickni missionáři diwí. A sku—
tečněgest to gako zázrak; nebo't mnozí genž 18,
20 i 30 let zde stráwili, neuměgí gazyk tak doko—
nale. Gest ktomu wíce potřebí nežli pauhé gram
matiky a slowníku; potřebí ktomu obcowání sA
raby, horliwosti, trpěliwosti &častého modlení k
Bohu. My nyní gsme gak pocestní na weřegné sil
nici bez domowa, beze wšeho pohodlí, skoro ibez
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šatstwa & pokrmu. Kus wydutého dřewa gest
mau lžíci, a místo sklenice mám kus zwjřeci ků
že. Gedinká hliněné nádoba slaužj nám za ná
řinj pro wšecko gjdlo a pilj. Něco reyže & arab—
ského chleba gest můg každodenní pokrm, lečže
někdy gako pro změnu hned chleba, hned reyže se
mi nedosláwá. Wodu toliko pigi, od wjna pro
zdrawj docela se zdržngi. Z toho se giž sám o
slatnjho domyslíte.

Slawěgj nám nyni dwě residenci. Gedna na
rowinách mezi Balbekem a Bkau gmenowati se
bude residenci swatého srdce Ježišowa, druhá u
lšekfaje zaswěcena gest swatému Františku Regis.
Prozatjm u maronitského sedláka wkomůrce wše
mu powělřj a slolě wystawené zůstáwám, &wko
můrce lé ničeho není, krom slámyabnoge; &bydli—
me wnj gn, t'raler Henze, geden mládenec maro
nilský, třj rozkolnjci & arabský kůň; my wšíckni
wedlé sebe na zemi ljháme. Za dne pomáháme těm
lidem u stuWenj naši residenci, & za nočnj doby
posilňuge se duše gegich mým wyučowánjm. Ge
den z rozkolnjků giž se zkatoličil, ostatni dwa též
na tom gsau. Emir Khaidar Kaid —-Beih nabidlse
misto mi dáti we swém zimnjm palácu, kdebych
zůstáwal, gá se wšak za důležitau přjčinau podě—
kowal.

P. Planchet wopuštěných rowinách mezi Bal
bekem &Bkau působj mnoho dobrého. Karawany
tudy táhnaucj často až podiwné o něm wyprawugi
Wěci. VVšak býwá ubohý mnohdykráte wšjpotra—
wy prost & prázen. Stawj si nyni dům a musj sám
dělali, aby i giných powzbudil k práci. VVkragi
nách AI—Mallaka & Bkaa gest on gedinký lékař.
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V\s—icknik němu se utjkagi , křesiané, beduinowé,
newěřjcj a kočugjcj Arabowé. Lékař wšak, po
máhali-li chce, potřebuge léků, těch wšak obyčeg
ně tu scházj.

Znamenitá Wěc, že kameni, zněhož naše resi—
denci swatého srdce Ježišowa se slawj, wzato gest
ze staré mešity. Moslemjnowé zpočátku si toho
nepowšjmli, a když tomu pozděgi zabrániti nemo
hli, dal zámožný přítel náš na dwanácti welblau
dech tolik kamenj dowážeti, co potřebí bylo k ze
wnitřni straně téhož stawenj. Celá residencimá to—
liko tři pokogičky při zemi a malý ambjtek. Ne—
tltiVVllOgsem nawštjwil P. Plancheta. Celý den
stráwil Wpráci k spasení opuštěných dušiček , &giž
zapadalo slunce, co geště do ust nic newzal, a to
za přirozenau přičinau, že totiž nic k gidlu neměl.
Před několika měsjci propůgčil se P. Planchet Wý—
hratlně nemocným k obsluhowáni. Zuřila tam ne—
moc na způsob Cholet—y,tam Ava Affur nazwané,
genž mnoho lidstwa zachwátila. Bjdný, až přebi—
dný byl staw Arabůw. P. Planchet mi wyprawo
wal, že častokráte rodiny nalezal,kde wšecko sto
nalo, a giž giž umírali tak,že ani druh druhu po
moci nemohl. On sám tau nemocí byl poražen na
lůžko, wšak Wzaw pro počištěnj, za (lwa dny se
zase uzdrawil. Zagislé přemnoho gest wtommis
sionárstwj snášeti, dilem pro nedostatek pokrmu,
dilem pro rozličné sekty tam se nalezagjcj, a kO—
nečně i tím, že mnoho karawan tamludy táhne.

M_y toliko ochranau Božj žiwot hágjme. Ko—
mu gsme byli poručení, málo se nás ugal. Abyl—
by se byl ugal; přetlce mnohoi bychom byli mu
sili snášeti; nebot Arabowé o tom, co Ewropčan
potřebuge, nemagj ani pomyšlení. Člowěk musi
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sám tyto těžkostí snášetí a zkusítí, chce—li wěděli,
gali drahé a sladké gsau tomu , kdo pewnau wůli
má, Ježišowi wždy wíce &wíce se podobati. WPC
slední čas obzwláště & patrně gsme widěli opatrow
nan ruku Boží.

Leč musim VVa's předce o gakausi pomoc žá
dali. Předně gen o to prosím, aby gste nám zVVa

zakristie & ze šatstwa toliko to poslali, čeho
che nepotřebugeie. Co wy zahazugete, bude nám
skwostnostj a šperkem. Klubko niti, ducet kno—
'lljků &několik gehel lnulau nám wzácný dárek;
nebo-'t musjme celé měsíce roztrhané chodili, ani
gehel nemagjce na spráwu. Můžete-li nám knihu o
hospodársiwj, o řemesle neb něgakém umění ge
dnagjcj poslati, Welmi milá námbude; nebo'thne
šeněgši wlidu chlěgj wždy od nás něgaké užitečné
Wěci se naučiti, ačinime-li gim k wůli,tjm náchyl
něgšj ucho nám poskytugj u wyučowánj wíry kře
slanské.

Modlete se za mne a i giným mne poroučeg
te, aby i oni za mne se modlili tim aumyslem,aby
Bůh zntwrzelá srdce Drusů, rozkolnjkfi &Maho
melanů proniknul &oblomil, gichž obraceti na wj
ru, wbožskau pomoc spoléhag—jce,počjnáme.

Dobročinnost duchowcnstwa belgického.

Za našich časů mnozi wšecku swau silu gen
na to wynakládagj, by duchowenstwo zlehčili &
potupili, nic na dobroděgnost náboženstwi akněž
stwa nedbagjce. Gakáto slepota & newděčnost!
Náboženstwi křesřanské zawádělo špitály —-tato
útočiště sirotkůw, churawcůw &opuštěných; ná
boženstwi křes't'anské koná až posawád tyto skut
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ky lásky pohanstwu docela neznámé. Než,kdo na
pomáhá křeslanskému náboženstwj wmilosrdných
těchto skutcích? Neni-li práwě toto od mnohých
tak nenáwiděné duchowenstwo? Ano duchowen
stwo to gest, genž až posud nezapomnělo na swa—
té swé powoláni , na powinnosti khližnjmu, chu—
dým totiž pomáhali, starobu potěšowati, mládež
wyučowati, bolest a strast umenšowati, slowem, bý—
ti ochráncem a wůdcem mrawnosti &dušewni bla
ženosti. Důkaz toho nalezáme we wšech zemich,
kde duchowenstwo geště gakési požiwá mocnosti;
my to widjme zwláště W Belgii. Dennjk této ze
měswědči o tom patrně, wypočjtagic milosrdných
ústawů, genž za nedáwného času wgedinké kra—
gině, we Flandřjch, byly založeny. Oškolách, kde
se mládež zdarma wyučuge, pro uwarowáni wšj
obširnosti, ani zmínky nečiní. Netoliko wměstech,
ale i we wesnicich nalezagj se takowj ůstawowé.
Dennjk gen gako powrchně zmjňuge se o Pánu
'1'rz'estowz',gentském kanownjku, gehož ústaw gedi—
né wtéto dioecesí giž gedenáct mužských a čtwe—
ro ženských gednot náboženských počjtá. P. Tri
est náleži k oněm muž znamenitým, gichž pro—
zretelnost kwywedeni neobyčegných děl zwolila'.

W městě Courtraz' nalezá se ústaw pani Goei—
hulsowépro staré pani; waerně špitál sw. Josefa
pro obstárlé & churawé paní. Tento ůstaw před
málo le'ty panem IVullepítem, SWatoíakubským fará
řem, giž nebožtikem, byl zřízen,- gehož gměno až
posud se tam welebí. W Bouleru(Roulers) nachá

se špitál pro staré lidi obogiho pohlawi wede
nim páně Nachtergaela, seminárnjho dozorce. W
Íseg/zemunynj se zakládá špitál pro chudé giž leti
té osoby obogjho pohlawi. W Ingelmimsiru špitál

Casopis pro Imtol. dllťllOW'. VII. 34 11
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na způsob l'toulerského gest zřízen; sestry tampo
sluhugjcj mimo to i mládež we škole zdarma něj.
W llíeulebeku gest wzornj špitál. .Moorsledegestdi—
ky powinnowána swému milosrdnému faráři Ver
helsfowi za mužský špitál. W Lendeledí wynaložil
farář Bcz'r skoro wšecko swé gměni na Wystawe
nj slawné školy; chud'átka tam negen duchownjho
ale itělesného požjwagj pokrmu. We ÍVú'r-eghemč
nalezá se pěkný špitál; wBeZleglzemutéž gest špitál
pro obogj pohlawi wedenjm páně kanownjka Fan
Crombrugge. Práwě se začíná stawěti WMarku špi—
tál pro obog—jpohlawi. 'éž i wG/n'stelu se stawi
špitál. Nádherná nemocnice Lichferueldska'pro 0
bogj pohlawj brzo se giž dostawi; toto stawenj
genom zborem sester sw. Vincence gest přewýšeno;
nebo-'t tam se i škola zastáwá. Zboru sesfer sw. Vin

rence půwodcem zase gen tamněgšj farář gest, pan
:. Hooghe, který welikau čás't swé mohowitosti na
to wynaložil. W Ardogí práwě se cliystagi ksta—
wenj špitálu.

My opětugeme, že to wšecko gen ogedné kra
gině plati; dennjk, zněhož tyto zpráwy gsmewy

ňali, připowidá i o ginýcWraginách takowá ná
wěštj dáwati.

Dne 24. Čerwna 1834, o slawnosti sw. Jana
Křtitele, gakožto památnj den poswěceni chrámu
Páně wManetině, městě plzenského krage, přigata
byla rodina Marka Fišelise Israelity skrze swátost
křtu wlůno katolickécirkwe. Negen Markus Fi
šelis, wrclmostenský lékař panstwi Manetinskěho,
Rábštýnského a Preytenšteynského, ale i geho man-
želka Rosália, galiož i třináctiletý, na 0. k. gymná
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siam w Plzni studugicj synek Sigmund &čtyři dce
ry, Wůbec sedm osob pokřtěno bylo. Poněwadž
wtéto osadě pro skrownost rodin Israelských ge
šlě nikdý křest lsraelitů widán nebyl, protož ze
wšech stran se nábožný lid Wpočtu přehogném od
samého rána shromáždil.

K dewáté hodině mezi střelbau z moždjřů a
zwukem trub a bubnů přiwjlán byl wysoce uro—
zený pl. titl. dědičnýPánJan zhrabat Lažanských,
c. k. kragský kommissař beraunskéhokrage, zPrey—
tenšteyna, gakožto dožádaný kmotr této rodiny —
genž se shromážděnými auřednjky toho panstwj pro
tuto židowskau rodinu do Wlastnjho domu dogili
a Wprůwodu slawném do chrámu Páně gi dopro—
woditi sobě obljbil.

U dweři chrámowých k tomu obřadu od dě—
kanského administrátora, weleb. P. Josefa Šturma,
dožádaný weledůstogný P. Vincenc Aloys Rochlic,
slawné arcibiskupské konsistoře rada, Vikář ado—
hljžítel škol národních okrsku Tauželjnského a fa
rář wNectinách —-—při hogném počtu shromáždě
ného okolnjho duchowenstwa předepsané obřady
křtu sw. konati počal.

VVážnékonání důstogného P. vikáře—pohled
na těchto sedm po křtu sw. Wraucně taužjcjch o—
sob rozličného wěku a pohlawj, pozdwjhly srdce
wšech přitomných a wylaudily hognost slz; gešlě
che rozčjleno bylo celé shromážděni, když wele
bná posluhugjcj duchowenstwo uwádělo těch sedm
gedné rodiny audů do swatyně před ozdobený ol
tář hlawnj sw. Jana Křtitele, kdežto na zemí pro—
slřeni djky slzawé Bohu wzdáwali a napotom po—
křtěni byli.

Wšak i u wděčných slzách splýwala negen ta—.
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to oblažená rodina, ale i množstwi shromážděných
křesianů, když tyto wlůno katolické cirkwe přigati,
giž řádně oddáni & 19 let w neywětšj swornosti ob—
cugjcj manželé sňatek swfig dle obřadu wOlomau—
cké dioeceaj uwedeného, co swátost katolické cir
kwe, u přitomnosti radostně na. ně hledjcjch dj—
tek, žehnati widěli.

Napotom držel welebný a pro swau wýmluw
nost slowutný P. Josef Šturm, tamnjho děkanstwi
administrátor, genž drahný čas wučeni sw. ná—
boženstwi tuto rodinu wyučowal, této slawnosti
přiměřenau, gádrnau řečduchownLtak že zasjlatel ne—
wj, zdaž důkladněgi čili srdečněgi hlásal.

Následowaly slawné služby Boží sdobře zříze
nau hudbau od prwé gmenowaného pana. vikáře
Taužetjnského, kdežto při přigjmáni kněžském tito
dospělegšj nowj audowé cjrkwe neyswětěgšj swáo
tost oltářní spatrnau nábožnosti přigali.

Z a. (Dle Times od 4ho Srpna). Psanj
pana Luigi Giustiniani, doktora bohoslowi wŘimě,
wydané při udalosti, když anglická komora wLon—
dýně nawrženi zawrhla, by wyznawači ginýoh ná—
boženstwi na universitách anglických za doktory
woleni býti mohli.

„Saudjm :!auplnau přeswědčenostj, že mnozičte—
náři rádi zpráwy zŘjma uslyší, gež tuto za tau při
činau kladu, že angličtí ginowěřicj od národních u
niversit wylaučeni býwagi.

Naproti tomu mohu gistiti, že wŘimě wšickni
we wšem umění doktorát obdržeti mohan , kde
gim ho třeba, by katoljky se stali, neb na gisté
články wíry přisáhali.
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Gediná wýmínka, které sepodrohiti musí, gest:
od swého nekatolického wyslanstwí se wyka'zati,
že službám Božím swého wyznání každau neděli
přítomni byli.

Gá gsem Říman, a měl gsem potěšení studowati 3E—
gypčany, Řeky &Židy w Římském kollegium, Sapien—
za di lioma. Z nás žádný neuwažowal, kdo Řek neb
Žid; nobrž byli gamewšickni—genstudugící. Swa
tý Otec, Papež, nebogí se toho neymenšího, žeby
chom se Židy, Řeky aneb Barbary siali, a nám žá
dnému ne připadlo nutiti ginák wěřících do církwe
katolické.

Gestli také swatý otec některých cizích z pa—
pežských universit wykázal, ktomu přinucena se
měl tím, že se mu do státních záležitostí mí
chali.“ _

Tak se koná tolerancí wliímě, ale ne wLon—
dýně! —

Z Říma, 24ho Čerwence. -——Staré pří
slowí Římanů, že když geden kardinál umře, w
tom samém roce i tří giní umíragí, letos se giž wy—
plnilo. A sice W měsíci Kwětnu zemřel kardinál
Capelloti; na začátku tohoto měsíce kardinál Frosi—
ni, a 20ho tohoto kardinál Palota.

Z B a yr ut u, 2GhoD 11bn a.— CestugícíAn
gličan byl při letošní slawnosti zeleného čtwrtku w
Jerusalémě, wchrámu Páně Božího hrobu, kde kne
malému podiwení katolické kněžstwo řehole sw.
Františka, kterým ten chrám patří, od wogáků I—
brahýma Bašete obstaupené widěl.— Musilil' gich
totiž před násilím a wztekem starowěrců řeckého
náboženstwí chrániti, kteří před tím dnem, 0
zhrogeni holemi, kamením a noži ge přepadli, by
Eim wpobožnosti překazili, a gich z toho sw. mí
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sta wytiskli.— Tak musi nyni pohan Turek, gindy
křeslanstwa auhlawnj nepřítel, ubohých katoljk'ů
před ukrutenstwjm gegich křeslanských bratř'jchrá
niti !

Ibrahým Baše ponawštjwil wNazaretě chrám
Gesliček, kde pod oltářem místo narození Páně se
ukazuge; prohlížel geg suctiwau pozornosti, diwě
se skwostnosli rauch a giných darů ewropegských
knížat; což prý wše bohatstwj w Mekce při hrobě
Mohametowě přewyšuge. VVšemklášterům připo
Wěděl ochranu & Sprawedlnost.

Když proti wladaři Nazarelskému powstala
stížnost, že gen za geden měsíc poddané W da
nich 0 2000 piastrů přetáhl, odeslal ho do Jean
d' Akru na galege , by Wpautech kameny nosil.
Tauto přísnosti ale urazil stranu wladařowu , kte
rážto ze msty, a želbrahým na wognu braniapla
cení danj gako w Egyptě uwesti usilowal,celaukra
ginu Jerusalémskau, Betlemskau, Hebronskau, Sa
mařj & Galilegi až khorám Libanonským a k Da
mašku,hlawnjmu městuSyrskému, zbauřil; wJeru
salémě ho zaskočili, a mnoho wogska mu pobiwše,
pozdwjženj toto na wše strany rozšířili. — Wšak
wogenská sila Ibrahýmowa porazila odbognjky; &
když Ibrahýmmjrněgi na místě přisuosti s přemože
nými nakládati počal, &otec geho Mehmed Ali
zEgypta nowau sjlu sám mu přes moře přiwedl,
nawrátilo se wše zase kpodrobenosti a pokogi.

Staw katolické cjrkwe wkrňlowstwj Českém
w ro (:e 1833.

Ku katolické cjrkwi se nawrátílo . . . . 207
Židů do katolické cjrkwe pokřtěno bylo . . 27

W summě 234
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()d katolické cjrkwe odpadlo . . . . . . 52

l'lozmnožila se tedy kat. círk. Wmin. r. o 182 duše.

Z Prahy. Na neywyšši cjs. král. potwrze—
nj wysoce důstogného pána Archidiakona metro
politánského chrámu Páně u sw. VVjta, pana Jana
Nedljna za Probošta, a wysoce důstogného pána
skolastika národnjch škol arcidioecesj pražské pana
Františka Póllnera, za děkana wysoce důstogné
wždy wěrné kapitoly pražské, nasledowalo po dr
žených probatikách wolenj nowého kanownika a
nedělnjho německéhokazatele, na kterau důstog
nost dne 20110 Srpna b. r. zwolen byl důstog
ný pan Wogtěcll Čech, doktorátu theol. kan
didát, arcibiskupský Vikář, konsistorni rada a do
zorce škol okrsku Hroznětjnského, buděgowický
biskupský notář, farář wCetlicjch bljž Karlowých
“rarů, který dne 9110Září slawnau instalaci arci—
biskupské wždy wěrné kapitole přiwtělen byl.

Dne 13 Září potkalo město Blatnu, wPráchen
ském kragi, hrozné neštěstí, že 170 domů wznik—
lým ohněm popelem lehlo, a 190 rodin na mizinu
přišlo. Kostel ale byl až na wěž, wkteré krásné
zwony se rozlily a dwa wogáky zabily, zachráněn.
Ziwel ten dotknul se i děkanstwi, tamního d. p.
\'d'kářeKarla Trnky, který gak příbytek swého
nepřítomného kaplana wnebezpečenstwj Widěl, ge—
ho nábytek zachrániti hleděl; tím ale o swau wla
stnj magetnost starati se opozdil, a tak nemoha
lmáhagjcj se zhaubu wíce stawiti, sám o wše swé
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wlastni gměnj přišel. — Pro tento šlechetný čin
tohoto šlechetného muže tuto zpráwu zde —ale be
ze wšeho dálšjho wychwalowánj klademe, gesto srd
ce každého čtaucjho neyzaslaužilegšj samo mu dá
pochwaln.

Ú na r t j.

Z Oseku. Dne 3110Srpna b. r. zesnul w
Pánu wKarlowých VVařjch wys. důstogný Pán,
pan Jan Chrysostom Astmann, Cistercienské řehole,
kláštera Oseckého wkragi Litoměřické—mOpat, ře
hole generálnj vikář, prelát w králowstwj Českém,
člen národnjho Museum, ústawu hluchoněmých, přá
tel zweIebenj kostelnj hudby, apowzbuzeni k wzdě—
lání promyslu wČechách, po dlauhé nemoci mrt
wicj gsa raněn, w 60tém roce wěku swého. Z
Mostu rodič , w studijch znamenitý , byl roku
1793 do řádu přigat, & r. 1799 na kněžstwi po
swěcen; r. 1807 za tagemnjka učeného pana Opa
ta Venusi powolán , pak r. 1809 za prefekta
cis. král. šymn. wChomutowě předstawen, a r.
1823 za Opata zwolen. Při wyššjch auřadech
swých rozwinul hognau učenost we wědách bota
niky, mineralogie, lučby, fysiky &mechaniky, tak
gakž i zralau známosti whosPOdárském umění klá
šteru swému welice prospěl. Přigma wrchnj říze
nj kláštera w létech nepřizniwých, musil tu něsti
mnohé břjmě zimy i horka. Tím se stalo zdrawi
geho chatrné, & přinulilo ho k užjwáni léků wpiti
karlowarské wody , kde 110W den swrchu dotčený
smrt překwapila. Dne Sho Srpna byl wklášteře
Oseckém Opatským bratřím swým přiložen,— budiž
mu oslaweni nebeské !



I .
Zprmua () tomm čms-opzsu.

Mimo nadání rozmnožil se lelošnjho roku
počet panů Oclbjratelů časupisu našeho tak hog—
ně, že gsme ani dewjti sty wýtisků newystačili.
Tato potěšiledlná udalost welj nám naše poz'wánj
ku předplacenj na přjštj rok záhy učinili,- a o
brzké předplacení požádati, aby se tudy početwý
tisků ustanowili mohl.- Časopis ten wtémž způsobě
gako až posud, i příští rok wycház'eti bude. Před
plácj se Opět toliko 221. stř. na celý rok. Kdobv
wšak geště 121. stř. přiložili chtělii mohau se třenii
zlatými stř. na neybližšj poště předplatili, odkudž
i Časopis člyřikráte do roka beze wšeho giného
přjplatku, neyrychlegi dostáwati budau,

Kdoby wšech sedm ročnjch běhů w konsz'stornjm
kanceláři sobě obgednal, obdrží ge za 10 zl. stř.

Bychom pp. Odbjratelům wPraze & wokolj
lépe poslaužiti mohli, OZnamugeme tjmto, že i pro—
visor knižecjho arcibiskupského semináře,p. Anto
nin Rispler, předplaceni přigjm'á.

————D———

Redakci.
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WVpoznmnenánj ll'ho letošního swazku : Poge—

dna'midošla pod čjslem l4tým čti takto: Frayssí
nous, biskup, almužnjk krále Franc. Karlu X110 0

spasitelnosti cjrkwe katolické. Od F. Buriánka.
W tomto swazku, na stránce 352, w Pozna

menáni, W Smém řádku postaw místo Zschokke

přigmění „Keller.“
Na stránce 360 čti:

\\“ 31175131 WDP V373 mmm ")DT WWW R17! T'WW WWW:—l

=\va :mp
Na stránce 360 a 361.

zár-n': Emmy (?>—nm) cnw *95 m muz-3m mv by
mmm nws—5f_n—nmmmm

Na stránce 361.

::m'cn n'rm nwm mw wr. 115mm 93 amu—<



Liter-uj .:prtíwn._
W knížecí arcibiskupské knihtiskárně se přigjmá

předplacení 2 zl. stř. na prwni djl následngi—
ojho pnterodjlnjho Spísu:

J'šllílši3313231515333;ngLlť'gliůllší „

zuniíchst zur Ausííbung fůr Pfarrer und Kapláne
des Weltpriesterstandes in der ahendliindischenKir
che, mit Berůcksíchtigung der in den ůsterreichí
schen Staaten, dem Kůnígreiche Biihmen und der
leitmeritzer Diózese insbesondere, ůber die katho—
lische Liturgie bestehenden Verordnungen ;

kterýžto dil i ten zwláštni názew má :
Vorschule zur christkatholischen Lilurgik u. s.w.

Ohsah paragrafů udáwá přiložený zde arch.
Liturgické studium zjská za našich dnů čim

.la'nletim wíce milownjků, což mezi gínými krado—
sti (lokazuge, že nábožný &cjrkewnj duch se zmá-r
há. Z té příčiny očekáwati se dá, že na ohláše
ném spisu tím wětšjho podilu hráli se bude, geli—
hož zwláště ktomu směřuge, aby se dostatečně wy
swetlilo. co spasitelněho wyznamenáwagi nyněgši
ustnnowenj a konánj při službách božích wcirkwi
katolické, a tak aby se laskawý čtenář na takowé
slanowiště uwedl, z gakéhožhy bohatost a wětšiho
(ljln podiwu hodného ducha gich přehlídnauti u
proniknnuti mohl. Poněwaclž dle toto stheoreli—
nkau zewruhnost'j gakoži spráwě praktickým smě—
rem " wšestrunněho použitj starši i nowěgši sem
náležegicj literatury psáno gest: tedy bude kato—
lickým (luchownjm pro gegich liturgický úřad: 3



wzdělaným laikům co rukowěT neyzanjmawěgšich
předmětů katolického kultu stegně milá & žádaná.

Lhůta předplaceni wpřiloženém archu udaná
& až do konce Prosince b. r. nstanowená, prodlu
žuge se pro wzdáleněgši PT. pp. předplatitele až
do konce Března budauciho roku.

W Praze dne 20110 Zaří 1834.



ČASQPES
PRO

maw©mwz£sú

EDUCHMBWENSTWG.
___—___—

“WY 2DÁ'"W$3.E€I'

() “

amino.: .uunmsxuvsmá vnA'Zsm-íu:me

SEDMÝ ROČNJ BĚH

ta'-svazek čtwrtý.

-__——--_-_I_
'\V P R A Z E 1834.

„ lrnjžccj arcibiskupské knihtiskárně, 'řjzenjmWKŠpi-nL-y.



Utmnur temporc: venict ením hora, post quam non erit tempus
amplius.

S. Barnard. in Epísf.



() [305an wlďlcnj.

Od

Vincencia Zahradnjka,
faráře w Křcšícjch.

Tagemstwj křesíanské wjry gsau takowá učenj,
gegichžto prawost poznáwáme ne rozumowánjmči
litak nnzwanými wnitřnjmí důwody, nobrž swe
(lectwjm Božjm. Tau přjčinau se řjká, že tagem

stwj náboženstwj našeho gsau nadpřirozené swětlo,
čili učenj, kteráž schoPnost rozumu našeho přesa—
hngj, & dokonceby nás tag-na byla, kdyby nám
gich Bůh zgewenjm swým nebyl w známost uwedl.
Přirozenýrozum při tech náboženských prawdách,
kteréž tagemnými neb pauze Bohem dewenými
gmenugeme, toliko to skaumánjm nagjti může, že
žádné giné, gakkoli poznané prawdč na odpor ne
stog'j, & že žádného dokonce důwodu nenj, za kte
rýmžby poraženy býti mohly. Tagemstwj kře-'
Slánského nábožensle gsau nad rozum lidský., ni
koli ale proti rozumu. Nicméně zn'epostihlosti, &
ztagemné, skryté powahy náboženských prawd ní—

0



520

koli nepocházj, žebychom g'im roznmětí, to gest,
prawého &wlastnjho smyslu gegich nagjti nemo
hli. Kdyby zagistč ty &takmxč nad rozum posta
wené prawdy i také temny &nesrozumitedlny by
ly: nikdoby z nás newřděl, gakby mu gích užjwa.
ti náleželo, &bylyby gako za\\řený poklad, k ně
mužto žádný přistoupiti nemůže.

Gižt pak ku tagemným prawdám wjry kře—
síanské náležj i ta, že Ježjs Kristus nebyl pouhým
člowěkem, tak gako každý z nás, nobrž že byl
čloMékem &spolu Bohem, že w osobí: geho bož

stwj & člowěčenstwj nerozdjlnř bylo spogeno, že

byl wtěleným Synem Božjm.

Gaký gest smysl učenj toho? ByLli Ježjsclo
wěkem: gak spolu býti mohl iBohem? A byl-li
Bohem: gak bylo možná, by Spolu také byl člo
wĚ—kem? Byltč Ježjš dle ti-la i dle (h:—'eprawým

člouěkem: ale stjmto čloučkem se swázal &sge—
(lnotil Bůh Syn; byltě Ježjs Bohem, ale Bohem,
lidskou pi'irozenostj odčnjm. Byltlí gedinau oso
bau, ale wosobč této byla dwogj přirozenost, bož
ská & lidská, & nápadně d\mgj rozum a dwogj \\“ů.
le. Božstwjm nebylo zničeno & zrušeno člowěčen

stwj, & člowěčenstwjm nikoli božstwj snjženo, zten—
čeno, obmezeno a skljčeno nebylo. „Pain náš Je—

Kristus, Syn Božj, gest iBohem i člowčkem.
Gelikož gest Bůh, zpodstaty Otcowy před wěky
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gest zrozen, gelikož člowčk ale, z matčiny podsta
ty w času se narodil. Gestil dokonalý Bůh a do—

konalý člowěk, magjej rozumnau duši a tělo člo—
Wk'lúa. Dle božstnj gest rowen Otci, dle člowč

i—íonstwjale Boha Otce gest Ačkolipak Bůll
gest &člowěk, nicmene geden gest toliko Kristus,

nikoli ale (lwa. .Geden gestKristus, ne ale tak, ga
lcohy se božstwj w lidskau přirozenost bylo promě
nilo &přewrlilo, nohrž tjm , že Bůh člowččenstwj

wzal na sebe. Geden gest Kristus ne smjšenjm
podstaty, alebrž tjm , že gedinzi gest osoba. Neb
gnko rozumná duše s tělem Spogenzí gediný gest
clowčk: tak Bůh & člowčk geden gest Kristus.“
(Symbolum S. Atllanasii.)

Pro lepšj wyswčtlenj článku wjry o vrtí—le

ném božstwj \v osobě Krista Pána dokládám, že se
o Ježjši Kristu trogjm způsobem mluwiti může.
Předně se o něm mluwiti může, gakožto Oprawém
člověku, kterýž krom mrawnýclr neduhu :: wad
našich “e wšem nám byl podoben. Tak u přj
kladu gakožto oprawdiwý člowčk se narodil, gak

wčkem tak i mautlrostj :! milostnostj u Boha a u li—

dj prospjnal, modlil se, od zlého ducha byl po
kaušjn, trpěl a na křjži skonal. Druhé, () něm se

mluwiti může gakožto o Bohu, a protož se práwč
řjká, že gest wččným, wsewědaucjm &wšemocnýmv
l'oslóz se o něm gnlcožto o gediné osobě, genž

božstwj & člowččenstwj w sobě zdržuge, mluwiti
může.

„Ačkoli gest w Kristu getlimi osoba, osobn
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Boha Syna, :: w osobě této Bůh sčlowěkem gest
sgednocen tak, že se řjci může o člowřku , což
se řjká o Bohu, a což se člowěku připisuge, Bohu
se přiwlastniti může; communicatio idiomatum iu

Christo :nicméně se tudy rozde mezi wlastnostmi lid
ské &mezi wlastnostmi božské přirozenosti nikoli
nerušj. ij se porážj smyslUbiquistů, kteřjž sto
gj na tom, že se božská přirozenost tak sčlowě
čenstwjm spogila, že Kristus i gakožto člowěk pra
wým gest Bohem, wšemohaucjm, wččným, nesko
nalým &wšude přjtomným. Proti smyslu gich pra
witi máme, že Kristus, gakožto člowěk, nenj Bůh,
nenj wřčný, aniž wšude přjtomný, leč toliko w ne

bi :! wswaitosti oltář-aj.“ (Catechismus ad ordinan—

dos. Venetiis 1743. Editio 18. Pag. 23)
Z toho se widj, že se o Ježjsi Kristu welmi

opatrně mluwiti má, gmenowitě tak, by gak bož
stw', tak i člowěčenstwj &osobenstwj geho w swém
Způsobu nepohnutě stálo. Mnohý o Ježjši rozmá
wj gakožto o pauhém Bohu, wnegeden zhaubný
blud tjm ubjhage, mnohý ale o něm mluwj gakož
to o pauhém člowěku, wyznamenaném sice, wýteč
něm a diwnými mocnostmi obdařeněm, ale předce
gen člowěku. Mnohý mu zase neodgjmá sice ni
božstwj ni člowěčenstw' , ale předstawuge si bož—

stwj gebo & člowěčenstwj gakožto Wil—ci,podlé se

be stogjcj, gakoby gedno sdruhým nebylo osobně
spogeno, nobrž gakoby gedno od druhého bylo
odtrženo, &nic se obapol netlotýkalo. Blaudj, kdož
o Ježjsi gakožto o božském člowI—kumluw', ale ná
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podobně blaudj ten, kdož o něm gakožto o lidském
gakóms Bohu rozpráw', kterýž dle zdánj Basiliadů
:: Apollinaristů smyšlené toliko měl tělo, ne opraw
diwč, :) nerostl dle těla &neprospjwal w'ckem &

maudrostj, nobrž gen růsti. &wěkem & maudrostj
prospjwati se zdál. Můž se řjci 0 Ježjši Kristu,
že Bůh byl snjm a on sBohem; že w něm widite
dlnř, tělem přioděný Bůh lidi nawštjwil; (visibili
ter in eo Deus corporalis apparuit. Missale R0
manum) že Bůh wnřm přebýwal; že Bůh wněm,

skrze něg &znčho působil; že Bůh w něm gest n
činišn člowěkem : nicmóněby &Nestoriany blaudil

ten, kdožby dwogj chtčgjcj &působjcj osobu w něm
přigjmal, osobu Boha a osobu člowěka, na tom sto
ge, že osoba Boha Syna w osobě syna člowčka to

liko gakoíwstánku něgakěm přebýwala, :: této oso
by gakožto (lůstognčho nástroge koblaženj ]idstwa
užjwati ráčila. (Símpert Schwarzhuber Religious
handbnch. Prag 1786. H. Band. 52). Prepo
wť—(lčnjwmešnjm Credo našem: „Descendit de coe

lis, staupil snebescc, nic giněho neznamená, než že
„Syn Božj, kterýž gakožto nesmjrný & wšude přj
tomný nikdý sice nebe neopustil , nicméně na zemi

se zgewil tjm, že zMarie panny ťélo wzal na se—
be.“ (Catechismus ad ordinandos. 18 Editio. Ve

netiis 1743 Pag. 6.1)

ll.

Článku wjry 0 Kristu. wtěliwšjm se Synu
Božjm , čili o Bohu & člowěku osobně sgednoce
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ném, každý, mnjm, že rozuměti může. ] to se u
kázati může, že učenj o wtčleuj Boha Syna nic w

sobě nemá, Cožby se sprawdau nřgakau nesrownzi—

walo, neb na čemžby se zdrawý rozum zustawiti
mohl.

Učenj toto by bylo rozumu odporno, kdyby
chom wčřiti měli, že Bůh Bohem neb člowěk člo

wěkem býti přestal. Zdaž ale ten, kdož wřřj, že

Bůh se wtřlil, spolu i wčřitimusj, že bud' Bo
anebo lidská bytnost wnččem promřněna byla?

Bůh tjm, že člowččenstwj naše na sebe přigal,
swau moc,swau moudrost, swau lásku a giné wlasl
nosti swoge plněgi sic-e wygewil, proto ale Wpod
statě gebo i neymenši změna se nestala. Tak mi
podobnč člowřk tjm, že se Bůh sám neyužšjmiswaz

ky snjm spogil &spolčil, newa—tš—jmožně. důstog
nosti dosáhl, &wšecku moudrost, dobrotu &blahost,

kterauž obsáhneuti a chopiti muže přirozenj lidské,
we wlastenstwj swé přigal, proto ale nikoli lidského
těla neb lidské duše zbawen nebyl. Kdoby se do

mýšlel, že wtělenjm se Syna Bežjho božstwji w ney
menšjm zmřnřno bylo, anebo že Ježjš Kristus ne
byl prawdiwým člowěkem , w každé podstatně,
stránce přirozeuj našeho mím podobným, tenby to
muto wznešeuému článku wjry bud' nerozumřl, ane
bo sprawowřrnými křesiany by nesmýšlel za ge—

duo, & za bludaře by se mjti musel. ByltěJežjšKri
stus gedinau toliko osobou, a sice osobau božskou:

Coi ale ztoho následuge? To-li , že nebyl opi-aw
diwým člowřkem, že lidslu= přirozeuj geho bož—
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ským bylo zhlazeno , a že nikoli obyčegem giných
wysoce moudrých &Bohu cela oddaných lidj smý
sleti &gednati nemohl ? Odstup to daleko!

Aniž se zdrawý, práwi': saudjej rozum na tom

můž zastawonati, že se w osobě Ježjše Krista hož..
stwj sčlowččenstwjm spogilo. Neb Spogenj toto
nikoli nebylo takowě, gakýmž se hmotné, tělesné
wčci Wgedno scházegj &pogj, zgakěhožto spoge—
nj pak třetjho cos, rowně hmotného &tělesného

pocházj. Nespogil se Bůh s člowěkem tak, gako
u přjkladu gedna barwa sdruhau smjšena býwa, a—

by pak ztoho třetj, zhola ginzi barwa wychzizela.
Spogenj ono bylo duchownj powahy, kteréž sim
bolická kniha cjrkwe katolické, katechismus Tri
dentského sněmu, ono wykládá & wygasňuge, an

dj: „Cokoli Bůh při tagemstwj wykaupenj naseho
i-inil, k tomu wšemu člowččenstwj Kristowa, co pů—

sobjcjho naistroge,užjwal.— Ačkoliw Kristu s bož
skau osobau lidská přirozenost byla spogena: nic
méně on při spogenj tomto hořkost umučenj cjtil
tak, gako kdyby spogenj ono nikdý nebylo mjsta
mělo. ——Kristus prwnj zmrtwých wstánjm od Bo

ha byl odplacen. Museli zagisté od Boha na ney

\wyš byti oslawen , poněwadž z prawého kněmu

poslnšenstwj wšelikau lehkost & potupu wzal na se
be.“ (Catechismus Romanus P. I. 13, 2, 9, 12).
Zdali w Kristu Bůh Syn sčlowiškem tak byl spo

RPn, by třetí nřgaký byl trápenj čitedlen :: od Bo
ha odměněn, třetj něgaký, kterýž nebyl ni člowě
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kem ni Bohem? Anebo zdali se řjci může, že dru—

há božská osoba od prwnj byla odplacena, anebo
že Bůh Boha odměnil?

ijji se mi, což o spogenj Boha &člowčka w
gednotu osoby Bertíeri w dogmatice swé pozname
nul, by swčtle ukázal, že se při onom učenj nic roz
umu protiwného nenacházj. Z wýbornč dogma
tiky geho, (Viennfe 1785 P. H. cap. 3.) tato mj—
sta zde kladu: „ij, že Slowo přirozenj naše na
sebe přigalo, neproměnila se přirozenostBožj Wpři
rozenost lidskou, aniž lidská wbožskau se obrátila.

Nestalo se tjm pomjchánj gedné přirozenosti sdru
hau, tjm méně pak wččný Syn Božj w lidském tě
le byl obmezen neb gíným učiněn.——Wtagemstwj
tomto lidská SiGepřirozenost se Zginačuge , an pl
něgšj dokonalosti nabýwzi, božská ale přirozenost
nižzidné změny netrpj, poněwadž se snj lidská sice
spoguge, nikoli ale w ni nepůsobj. N'c tedy sobě
odporného wtom se nenacházj, že gednorozený
Syn Božj, nesmjmostj swau we wšech wčcech přj
tomen, Způsobem , sneywyššj maudrostj gebo se
srownáwagjcjm, neyužšjm swazkem lídskau příro
zenost ksobč připogil, aby mu pak wlastnjm by
la nástrogem, kterýmžby působil. Tak podobně
řjdil & Zprawowal lidskau přirozenost, ale to, což
kn každé přirozenosti připadá, tak sebe obapoldo.
týkalo, že gediná mjsto měla osoba, osoba Syna
Božjho. 26. Wččný Syn Božj lidské přirozenj
ne morálnjm, nobrž prawým, wlastnjm &podstat
ným spogenjm ksobě přiwázal &přitáhl, &tudy
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ge zdokonalil, & obzwlňštnj mu wlastnosti udělil.
š. 35. \Vywýšenost Boží a wšecky giné wlastno—
sti božské co medle gsuu glněho, nežli Bůh sám?

Kdybychom se tedy domnjwali, že lidské přiroze
nj Kristowo účastenstwjm wšech wlastnostj Božjch
bylo obdařeno: zmizelaby přirozenost lidská, ai
onaby pak božskau přirozenoslj byla.“ 44.

Nebudiž mi zde kladen odpor, že člowěk, tě
lo & duši magjcj, prawau gest osobau, &že nápa

dně i Kristus, gakožto člowěk gednu , a gakožto
Bůh druhau osobu má do sebe. Neb slowo osoba

wdwogjm se smyslu užjwá, a tu, kdež se o wtčle
nj Syna Božjho mluwj, ginák se mározuměti, než—
li tu, kdež o trogici Božj řeč gest. Gedinzi bož
ská podstata tři rozdjlné osoby wsobě zawjrá, ale
w Ježjši Kristu dwogj rozdjlnzi podstata, božská &
lidská, gedinau činj osobu. Každý člowěk prawau

sice gest osobau, kdyby se snjm ale Bůh spogiti,
&tak 110ksobě přitzihnauti a božstwj swého účast—

na učiniti ráčil , gakož se to při Ježjši Krista na
cházelo: w ohledu na přediwné , zázračné spogenj

toto nemčlby che lidské osoby, nobrž božstwj by
wntím předčilo a wěwodilo, a protožby se wšjmprzi

wem osoba geho božskau gmenowati musela.

Ill.

Ačkoli pak wzneš'ené dog—ma,že Ježíš Kristus

gest Bůh a člowěk, w gedinau, božskau osobu ne

mzdjlnlě spogený, proti rozumu nikoli neboguge:
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nicméně nad rozum gest postaweno, to gest, niko.
li newyšlo zrozumu, sobě samému ostaweného, &.
niž prawost geho z rozumu se dokázali čili zginé
něgaké prawdy prowésti muže. Tento článek wj.
ry by nám dokonce byl neznámým, kdyby mim ho
Bůh na obzwláštnj , nadpřirozené cestě byl newy
g'ewil, &protož práwě se o něm muže, že gest
skrytá, nadpřirozemí prawda, že gest u přirownzi—
nj kginým prawdám, zpauhého rozumu wywziže.
ným a rozumu postihlým, welike' tagemstwj.

Kdo Ježíše Krista widčl a poslouchal, pozná
wal sice, že Oprawdiwým gestčlowčkem : nižádnaul
ale mčrau wěděti nemohl, že Bůh gest snjm &on
s Bohem w gedinč osobě. Rowně taki my nynj
cele gsme sice ugištčni , že w osobě geho božsth
s člowěčenstwjm bylo nerozdjlně sgednoceno : odkud

mim to ale ku wědomj přišlo ? Zdali tu prawdu mu
drc něgaký nalezl ? Zdali tu prawdu zginé nega
ké prawdy logickau záwřrkau wydobyti můžeme?
Zdali i neybystí-egšj mudrc za našich času, nelze-li

mu wážiti z pramenů božského zgewenj, hlubokým
přemýšlenjm na to přigjti může, že se Bůh sčlo—
wěkem zosobil, a že práwč Ježjš Kristus byl tau

osobou, wkteréž božstwj &člowččenstwj spolu by
lo sgednoceno.

Kteřjžkoli přjčinau tohoto článku “jry přjliš
mnoho mudrowali, to gest cele ho postjhnautichtě
li, Wpauhém rozumu kořeny geho hledagjce: w
rozličné bludy se zapletli, a nálezem cjrkewnjch

\: \, v \. ' o l '
snemů z poctu prawowerných krestanů wynJmam
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hýwali. Tak i za tohoto wť—kunašeho ti, genž k

náboženstwj křesíanskěmu toliko takowá učenj při
čjtag'j, kteráž se ibeze wšello swčdectwj Božjho
pauhým toliko rozumem upodstatniti (lagj, tjm sa—
mým i wtřlenj Syna Božjllo zapjragj, anebo pm
uj sice, že Ježjš Kristus gest Synem Božjm, ale
slowům těmto cízj „ smyslu erkwe katolické od

porný rozum (láwagj. Rationalistě naši učenj o
božstwj a člowččenstwj Kristowě tak (llaullo krau—

tj, tořj &natalmgj, až w něm nie giného nezůstáwá,
než \'ltwor wšetečné lllawy gegích. Tomu, že Kri

stus byl prawým člowěkem, (láwngj sice mjsto, že
ale Spolu také byl Synem Božjm, w tom smyslu,
gogž cjrkew katolická po wšecky časy držela &(lo

rlnes(lržj, za prawdu přigjti se Zpauzegj. Elam
lil-istu za paullěllo člowčka, ale takowčllo, kteréhož

Bull obzwlás'tni'- oswjtil & obdařil; za člowčlm ho

magls Bohem nadšeného, &Bohem wedenéllo kto

nm, by blabodřg'né pmwdy swřtu zwčstowal. Dle

smyslugegícll byl Kristus člowčkem, prorokům sta
réhozákona podobným, s tjm toliko rozdjlem, že pů
sobenjmllložjm plnost darů duchownjcll naň byla
wylíta.

Náboženstwj křeslanské prawdy (lwogjho Způ
sobu w sobě zdržuge. Gedny gsau té powahy, že

negen swčdectwjm Božjm, alebrž i důwody zroz
llmu prowésti se (lag-j, ku kterýmž u přjkladu
malulrost, dobrota & mocnost Božj, gakož i nesmr

ledans-t duše náležj. Druhé ale té gsau wlastno
SilaŽe getlno božským swčdectwjm stogj, &kdyby
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Bůh toliko tak řečených filosofických prawd zge—

witi byl ráčil, dokonce padagj. Ku prawdzimdru
hého způsobu zřj i ta, že w osobč Ježíše Krista
Bůh spogen byl sčlowčkem. Tau přjčinau učenj
toto nic do sebe nemá pauze filosofického, to gest.
žádné stránky na nčm se nenacházj , kteraužby sc
pauhý rozum do něho Wprawiti,plnč ge proniknauti, a
na giném základu, nežli gest slowo Božj, postawi.
ti mohl; gestič učcnj nepochopitedlmi, gest pra.
wý m —-tagemstwjm.

IV.

Tagemstwjm-li ale gest učenj wjry křesianskě,
že Ježíš Kristus byl Bůh a člowčk wgedinč osobí—:

na gewčt ležj, že ku prokázánj prawosti učenj to
ho nic giného neslaužj , než slowo čili swčdectwj,
Bohem wyne'senč.

Odkud wjme, že Kristus zosobeným bleohem
a člowčkem? Neomylnzi cjrkew pjsmy swatými,

spisy swých swatých Otců, snčmownjmi listy, kni
hami wčrohodných učitelů swých, weřegnýmisluž
bami Božjmi a žiwým wyznánjm swým učj, že Kri
stus gest Bůh a člowčk w gediné osobě. Proč ale
wčřjme, že cjrkew gest neomylna? A gak seibož
ským osobenstwim Ježjše Krista ugistiti může iten,
kdož na swčdectwj cjrkwe nepřestzíwá, anebo ani

ncwj, žeby cjrkew byla neomylnnu, a Bůh sám
každau spasitedlnau prawdu usty gegjmi oznamo
wal? Kristus, wtčlený Syn Božj, neomylnau ij'
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kew štjpil &zarazil: gak se ale ugistiti můžeme,

že Kristus oprawdu byl \vtťrleným Synem Božjm?
Že sčlowěkem Bůh byl osobně sgednocen, &že
tento Bůh &člowěk byl Ježjš Kristus, to nám ne

widitedlný Bůh sám zřegmými znamenjmi gest ukzí

zal, & sice gak wýbornostj učenj toho & blahodčg
nau mocj wšeho wesměs učenj Kristowa, tak i mno

hotwárnými diwy & zázraky, gež skrze něho u we
likém počtu gest působil.

Ježjš Kristus, w třidcátém roce wřku swóho,
gakožto učitel náboženstij weřegně wystaupiw,
w'seučenj swoge na tomto stawčl základu: „Slo

wo tělem učiněno gest , & přebýualo mezi námi, &

widřli gsme sláwu gebo, sláwu gakožto gednorm
zenčhood Otce, plného milosti & pravdy.“ (Jan
1, H.) „Častokráte &rozličnými způsoby mluij—
walněkdy Bůh otcům skrze proroky, w těchto pak
poslednjch dnech mluwil nám skrze Syna swóho,
kterýžto gsa blesk sláwy & obraz osoby gebo, zdr—

žuge wšecko slowem mocnosti swé“ (Žid. 1, 1——
3.) „Kristus gest obraz Boha nmviditedlného, pr
worozený wšeho stwořenj, hlawa těla cjrkwe. Za—
ljbilo se Otci, aby \vnčm wšecka plnost přebýua.
la. Tagemstw', skryté od wěků & národů, nynj
deweno gest swatým, gimžto Bůh ráčil známo
učiniti,gnkéby bylo bohatstu slawného tagemstwj
toho, genž gest Kristus.“ (Kolos. 1, 15—28.) Při
každé naskytlé přjčině Ježjš Kristus o sobě lidem
swčlle a zřetedlně zwěstowal, že nenj toliko člo—

wčkem, alebrž i Synem Božjm. „Kdo widj mne,
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widj Otce. Slowa, kteráž gá mluwjm waim, saim

od sebe nemluwjm, ale Otec we mně přebýwagjcj
činj skutky; wěřtež mi , že gzi gsem w Otci &0
tec že gest we mně.“ (Jan lži-.) An neywyšsj kněz
před umučenjm geho 'i'ekl: „Zakljnám tě skrze
Boha žiwého, abys nám powědčl, gsi-li ty Kristus,

Syn Božj, dj mu Ježjš: Gsem, gakž gsi řekl, &
prawjm wa'm, že od toho času uzřjte syna člowě
ka, sedjcjho na prawici moci Božj , a přicluizegj
cjho na oblacjch nebeských“ (Mat. 26, 63. Gil.)
Clowěku, gegž zázračným během slepoty zbawil,

potkawho,řekl: „\'Vřřjš-li'ty w Syna Božjho? Když
pak ten odpowěděl, řka: I kdož to gest, Pane, &
bych wěřil w něho? řekli. mu Ježjš': „Ten to gest,
kteréhož uzřely oči twě, &kterýž mluwj stebau.“
(Jan 9. 35- 37.) Petrowo slawné wyznánj: „Ty
gsi Kristus, Syn Boha žiwěhoy' slawně gest po
twrdil, a blahoslawena ho proto nazwal, doložiw,
žeby ku wjře této ne obyčegným během, nobrž
zwlaištnjm Božjm zgewenjm byl přišel. (Mat. 16,
16.)

(šak to ale Bůh lidem na wědomj podal, že
Ježjš Kristus snjm w gednotu osoby gest spogen?
Kdyby učenj Ježjšowo, že gest synem člowěka &
Synem Božjm, bylo učenj, rozumu odporně, apí'j
činau blahosti &ctnosti lidské i wneymenšjm "sko
dliwé: nikoli bychom wěřiti nemohli, že učenj ono
pošlo od Boha, a že ge Bůh sám potwrzuge. Zda
liž ale učenj ono sněgakau ginau prawdau se ne
srowníwá? Nebylo li možná, by Bůh sčlowěkem
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osoběse sgednotil? A zdaliž ono učenj o božstwj
& člowěčenstwj Kristowě nenj učenj krásné, utěše
ně, přežádaucj srdci lidskému? Mohl—liBůh wět

s_jhodobrodinj nad to lidem pl'okzizati, že sám člowě

čensth na sebe přigal? Giž proto tedy každý wč
i'iti mohl, že Ježjš, prawč se býti i člowčkelniSy
nem lšožjm, swutau prawdu osobě samém ohlašuge.

Aby \však Bůh každého cele & plně ugistil,
že se w skutku w Ježjši Kristu sčlowěkem osobně

sgednotil: opatřila to božská prozřetedlnost geho,
že se wšecko, což starobylj proroci o přjštjm Messia—
šowi čili božském oblažiteli národu lidského pozna—

menali, na Ježjsi Kristu naplnilo. Řjzenjm Božjm
\reskeren žiwot Ježjše Krista té gest wlastnosti &wý
tečnosti, že nám nikoli možná nenj, o prawdě toho,
co Ježjš o swé wlastnj osobě gest zwěstowal, po
chybowati. Prawil se býti Synem Božjm, aBůh
ho w skutku gakožto Syna swého nesčjslnými zna
menjmi oslawil. Bůh to způsobil, že matka Ježj
Se Krista byla čistou pannau; že ledwa narozené
ho nebeštj duchowé radostnými chwalozpěwy sla
wili; že hučzda několik mudrců zwýehodnjchwla
stj klůžku geho přiwedla; že Simeon a swatzíwdo
wa budaucj welikost geho ohlašowali ; že krutý
llerodes !(zahubenj geho darmo neywětšjho násin
gest užjwal; že giž we dwanzictém roce wčku swé

ho dal na gewo rozum, gehož se šediwj učitelowé
děsili; že Jan křtitel na nčg, gakožto božského pá
na a krále, ukazowal; že se nad njm otewi'elo ne—

be, a slyIszínb_ylhlas: To gest syn můg milý, w
Casopis pro katol. duchow. V". 4. i!
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nčmž mi se zaljbilo. Bůh to způsobil, že Ježjš

Kristus prostbyl každého i neymenšjho poklěsku a wa

dy neymenšj, že se neywyššj lidská ctnost wžiwotu
geho stkwi'rla, že předoznzímil wčci, kteréž se pak w
skutku přihodily, že mocj :: ijbeznostj řečj swých
wšecky ginó. učitele přewýšil. Bůh to způsobil,že
Ježj's i pouhým chtřnjm neytčžšj nemoci uzdrawo
wal, mrtwé ki-jsil, pěti chleby mnoho tist wyhla
dowčiých lidj nasytil, wodu proměnil wpřewýbor
né \vjno, po moři gako po zemi kráčel , a když se
zbaui-ilo, slowem swým ge upokogil. Bůh to způ.
sobil, že Ježjš Kristus byw usmrcen, dle swé před
powčdi třetj den woslaweněm třle zhrohu wykro
čil, & posléz s íjmž tělem na nebesa wstaupil.

Proč ale Bůh ty &takowé diwuplnč \včci způsobil

přjčinau toho , kterýž se člowřkem & Synem Bo
žjm býti oznamowal? Zdaiiby ge byl způsobil,
kdyby byl chtjti neráčil,bychom Kristam'e
li za wtčleného Syna geho? Co nám Bůh swatým
žiwotem &učenjm, gakož i nesčjslnými zázraky Je
žjše Krista chtěl powědjti , nechtěl-li mím řjci, že
gest nprawdu čiovůluem :! Bohem?

Že tedy Ježjš Kristus byl člowiikem & spolu i
Bohem, to nám Bůh sám welmi zřetedlně gest 0

známíl. Pončwadž ale usta Božj neomylnau hlá
sagj prawdu: protož wjra naše, že Ježjš Kristus
\vtčleným gest Bohem, nikoli nenj negista, no
hrž na pou-'nčm, nepřewratném stogj základu, adr
žeti se gj můžeme s wčtšjm bezpečenstwjm, nežli
giných prawd,rozumenskými důwody stogjcjch.
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Wizme gíž také, gakbychom té gistě, bezPe
(:ně, Bohem ztwrzené prawdy, že wJežj'si Kristu
Buh saím gnkožto Oprawdmvý člow'ck s námi zde

obcowal, užjwati m'cli, galcby nás lepšjmi & blaže—

ni'gsjmi lidmi činila, & gaké powinnosti k Jež'ši
Kristu zprawdy této wyplýumgj.

1. Učenj wjryowtřlenj se Syna Božjho nás před
n\- s Bohem lépe seznamuge, a pmmřgfejm swazkem

wjry, cti a lásky snjm \vjže.
\\"šelikými skutky Buh swau wšemohaucnost

d:le na gewo, a kskutkům ťemto náležj i ten, že
beze wšeho ztenčenj božstwj swého člowěčenstwjm

se přiodčl. Ukázalč wťélenjm se, že mu i toney—
\wznešenřgšj gest možné, což sobe srdce lidské
žádali může. Ukázal, že může negen mysl lidskau
oswčcouati, a mocně působiti w srdci lidském,
alebrž že i člowč—kadle těla i duše gello neytužšjm

swazkem k sobě přitúlmauti, &w gediné osobenstwj
snjm Spogiti se může. Wtčlenj se Božj gest skutek,
kterýž gednau toliko se stal, 11žádného sobě ro

wnéllo nemá: tjm samým ale slaužj za zřegmý dů
wod, že nic dokonce pomyšleno býti nemůže , což—
by mocnost božskau přesáhalo.

A zdali Bůh wtělenjm swým neukázal, že gest
iBohem swrchowaně maudrým? Chtěge tomu,
by pokolenj lidské postupowalo' wmaudrosti, wdo—
brotě a w blahu, w každém národu některé lidí

wzbuzowal , kteřjžby byli učiteli, wůdci & pěstou.
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ny ostatnjch. Obzwláštně w židowském národu pro
roky wzbuzowal, &k zachowánj prawdy &spanileg—

maudrosti gich za nástrOge swé užjwal. Neby
lo—liale weleprospčšuo neb dokonce potřebno, by k

oschenj, poswčcenj &oblaženj celého národu lid
ského powstal geden, kterýžby wšecky mudrce &
wšecky proroky daleko přewýšil, pi—jkladneydoko

nalegšj lidské ctnosti we smyslu & gednaínj swém
wystawil, &ústaw zřjdil, kterjmžby po wšecky ča

sy pokolenj lidské wzdřláwáno & na wyšsj & wyš'sj

stupen dokonalosti pozdwihowáno býti mohlo'.Z A
gak Bůh konce toho dosáhl? Neposlaltč klidem w
ušlechtilé postawč lidské něgakého obywatele nebe,
aniž přestal na tom, že některým lidem zwláštnj
weliké dary & milosti udělowal, nobrž sám se wtě.

lil, sám gakožto prawý člowčk slidmi mluwil, s
lidmi obcowal. ijto gediným sice ale přeweli
kým skutkem poklady wšj moudrosti lidem otewřel,
cestu ctnosti, kteréž člowěku lze dosjci, na wlas
wyměřil, neomylnau cjrkew zarazil, &wšecko do
konce, což se ku prospěchu lidj gen pomysliti mů
že, zi—jdil&ustanowil. Během tjmto ale ukázal,

že gest Bůh neobsáhlého rozumu, že gest Bůh ne
smjrné maudrosti.

Posjlal Bůh lidem proroky, učitele &mudrce,
& giž tjm se oswědčil býti Bohem člowěkolibým,

Bohem laskawým & dobrým. Prokázalt gim ale

také dobrodinj, gehož se nikdý nadjti nemohli, &
kteréž i neysmělegšj žádost, wzniklau kdy w srdci
člowčka, znamenitě přewyšuge. Neposlal knim
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nčgakého angela, nobrž sám lidské gich přirozenj
wzal na sebe, &spolučlowěkem, saubrairem našjm se
učinil. Beze wšj hodnosti zazásluhy naš—jBuh se

wtčlil; wtělil se gedinč proto, aby nás padlých
pozdwihl, aby nás ošlechtil & na neyweyš zdo

konalil, aby giž na zemi nebeské králowstwj usta
wil &zarazil. C0 medle .Bůh tjmto přeutčšenýln
:: přežzidaucjm wtělenjm se w neypěkniěgšjm swě
lle ukázal? Ne-li nesmjmau dobrotiwost & lásku
swan? „Tak Bůh milowal swčt, že Syna swého
gednorozeněho dal, aby každý, kdož wřřj w něho,
nezahynul, ale měl žiwot wěčnýf“ (Jan 3, 16.)

Kdykoli powažugeme, co to znamená: Bůh
se wtčlil, Bůh w těle nasem snámi lidmi zde obý

wal,——pohnauti se inqu mysl naše, & probudili se,

by i wneyhlubšjmaw neytwrdšjm spanj byla pohřj—
žena. Negsi člowěkem, pokud neporozumjwáš té
wznesené prawdč, že i Bůh ráčil býti člowčkem;
negsi člowčkem, nezagjmá—li to celau duši twau,
že i Bůh w Ježjši Kristu to samé tělo a tu samau
duši, kterauž máš ty, gednau zde nosil. Bůh Syn
se přioděl tělem ne ang-ela, ne sic gakého tworu,
noln-žtělem člowěka; Bůh, krom neduhů &wad

našich, takowým byl člowěkem, gakož gest ikaž
ilý znás: klaiime se mu w hluboké pokoře gakož—

to wšemohaucjmu &wšemaudrému , & měgme k ně

mu synowskau lásku , wděčnost & důwěru gakožto

kneydubrotiwěgšjmu Otci swému.
?. Článek wjry o wťélenj seBožjm nás za druhé

znáti učj lidskau důstognost naši, &k ostřjhánj ně
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kterých powinnostj k sobě samým a k giným lidem
mocně nás wzbuzuge.

Člowbk gest králem na zemi; člowěk má roz—
umnau duši , kteráž obraz samého Boha na sobě má

wytisknutý; člowčk gest málo nižšjm angelů, a
užjwáJi propůgčených sobě milostj & darů, přeu
šlechtilým, předustogným gest tworem. Ale wšak
přistwořenau hodnost a welebnost naši Bůh inad

přirozeným způsobem powýsil &rozmnožil tjm, že
wJežj'si Kristu to samé přirozenj lidské wzal na se
be. Slawnčgi nás lidi nebe a země pán nikoli po
ctiti nemohl, gako tjm, že až knám se sklonil, a
neměl to za snjženj wí—čnéhobožstwj swého, býti
člowčkem, býti gednjm z nás obywatelů země. W
Ježjši Kristu , w Bohu a w člowčku, lidské přiro

zenj naše neywyššj šlechetnosti dosáhlo, & wyne

seno gest na stupeňhodnosti &sláwy, kteréž se krá
lowská :: žádná dokonce giná hodnost a sláwa wyro—

wnati nemůže. Gak wzácná, gak drahá &wele
bnzi gest přirozenost lidská, a gakau cenu má uBo

ha, an on sám, wšewládný pán swěta, gj se při
odčl! Bez počtu dokonalegšjch, nadlidských tworů
we wyššjch swčta djlech obýwá: nicméně č'lowěk
nikoli tak njzko nestogj, nikoli tak wzdálen nenj
od Boha, by se opowzižiti nesměl, synowskau swo
bodnostj & důwěrau k němu hleděti. Nebo Bůh

sám to lidské přirOZenj wzal na sebe, a sčlowčkem

se swázal w gednotu osoby.
Kdoby se ztoho neradowal, že Bůh sám ga

kožto oprawdowý člowěk na zemi se ukázal? KdO'
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by se Opowážiti směl, potupně smey'sleti o přiro
zenj, kteréž ne s angelským, nobrž sbožskýni při
rozenjm bylo spogeno? Nenj li každý člowčk t_jm,

že Ježjš Kristus, prawý čiowčk, prawým gest i
Bohem, bratrem Ježjše Krista, &nápadně i (ijtčtem
Božjm w plném smyslu slowa. toho? Nestyď se bý
ti člowčkem; nebot i wěčný Syn wěčného Otce

člowčkem gest učiněn. Nepotupug těla swého, &

nerod' zaiwidčti čistěgšjm duchům w hořegšjm swé
tě, že prosti gsau hmotného těla twého; nebo sám
iiuh přimlěný týmž tělemiidským na zemi obýwal.
To přerozkosné pomyslenj, že Bůh sám byl w Kri—

stučlowčkem, powzbuď tebe, bys tu milost na wysosti
sobě: waižil & mocně sebe odtrhug od wšeho, čjmž

bys čiověčenstwj swého znectiti &poškwrniti mohl.
„Poznaiwey, ó křestane, důstognost swau, &poně.

mulž gsi učiněn božského přirozenj účastným, ne—

rod' se přewrhlým obcowánjm ku předešlé spro
stoti':u wšednosti nawmceti. Pomni, hlawy,
(*jhotěla gsi audem.“ (S. Leo Sermo de Nativi—
late Domini).

Pončwadž Bůh učiněn gest čiowěkem, &tudy
pi-irozenj lidské wůbec wysoko poctil: protož kaž
lÍý bez rozdjiu člowčk, gakožto člowčk, má hod—

nost swau , a nikoli potupowán býti nemá. „Slyš
tež to, lidé, Syn Božj učiněn gest člowěkem, ana
učte se ztoho , gak wysoko Bůh sám lidi ctj, &
protož žádného člowěka w lehkosti nemřgte. Iten,

kterýž hluboko pod wziini stogi, kteréhož statkem,
urozenjm , stawem & uměnjm daleko předejte, i
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sprostý, chudý &Opuštěný gest člowčkem: ale i

geho přirozenj Syn Božj wzal na sebe, a protož
důstognosti této i také w něm uzneyte. Slyšte to
wy welicj a powýšen'j mezi lidmi, Syn Božj uči
něn gest člowčkem, ne ale toliko pro wás, nobrži
pro giné lidi, pro neynižšjho tak gako pro ney
\vyššjho; slyšte to, &šetřte i Sprostých lidj. Slyš

te to i wy, chudj & maličcj mezi lidmi, slyšte to,
Syn Božj učiněn byl takowým člowěkem, gacjž
gste wy , a tolikéž wnjzkosti &w chudobě se na

rodil, gakož i po weškeren žiwot swůg těžkosti &
práce podniků.“ (Henke).

3. thělenj se Boha Syna nám zřetedlně ukazuge,
gaká a gak weliká (lobrodinj lidské pokolenj gest
přigalo.

ije—li, že Bůh gakožto prawý člowčk sml
mi lidmi zde na zemi obcowal: lehko každý po
znáwá, gak se Bůh cele & úplně pokolenj lidské
mu zgewiti mohl. Mluwiltě Bůh sice i také usty
proroků: zdaliž ale každý prorok weškeren poklad
wyššj maudrostí i lidem otwjrnl? Nebyl-li každý
prorok gedno ku zwřstowánj zula'štnjch některých
prawd wyššjm swětlem oschen ? Každý prorok ku
prokázánj toho, že Wskutku gest wyslancem Božjm

a wůli Božj zuěstuge, diwy twořiti musel: zdali
se ale (liwowé geho na wšecky řeči geho wztaho
wall? Mohl-li každý súplnau gistotau poznati,zda.
liby wšecko napořád, což který prorok mluwj, za
božskau prawdu gmjno býti mělo? Toliko Ježjš
Kristus wšecky spasitedlné prawdy lidem zwěsto
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wati mohl, &na božskou prawdu toho, cožkoli wy—
chzizelo zust geho, každý bezpečně spoléhnauti
mohl. Neb on byl Bůh &člowčk w gediné osobě;
lidský rozum geho proniknut byl swětlem božské

ho wědomj, gebo pak lidská wůle s neyswětčgšj
\vůlj Božj naprosto byla sgednocena; Bůh sám mlu
wii usty geho. Potřebj-li gest, abychom při kaž
dém zwlzištnjm učenj, kteréž wyšlo zust Ježjše
Krista, zwláštnjch také důwodů prawosti geho hle
dali ? Gisto—li gest, že byl wtčleným Synem
Božjm: tedy ne to neb ono, nobrž wšecko bez
rozdjlu, cožkoli předkládal, gest gistá, neomylně,
swatzi prawda.

Slyšj-li člowčk, an Bůh sám \vgednom zlidj
na zemi widitedlně se zgewil, &lidským obyčegem
snimi obýwal, snimi mluwil, & přeutě'senau wjru
gim zwčstowal: předně se tomu sice díwj, ale tu
djž skaumá, wskutku-liby Bůh člowěčenstwj wzal
na sebe, & ugistil-li se tjm, tedy wše, cožkoli s člo—

wiikem sgednocený Bůh učil, přepilně se znáti učj,
za swatoswatau prawdu to přigjmá, &bogj se, praw—

dám, od wtiileněho Boha hlásaným, na odpor ge

dnati. Draho-li mim gest to, což který rozumný,
nmudrý, učený &wčrohodný člowčk prawdau býti
gistj: nad to, což učil Bůh člowěkem zosobenýa

nic nám dražšj, nic wzácnřgšj, nic wy'sšj & před—

niígsj býti nemůže. Z toho, že Ježjš Kristus, pů—

wodce náboženstwj našeho , nebyl pauhým člowě
kem, nobrž i Bohem, přirozenou záwěrkau pochá

zji že nábožensth naše gest to neydokonalegšj, že
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se nikdý porušiti &zanečistiti nedalo, že nikdý žá—

dné oprawy nepotřebowalo, že nikdý nezahyne, ;.
geduau samogediné panowati bude na okrsku země,

Kdo chce býti člowěkem, na wysosti dobrým
&dokonalým, dychtiwě se ohljžj po tom, kterýž
prawau ctnost negen úplně znal, nobrž neyčistšjm
&neysličněgšjm úmyslem i prowozowal. Kdo mím
ale přjklad neywyššj lidské ctnosti wystawiti byl w
stawu? Toliko ten, kterýž měl negen neyušlech
tilegšj wůli, negen neylepšj úmysl, nobrž i my—
lepšj wšeho dobrého wědomost, Ježjš Kristus, wtě.
lený Syn Božj. W Ježjši Kristu nám Bůh zřete
dlným přjkladem ukázal, w čemíby stála wůle ge
ho, &gakby nám gi plniti náleželo. Potřebowalo
pokolenj lidské takowého přjkladu mrawné dobro
ty, na něgžby se každýbeZPečně spolehnuuti mohl,
tento ale přjklad nám žádný wystawiti nemohl w
žiwotu swém, leč gedno člowěk, sBohem samým
w gednu osobu spogený.

Bůh ale tjm, že se w Ježjši Kristu osobně s
člowěkem sgednotil, negen woškeren poklad mau—
drosti žiwota nám podal, &přjklad neydokonaleg

lidské ctnosti nám wystawil ku wzdělzínj &obla
ženj našemu, nobrž iginým geště & obzwláštnjm
způsobem časné iwěčné blaho naše opatřil. Nad
bjdný staw hřjšnjka se žádné wětšj neštěstj pomy
sliti nedá, &protož každému, kohož tr:in těžké
hřjchů břjmě, & kterýž se hrozj překročiti odsud na
onen swět, wšecko záležj na tom, aby se očistil od

neprawostj swých, & zase w mjr “ešel s Bohem
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swým. Kde ale utrápená srdce kagjcjho hřjšnjka
přežádaucj útěchy & pomoci nacházj? U Ježjše
Krista, u toho, sgehožto člowěčenstwjm božstwj
se nerozdjlně spogilo. Toliko on wěděti mohl,

gakby hřjšnjk, naprawuge-li žiwot swůg , ztracené
milosti Božj opět nagjti mohl, toliko on wěděl,při
gaké oběti by swrchowanzí byla zásluha, & pro ga
ký skutek poslušnosti milosrdný Bůh lidem hřjchy
a wěčné tresty odpauštěti u wěčné radě swé ustano—

wil. Znaltě tu neywyššj zásluhu, & w skutku gj
soběwyzjskal ; znal obět, ke shlazenj hřjchů lidských
dostatečnau, &sámt přinesl obět tuto; znal poslu
isenstwj, kterýmžby sprawedlnost Božj pohnauti se
dala, kagjcjch hřjšnjků opět na milost přigjmati,
&oprawdu toto poslušenstwj na křjži dokázal.

We wtčlenčm Synu Božjm pokolenj lidské
dostalo též pána a krále swého & spolu i budaucj
ho saudce swéllo. Wšickni pod nebem lidé, wšickni
národowé k gednomu & témuž konci směřowati, &

protož gednomyslně &w neywětšj možné sworno
sli spolu žiwi býti, a w podstatných stránkách tě—
miž zákony zprawowati se magj. Možná-li ale, by
pauhý člo“ čk králem welikomooně ne nad gednjm
toliko národem, nobrž nad celým pokolenjm lid
ským panowalíJ Zdaliby se pauhému člowěku, byl;
třebas neywýtečněgšjch měl darů těla a duše, wši
ckni lidé dobrowolně podrobowali, a zprawowati se
mu dáwali ? Možná-li, by pauhý člowěk che po
raučel, nežli se mocj wynutiti dá? Možná-li, by pau

llý člowěk i u wnitřnosti giných panowal & řjdil,
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i myšlenj, i wůli, i předsewzetj, i tegné skutky ge
gich? Mnoho na zemi býti může wyššjch & nižšjch
pánů &wrchnostj: nenj-li ale přewelice toho po.
třebj, aby iwšickni páni, knjžata &králowé gedno—

mu &témuž pánu nad sebau byli podrobeni, & moci

swé neginák užjwali, leč gedno dle wůle gebo?
A kdo medle tjmto pánem pánů a králem králů
ne na gistý toliko čas, nobrž bez přestánj býti
může? K tomuto neywyššjmu, nad každým krzi
lowstwjm tohoto swčta se wznzíšegjcjmu důstogen
stwj &wladarstwj se nehodj paullý člowčk , nobrž
gen člowěk, s Bohem osobně sgednocený, —- Ježjš
Kristus. Aby ale wšickni napořád lidé, njzcj &po

Wýšenj , Ježjsi Kristu gakožto zákonodárci, pánu &
wěčnému králi swému ochotně podrobeni byli : by—

loř gim i obecného saudce potřebj , kterýžhy
gednau skaumal, gak učenj, přjkladů, welenj &řzi
dů Kristowých zde užjwali , a na gaký stupeň do—
konalosti w králmxstwj gebo sebe &giné wznesli.
Kdo ale tjm saudcem každého zwlá'stě &wšech wů

bec lidj býti může ? Pauhý člowčk by se nikoliwěk
opowzižiti nemohl & nesměl, národy země wolati

před saudnau stolici swau; toliko wtělený Bůh, to
liko Ježjš Kristus, ode wšech lidj počet žiwota ge
gich žádati může.

Máloby mim ale platno bylo, že Ježjš Kristus
gakožto božský učitel, přjklad wšj ctnosti :) dobro
ty, wykupitel, král a pán pokolenj lidského na
tento swět gest přišel, kdybychom newěděli, co
gest učil , gak byl žiw, gakých prostředků k smj
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řenj se s Bohem, a k dosaženj milosti Božj gest
ustanowil, & coby Welel , abychom činili. Gakým
prostředkem to wšecko zwěděti nám lze, an od to

ho času, co Kristus byl zde na zemi, giž osmnácte

set let uplynulo ? K gisté wědomosti této nás ge—
diný neomylný člowčk, buď kdo buď, tak wésti ne—

muže , gako i mrtwá, wýkladu potřebugjcj kniha,
by sama o sobě i neywýborněgsj byla. Pauhý,
sám sobě ostawený rozum tjm méně nám oznamo

wali může, co Kristus učil, welel, činil, zřjdil &
ustanowil. Toliko cjrkew, darem neomylnosti na
daná, dotčené známosti nám poskytowati může.
Kdo ale zde takowau cjrkew štjpiti mohl, kterážby
uoenj a řády, před wěky zwěstowané, w čistotě
gegich & plnosti oslřjhalaiJ Kdo byl wstawú, za
raziti cjrkew, s tim gistým zasljbenjm, že gj moci
pekelné nepřemohau, že nikdý w náboženských wě
cech nezblaudj, že gi Bůh sám ke známosti každé
Spasitedlné prawdy powede? Neomylnnu ejrkew,
kterážby po wšecky časy bezpečnau byla učitelky
nj :: matkau národů země, ne pauhý člowěk , gak
koliwěkmaudrý & swntý, nobrž wtělený gedno Bůh,
gedno Ježjš Kristus, zaraziti mohl.

4. Ježjš Kristus byl Bůh &člowěk wgedué oso
břt gaké powinnosti z prawdy této k němu nám
WJ'Plýwagj ?

Že byl Ježjš na swčtč, že pohanstwo & mo
dloslužbu porazil , že zwčstowal spasitedlné praw

(ly, že se maudrostj & swatostj žiwota nad wšecky
mudrce a šlechetné lidi wznášel, to hlásá historie
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s úplnau gistotau, tomu i tak řečenj racionalisté
mjsto dáwagj , &protož Ježjši wzdáwagj wětšj po
ctu, nežli wšem giným mudrcům & dobrodincům
pokolenj lidského. Na tomč ale my, swětlem wjr)
oschenj, nikoli přestati nesmjme. Wědauce, že Je

Kristus nebyl toliko takowým člowěkem, ga.
kýžl: gest i každý z nás, nobrž že božstwj &člowě—
čenstwj osobně W něm bylo swázaino, nemámeho

toliko ctjti, nobrž klančti se gemu máme gakožto
Bohu. „Má-li se čest, někomu wzdáwaná, srownzi

wati s geho osobau, poněwndž k nj náleži, &na ni
se wztahuge: zřegmot gest, že se Kristu Pánu,
necht se powažuge gakožto Bůh anebo gakožto
člowěk, swrchowaná čest, kteráž se klaněnj čili la—

tria gmenuge, prokazowati má, a to sice pro oso
bu, kterážto božská gest, nechš na lidské neb bož
ské přirozenj gebo peti-jina.“ (Caroli Bossii Insti
tutiones Theologiae. Romae 1759. Tom. Il. pag. 91)
Tau přjčinau se i předůstogné swátosti oltářnj, w
kteréžto Ježjš Kristus s božstwjm & s člowččen.

stwjm swým bytně & podstatně gest přjtomen, w
hluboké pokoře sklání—timáme, gakož pak každý,
wj-li gen, koho má w zastřenj & přirozeném Wla

stenstuj chleba & wjna před sebau, pln gest swa
tého ohně, a nikoli se nedomnjwá, žeby geho po
bužnost k přewelebné Swátosti těla &krwe Pánů

přjlišna býti mohla.
A kdoby Ježjše Krista, znage božské i lidské

přirozenj geho, srdečně milowati se zpěčowal? Ge'
stit owšem wěčným Synem wččného Otce, ale gest
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také oprawdowým člowčkem, & lidských i radostj
i třžkostj citedlným. Bohem gest Ježjš Kristus,
ale spolu také i člowčkem , a nápadně přjbuzným,

pí-jtelem , bratrem na—jm. Bohem gest Ježjš Kri—
stus, ale Spolu i člowěkem, & sice takowým, které

hož dobrota, láska &přjzeň k lidem nižádným ga
zykem wyslowíti se nemůže. Bohem gest, ale wtě
]eným, a wtřlený tento Bůh, ku časněmu a wě

čnómu blahu našemu wšecko, což i neysmělegšj
srdce žzidati může, opatřil & ustanowil. Kdožby s
radostj na nřg newzpomjnal, kdožby k němu wplné
mjře wděčným býti nechtěl?

Kristusgest Bůh a člowčk,ale ne dwogj,
nobrž gedna toliko osoba, a w ohledu tomto gest
božský učitel, zákonodárce, prin a král náš. Ne
mai-limu tedy každý pokorně býti oddaným? Ne
lnzi-li každý s neywětšjm ochotenstwjm plniti roz
kazy geho? Nemá—likaždý z nás honositi se tjm, že
mu gest možná, služebnjkem býti Ježjše Krista?
Nenj-li nám w plnčnj přemaudré wůle předobroti—

wěho pána a krále toho neysladšj kochánj při—
strogeno ?

Obzwláštnč také gsme powinni , gednrínj wt'é—
leněho Boha , Ježjše Krista, bedliwě skaumati,
a bráti ge za hlawnj a neywýtečněgšj přjklad
wlastnjho gedna'nj swého. I w neyspanilegšj žá
dosti člowčka, i w žádosti, býti neauhonným a
swatým, nebezpečné osjdlo se tagj, poněwadž sna—

dno po ctnosti taužiti můžeme, kteráž lidské mo..
Ci přesahá, anebo swlastnostj přirozenj našeho
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se nesrownáwá. těgme zřen'j na wsecky přjklady
ctnosti, obzwláštně ale žiwot wtěleného Boha měg.
me za weliké zrcadlo wlastnjho žiwoia swého.

Přečetse swatá ewangelia, Opět ge čjsti začněme, a
widauce Ježjše Krista, an w té neb oné přjležitosti
gedná, bedliwě skaumeyme, gak se w nj zachowal,
& proč praiwč to od ewangelistú poznamenané ge
dnánj geho nikoliwěk ctnčgšj &lepšj býti nemohlo.
Pečliwt- srownáweyme wlastnj smeyšlenj &gednánj
swé se smey'slenjm & s gednaínjm wt'eleněho Boha,

&gedno potud se měgme za dokonalé, 'sleclletné
lidi, pokud gsme lidé, w myslenjch, citech , žádo
stech, předseuzetjch & skutcjch swých podobní—
Ješjsi Kristu.

ll.

KHR/už :pra'wa stranu rozbrogů 0 kul-ich, neb
() u:.jwá-n'j wcčc-i'e Páně pod oóogj ;působau

w Čechách.
Od

Jana Nep. Zimmermanna.

(Dokončean

Gakož pak ale Čechům pod obogj mnozj utrhali,
že oni swé wlastnj konfessj nemagj, nobrž k cizin

cům \v přjčině náboženstwj se utjkagjce, na Augš—

purské konfessj spasenj zakládagj: zwolili sobě
některé osoby, kteréž konfessj českau sepsati na
se pi'igaly. Při tomto spisomínj bylo wolno kaž
dému se přimlauwati, cožby za dobré wid'cl. Zw
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ho pak pošlo díwné pjsma swatěho otwjránj. To
muse zdál býti smysl Lutherůw, onomu Kale
nůw; ten se přimlauwal k Melanthonowi, onen k

Ilusowi. Neytwrdšj pak nesnáze byly o s]owjč.
ka „w spůsobč, pod Spůsobem, s spůsobau,“ ga
kožto lidu obecnému nepochopná & newyrozumi
tedlnzí. Proti tomu hned howořen0: Ai; lid o—

hecnj gest pilněgšj čtenj ! K tomu se i hned třetj
ozwnl, že gest pilněgsj korbele a šenkýřky, & udě
lul z toho smjch. Když wšecko sepsáno bylo, šlo
se do kolege weliké Karla čtwrtého , kdež to wy

zmínj wjry wůbec přečteno bylo. Po přečtenj bylo
tzízáno, gak se gim to sepszínj l_jbj, & magj-li co

oprawiti? 'I' u opět nowé rozdwogenj se zdwihalo
mezi těmi , genž se bratřj nazýwali, & oněmi pod
obogj. A tak getlnáno, ale nic ugednáno, než zgitře
nj gedněch proti druhým bylo. Na to byla hodí
na uložena, aby se druhý den do radnjho domu
menšjho města Pražského sešli. Tu páni wolenci
barwu tomu dáwagjce howořili: žeby G. M. krá
lowsképřjgemné nebylo, kdyby mezi nimi gakau
dwogitost spatřiti ráčil. Mezi tjm pan Pernšteyn,
nemoha těch (laremných řečj poslauchati, promlu
wil: „Diwné gest mi to, páni milj! na čemž se tak
ráčjte zastawowati, žeby to G. M. králowské za—

stjžné býti mělo, gá toho gistě nemysljm, aniž při
sobě tomu mjsta dáti mohu.“ Když pak na to kon
fessjČeská na obecném sněmu čtena byla, pan Sla
wata s hněwem k tomu se ohlásil , rozkázaw pj

sairipřestali čjsti, & na to se dotazowal, kdo to
Casopis pro katol. tluchow. VU. 4. 3
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přidal? kde se to wzalolJ že na giněm swolenj se
stalo. Potom i hned z bratřj nemalý hluk slyšán.
Pan sudj učiniw spokogenj,chtělslowo promluwiti,
ale oni shlukše se, odpowěd' dali, že nerozumj. Za

hanbeni pod obogj přede wšjm sněmem bywše, hrnuli
se k G. M. králowské a gemu wyznánj swé wjry,
z Augšpurské konfessj u Filipa lVIelanthona wyňa.
té, podali. *) Proti tomuto wyzníinj wjry zasadili

se netoliko oni pod gednau, ale také pod obogj ka—
toličtj, &k G. M. krallowské se domlauwali, doka

zugjce, že někteřj artikulowé nenáležitjmi do rady
gsau utwrzeni. Po mnohém pak už \včci lidj k to—
mu naprosto neschopných &nepowolaných rozwa
žowánj, hádánj, přemjlxinj, stawowč pod obogj od
G. M. králowskč nasledugjcj odpowěd' austnč ob—
drželi: Kdyby mezi osobau G. M. králowské sa
mau toliko & stawy činiti bylo, což se toho dotýče,

žeby welmi snadno se stawy se srownati ráčil; ale
pončwadž netoliko katoljci , ale i konsistornj psanj
(kališnjků katolických) stjžnosti swé, proti konfessj
gegich podali, na sebe toliko zřjzenj zemskéa
smlauwy předešlé ze strany pod gednau wztahugj
ce; kdyby se G. M. králowská w to wše dáti, a

tyíwěci sauditi měl, že za dwa neb za tři měsjce
sotwa by to k wyřjzenj přislo; & že gest se obzi'

wati, aby skrze to nedorozumť—njanewole newzrost
la. Wšak aby tomu wěřili, že G. M. králowská

') \Vyzníinj wjry sw. křesinnské Wšcch třj stnwůw králow
stwi Českého, tělo & krcw Pána. našeho Gcžjše Krista
pod obogj přigjmagjcjcli. (\V Praze) 1575. 4.
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to obmeyšleti ráčj, aby mezi stawy pokog býti
mohl, & že w tom swau powin'nost znáti ráčj, ab)r
io zřjdil, cožby bylo obecného dobrého ; gakož pak
o tom wědomo, že od osoby G. M. královské ni
kdý žádnému se překážky nedály, & žádného w

náboženstwj gest“ utiskowati neráčil, protož těch
daremných hádánj aby se na straně nechalo. Kto

mu že oto se postará, aby nástupnjk geho, budaqu
král český giné žádné překážky nečinil. A protož
té neomylně nadčge že býti ráčj, že straně pod ge
dnuu od wás žádného utiskowánj djti se nebude.
Také wás tegny nečinjm, že gest mi od bratřj,
kterýmž Pikharti řjkagj, podána konfessj, pak na
hledl gsem w ni i w tu, kterau gste wy mně po
dali, i w Augšpurskau, & nacházjm, že se w mnoha

nrtikulech nesrownáwagj , wšeckyt býti nemohou,
wždyi musj gedna druhé ustaupiti. To wše důwěr
ně mluwjm, aby skrze to něco gine'ho nepřišlo;

nel)skrze nesgednocenj přicházj kaženj kragin i lídj.
Toto když se w Čechách dálo, & Gířj Cas

sandcr s knihou sobě od Ferdinanda I. poručenau
dlouho meškal, Maximilian II. k arcibiskupu Tre
wirenskému psanj učinil, aby ho k wydánj té knihy
napomenul. Tu teprw Cassan'der knihu o užjwánj
wečeřePáně pod ob'ogj wydal, &gi gak Ferdinando
wigiž zemřelému, tak iMaximilianowi ll. připsal. *)

Mezi tjm pak Maximilian ll. w Řezně umřel.

') Cassandri (Gear.) Dc m'tíCulís Religionís inter (Íatholicos
et l'rotestantes controvcrsis Consultatio. Coloníae 1577.8..
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Oschený Rudolf ll. po smrti otce swého na
trůn dosedna, při obecném sněmu (1608) Zakázánj
strany stwrzenj konfessj české, MaximilianowilLPO
daně., učiniti ráčil; wšak pro tehdegšj \\“álečná za

nepráždnčnj té wčci poodloženj až do sněmu bu
daucjho se stalo. Než stanowé pod obogj nowé
gednoty Rudolfa ll. netoliko widenjm galcýmsi zá.
zručného na nebesjch znamenj, totiž (luhy okolo
slunce otočené, k potwrzenj konfessj české naklo
niti, ale i přjmluwami krále uherského Matiáše,
ano i pohrůžkami \všelikerými donutiti se snažili,

gakož i donutili. Neb Rudolf II. uměnjm astro—

logickým omámen, uiděl weškerau řjši něme.
ckau w rozbrogi proti sobě zděšenau, sněmem
obecným (1609) konfessj českau potwrdil, :!zwlášt
njm magestátem gi ohradil. Tu hned obnowe
nj konsistoře pod obogj se stalo , a ze wšech třj
stawů woleni bylihagitelowé neb defensoři nad kon
sistořj & akademij Pražskau. Po wyhlášenj gmen
těchto hagitelů brali se konfessj české následo—

wnjci do Teynského kostela, kdež zwučně ipo
Wsech kosteljch Pražských zwoněno. Tu neyprw:
„Tě Boha chwáljme“ hlasitě zpjwáno, &kázanj
podstatné, ze čtenj sw. Lukáše: „Naw'stjwil Bůh
lid swůg“ od Wáclawa Stephanidesa, arciděkana
Kutnohorského, gest učiněno. Zatjm každý knřz
nowé konfessj české skrze ruky podánj administra
torowi poslušnost sljbil, a swé gméno do nowýcll
knih konsistorských zapsal. Hned pak na to 113

gitclowé nad konsistořj &akademij Pražskau ko"
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fessj českau , z mnohých giných konfessj sestrka

mm & nastawenau, tiskem wůbec wydati kázali *),
dle kteréž kněží se ženili, nč Husité ženithě kněž.

sképřemiramuč na odpor se staw'éli. Při tom wydali
lmgitelowé zwláštnj instrukcj konsistorskau kněžjm
pod obogj & ke konfessj české i ženzím gich srd—

cem i usty se přiznáwagjcjm, w kteréžto znj:
.,Slauženj \večeře Páně šetrně, uctiwč &wážně se

(lljtimá, gak při poswěcowánj, posluhowánj, tak
i užjwánj. Při poswěcowánj nic giného aby se ne
užjwalo, gediné samých zewniti'njch žiwlůw, chle
ba &wjna podlé nařjzenj samého Krista Pána, bez
přiléwánj wody do wjna. Přisluhowzinj, aby se

obogj částkau posluhowalo, \\šak před tjm, aby ti,
idei-j chtěgj přistupowati !( stolu Páně, k naučenj
:! zprnwenj swého swědomj, k sprziwci swému pmé
přicházeli. Pakliby žádného, kdo by přigjmati
chtěl, tu nebylo, tedy swátost poswěcowána býti
nemzi. Opu'stěna má býti processj, monstraan wy—

stawowánj, hrobu w zelený čtwrtek dělánj, elewacj
nel)pozdwihowzinj. Kněžj aby che missálů, bre—

wiaíi'u, neb agendy &rubriky Pražské, od arcibi—

skupa Pražského wydané, neužjwali.“ O ceremo—

nijchznj takto : Ceremonie gsau dwoge: Gedny od

') Konfessy Cžcská. Totiž Wyzuánj wjry Swaté Křcsinnské
wšcch 'l'řj Slnwnw KrailowstwjCžcského, szl'y Tělo il
Krcw Krysta Pána pod obogj přigjmngjcých. A potom
Mngcstnt G. M. Cýsnřc Rudolfa toho gménn II. na tnž
Konfcssý, lionsistoř & Akademii Pražskou. W Pl'il'M:
1610. 4.
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Krista Pána &Apoštolíi ustanoweně. a těch se bez—

pečně užjwati má. Druhé, kteréž erkew ustanowu
ge podlé přjčin a potřeb, ty gsau na Swobodě.
Gak byly někdy od lidj ustanoweny, tak zase z
přjčin slušných mohau býti neb proměnřny neb o.
puštěny. Kteréž pak škodliwy gsau, od těch po
sluchači Blowem Božjm odwozowzini býti magj.“
Nad to nade wšecko stawowé králowstwj českého pod
obogj, widauce že mezi mnohými, to gest,wyššjm
stawem pod zástěrau nčgakých dispensacj, ne bož
ských, než lidských, krew krwe se dotýká, pro
rozeznzinj stupňů krewnosti strom manželský kon—
sistoři pod obogj wydaii, kterýžto napotom Joa
chim Tčchenský z Třebenic wyswětlil a panům ha.
gitelům připsal. *)

Od té doby, co stawowč swřtštj tě gednotydle
politického běhu tuto reformacj zřjdili, ač k tomu
ani powokini & naprosto nespůsobni byli, wládli

plnomocně nad služebnjky tě odporné cjrkwičky,
genž pod obogj pořád slaula, a to tjm che, an
se gim ženiti dopustili. A tak magjce ge we swé
službř, na tom snimi společně pracowali, kterakby
neylčpe a neyrychlegi nziboženstwj katolické zru
šeno, wyznánj pak protestantské rozmnoženo, šlech
ta protestantská zwelebena, ano ina trůn krzilow

') Tieehenský do Ticohcnitz (Joach) Tractatus Juris Sl'i'
ritnalis sivc ecclesiastici pro iis, qui actionum matri
monialium patrocinium in Uonsistorio sub utruque com
municantium rcnovnto suscipiunt.l'rngac 16114.
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ský dosazena býti mohla. Na ten konec dawše se

w pronásledowánj cjrkwe katolické, netoliko zřj—
zené kněžstwo, kde a gak mohli, z far wystrkowali,
a swé ženaté pastory na ně dosazowali; ale ina
statcjch duchowenstwa katolického, magestzitem se
ohražugjce, chrámy protestantské stawčti usilowali,
gako w Hrobč a Braunowč. Katoljci stěžugjce so—
ch, kterak se gim bezPráwj (lege, žádné obrany
(log'jti nemohli; neb stawowštj hagitelowé nad kon
sistoij a akademij Pražskau, we wšech wěcech Opa
trnřgšj & probčhlegšj, žalobám katolickým wždy
dobro se wyhnauti uměli. Když ale Opat Braunow
ský, Soelender z Prošowic, na pohrůžky hagitelů
stawowských nic nedbage, proti stawenj chrámu
protestantského w Braunowě se zasadiw, slowy za—

osti'enčgšjmi prawa se dowoláwal: tut- G. M. králow

skziMatiáš I. pozorným učiněn stawenj tohoto chrá
mu zakiízati ráčil. Odpornjci Braunowštj, nehledjce
na zzipo“'eď králowskau, ale na obranu swých lla
gitelů, chrám (lostawili &kazatele sobě obgednali.
Král Matiziš [. welmi se rozhn'ewaw, přjsně rozká—

zal, chrám tento zauřjti & kljče opatu Braunow
skému dodati. Když pak měšianosta Braunowský
wiili králowskau wykonati se bral, odpornjci Brau

nowštj, shrkše se, autok proti němu učinili, tak že od
swčho předsewzetj upustiti musel. Král Matiziš I.

u weliký hněw se rozpáliw, několik k tomu zřjze
ných (lwořenjnů do Braunowa wyprawil, kteřj chrám
zawřeli, pečctj ubezpečili , & kljče mjstodržjij
králowským odewzdali. Stawowé odpornj neboli
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protestanštj o tom zwčděwšc, do kolege Karla lV.
se hrnuli, & nařjzenj králowskě stranu zawřenj chrá—

mu Braunowskěho za křiwé & neplatné wyhlásili.
Na to psali do \den'é G. M. králowskě, siřžugjce so.
bř, gaké násin na ugmu magestátu se gim (lege
Rownč učinili psanj stawům Morawským, Slezkým
&Lužickým, za přjmluwu a pomoc gich snážně
žzitlagjce. \Vedlě toho dali ohlzisiti w kosteljch,
zwlástč w kostele sw. Salvatora *), kterak netoliko

magestaitu, ale iswobodě w náboženstwj weliké hrozj
nebezpečenstwj; protož aby lid obecnj pohotowč
byl, a za odwrácenj takowého zlého Bohu se mo
(llil. W tomto kolotánj & lidu obecnjho bauřenj
přišla od G. M. králowské stawům odporný m slušnau
nemilostj wyhrožugjcj odpowčď, kteréž se zwlaištč
Hrabě z Thurnu zlotřilau nesmyslnostj uc110pil, a
wůbec prokřikowal, že půwodem Jaroslawa Bořity
z Martinic & \Viljma Slawaty se stala. Z tohoto
pokřiku rozhořel se náhle proti nim oheň tráwnč
nenáwisti welmi weliký, tak že bugnj stawowé pro
testan'stj bez meškánj 13lidem na hrad Pražský

zbrogně se sešli, & tyto mjstodržjcj králowské: Ja—
roslawa Bořitu z Martinic, a Wiljma Slawatu, též ta
gemnjka Fabricia z oken wyhzizeli. Na to složiw
še neywyšsjho purkrabj Adama z Šternberku s au

Iv si .
řadu, zwolili třidcet direktorů, na kterez rJzenJ krá

*) Zimmermann (Joh. Nepom.) Vcrfnllcmle Denkmšilcr tlcs
frommcn Sinncs, oder: Aufgchobcnc Klíister, Kirchen
und Kupcllcn in der k. lluuptstault Prag. 1833. 8.
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lowstwj českého wznesli. Přes to sháněli ze wšeeh

stran lid wálečný, wyhnali arcibiskupa Pražského,
opata Braunowského, tež Jesuity, &brali do fisku

statky & panstwj stawů , kteřj se k gich gednotě
pogjti nedali. Král Matiáš ]. \vida stawy protestant—
ské we spiknutj, &gich lid proti sobě wyštwaný giž
w tábořjch, rowně lid wzilečný sbjrnl, & sebraný,
hy protiwnjky swé mečem skrotil , do pole wypra
wil. Mezi tjm pak umřel.

Po smrti Matiášowč král Ferdinand II. na trůn

krzilowský dosedna, hned \\álku domácj zarazil, &
stawům protestantským králowstwj českého, g'enž se
byli zbraně chopili, odpuštčnj, pokoge zgednzinj,
též potwrzenj \všech práw :! weysad pjsemni: sljbil.
Než stawowé protestanštj , aumysl nmgjcj giného
soběwoliti krále, na ponawrženj Ferdinanda ". žá
dné dby neměli, & slibem králowským zamjtange
k wálce se hotowiti nepřestali. Na ten konec při
wábili k swé straně Slezáky, těž Lužičany, &

když Morawané k gich spiknutj se přip0giti zdrá
halí, přepadl ge Hrabě z Thurnu mocj wáleč
nau, wrazil pak šikem wogenským do Rukaus,
&rozbil stany u \deně, mage na mysli, krále Fer
dinanda H. do wčzenj zagjti. Giž giž odbognjci do
hradu se dostawše, hrubým howorem králi Ferdi—
nandowi ll. pohrůžky činili. To slyše zbožný král
Ferdinand ll. padl na kolena před křjžem umuče
něho Spasitele, &co neywraucnřgi se modlil. A hle!

w tom zazněly polnj trauhy lidu bogowného gemu
kupomoci spěchagjcjho , tak že odbognjei podčšeni,
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auprkem z hradu utjkali, a kam gen kdo mohl, se
skrýwali, ginák se nedomnjwagjce, než že wogsko
na ně nastražené ge schytá, & o hrdla tu hned při
prawj. A tak i Hrabě z Thurnu , zlostj hoře, s
táborem se hnul, &ku Praze spěchal. Na to král
Ferdinand ll. do Frankfurtu se odebral, kdežto cj—
sařemijským uěiněngest; ač stawowé protestant

králowstwj českého skrze posly do Frankfurtu
wyprawené kurfirštům wěděti dali, aby Ferdinan.
da II. za krále českého neměli, když oni ho
za krále neuznáwagj. Když ale stawy protestant—
ské králowstwj českého neomylnzi zpráwa do'sla, že

král Ferdinand II. cjsařem Řjmským učiněn gest,
wolili sobě za krále Fridricha falckrab kurl'ir

(sta při Reyně, hlawu protestantské gednoty, &
do Prahy 110 přiwzibili. Fridrich král zimnj dlel

w Praze toliko w rozkošech & nesmyslných marno—

stech, když totiž král Ferdinand II. na \vsech wšu—
dy cestách neywětšj snažnostj w'sech wyhledriwal

prostředků, by koruny české, ku kteréž sprawedli—

wý nápad měl, náležitě dogjti mohl. K tomu cjlia
konci zjskal přjtele swé mladosti Maximiliana wé
wodu Baworského, který swé wogsko s rakauslcým
spogiw, do Čech wtrhl, &přes Prachatice, Pjsek,

též giná města wálečně se bera, neyposléze u leé
Hory, bljž hlawnjho města Prahy se položil, na
kteréž stawowé protestantstj králowstwj českého s
wogskem swým tábořjce, sobě poněkud howěli, a
nepřátelského autoku tak kwapně neočekáwali. To
wše Maximilian dobře wěda, gakž ito, že Frid
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rich auprawných krmj milownjk králowsky práwě
luvasj, a snzižnčprošen, by přjtomnostj swau stateč
nost wogska roznjtiti ráčil, to učiniti prodléwal, ná

hle (8.lijgna IGQO) k bitwč znamenj dal, & (law
od \'Iotola též Ruzjně k le6 Hoře rotami swými
seln'nul, a na nepřjtele udeřiw, na tom českau krwj
rudém poli u wjtězstwj klesal; než w tom autoky
obnowiw wše děsil, porážel 'i smrtil, tak že konečně

slowně zwjtčzil, & zwjtěziw wšem , na wětšjm (l_ile

politickým rozbrogům o kalich, kteřj přes dwě stě
let, ne w gedné thirnosti trwawše, naši rozmilau
wlast náramně íráwili, w malém okamženj konec
učinil; když totiž po bitwě na leé Hoře wšickni,
kteřj w lůno katolické cjrkwe přigati býti nechtě
li, mandátem králowským (16721, 1624) z kni—
lowstwj českého wypowězeni po kraginzich pome
znjcll se rozbělili, sem a tam se rothýlili, &pře

VV
drahé wlasti na weoné časy prázdni zůstali.

Ill.

Úzké spogeni hla-wnjoh částek mše swaté
wcspole/s.

Od

A. \V. Hnogka,
děkana na Mělnjku. *)

Mse swatá, totiž obřadů gistých s neyswětřgšj
oliětj nowčlio zákona slaučenjch celek , gestií ney

') Gill)" wygimek z německé Iiturgiky geho. Wiz časopisu
tohoto šestého roúnjllo běhu, swazku čtwrtého stránku 573.
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wýtečnčgšj část a welebný prostředek wšechnřch
poswátných služebnostj w katolické cjrkui , tak si
ce, žeby vlastně, gako před časy wšickni obřailo
wé swatj, dokudž tomu powahau gegich dowoleno,
mezi nj měli wykonáwzini býti. ') Za tau přjčinau
zasluhugeř owšem , by od katoljkii, zwláštč pak od
kněžj, gegicllžto dustogného auřadowánj gest sla
wný wrch, bedliwč powažowúna a zewrul) známa
byla.

Mše swatá , ač w hlawnj wěci, takořka w gti-.
dře swém, ustawně tatéž, nicméně w obřadech

swých přjpadných často w roce a po swřtč sem
tam negednjm obyčegem se prowozuge, gešto roz
ličných druhů gegjcll StdWčÍ, a cjrkew katolická
neywětsj rozmanitost w poswzitných obřadech trpj
& scllwaluge, nallljžj-li gen, že tudy nehyne ni či
stota ni gednota wjry; mše swatá, ač nynZÍ-gšjob

sah gegj s obsahem gegjin dřewnjm podstatně steg
ný gest, nicméně poslaupnostj času wšeligakýcll a
gednak znamenitých proměn zkusila; mše swatá,
gelikož „aa' gg'zm; liturgie **) katolické cjrkwe
wšecll naskrze stoletj, hogný sklad nauk nábožen

* , .o .. ; “ -. ' . n
) La nasich dnu kc ms: swate nutne nepatrJl'JCh nbmd“

' o- . " . - ' . _
swatycll se gen gm wclnu l'jtlkO, mc Wsak man prcdcc
gcšté někdy mezi nj' děgc, u př. wyznánj le'y WH"
CllngJCll se nckatoljků W lůno našj swaté cjrkwe, swé
CCHJolcgu swatých, swéccnj kněžstwa.

.. ' . a , . , . '
) Slovo liturgie pockam od lang, lid obecný a za sp;/ov

djlo, cm, egg/51Vdělatz', auč-z'nkowatz'. Animacitu nel!
).uz'ovgyuv, take lzzoupymf, znamenalo nápadné druhdy tu—
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ských, nazch došmatíckých, do sebe zawjrá, a
protož gi po mnohých stranách , anebo wzhledem
wýkonného mvatoobřadnictw', anebo wzhledem dě
gezpytu poswátnOstj starobylých , anebo wzhledem
skumné theologie powažowati lze.

Každému do očj big-e, kterak gedinké toto ge..
dnánj swaté přehogné přjležitosti poskytuge, by
učencowč, skaumánjm geho se objragjee, nálezy swé
gak na důwoděnj wčdecké w bohoslowj , tak na
wzdčlánj (luchownj obecné wčfjejho lidu obra—
celi.

Na těchto listech se odkryge toliko úzké spo
genj hlawnjch částek mše swaté we8polek. ij
bohdá wzegde přeswřdčenj to, že mše swatzl, spa
třowaná w celosti aučelnjeh obřadů swýeh, na

lil: co _ur'uf/fIHr,ďavlsůsw, prace"/ati, SIM/„žili, & poně
wadl i.7ýztou„1ueřegmí“ „obce/tě“ alaulo, „weřeyně,
obecně pracowatz', wcřegně , obecně aučinkowaií, o—
becný gaky' u'f'ad we'sií. „dumej/ťa tedy dle slowozpy
iu gest„obt'cuá m:“ga/cásluíba, obecný fmřgaky'úřad,
:: ).th'gylzóg osoba„obecnmt gal-ansz'službu zastáwugj—
Cj, (ministerium publicum, munus publicum , persona
ml ministcrium publícum spectans.) Wíz k Žid. 1, 1-1. a
s, o., k Filip. 2. , )( km. 13,6. a 15,27. Smyslem cjr—
kewnjm znamená. lslrovqyía službu gakausí w cjrkwa' o
bce/zam,službu týkagjcj se -zžcty'Božj wcřeg/w'. (Wiz
T/tcodorct. 1. 4. [list. ocel.) & zna-' Ěšóxnv „slmuuost
wcčcře Páně; nebot :_4urov9yoúyrwu Jé (Zvuóu Trg?xvgz'rp
(Skulk. Apošt. 13,1) wyklzidagj bOhOSlOW'CÍkntoličtj o
mši swalé. W (líÍWIIOWČkOStÍkřestanskě zdčlo se gedinó

mši swaté liturgz'e,gakož posud u Řeků; nynj pak u nás
Latinjků slowo liturgie znamená Weškenokres zeWnitř
nich, obecných služeb Božjch.

\
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nichž, gako na slaupech, stogj welebný gegj stan,
nenj směsice gakž takž následugjcjch sebe děgů,
alebrž ku podiwu dokonalá saustawa wšeho, ějmž
dle katolické wjty koli duši powzižliwau ke ctnost.
ným pomysliim, citům a předsewzetjm mocně po
wzbuditi & s Bohem sgednotiti gest.

K nástěnu úzkého spogenj hlawnjch částek
mše swaté wespolek bude onde i onde potřebj k

minulosti ohlédnauti se, gakým způsobem pi'ed dá
wnými wěky zewnitřnjch, \veřegných, obecných
služeb Božjch w katolické cjrkwi konáno bylo.
Nebot nyněgšj mše swatzi gesti gednak zúplna sla
wnost wečeře Páně za časů apoštolských, gednak

alesPOii přiwodj w pamět negeden obyčeg, gjmž
wečeře Páně druhdy býwala slawena. Ač ale, gak
wjm, wšelico w dnešnjch službách Božjch mešnjch
nenj leč upamatowánj na obřady swaté giž pomi
nuli: nicméně, tui—jm,dolegi patrno bude, že se po

dnes geště welmi dobře gich užíti dá ku wzdělánj
náboženskému.

1. Hned to neyprwněgšj kněze u oltáře gednánj
naráží na obyčeg starobylý. Když se totiž biskup *),

prowodjn žákou'stwem swým, a snad iginými wě—
řjcjmi z lidu obecného, z domowa ubjral do chrá—
mu Páně ke službám Božjm: slušně Wšickni we.

spolek giž na cestě rozgjmánj činili &modlitby

") W prwnjch časech cjrkwc, aut počet Wěřjcjch gcš—tébyl
sla-nwm), wcdl biskup stím wcřcgné , obecné služby BOŽÍ
u pí-jtonmosti wcškcrého žákowuwn obce swé.
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(zdi takowé, gímížby se mysl gegich připrawiti
dala k nastaíwagjcj pobožnosti; tu zagisté slušně &
práwť—biskup prowázegjcjm ho wyznal, kterak se
cjtj naprosto nehodným býti, aby u prostřed zboru
křesíanskóho předstawowal welebnau osobu Spasi
telowu při neyswiitřgšjch geho hodech; &neméně
slušně a práwč prowzízegjcj biskupa se winnými
dziwalipřed njm z nehodnostiswé, přístaupiti před
obličeg Swatoswatého, asúčastniti se neywýtečněg—
gjho iagemstwj wjry Kristowy. Rozgjmánj & mo
dlenj kněze za našich dnů při mši swaté na ney
nižšjm stupni oltáře, pogmeš—li k nim 4-2. žalm &

confiteor, mčg za pozůstatek onoho wážného, chwal—
ného obyčege. Owšemí: děgj se tato rozg'jmánj a
modlenjtoliko knězem aobřadnjm sluhau geho bez
nučinněho aučastenstwj ostatnjho shromážděni: ale

co stogj na odpor, aby každý přjtomný tjm též se
ohjral, čjmž knřze a sluhu geho objrati se wědo—
most má? což nemůže každý Zpytowati swčdomj
swé, a z wad a mdlob, z poklések a hřjchů swých
Bohu skraušenč se wyznúwati? Ano, což k tomu

nenj powinnč zawázán, gelikoží: wi, že zarputilý
hřjšnjk nezasluhuge, býti skutečně aneb alespoň žá
dostně *) hostem při stolu Páně , od něhož neho

dn genom k zátratč duše swé gj? Cožby nás ne—

') „Optnrct quídcm sacrosnncta Synodus, ut in sing'ú'í“
missis fidclcs udstnntcs, non solum spl'rííuftli "gg—CUM:
sed snvramcntnlictiam Eucharistinc pcrccptionc commu
nicurcnt etc.“ Concil. Trz'de-nh'ln. Sens. XXII. CílP- V!
do Snu-if. Miss.



mělo giž pauhé pomyšlenj to: „Bůh, k gehožto
úctě sem Ěpřiclnizjš , gesti neyweyš dokonalý; oni-.
i slabý stjn pohřešenj sobě w nenzíwist béře,“ mo

cně popuditi ku powáženj hřjšnosti našj, k obžalo—
wzinj sebe samých před Bohem a k litowánj wše
likých přečiněnj našich?

2. Wizme nynj, co se w minulých dobách cjr
kwe křeslanské při službách Božjch che dálo, a
na památku toho při mši swaté posud děge. Biskup,
přiSed do chrámu Páně, wstaupil po stupnjch k ol
táři wzllůru, an zatjm lid wěřjcj obecný w pro.
stranstwj chrámu wcha'zel. Prw ale, než se auplně
shromáždil zbor křeslanů, slušně owšem giž přj.
tomnigsaucj pěli pjsně swaté, aby beze wšeho zbož.
ného Zaměstnánj netrwali; a poněwadž prwnj obce
křeslanské na neywětšjm djle sestáwaly ze židů,
wjru Kristowu přig'awšjch , zagisté neméně důmy
slně se tu zpjwalo žalmů, známých téměř weškeré
mu shromážděni, těchto wýlewů utěšených a we
lewážných ducha planaucjho pobožnostj tau ney
autlegšj, neyhlubšj a neyuelebnčgšj. Různá pr0po
wěd' žalmowzi (psalmellus), kterauž kněz za našich
dnů w prawo na swrchowaném stupni oltáře čte
(introitus), slabá gen památka geště gest onoho
obyčege, pročež i (nelip/Lona sluge *). Wšakipau

') Wc wšech staršjch mšcch gest inlroitus gakás propowéď
z něgakého žalmu; w některých nowčgšjch tomu owšcm
ncnj tak, 11př. wc mši na den s. Františka Serafskó
ho. Durand. nazýwaiproto takowé introity neprawídel
'ny'mz' (int. f'rregu-lares). Zilerati observationes Par. I
'l'it. VIII. N. IV.
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hai tato památka i dnes geště gest užitečna. Příto
mnj totiž mezi čtenjm introitu we slawnost mešnj
uwátlřgjcjho nabýuagj přjllodné cllele zpamato—
wati se, & wšello myšlenj k službám božjm nenále—
žjcjho wyhosliti z (lusj swých.

3. Nynj teprw powažug, gakoby obec byla cele
sln'omzíždčna; nynj teprw takměř počjná mše swaté

konánj. Počjnziř tjm, že kněz u prostřed oltáře a
geho sluha (tento we swém a we gméno wšello
lidu \vřřjcjho obecného) střjdmo &Opáčně (w ky
riv) za milost Ilospodinowu žádá &prosj. A zda.
liží-pak přjmřřenčgšjllo početj weřegných společ
ných služeb Božjcll wymysliti lze? Dogista nic!
kněz & křeslanů zbožný zbor stogj we swatyni
Vašemollaucjlm & \Všedobrěllo. () gak mnoho po
třel) ge olitřžuge! gak mnoho žádostj chowá ge..
gich srdce! za gak mnohá (lobrodinj negsau Swr—
cliowaněmu k (ljkaím powinnowáni! Kternkž pak

magj, naskrz slabj, naskrz hřjšnjci gsauce, Ney
wyššjho, Neydokoualegšjlio řádně &důstogně (losti
chwáliti & welebiti? Ach! gegich duši gesti těsno ,

gegich pocitům nenj wolno, leč wyprauditi se těmi
slowy: „Hospodine, smilug se nad námi! Ukaž mim,
liduswčmu wywolenému, gako giž prwé wždy gin

(ly, taki (le'legi geštč milost swau &smilowzinj swé !“
4. Ano, Hospodin nesčjslnč giž nesmjrnau milost

swau mim, a neskončené smilowzinj swé nad mimi
uluizati ničil zwláště Kristem Ježjšem. Ježjš Kri
stus snjžil se k pi'igetj přirozenosti našj; on učil
cestám k žiwotu \\ččněmu přjmo wedaucjm; on

Camopis pro katol. (luchow. VH. 4. 4
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stkwěl se co wzor gasný neyušlechlilegšjho smý

šlenj & gednainj; on zi—jdilústaw ku přstowánj

prawdy & ctnosti, swatau totiž swau cjrkew; on pro
mis, potomky Adamowy, kletbau Božj obtjžené,
smjí'enj zpusobil sBohem apodnikl smrt křjže; on
posléze w nebesjch, kdežto nynj w nopi'jstupněm
swčtle & blesku slziwy božské trůnj, &powřky trů

niti bude, wřrným wyznawatelům &naisledownjkům

swým opatřil a připrawil sjdla newýmluwnč, ne.
přetržené slasti. lgestii, gakoby tito obdiwu &
djků hodnj důkazowč milosti & smilowánj Božjho
knězi w tu práwě chwjli napadali. Protož mu ze
srdce w usta plyne wi—eléchwalopěnj (Gloria),
začjnagjcj slowy těmi, gimiž swan kůrowě angelštj
w blahodatné noci narozenj \Vykupitolowa wznik

lepšjho, Ježjšem způsobeného stawu člověčeu
stwa zwčstowali, prozPÉ-wugjce: „S]zíwn Bohu na

wýsostech, &pokog lidem na zemi dobré mne.“
Luk. ?, 14.

5. Powinnzi služba chwálenj & welebenj za (10

brociinj z rukou Božjch giž obdržena. Nynj teprw
odwažuge se kněz (we swčm &we gmenu weškeré
obce) w modlitbě hlawnj toho dne, kterýž práwiž
gest, (oratio) prosili za nowé milosti. A wšak se
toho s (lúwřrau tjm silnčgšj osmčluge, poněwadž
clnvalozpl'wvem před chwjlj geštč w sobř utužil pře
swčdčenj to, že nad mjru dobrotiwý Bůh neoslyšj
upřjmé wolánj k ntímu a lkz'mj. Wdččnostj se za
sluhuge butlaucjch (lobrodinj, & kdož na mysli
přemjtzí, mnoho-li mím Bůh dobrého giž prokázali
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ráčil: ikterakhy ten mohl pochybowati, že nám
pomáhali bude ibudaucně.

6. Posawzíde zaměstnán i kněz i lid rozlič—

nčllo druhu modlitbami. Nynj slyšjš wyučowati,
wyučowati prawdám křeslanské wíry, prawidlům
křesíanskč sprawetllnostl. A cožč modlenj nepři
prawuge neylěpe duši k wolnému &plodnčmu při
getj slowa Božjllo'.2 Mysl od Boha odwrzicemi &

wzdaílenáneclnípá,co shůry gest. Wyučowaínjpak,

mezi mšj swatau mjsta magjcj, stáwzi se čtenjm
wygímlm z obou zákonů, se kterýmžto čtenjm cjr
kew naše austnj cwičenj w náboženstwj prostřed—
kem luízanj spogowati wýslowně welj *). Mail

totiž to neyhlawněgšj z toho, co w starém zákoně

na zgewenj wččné prawdy Kristem Ježjšem se
\vztalluge, co Duchem swatým nadšenj wěštcowé
() Spasiteli swčta předpowjdali, co poslowé swa
téllo ewangelíum w psanj swá přjležitě složili, co
nám w čtyřech popisech žiwota Pána našeho 0
gello řečjch, skutcjch autrpenj zůstaweno : tovše
cko má lidu nábožensky vespolek shromáždřnč

mu poslaupnč negen oznámeno, sic wyswčtleno,

*) „(l'ructíph s. Synodus) nt inter míssaí'ú'msolcmnín aut
divinorum cclebrutionum snem cloquía ct sallulis moni—
tu — vcrnncula lingua síngulis tlielms fcslís \'cl solem
nihus cxplunont (singuli pill“0(“llí.)“ (fo/nc. Trident.
Sass. XXIV. Cap. Vll. dc Reform. „Si—sit prucdicml
dum, cmmionulor fínílo cuungclío prncdícet, et scrmonc
sin: cancionc cxplctu, (licntur Credo, \'cl si non sít di
ccmlum , cnntctur ofl'erioríumf“ Miss—aleRoman . Tit.
Rims Bcrvuml. in colehrutionc missaw.

U
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žiwaucjm, ustawně čistým a neporušeným učenjm

cjrkewnjm rozhognť-no, w užitečnosti swé ukázáno
a srdci Zpřjgemnčno býti. Gak krásně giž pau

hým pořádkem čtenj tak nazwané epištoly (kteráž
nazche wygimek z knih prorockých anebo z po
psainj přjbčhů, anebo z dopisů apoštolských gest)
& čtenj swatého ewangelium, oběma pak těmto čte
njm připogeného kzizanj drženjm se wyznačuge
způsob ten, gjmžto katoljk w známost wcházj to
ho, což ke spasenj slaužj! Katolická cjrkew totiž
wysjlá sluhy swé hlásat slowa Božjho, otewřewši
gim prw knihy proroků, apoštolů a ewangeli
stů, & k tomu geště poklad tradicj swé; ona po—
raučj tolikéž, oznamowati obecnému lidu prorocké,
apoštolské a ewangelistské spisy, aby každý slyšel
a přeswčdčil se o tom, že se wšeliké učenj cjrke

wnj srownáwá na wlas se slowem Božjm psaným,
a že druhé druhým se stanowj &doplnuge.

7. Čtenj psaného slowa Božjllo a austnj poučo
wánj tč neb giné části katolického nábožensth do
končeno. I cožby nábožně shromážděných kře
slanů zbor byl nepoznal, aneb pewnčgi se nepře—

swědčil o tom, že prawa wjra Ježjše Krista klenot
gest wšj ceny draží—j?Což tedy diwu, že se celé

to shromážděni cjtj puzeným býti k tomu , aby

zewnitřnjm wygddřenjm na gewo dalo, co u \vnitř
za prawé držj? Že sobě strogj ušlechtilau radost
tu, ncyhlawněgšj prawdy katolického náboženstwj
společným wyznánjm duchu swému w nowě pře
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(lestřjti, že tedy we mši hned po ewangelium Credo
se í'jkzi?

8. Tjmto wjry wyznánjm we wěřjcjch shro
mážděných ustaweno přeswědčenj o prawdíwosti
Bohem zgewených nauk i takowých, genž se ob—

mezeuému rozumu lidskému pochopiti nedagj. Za
tuu pi'jčinau giž wolno přistoupiti kpřjprawám sla

wenj tagemstwj toho, genž we'skeré mše swaté pro
středek gest. Děge se totiž obětowánj chleba &
wjna, z nichž tělu :! krwi Ježjše Krista powstati
bude. Owšeml dnešnj řád obětowánj we mši swaté

daleko se lišj od starobylého tohotéž obětowánj
obyčege. Před časy přistupowali wčřjcj k bisku
powi, předstawugjcjmu při poswátných hodech
Pziuťzosobu Spusitelowu, přinášegjce zbožných da—

ru, gedenkaždý' *) dle možnosti swé &pudu srdce
swčho, apoložiligich k uohaum welebného pastýře,
au zutjm ostatnj lid , aby slušně zaměstnán byl, pj..

sen pěl ku wzdčlzinj swému, kteréhož swatého obřa—

du památka w duešnj mši swaté gen geštč se ozý
wá částkou gakéhos žalmu, w řjmském missálu of
fertorium nazwanau. Tyto dary sloužily nazche
li wýžiwč a podpoře chudých &nuzných w obci;
co potom zbylo, na chrám Páně, na slawenj služeb

Božjch obráceno a duchowenstwu dáno býwalo.
Prw, než se těchto daru přinášenj skončilo, wybralo

se znich něco chleba &wjua; biskup ge zbožně

*) Místu Wmllč oltáře, !( přigctj obůlnjeh (lan-ů ustanourcne7
ulaulo druhdy oblatz'oum'z'um.
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žehnal, na oltář položil &tu k swátostněmu proměněnj
'

uchystal. Za našich časů lid nepřínušj che obětj
strawných, an málo w který gen geště swátek, když
wěřjcj se koltziřis obětmi peněžitými, widěti
gest skrowný pozůstatek onoho obyčege: "') nic
wšak méně žádného pouť—kudu-ycwičeného katoljka

nenj tagno, že při části mše swatě, o kteréž nynj
rozpráwjme, w prsjeh swých mu gest wzbuditi lá—
sku takowau, gjžto prwnj křesiané w gednu gako
rodinu slaučeni, gegich ale statkowé společným
gměnjm &zbožjm gsau učinění byli.

9. Powinnost aučinné lásky k bližnjmu při obě

towánj W dřewnjch dobách cjrkwe wěřjcjmi sku
tečně prowozowána byla; a za našich časů alespoň

*) W rnknuskýeh zcmjch gsau oběti (ofčry) mezi mšj swa—
tau zakiíz-íny, kromě W neděli waínočnj, wclikonočnj,
swutodušnj n na den poschenj , a to neywyššjm rcskr.
dne 25. Čerwence 1750. — Cm'din.Bo-na zprnwngc (Ret.
Liturgiczu'. Lib. I. Cap. X) kterak w Milzinskóm metro
polilnjm cha—zimuPáně b_\"WfilčImřádu obětowánj zůsta
tek widěli gest: ln Ecclesia metropolime hoc inter
caetern Specialiter obscrvatur, quod ceiebrana cantnta
orutione super síntloncm, (tím se \vyrrzumjwai nyněgšj
()rcmns s offertorium) medius inter diaconum et sub
dineonum, praecedcntibns duobus ncolythis cum duobus
\'nsis argenteis, descendit od ing—ressumprcsbytcrii, ubi
cecipit oblationes"pzuús et viní more antique, qníls dno
senes de scoluigqunm \'ocnnt s. Ambrosii, imluti lintco
albo, nigmth cnputio, cacteris senibus comitnntihus of
ferunt, singnli \'ideliect tres hostias etvnsculum argen
tcmu vino albo plenum. Pont hoc descendensad ing-rca
uum choti inferioria recipit mulierum oblntionem, quam
dum: item scniorcs iisdem puercmoniis otl'cruut.
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wpamět se uwúdj. Dobroděgstwj ale člnj člowčka ho

dna, b_ygeho prosby za wlastnj osobu geho wysly
Silly byly. Protož následuge na obětowánj we mši
modlitba tichá (secreta scil. oratio), anebo páteř-mo—
dliteb tichých, proto tak řešených, že ticho, w němž

lmčz gich řjká, přjtomným wí—řjcjmnaprosto nemá

pi'elczížeti, aby gedenkaždý we zwláštnjch swých
potřebách modlitby k Bohu zasjlal wzhíiru. *)

10. Chléb &wjno obětomíno. Gižt nastáwá o—

kumženj to, kde wčřjcjm za dar ten časný tagem
ným kněze wýrokem (hin býti má newýslownč

stkwostnřgšj dar, totiž Bůhčlowřk sám pod způso
hama posmítného Chleba & wjna. I Což'Íby nynj
giž neměl se wznésti duch !( wyššj pobožnosti;

*) (šínj sc domeyšlc gi, 'Zcby modlitba, o kteréž sc nynjwe
do í-oč, proto secrela slnulu, poněwmlž sc í-jknln po onl—
:lčlonj chleba a wjna k swzitostnč proměně od ostntnjch
oběti, wčí—jcjm lillcnl pí'ill(:.—s(:ll)l'cll,'Zeby tedy mízcw „sc
(ťl'ctil,“ gulcožto podstatné gméno, pocházel od „scccr
nom.“ Pi—irownoy slowa podobná, 11př. missa mjsto,
missío, accessa mjsto accessio, ofe'nsa mjsto ofensío,
rmm'ssa mjle remíssío &t. (l. Nel lulo ncnnhljžj, že obě-
ho oclwoděuj, gol: hořcgšjho , tak i tohoto beze smulu
pi—ipustiti lze? Owšcmt ale domysl náš se Widj (lílwod
nčgšjm býti. Neb gíž _dmalm'. (820.) Lib. 111. C. 20.
Ecel. Oíl'io., na něhož Gavnntz' (Commentín Rubric. Mis
sal. Par. I. Tit. XII.) spoléhá, lnmšj straně atogj, &nad
to pí-ipomcnnuti slušj, že se před modlitbou inu nepo
hjzj slu—omzížtlénjmího/Ženské, gali obyúcgně, liu spo
lcčnónm modlcnj wolainjm: „()remus “ brž toliko k mo—
dlcnj různému slowy těmito: Orme fralrcs! — „Mo—
dlete se gcdcnkaždý sám pro sebe !“



572

cožby se nemělo připomenauti nedostjhlé welebno
sti Toho, genž z lásky &milosrdeustwj we zbor wy
znawatelů swých widomě sestaupiti wolj? Cožby
wraucjch (ljků činěnj a: chwzilenj nemělo ze srdce
nyljti se usty? Protož se wzná'sj kněz duchem
(w praefacj) až do nebes wysostj, mij slabý swůg
hlas w hlasy kůrů angelských, obstupugjcjch sto
lec slziwyHospodinowy, a pronášj, pohřjžen \vpo
citech té neyhlubšj zbožnosti slowa: Swatý! Swa
tý! Swatý! (Sanctus)

11. Nynj se bljžj mše swatč neyslawněgšj,
neywelebněgšj chwjle , chwjle ta, kde se činj
proměna chleba a wjna w tělo &krew Krista Pá
na, čistá, neposkwrněná oběi: nowého zákona, ne.
přestáwagjqj památka oběti smjr-né, kterauž Wy—
kupitel swěta na dřewě ki'jže byl wykonal, oběí

Otci nebeskému tak obljbena'. , že nám pro ni, pra

wé-li pokzinj činjme, prominutj &odpuštěnj wšech
hřjchů se staiwá. Toto neprznešeněgšj ze wšech
bohoslužebných gednánj (lěge se podnes, co gen
možnzi, týmž řádem, kterak se při poslednj wečeří
Páně bylo diik). Mešnj kněz předstawuge totižney
swětěgšj osobu Božského mistra; přjtomným wěřj

cjm gest se myslj swau postawiti na mjsto učedlnj
ků Ježjšowých, a ta sama slowa diwomocná, kte
rých tehdáž Ježjš nad chlebem a wjnem pronesl,
promišj i kněz nad těmito wěcmi, ——a zázrak úža

suplodný ukazuge se oku wjry. \Vjřet negsau
chléb požehnaný &wjno požehnaně, che chlebem
&wjnem; toliko Způsobu gieh geště zřjš; pod ní
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mi pak, w smyslu slowa neywlastnřgšjm & neyod

wzížliwěgšjm, žige ten, w gehož gměnu každé kleká
koleno, dle těla náš bratr, w'sak i náš Bůh, wele—
bený po wěky wčků.

12. Bohačlowěka swatoswaté tělo nebývá hned
po pozdwihowzinj přigjmáno. Má: se wčřjcj lid
nčgaký geštč čas 2 přjtomnosti geho na oltáři tě

siti; &an Ježjš Kristus mčzi těmi, genž geho gsau,
widitelnč dlj, a tudy plápol pobožnosti mocně znj
má, řjká se několik těch neydůležitčgšjch & neygá
drněgšjch modliteb, &posléze ta ze wšech neywýbor—

nčgšj modlitba, kteréž on sám nás naučil. Tato
modlitba (Pater noster) konala se giž od počátku
při slawnosti mešnj *) , & udržela se tu, gakoži
při giných poswátných služebnostech až podnes.
Zet se pak we mši , a sice tenkráte koná modlitba
Pánů,an přjtomen gestit, genž gj naučil nás,
pochwaly hodno. Nebot tudy božský mistr zřeg
mým swčdkem se stáwá, kterak bedliwě křestané
prowozugj učenj geho; modljcjm ale patrnau geho
pi—jtomnostjgako rukogemstwj dáno, že oslyšáno
nebude modlenj gegich.

13. Rozličným modlenjm připrawilo se srdce nai—

božné k okamženj wraucnč žádanému, když swatý

pokrm dně-jmá býti podán třm, kdož se dowčřugj,
že gim bude lze hodně geg požjti. I. Kor. 11,

27—30. \V prwnjch časech cjrkewnjch každo

rÍn (:oclcsííl ml altán-c Dni quotídic dicítur orntio Do
minion,ct nudiunt illmn i'idelcs.“ S. Augustín. llomil. 42.
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denně, buď che bud' méně křeslanů hned, co bi—
skup tělo & krew Ježjše Krista byl přigal , tělesně
stolu Páně účastných se stalo. Zatjm se Z[)jwala
přjhodmi pjseii, gegjžto památka, ač dosti malá,
gakž tomu clltj , gest několik weršů z pjsem swa.
tých, kteřjž w Íijmském missále pod nadpisem:
Communio stogj, & i antiphona, neb ad communio
nem slowau. *)

14. 'Wěřjcj pijtomnj, genž tělesně neokusili
stolu Páně, nicméně, srdce-li gegich gen prosto
hřjchů, alespoň poněkud, totiž duchowně, milostj
gebo účastnými učinění gsau; (Concil. Tridcnlxin.
Sess. XXII. de Missae Sacrific. Cap. VI.) obec
křesíanskzí ale drahým slowem Božjm poučenáa
modlenjm potěšená nad to owšem i ten blahau na—
děgj se kogiti může, že přjmluwami, neyche puk
neyswětěgšj obětj mnohé milené dui—fizde na swětě

itfun na wěčnosti přispěno. \Velikxí, důležitá ::
mnohotwámá gsau tedy dobrodinj, gichžto milosti
wý Buh při této úctě, gemu wzdané, &přjčinau
této úcty zbožným ctitelům swým prokázati ráčil.
I cožby wěřjoj nezaslaužili důlky &hany; cožby
budaucjch daru z rukau Božjch hodnými býti se
dowodili, kdyby po skončených poswátných ho

') Tato mitií'ona gmcnuge se w Límrgii. ]lIílá/tske' (L. 6.
Ambrože) „trmisit(n-iunl,“ ato snad, že mezi pjsnj,gc
g'jito llynj zastiíwai mjsto , wči'jcj lid kn přigjmúnj swa
tému druhdy pi'icluizjwnl & potom od oltáře Opět od—
cluizjwul.
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(lech z chrámu odešli, negsauce pohnutí citem
wdčč'nostivřelé? Zagistč nic; &protož kněz, když
Pán byl posilnil swůg lid tělem swým &krwj swau
k žiwotu wččnému, řjká modlitbu neywraucněgšjho
djkůčinřnj (Postcommunio), kterauž wlastně celá
mešnj slawnost konec swůg béře, pročež tato mo
dlitba také oratío ad complendum, complenda
sluge. *)

Připomcnulj. Mše swaté částky, tjmto pogo
(lnánjm w úzkém swém wespolek spogenj ukáza
né &wyswětlené, gsau gediné hlawnj částky :!gako
podpomé slaupy “elebnéllo gegjllo stanu. ijto
tedy pogetlnzínjm nikoliw geště wywážen nenj ku
podíwu hogný pramen swatých nauk aprawd w
mel—'njchslužbách Božjch na posilu zbožných wěr—

ných (lušj k žiwotu wěoněmu tekaucj. Pročež w
tomto časopisu podáme, bohdá co neydřjwe dálšj 0
mci swaté rozgjmánj s pogednánjm pod názwem:
l'oswálnj ob-řudowé mešních služeb Božjch , po—
raznu powašowanj.

IV.

S'y'rka knih nowozrílconných u sw. Ignác-ia.
O(l

Dokt. Jana Komora.

(Dok011čenj.)

Hg.:—nic,učedlnjk sw. apoštolů Petra a Jana, a po
Ewodiowi od roku téměř 69 až do 107 byl bisku

tl „l'm'licipato tanto sacmmcnlo gratinrum uctio ounctn
concluclitň“ S. Augustín. Epiat. 59. ud Paulín.
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pem w Antiochii Syrské, kteráž tenkráte přes
dwakrát sto tist obywatelů w sobě obsahowala, &
kde cjrkew křesíanskaí po zkáze Jerusaléma wšecky

ostatnj w Asii starožitnostj, počtem &horliwostj
wyznawačůw předčila.

Za času pronasledowánj cjrkwe , Domiciánem
wzbuzeného, Opatrowal owčinec Kristůw města :!

okolj Antiochenského ustawičnými modlitbami, post
mi &častým wyučowánjm wěřjcjch.

Když tato bauře cjrkew hubjcj Domiciánowau
smrtj utichla, plesal sic z pokoge cjrkwe, wšak
želel, že mu nebylo nmčedlnicmjm (losjci dokonalé
lásky ku Kristu. Po čem toužil, dosáhl, když řjm.
ský cjsař Trajan wjtězstwjm nad Scythy & Duky
nadmutý se domujwal, že geštč potlačenj křesízanu
& podrobenj gich bohum i'jmským, ke slziwč gebo
se nedostáwá. To obmýšlege \vyšel zíšjma, apří
šel roku 107 do Antiochie , chystage wognu pro
ti Ormjnům a Parthmn.

Po wydaném od Trojana rozkazu, aby ob_y
watelé Antiochenštj bud' modlám obětowali, anebo
usmrcení byli, pečliw gsm () stádo Kristowo, dal se

lgnzícius před Trajana \\“ésti, aby zastánjm prawdy
náboženstwj Kristowa pronasledowánj od c_jrkweod

wraítil; wšak wyznánj Ignáciowo gednoho Boha,
stwořitele \vsech milej, wyznánj Ježjše Krista pod
Pilzítem ukřižowauého syna Božjho, krále nebeské—

ho a wc swých wyznawačjch přebýwagjcjho, ne
proměnilo úmysl Trajauůw proti křesiunům smíš
řugjcj; nUbl'Žbylo přjčinau, že byl tento zástupce
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wjry Kristowy odsauzen, aby do Řjma !( roztrhánj
od diwých šelem, k obweselenj pohanského lidu,
poslán byl.

Byl tedy od Selencie na lodi do Řjma wezen.
W Smyrně nawštjwil swého spoluučence Polykarpa,
(nebl snjm poslaucháwal wyučowánjJanowo) snjm
se těšil ze swýcll okowů, zde přigal wyslance,
kněze & biskupy, které gemu okolnj cjrkwe kře—
sianské byly wyslaly na progewenj swé uctiwosti
lgnáciowi. Odsud psal listy cjrkwjm w Efesu,w
Magnesií,w Trallech &w ijě, napomjnnge gicll
k poslušnosti & lásce křeslanské.

Přišed ze Smyrny do Troady, poslal odtud li
sty (*jrkwjm we Filadelfii, we Smyrně a swému mi—
láčku Polykarpowi.

Z Trondy plaulk Macedoníi, kterau když pě
šky přešel, plawil se z Epidamnu do lljma. — Zde
praiwřkonal se poslednj, neyslawnřgšj tedy 3 ney—
hlučni—gšidon pohanské slawnosli Saturmílij. Byl
tedy ke zwelehenj oněch pohanských ohawnostj do
nmllllleatru násilnčweden, & zde dwi-ma hladowým
lwům wyslawen, kteřj pohltiwše tělo gelm, pone—
vlmli genom hrubé lmzíty drahé ostatky \\"dččné
ejrkwi w Antiochii. -—

Sedm tedy listů sepsal lgnúcíus; \\šecky až
posawzíd gsau zaclmwziny & z ohledu authentičnosti

nadewši pochybnosti od nekatoljků přigaty. O wy
tečnosti &gegich apoštolském duchu mdlaigest kaž
dá poclm ala, nemollauc to wygádřili, co čtenj gich
w nábožném čtenáři budj.
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W těchto listech nacházegj se negenom prů
powědi, které swau powahau &způsobem okazugj,
že z nowozzikonných knih wyiiaty gsau; leč na—

cházj se také w šeobecný nzizew knih nowozákon
ných Ewrmgelium a Apoštol. Ewangelium, gak z
Tertuliána &Irenea widěti, znamenalo, čtwero Ew an

gelij, Apoštol pak listy apoštolské. To tedy gmé
no patrným gest důkazem, že w cjrkwi Antiochen—
ské, tehdáž Ewangelia w gednotuspogena byla.——
Sestawenj citaít z Ewangelistů w listech těchto se
nacházegjejch potwrzuge tento z obecného názwu
wyp lýwagjcj důwod.

Zwláštnj wynětj průpowědj nowozákonných
zttÍ-chto listů děge se neypohodlněgi bud' při \lpl
ném anebo alespoň rozbjraném textu gegich; což
pro záměr náš byloby přjliš obšjrné; zde se pauze
položj mjsta poskytugjcj wšeobecný mizew knih
nowozzíkonných.

\V listu k Efesským zgewně zmjnku činj o Ii
stu Pawlowčknim psaném. W 1'2. prawj: „Wjiii,
kdo gsem, a komu p_jši; gá k smrti odsauzený, wy
smilowánjm obdařeni; gá w nebe2pečenstwj, wy na
swobodě &w pewnčm poklidu. \Vy gste přecho

dem ťém, kteřj pro Boha mučeni býwagj, wy
gste poswecenci swatého Pawla, kterýž podstaupil
smrt mučedlniekau &korunu blahoslawenstwj dosáhl,

(u gehožto nohau w nebesjch býti sobě žádám) &

') Přechodem nazwain tuto lifesus, protože tjmmjstcm mu
eedlnjci z Asie do ijn Wedenibyli.



579

který w celém listu !( mim skrzo Ježjše Krista wás
napomjná.“

W listu na Filadelfické w 5. prawj:
„Waše modlitba mě učinj dokonalého u Boha,

„abych dosáhl odměnu od božského milosrdensth
„,ustanowenau; nebl- utjkzim se k Evangelium, co
.,ktělu Ježjse Krista, a k apoštolmn, gakožto kně
„žjm cjrkwe. _Mi'gme také proroky w uctiwosti,
„protože Ewangelium zwěstowali, swau nadčgi w
„Krista skládali, w nřg trčí-ili, a skrze nčg blaže
.,nosti aučastnibyli.“ Pod názwem proroky wyroz
umjwá Ignzicius knih)r prorocké; směr-nost tedy
prupowědi žádá, by se slowem Ewangelium a apo—
štolyiknihy od ewangelistů a apoštolů sepsané ny..
rozumjwaly, gakž to z 9. patrně wyplýwá., kdež
dj: „\anešeni gsau knirvj, nad ní: wznešeněgšj
.,neywyššj kněz, kterému swatyně swřřena gest,
„který gediný božské tagemstwj zná; ont' činj
.,(lnóře k Otci, skrze které wcházegj Abraham,
„ls-ak, Jakub, prwnj apoštolů a erkew. ——Tu..

„to uspořádanost žádá getlnota Božj. \“éco ob—
„zwlzístnjhomá w sobě Evangelium, totižto pij
„chod Spasitele Pána našeho Ježj'se Krista, gebo
.,ntrpenj a z mrtwých wstzínj.“ -—-(Zde okazuge

swatý otec obsah Ewangelium.)
\V listuk Smyrnenskýmprawj 7: „Zdržugj

se od wečeře Páně, řkauce , že chléb této \več'ei-e

ncnj wykupitele našeho Ježjše Krista tělem, které
proh'rjchy naše trpřlo, a gež Otec podlé swé dobro

ty z mrtwých \'zki'jsil. Kteřj tedy tomuto daru Bo
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žjmu odpjragj, zahynau we swěm odporu. Wšak
užitečné by gim bylo, kdyby učenj cumngclíckčonu
wčřili, aby i oni z mrtwých wstzinj aučastni byli.—_
Protož záslušno gest wystřjhati se obcowánj s ta
kowými, &ani u saukromnčm, ani u weřegném roz

mlauwánj o nich se nezmjiiowali; však na proro—

ky, & ohzwlzištně na Ewangelium, kde utrpenj &
z llll't“ýCll wstánj poukázáno & bjledně dokázáno

gest, celau pozorliwost oln'átiti, & wšech smirú,
gakožto počátku wšeho zlého, se warowati.

Uwocl k listu. S. Polylmrpa Ít Fílipmzským.

Giž z Eusebia známo, že Polykarp che listů
sepsal ; ze wšech ale (lochowán gestgediný k Fili

penským psaný, o němž z Irenea Eusebius w kni—
ze lV. kapitole 13. takto dj: „Gest pak wy
„dána iepištola Polykarpowa k Filipenským psaná
„& k tomu užitečná, aby z nj Způsob neb twár
„nost čisté wjry & učenj prawdy mohli poznati,

„kteřjž sobě spasenj swóho wzížj, & o ně bedliwč

„pečugjč“ Jeroným swědčj o témž listu, že za geho
času w cjrkchll asiatskýcll čjtzínbyl, že pln gest
slow pjsma swatéllo, pln ducha apoštolského, pln
naučenj & wedenj ke wšem ctnostem.

Pro tuto wýteč'nost gest každému křeslanské
mu čtenáři důležitý; wšak proto že pln gest slow
pjsma swatého, gest Zpytatelům knih nowozákonných
zwlzištč důležitý, an o kanonu nowozákonném z po
čátku druhého stoletj swčdč', gakž to w 5.
okaizzíno bude.
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Předkládá se tento list w textu půwodnjm, pro
to že důwodnost, zdali průpowčd' některá gakožto
prawá citáta z pjsma swatóho powažowati se může,
častokráte na srownalosti gednotliwých slow pů
wodnjho textu se zakládá, &wkaždém překladu se
oněco porušuge, ba i tratj, kde překlad Swobod
ný, a citáta ne podlé půwodnjho textu překládána,
nohrž z obyčegného překladu n.p. zVngaty wzata
byla.

Přiložil se k půwodnjmu textu starý latinský
překlad, negenom pro starožitnost a powahy swé,
o kterých w připogených poznamenánjch se gedná,
nobrž i ztoho ohledu ctihodný, že od čjslaX. textu

půwodnjho se nedostáwá, a překlad latinský geg do
plimge. \V českém překladu hledělo se biblické

hoízpůsobu mluwy.

Připogily se k půwodnjmu textu citáty půwod—
nj, aby nebylo pracného wyhledáwánj textů řec—
kých k srownánj gich s průpowěďmi listu zapo
ti'ebj , aby tedy každý na prwnj pohled sro
wnalosttuto nallljžel; přidaly se i citáty z Vulga
ty, ne tak pro wýklad řeckých citát, nobrž pro
pi'jL—iny,které Zpoznamenánj klatinskěmu překla

du pátí-jejch se nahljžegj. Komu pak dogmatické a
mrau-oučnéprůpowědi “jce než hermenewtickéroz
bjránj chutnagj, násleng swé chuti, která zde
zklamána nebude; nebi tento list ke w'semu gest

plosliěšen, proto že spisowatel geho Weliký “Wž
gest w žiwotě 1 w mučedlnickč smrti.

Casopis pro katol. duclmw. VH. 4. f)



Zásluhy sw. Polykarpa o cjrlww.

Mjsto žiwotopisu bud' zde položeno, co Eu
sebius z Irenea knihy 3. kapitoly 3. wyprawuge.
„Polykarpus netoliko od Apoštolůw wyučen byl, &
smnoliými, kteřjž Krista w těle očima swýma wi
dělí, po domácku bydlel—ale i od týchž apošto
lůw w cjrkwi Smyrnenské za biskupa ustanowen,
kteréliož gsem i gá w mladém wěku swém widěl;
nebo dlauho žiw byl &welmi se sestaral, potom
pak z žiwota toho přeslawným & welmi diwným
mučedlnictwjm wykročil. Wšak wždycky toliko
tomu učil, což od Apoštolů slýchal, což cjrkew
wydala, & což prawdiwého gest -—a tohoto swým
swědectwjm potwrzugj netoliko wšecky cjrkwe A
siatské, ale i wšickni biskupowě, kteřjž tam po něm

byli &cjrkwe Sprawowali, toho patrně dokládagj
ce, že Polykarpus daleko hodnowřrněgšj &stáleg
šj byl swřdek prawdy, nežli Valentinus , Marcion,
iwšecko giné shromážděnj třch lidj, kteřjž do
cjrkwe tolik a tak mnoho škodnýcll sekt bludůw
učenjm swým uwedli. Ten potom za spráwy cjr
kwe řjmské biskupa Anyceta do Řjma přišel, a

mnohé od bludů giž gmenowaných kacjřů odwedl
& kcjrkwi Božj &prawému náboženstwj přiwedl;
když toliko tu samu prawdu kázal, kterauž od
Apoštolůw přigal, :! kteréž i cjrkew wyučuge.
A gsau geště žiwi, kteřjž od něho slýchali, že
Jan učedlnjk Páně, když w Efezu do lázně přišel,
a tam Cerintha kacjře spatřil, hned odtud, nechaw
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mytj, wyšel a powčdčl kswým: Utecme rychle
odsud, at se lázeh, w njž se Cerinth nepřjtel praw.
dy myge, nenadále na nás neobořj & nás nepři—
kwačj.“

Týž Polykarpus Marcionowi, když se &!njm
potkal &ptal se ho, znáš-li mne? dal za odpowěd':
A gá znám prworozeného Satanowa.

Z počátku též kapitoly wyprawuge Eusebius
přjčinucesty Polykarpowy do Řjma : aby s Anyce
tem () rozepři stranu času a dne sw'ecenj swátku
Welikonoci razmlauwal. Aučinek pogednánj Poly..
karpowa s Anycetem wyprawuge Eus'el) w knize V.
kapitole 24. „A když blalloslawený Polykarp za
biskupstwj Anicetowa do ija přišel, a s njm ogi
nó.wi'cl, o než byli w nesrozunťenj, přátelsky roz

mlnuwal, i hned se srownali & pokog mezi sebau
smluwili, & pro rozdjl swěcenj welkonoci, na čemž
se podstata záležeti zdála, swazkulásky nigakž me
zi sebau neroztrhli. Aniž wšak Anycetus Polykar
pu na to namluwiti mohl, aby odložil swého oby
čege swěCenj té slawnosti; poněwadž sJanem uče
dlnjkem Pána našeho, & ginými apoštoly , s nimiž
mnohoobcowal, \vždycky tak zaehowáwal, ani na
druhu stranu Polykarp Anyceta ktomu, aby weli
konoc Způsobem Asiatských swětil, přiwedl: po
něwadž i on tuze při tom obyčegi stál, kterýž

biskupowč a kněžj, předkowé geho, zachowáwali.—
'l'o když tak bylo mezi nimi nařjzeno, hned spolu

posluhowánj (oběi—nowělio zákona) drželi , a w cjr—

kwi swé Anycetus řádůw, kteřj se při Swátosti we
!=
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čeře Páně zachowáwagj, Polykarpowi pro uctiwost

&wážnost, kterauž kněmu měl , Wykonáwánj po
ručil, tak že od sebe w pokogi se rozešli a wšecky
cjrkwe, gak ony, kteréž čtrnáctého dne lněste
slawnost welikonočnj swětily, tak i ty, kteréž ten
swátek ginák swětily, utěseného pokoge & sworno
sti ustawičnč požjwaly.

S gakau šetrnostj bděl, aby učenj apoštolské
neporušené wcjrkwi zachowáno bylo , patrno gest
z listu geho učedlnjka Irenea Florínowi, an k
bludům gnostika Valentina přikročil. 1Wtom li

stu prawj lreneus: Toto učenj, Florine , ai stebau
přátelsky &wljdně mluwjm , zdrawěho smyslu w

sobě nemá; toto učenj gest cjrkwi odporné, ponč
Wadž ty lidi, kteřjž ge slyšj &pi'igjmagj do ney—

wětšjch nebezpečnostj umjtá. Toho učenj ani ka
cji—í,owšem ze společnosti cjrkwe wywrženj, nikdý

westi &gistiti nesměli. Tohoto učenj staršj &kně

žj, kteřjž před námi byli, swatých apoštolů wěr
nj učedlnjci, nilčoli tobě newydalí. Nebo widěl
gsem tebe, gsa geště neweliké pachole u Polykar
pa wmen—j Asii, kdež při dwoře cjsarském nád
hernýa stkwostný žiwot gsi wedl, &snažnč o tousi
lowal, aby se Polykarpowi zaljbil. Což se zagisté
tehdáž dálo, (nebo známost ta, kteréž hned od dě
tinstwj nabýwáme, spolu swěkem se spoguge) mno
ho pewněgi Wpaměti wězj, nežli to, co nedáwno
pominulo, tak žebych (uto oznámiti &wypsati mohl
imjsto, na němž blahoslawený Polykarpus sedala
když učil &kázal , i geho tam přjchod a wgitj, i
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wygitj, Způsob &formu žiwota, twárnost &posta

\\u těla, řeči a kázanj, kteráž lidu činjwal, ipři
pomjnzínj geho, kterak s swatým Janem & ginými,
kteřjž Pána očima swýma widěli, drahný čas obco—

wal, kterak řeči &slowa gegicll připomjnal, ano i
to, což od nich 0 samém Pánu slýchal, též kterak
o gebo díchh &moci i o gello učenj, gakž sám
od těch, kteřjž na slowo žiwota očima swýma tě

lesnýma patřili, pi-igal , a o tom wedle srownzínj
pjsem rozpráwčl: to wše molllbycll tuto \\lastnč
wyprawiti &wypsati. Těch wřcj toho času zmi—
lost-(lenstwjBožjho , kteréhož ke mně dokazowal,

pilní-,& bedlivě gsem poslauchzíwal, & ne na papj

i'e lilerami, ale vnitř na mysli & srdci swčm po

znamenáwal, & po dnes ustawíčnb spomocj mi

losti Božj upřjmnč a bedliwč sobí—.pi—ipomjnám, &

guko pamči toho obnowugi. Nlollu také Bohem

to osuť—(lčiti,že ten blahoslawený & apoštolský kněz

Polykarpus, kdyby tehdáž něCo takmxčho učer
slyšel, žeby mu ihned zgewnč odepřel a uši swé
zaopal, & gakž obyčeg měl řjkati, hlasitě zwo—

lal: Ach (lobrotiwý Bože, k gakýms mne časům
docllowal, abych takowé \včci slyseli a snzíšetimu

501,a tak ztoho mjsta, na němžby to, buď sedě &

neb stage, slyšel, i lmedby utekl. Anobrž zlistů,
kteréž buďto k blízkým,:l okolnjm cjrkwjm pro
utwrzenj gich u wjře psziwal aneb kginým bra
tijm pro napomenutj &ponukuutj gich kdobrému
posjlal, toto wšecko dokázati a dowestí se může.“

Pro tyto wýtečné přednosti nazýwá geg Hie.
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roným w katologu znamenitých mužů, knjžetem
wšech cjrkwj w Asii. Ignatius, an na swé cestě k
mučedlnictwj do lijma “ Polykarpa hostil, poran
čel gemu péči mjti ocjrkew w Antiochii, a w swěm
listu na Smyrnenské nazýwá geg biskupem Bohaho
dným. Tauž uctiwost proukazow ali gemu také

Polykrates biskup Efesinský & Ireneus biskup Lug—
dunský we Francii.

V.

List o nawštěiwowríni školy ze strany ducho
wnjho.

(Od J. Slawjna \V.)

Drahý přjteli !

An gsi mne posledně rozmilau náwštěwau swau byl
překwapil : důtkliwč, až i ohniwč narážel gsi na to,
bych šetřil zdrawj swého; a předepsal gsi , znage
man (od Tebe tak řečenau) náružiwau náklonnost
ke škole, abych i w hodinách náboženstwj urče
ných umjrnil, & zwláště pak do předmětů učiteli &

ne katechetowi uložených nepletl se nikoli. Před—
pis takowý Ti přátelská toliko, až i bázliwá péče
o ušetřenj prsau mých na gazyk wložiti musela:
o tom přeswčdčen gsem proto, že i žhawau hor—

liwost Twau u wykonáwánj auřadu swatého na
wšech geho stránkách dobře znám, a rowně i toho
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powťtdom gsem, gak ne pro gedinau toliko powin—
nost— po tesarsku, gak se řjká, apro weydčlek, —
alebrž pro rozmáhánj králowstwj Božjho usilugeš,
ba sám spěcháš, abys obětowún byl.

Wšak podklesl gsi předce whorlenj swé'mpřá—

telském , --—aneb, radě—gibych řekl, oheň twůg
popálil předce gen Tebe samého zase. Neboč hle!
dobřegsem si powšjmnul, gak gsí mne k horliwosti w

kzíznnj, zwláště w čas postnj, ponabjzel, požaduge,
bych w neděle postnj idwakráte — ráno iodpo—
letlne -—- k lidu činil řeči.

Z toho pak gsem uzawřel, žeby mysl twá chtěla
na mně dowěsti, bych, což umjrníti mám dle před
pisu twého na straně gedné, radčgi nasadil na stra
nu druhau.

W tom pak, přjteli ! dobře-lí gsem uzawřel, u..

pijmo prawj m, nemohu, & odpusť! ncrodjm násle
dowati rady Twé. Nemohu, nelze mi umjmiti w
nawštčwowánj školy každodennjm; :: kdybych i za
gislé wzjti musel, že sám po lehku kopám hrob
sobě při zmnožených pracech osady nemalé.

W čas kratičké náwštčwy Twé neslušelo mi od—
pjrati Tobě: pročež listem progewugi smeyšlenj
swé; ——ne snad proto, bych poučil Tebe, ale ge

diné pro wěc tu, bych déle se s tebau w duchu

ob_jral.

A gestiř pak toto : Ugvni mi školu, a ugmcs
půl 'ziwota oné/w alespoň duchow'njlw ! —

Neboť, abych upřjmně se wyznal, nemám na
wštišwowánj školy tak hrubě za obtjžnost a práci
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Jovotnau, byl i stálo unawenj častěgšjho. Mámř ge
che za záóawu utěšenau a za wyraženj, _—

K nemocným totiž ustawičnč powolán nebý
wzim, by mi času prázdného nezbýwalo ', — we zpo—

wčdnici téměř neustále nesedjm; —- na kázanj, dj
ky Pánu! také šest dnj nepotřebugi; ——anoi ná

wštčwy & oslní-nj gednánj pastýrská Celý čas ne—

zaplhugj ; -— což tedy činiti? -- stti mám-li bez
ustánj, hogjm se o oči, kteréž za léta studij bez
toho nemálo unawowaly se; procházeli se leno.
šiwč z mnohých přjčin nerodjm; &gínostranných
pak zábaw hleděli častčgi, než newyhnutelnost kzí—
že, se bogjm, abys ty sám mne is ginými trpce
nepljsnil, kdybys se dowěděl. -— I což tedy?—

Gdu do školy k malým mým; ——kteřj proto,

že s nimi laskawb, po otcowsku naklzidrím, s ge.
gich slabostmi strpenj mám, o wzdčlánj a zman
dřenj gich pečugí, &cožkoliw'ck přednásjm pi'jbě—

hy poučitelnými gím lépe než hrozinky chutnagj
cjmi wyswětlugi, či raděgi oslazngí, — potěsenč
pokukugjoe, wždycky radost zwlaíštnjgewj nad přj
chodem mým; zwlzíšř, paklíhy mi někdy mo
žno nebylo, geden neb dokonce dwa dní do školy
přigjti. Ay! gakžby pro takowau wčc samé giž
wkročenj do školy nemělo twáři mau wygasnitiPĚ

Přednášjm-li : owšem žel negeden pokusítel se

wyskytne, genžby s to byl, thiři tak wygnsně
nan opět zakaliti. -— W'šak , pomnjm-li, žeř po
waha djtek sama w sobě a přirozeně neposedná;
že gaí sám w létech těch swatauškem tichaunkým
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gsem nebyl; ba i žeby mi zdřewěnělé sochy, geli
kož i k dobrému gsauce neohebná, bez hbitosti, ni
koli pi-jgemné nebyly: gakžby mne mohlo pokau
sein & třebai i častčgšj rozmrzeti tak, bych na ško—
lu zanewřel? -— dokonce, když shledáwám, že na

gediné pi-jsné pohlédnutj, aneb na slowo přjsněgšj
sklidj se s neposednostj swau? _

A potom s těmito newinnými, k otci swému
duchownjmu,gakž náchylnost gebo k sobě poznali
beze wšj lichomčrnosti &bez ohledů gakých koli

zištných se winaucjmi, některou hodinu dennI'-, &
necht i che, straiwiti, — wěru za ljběg'šj sobě
pokládám, než se známými, i wzneseněgsjmi, ne
wjm gak se wyrážeti; -- proto, žeÍ tu předce gen
onopi-jslowj: dixit lnicus clero etc. nazche mjsto
sm'- mjwzi: tomto pak, bylbych i w slowč po—

Cllj'ljll, nižzidný se nezamračj, aniž, pak tak hrubě
sen-nosti přesah-né a nucené nežádá odemne, leda

žeby učitel po swém paedagogickém kursu zdařil
se dle pi'jslowj: „Get maudřegšj kuřátko než sle

pička !“ -—-—Ano wčř mi, přjteli milý! stalo se mi

po chekrzite, když gsem i domácij záležitostmi
rozum—zenbyl: tam u nich, na gich upřjmných
\\'zlll€(leCll, roztrausilo se w'seliké zamrzenj mé.

(iegicht zpozorowaný prosPčch &radost, kterauž
i gti z něho pocjtil, lépe mi posloužily, než gakákoli
dobře upmwenzi wodička k ochlazenj krwe, aneb

ljk pro škodnč účinky mrzutosti. —-—Tyto W330i,

čjm che okaušjm, tjm che rozmáhagj náklon—
nost man tak, že se mi školmistrů -—-aneb abych
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slowa gegich na wlas použil ——Schulmástrů pře—

zdělo chekráte pro newinnau , gakž se s pokOg
ným swědomjm domeyšljm, tuto mau náklonnost.

Nelekey se wšak, žeby náklonnost tato w tako.
wau hroznau a nepřemožitedlnau usilowatelkyni
wzrostla, ažby mě donutila, bych snad ostatnjch du
chownjho pastýře powinnostj ——budiž na stránce

kterékoli ——mimo sebe pustiti školau nucen byl.
Tyl wždycky za prwnj pokládám , wěda dobřei
pokud neštastná křehkost lidská nepowracj, tauže
po tom, což impositione manuum wloženo na ra—

mena má. Gen w následugjcjch wěcech w drženj
swého zwláštnjho domněnj trwám.

\ij totiž, žebych gako duchownj mohlse
zabýwati mnohými wčcmi, kteréžby mě co člowč
ka hlubokostj i krásau umčnj wšelikerých oboha—

ceného důstogně šlechtily, a mi i cestu k přežá—
daucjm tomu swětu důstogenstwjm proklcslily.

\ij, žeby krásně osobě mě, i přede wšjm
známostj mi přjchylným swětem dostognč slušelo,

kdybych wyswe'dčenjmi rigoroso-rum owénčen, ::
snad i klobaučkem doklorským ošlechtěn wystau
pil a sobě wykračowal. Z toho wšak dychtiwost
mau zrážj djlem pomyšlenj, že Apoštolé swatj
nikde se rigorosis nepodrobili, i že doktorský klo
bauček také nemá do sebe moci čarodčgné, njžby
aučinky Ducha sw., toho gedínkého doktora umě
lého i platného, přitahowal; djlem zase, že studo
wánj & přemyšlowánj upřjmné we wěcech sw. ná

boženstwj — i bez rigorosis —- Pán také upřjmní':
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podporuge; & djleln také, že lid Kristůw, &bud'
Sii učený, aniž také hrubě Dolflorůw, gakož u
wčtšj mjře upřjmných pečli-wých pastý'řůw po
třebj má; -- kteřj gsauce od těch, genž se k
tomu celým srdcem & powolánjm zwláště stano—

weným odhodlali , náležitě a dokonale wycwičeni,
nepotřebugj, než nabytých &bedliwě uchowáwa
ných, i ne sice wesmčs, nobrž dlerozkazu potřeby
mjstnj rozšiřowaných, wědomostj wěrně zdjleti s

těmi, kdož gim w péči &wzděláwánj swěřeni gsau.
K upewněnj smeyšlenj mého takowého aniž tak
rozwlzičnj, důmyslnj důkazowé, gakož skušenost
zwlášř ze ctihodných starších korifeůw na—
šich na zřetel padagjcj přičinila.

\ij dále & nezapjrám, že krásně wědy,
libomudrctwj & uměnj ginostrmmá skwaucjho
ošlechtěnj podáwagj duchownjmu: i w tom
nesmjm & nemohu odporowati, žeř wěcmi těmi,

dokonce cjtil-liby w sobě ono: Est Deus in nobis,
agitante calefimus illo — národu swěmu, wlasti
swé i oslawy inmoho dobra může zjskati. '") \Však
neméně wjm, že wěci tyto welmi skrownuu gen

*) Gcstii obyčeg u wlnstcncůw naších řádu swétského , 'i'-0
na duchownj pro \vaihnwost Wc wčccch těchto často ——
už i tuze—práwem-li či ncpráwě sub judice—žchrngjr
lcniwmi gim spjlngjce. Wšilk ncťhílt POWíÍŽjtaké
rozlehlé strany pnstýrstwj, na které horliwý w powin
nostech swých se zabrnw, w skutku gešté dosti ncu
řinj, kdyby i noci ke dnjm pí—imzitibylo lze. Takowé
mu ai; giž se ncdíwj. .— Ohljžcgjce se \však na ty, gi'mž'
čalsu ni přcdosti \vybýwá, i necht sc tjmto utíšj, žotby
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mjrau do powolzinj geho zacházegj, a že zabýwánj
se s nimi hlubší u mnohých —- nulla ow'sem re

gulo sine exceptione! —- sije k tomu slaužj,
že napotom iřeč geho pastýrská rozmanitými, až
přečilými kwělinkalni wyšnořenri, důstognosti
swé wážné tratjc, 7: polechtánf us'j sklesá. —-—
Což kdy spatřugi, pročbycll nesměl sauditi, že
ducllownj, měl-liby pro wěci ty powolánj swého
aučel ina m'yqncnš'j stránce ze zřetele spustiti,
u maudrýcll bhízjnlfc-m toliko, nechl i u titěr roz
tomilým člouy'čliem, by slauti musel, a to prá
wem \\e'skerým?

ij též dále, že duchownjmu i poznánj
gazyífú nikoli nenj zbytečné. Wšak, an gsem tolik
šlasten byl , že gsem w čas sludij prázdných ho
din k tomu i použil, nynj duchownjm gsa, a
dobře seznaw, že nám k poznánj latiny a řečtiny,
i wnucené (mnoho-li as dobrého poskytung ?) něm—
činy giž w čas studij dolmanýln, aniž Angličina,

aniž Frančina, ani odrodilé spletenině libá, galc
řjkagj, dobrá Němčina, (er spricht gut deutsch,
to neomylně znamenj wzdělanosti! Ha ha ha !)
zhola platna nenj; nobrž, že Olcowč swalj ——
mezi nimiž Jan Chrysostomus (kéžbych toto
mohl w srdce mladých duchownjcll plamenným,
powždy hořjcjm — powždy páljcjln pjsmem \ve
_—

ti a tukowj i wo \včcech, gichZ pro níirodpožndngj onln 0
na duchowenstwu We smyslu swěin, maličko gen pro
spC-tibyli w stavu, gclikož i ve svém znamenitčgi
účinkownti sobě lcnugi! —
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psati) až posud gen Zlatoustým —--Bernardus až
posud Bledolelmucjm -—-Thomas až posud.-lngel
sifým ——Augustinus až posud Nedosijžcným gest
:. zůstane ——nám kaloljkům, po smyslu bláznů
od západu (ale také gen od západu !!) ow'sem
temnostnikům nazwrm-ým , :drogowé gakož pra—
woty učenj, tak též opatrností , důmyslnosti & wý

mluwnosti gsau skutečně i býti mag-j: seznán'j ga—
zykůw, žwachtánj gazyky cízorodnjmi, a obě-to
wzínjtomu umčnj hodiny gediné, wygma zhola &

dokona prázdnou, za bláznowstwj umím, až na ty,
gen-2 missionzíry býti hodlagj.

() hospoclárstwj, wčelarsle , zahradnícle
cte. elc. smeyšljm takto: By možno bylo, nech
nt duchownj o wčcech těch i obšjrne' známosti

má! Neboi pro nás prawidlo stogj: Újm wíce
uměni, Um lépe; (mo, by možno, tak we wšem!
Wsak, aby wěcí tyto , neřku snad za (utkal swůg,
za hlawnj :(íóawu toliko položil, nedopauštjm, &
hrozjzn, že odtahuge ruku od pluhu.

A což tedy, řekneš, zbýwá duchownjmu,
aby pro zábawu swau w čas, kdy k prácem sta
wu swčho neodkladnčgšjm 'powolán nebýwá, zwo

lil? _— A gzi řku: Škola! —— Škola wolzím,

:! zase gen škola!
K též ho wjže i krom giného rozkaz ob..

čanský na dwg"hodiny za týden. Schwalně wy
znamenalgsem slowa tato, bys powšjmnulsobě, gak
chci wyznnčiti, že ta swatá —- s nebes přinese—

llri ——z pokladů moudrosti Otcowy čerpaná & nám
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zdělená wčda, -— -- ba, což djm we"da! .—

pokrm náš, nápog, angel náš, naše blaho gc.
(líné, gedinké & zase gen gedinké ——w EwroPř.,
neywzdčlaněgšjm swěta djlu, předce sobě také
mjstečka mezi předměty na mjstech wzdělzíwánj
našeho zaslaužila. Owšemt tu nenj tak hrubě
pánem, wšak předce dwě hodiny za týden držj.
Panownictwj se mu gen u diwochů —- k gie/a
oblažowtínj neodpjra: u mís wzdělaných geho
tak potřebno nenj!

Předce wšak, bych žertů zanechal, dobře

wjm, gak to zákon občanský dwě hodiny wyměřil
pastýřům, nemage na mysli totiž non ultra, ale
mnohem che pro ]enoclly salta—m! A k tomu

hodiny dwě pro každau třjdu i na triviálnjch. ško
lách. —-Toto pak na zřeteli mag-e, kladu: Skola
budiž duollownjmu geho studium na doktorstwj —
geho počsij ——geho cwičenjm gazyka -— gebo

polem, geho zahradau, geho aulem, & cožbykoli
dále Ijbo bylo. Ke škole nedey se wázati pau—
hým zákonem, by mu se dosti učinilo, nobrž, po
wažug gi za gednu : hlawnjch stránek w péči
swé pastýrskě.

Než maličko tu poumjmiti dlužno, bys mě
snad za neuka prazbrklého & obskuranta či tem-»

nostnjka zarytého i pro wčdy ducha pozdwihugjcj
& brausjcj necitného nepočetl, — & dlužno wye
ložiti, co na mysli mám.

Nemá-li kdo, tak saudjm, powoldnj zwláš't
njho, gistého k tomu, aby doktorem, totiž učite
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lem theologickým anebo připrawowatelem ducho

wnjch k stawu gich předůležitému se stal , chudý
duchem zůstaniž pěkně: -— to po česku, nic ne
hlediž na oslawu doktorstw', ale gen co kněz
„sprosličký (to slowo četl gsem nedáwno w posau

zenj gistého wydzinj pjsem sw. !) shromážďug sobě
bedliwě umřnj potřebného, &podzíwey pak swým

pokrm upřjmnč &s horliwostj. -— Z ostatnjch wěd

_—wygma, žeby z let připrawowacjch musel na—
hražowati, (gelikož bez známosti gich po gisté
mjře nebylby duchownjm pastýř-em, leč kde mož—

nzíweydělkářem nerudným ;) — ibásnjka, i spi
satele romantických bágeček, k tomu snad i mi
lostenek dokonce etc. ——rowně tak i hospodáře

wynikagjcjho, wčelaře, zahradnjka etc. etc. za—
sadiž až do neyposlednčgšjho kautka, kdeby na
něho až teprw řad přišel, když wšickni hlaw
nřgšj hosté & zábawnjci slušně a k spokogenosti
swé úplně obstaráni byli.

Usměgeš se snad, mysle sobě, gaký se i ze
mne hrozný počíta stal , anot takowých podoben
stwj klásti umjm. 'Wšak uchopme se wěci našj!
Škola, na tom trwám, škola má býti duchow
njho zábawmz, má býti gebo wyraženjm, má
býti gebo polowičnim žiwlcm. Wiz přjčiny! ——

Duchownj má i musj se dále wzděláwati we wčcech
k powolánj geho patřjcjch. Powinnost to geho
neposlednj. To tjm che uznáwám, čjm patrnčgi
nahljžjm, že nám učiliště naše wodjdka toliko

podzíwagj, dle nichž bychom se choditi naučili. —-—
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A medle! kdež k takowému wzděláwánj sobě dal

šjmu ujce má nucenj, ujce předmětů po'widně
nabrnutýcll — kde che přjležitostj, gicllž pomi—
nauti tak lehko mu nelze? —

erkew sw. odhodlala brevdář ku wzděláwánj
i rozumu i srdce duchownjch swých; a zdá se mi

býti na wzdor wšem protiwnjkům gebo upřjmným
pěstaunem obého. —-—Maudřegšj lidé než tato

gestit -—-(al- pak mi to odpustj matka rozmilá
i sboijagjcj , an takto djm) ——udáwagj knihy
mudrcůw _— nechci počjtati gich -— knihy theo
logii wýborných etc. za paedagogy naše. O otcjch
swatýcb owšem nebýwai zmjnky tak rozsáhlé :|
znamenité, aby nastziwagjcj ducllownj powšjmnul
sobě, žel, bez těchto- daleko nedogde; nebot pa
trologii se zazwonilo umjrzíč'kem, práw'e gakoži
sám brewiiiř zdálby se skoro postonziwati.

Gai wšak za to mage, že brewiaiřů mailo který

ducllownj bude w stawu se odciziti, gakož i ze
stránky druhé pokud třeba čerpati mu netoliko
nzidobno, abrž newylmutelno, i nad wěci tyto školu
gsem sobě postawil, powažuge gi ne za studni, ale
dobře za pěstaunku wšech wčdomostj nabytých w

létech pi'jprawných. Proč? --—Proto, že tu mám

a mjti musjm před sebau katechismus. —-——

Katechismus pak tento powažugi grí —-—-toho

slowa si dobře wšjmni, bys wěděl, že nepjše Ti ani
doktor, aniž nowot milowný člowčk —- za nádobu,

do njž cjrkew, ——-gedináproti wšemu bláznowstwj
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rozumkugjcjch ubezpečená, & gediná wšeliké libo..

wuli wzdorugjcj & neyprwněgšjm i neygasněgšjm
pramenem w prawdč iprziwem slugjcj učitelkyně
])oznzínj Páně & geho sw. náboženstwj — uložila
učenj Kristowo, gež w čistotě nezměnitelné chowá

&uchowané hodlá nawrátiti kdysi Pánu. ——

Owšem, žeč ten, gehož se we wlasti našj
užjwá, pod šijtem sněmu & určenjm geho bezPro
středněnewysel: wšak kdo zapře, že gest suceus
et sang-mis Tridentini ?

Tento pak katechismus přednésti mám každo
roční—. Předmětowé w něm obsáhnutj weškeré i

částky miboženstwj obgjmag'j, gež rozmysliti, &
k powědomj až do gasna nwčsti nucen lg'sem. Tu
diiwody, gež rozum podziuá, iobgnsnřnj wiicj,
pominauti mi nelze: diiwody pak ze zgewenj Páně
plynnucj, pod čárau přjhodně předestřeně, skoro
neyhlnwnřgšj mi namjtagj, čehož w paměti cho
\vnli třeba. ——K tomu ke \\šemu, mrnwná na—

učenj předklzídage, w gich gádro neystředněgšj
gsmnutkzin wniknauti, gieh kořen, stonek i listj -—

užitek wnitřnj i zewnitřnj i budaqu dohnán gsa
napřed doma, potom před dětmi podruhé wy
skaumati; takowau puk mjrau i w asketice se otá
čoge, gak možno, bych chtřge učiti sám po
učennebýwal? — chtěge malé, mě pohnauti, sám
pohnutj ušel? chtÝ—gemladé dobrému nawyknti,

srí-msobie djl swůg z každého poličele nevzal? O
Wi'ř,rozmilý, že mne, gakož čustřgi mi s malými

gednati obyčegno, než s dospělými za týden: takož
Casopis pro katol. duchow. V". 4. “
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čerwená častí—gitaké polila -— a ——polepšila ne

smjm doložili , bys neřekl: wlastnj chwzila etc.
Zkrátka, člowřk gsem, třebai; tedy alespoň

gednau za rok progjti přcdcc né'gak! co člowěku
wčdť—ti& činiti slušno. Sám to radjm ženichům,

newčstám ; naléhám nato i wubcc: .su'm pak zase,

negsem takowý 'J'LTU'TI'Q'TWOOQ,po česku Wšudyhyl,

bych progitj takowého za \\ěc zbytečnou položili
směl. K tomu pak mě t_jmto & takowým způso
bem nepřidržuge wť—ru! ani brewizíř, ani kázanj,

aniž knihy gakékoli: leč gediné len rozkřičený -—
nepi'imři-ený, &prwnj k ohnowenj uchystaný kale
chismus! A byiby se mi nepowedlo — polehku

prý se dále dogma! -—-—po každý ráz za rok celý

ten katechismus řádně progjti: nechč, stane se za
léta dwě! ——w prawde předcc dřjwc, než gak
koli ginakl ——

llleď, drahý! gá mluwil dřjwe gen o pi'j
gemně zábawč, gen as gako o \vyplnřnj času uži
tečném; &nezdá se Ti, žebych byl měl mluwiti
o polřcbě newyhnutelné & 0 wéci zhola a nikdý
nvpomjgitclné, nechci—li sebe samého zune-
dbali?! ——Pogd'me gen dále! —

Ty mř. sám nabjzjš, bych častěgi klidu mln
wil. Bez přjprawy dokonale se to tak lehko státi
nemůže &nesmj. -— A hle! przíwě !( tomu powa

žugi také školnj wyučowánj za přjpmwu skutečně
přcuáuečnau; byíbych ge nikde, ni w pastorálce
tak hrubě , ba ni we zwláštnjm gednzínj o přj
prawě na kázanj za takowau wystawenu nenalezal.
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We školeř-musjm učenj wjry swaté od a až do;

procházege rozbjrati, w gich smysl opáčenč se
\ulírati, ge před duchem swým prwé — potom
před duchem (l_jtek w gasno rozProstjrati, gich
užitek wykládati, gich působeni na mrawy pouka—
zowaíi &podporowati , &ge s ohradau proti wětru

pochybowánj -- opatrne ow'sem —- pro žiwobytj
(ljtek (luchownj upewílowatí. A takowzíto práce —
k njž když tělo wáhápobjdnutjm mi neymocněgšjm:
TJ\Šechtemaličkých ke mně pi'igjti! — rci, nenj-liž
wvyročnjm, hro/c po kroku gclaucjm cwikem w
(lognlatice populzírnj — kteráž , byl i “ (ljtek cos
pro sebe měla, pi'cdce u lidu tak řečeného Spro—

stčho tatáž býwá skoro neyužitečněgšj? —
Giž w pastorálce slyšel gsem , & slawné po

wřstipan Chládek (gehož gméno beze wšech přj
(lawku zde “ystaweno , předce gen s úctau hlubo
lulu vysloveno budiž.) \\eyslownč o tom gednzí,
gak lehčegi gest kázati lidu wzdčlaněgšjmu, než-li
Spaustřtise ke schopnosti méně cwičených; coži
kai—„dýsám shledá na sobě, wygda z mjsta sau—

kronmjpijprawyu wei-egnéúčinkowánj. — A kdež,
kde: se lépe wycwiejm uměnj tomu, gakož we
skole, kde od mléka začjti — dále pak po stup

njch bez pominutj gediného znen_áhla pokračowati
nucen gsem newyhnutelnč ? -— '

Tak také s mord/j wěc stogj. Chci-li aučin
kowati na wnli malých -— Křesianů totiž, občanů

&Zpráwnj ch lidj budaucjch; chci-li gich nakloniti
k plní-nj zákona Božjho pro žiwot gich i budaucj:

ar':
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nelze mi zůstati při chybách toliko děckých; ale.
brž dlužno, přjklady, gež neyraděgi sice z pjsma,
wšak i také ze žiwota obecného přigjmám, wy.
střjhati ge před obyěegnými w lidu mém poklé.
sky, ——zo'skliwiti gim ge důrazně , -——a k etno..

stem těmto odporným i k ostatnjm přiwinauti. A
to—li gsem powinen, gakž gest- to s polamflka

mi? Spjše w kázanj mi progde, bych takowýcll
měl několik neymocněgšjch pohotoně & z nich bez
namáhánj & sem tam přemjtánj w čas použil. ——

Zde wšak ——we škole mnjm ——třeba mi nutně

na nowé, srdcem dětským, ache i dosPělegšjm po
hybugjcj pomysliti; čjmž se nemůže stáli gináče,
než že gich mnohem che, než s wýhradau toliko
na kázanj dbage, sobě nastřádati musjm. —

Žet bez přjprawy, & gen snad k polapánj
wzduchu školnjho mi do školy gjti nelze: toi patr
né. Práwě ale tato přjprawa gest cwičenj ducha
tolik zwjtězugjcj, že když nucen gsem byl, as
pětkráte bez přjprawy pohodlně na kazatelna wy
staupiti, wybraw sobě předmět nedáwno we škole
pogednaný, netoliko bez nesnáze gsem mluwil,
alebrž i s potěšenjm wětšjm sestaupil , než práwě
tehdáž tomu bylo, kdy po pilně přjprawě byl gsem
kázal. —

A pro wěci tyto zdá se mi, mám-li dle twého
nawrženj častěgi mluwiti k lidu: bych rozmolll
praud myšlenek i hbitost u uygádřenj gich, žeĚ
tim che školy se musjm držeti; pokudž čtenj knih
co wzdálená přjprawa, předce gen gakoby mrtwč
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gsauc, --——přemyšlowánj pak bez důrazů potřeby

giž giž nastáwagjcj — zwlaštnjm wčru darem Ana..
choretůw zůstáwagjc, ——samočinnčmu cwičenj we

škole, obě ty w'éci za předchůdce sobě woljcjmu,
ustaupj we skutečném wykonávánj.

Než, poměgiž, milý, strpenj! Gakož se do
meyšljm i toho okaušjm, že wyučowzinj škoinj
mne" samému wýborně slaužj: tak mě k němu
wábj dobro piynauej w obor pastýrské péče ze
stránky djl-07;mých. --

Prwnj zisk z milowánj školy na stránce této
mi wyplýwá ten: že se djtky w osadě mě hned w

autlém wčku swčm wděčnau a srdečnau autulnostj
nakloňugj ke mně, ku pastýři swému. Obraz si
wezmi z ochočenčho za mládj beránka. Člo
wřk totiž dospělý nebýwá hnedky tak důwřl'ný ; —-—
a než sobě duchownj poznowu přigda k swčřen
cům swým žádané důwěrnosti — conditionis, sine

qua non w aučinkowzínj geho ——gen na stupni ne—

wylmutelně potřebném dobude: ——hezky wody
uplyne, za čjmž na mnohau drsnatost narazj, kte
rážto mu býwá bolestna i mrzuta dosti. -—-Gri wšak

po malu zjskaw sobě důwěrnosti malých oweček,
potěšenj i poznowu měl gsem, žet' alespoň ten
djl osady mi nakloněn. A gakžby nemel býti?
Wždyi pak djtč giž to do sebe má, že , gak zwj,
kdo snjm upřjmně mjnj a laskawě zacházj, —-
Wyg'mipokažená giž dlauho —- k němu se tudíž

přichyluge. O duchownjm pak pastýři, ku kte
rémuž nasimzi , bvi i sami za mnoho nestáli, děcko
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předee hned, a sice gakožto k wážné, důstogné
osobě wedau, dwognásobnj mju-au wčc tato platj.
Poznawše pak djtky posléze, k čemu ge ducho
wnj tento pěstnun pečliwč wede; ač se snažj tak
upřjmnč &potj začasté; co gim z práce geho čas
tčgii lopotné n bezzištné má zde i napotom wy
plynauti: dospělých wděčnčgšj býwngj s trwan.
liwau přjchylnostj swau. Abych wšak častčgšjm

. . o . iť \; o * 'v5 mm gednanjm neox :edml gun gakoa gsem
přeslechl ohzíwati se kohosi: ——lehko zamezjm

tjm, že pijsnč &sprawedliwč, gen w čas!! a na
poukázánj , gak nerád tresci, na kázeň držjm, a
od wěrní-čim zlehčugjcjho :: pro tu wěc ničemněho

WliliČÍi wtf-ni wzdálen gsem na honů šedesáte.

A když takowým způsobem wážnau přjchyl—
nostj na sebe mhzďé osadnjky gsem uwzízal: nowý
zisk mi wyplýwzi po straně té, po njž, kohož mi.
lugj (Zj/ky, k tomuž pro iylo sami přilnau i rodi
če; čjmž zpnnenáhla srdečným Způsobem aužj se
swazek , gakčhož mezi pastýřem &osadau potřeba
gest nutná.

Na důkaz stogiž zde přjběh, na který posud
bez pohnutj pomnjti mi nelze. ——Dčwčegedenácti

leté Maria . . . u nřhnž práce & snzížnost má

nebyla marná, rozstonalo se těžce. Týden minul,
co mi ohlášeno , že pro chumwnst škohl nawštěwo
wati nemůže. An se nemoc třžce rozmáhá, mlu

wj se 0 zaopatřenj, kteréž ginénu duchownjmu,
mjstnjmu totiž, přjslušj. “Wolno gestii s radostj,
a chystá se k tomu dle nabytého nawedenj , CjtjC
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samo a rodiče ugíšíugjc, že žiwo nebude. Na dru
hý den se přjprawa činj k za0patřenj gebo. Od
poledne wšak, že se těžkost očite zmáhá, mateř
wolzí k sobě., a prositi neustáwá, by cestu ke mně,

katechetowi gegjmu, wážila 9 tun žzídostj, (wlastnj
slowa gegjj) „gen gednan, gen gednau že si žádá
mne geště \vid'cti, po tom že ráda chce umřjti. “—
Nudarmo matka g_j zanepráždnčnj mé _- wzdále—
nost mjsta ——médomněné horšenj se nad tjmpřed

klzídá, a g'j žádost takowau wymluwiti hledj. Těmi
slowy: „Gai lepšj wjm, gak on nás wšecky rád
„má!“ ——-mateříny wýmluwy porzížj, & snažnčgi

opť-tuge prosby swé. Matka nemohauc déle dcerce
na krátko snad zemřjti mohaucj odpjrati che, ke
mně Spí—chá& s plačky přednášj žádost djtčte, ta

slowa uwzíděgjc, gež swrchu položená máš. Co
gsem na to učinil , i cože z toho pošlo, sem nepa
třj: wšak gak mne pronikla prosba takowzí, a gak
nynj geštb, anti wřc tu pjši, skoro slzy mi w
očjch stogj , swědkem budiž, gakauto wraucnostj
djtky we škole k duchounjmu pogaty býti mohau!!

A gsau—ligiž z mlzídj, necht i ne na stegném
stupni , pi'iwinuté k pastýři duchownjmu: 0 gakž
tu dále aučinkowati možno! ——Gižt pak, pro

pauštjm-li ge ze školy, kdež takto pěstowziny byw
šc upřjmnau práci man 0 dobro gich seznaly:
o! několik slow waíhy důrazně —- až do wnitřnosti

prorazj! Za ruku tě uchopj, hlawu na ni sklonj,
&pro slzy slowo pronesli s to negsau.
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Ano knjžečka podaná mu na památku, obrá—

zek s nápisem wlastnj rukau katechetowau připo—

geným &na powahu djtřte narážegjcjm, pokladem
mu na wždy milým, achybilo-liby kdy, karatelem
mu důrazným býuzí. ()“šem, žel u. wŠ'cc/btako
wého stupně se nedosáhne; a wšak dosti na polo
wici, třetí-na gest gistzi. Za to ze zkušenosti swé
státi mohu bez rozpaků! -—

Tyl se asi usmřgeš a pomysljš sobť—z Ahá!

teď gest “e swých Elisegskjcll poljch, Wšak
usmjwey se gak ljbo, gd zabraw se gednau, předce
geště nepřestanu.

To wjm sám ze sebe, že gsem \vyšed z otčin
ské školy mnohem che umí-nj i citu na straně mi—

boženstuj swého do sebe měl, nežli tu, kde gsem
do škol theologických wstupowal. I to sám na
sobě., (\\—zpomjnage na staw ducha swého w létech

mladosti, gsem shledal , i swřdectwjm ne posled
njcll mužů ztwrzeno mzim, že djlky 1116,dle kate
chismu upřjmnř wzdřláwané, co do náhoženstwj,
proti každému panu rhetorou'i i filosofoui posta

witi sesměgj. Co zwlásl na sobě seznzíwám , pošloř

zlehčenj mé takowé as tudyto : Ze školy mé
otčinské přišel gsem do slawné německé, kdežto,
an nic gsem ni w umřnjch ni \\e wraucnosti ná
boženstwj Loajcj pro holau gazyka německčho ne
znzímost nepostupo“ al dále: nazpřt po způsobu ra

e_jmgsem krzieel. Pozdřgi, nabyw giž onoho pokladu

maudrosti, t. g. umřge německy w gymnasium a
in philosophia, ač gsem tak zwaným eminentistau
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ba i slyš (liwy! premiantem byl, a ač mne angel
strážce od gístjoh falešných proroků gak w uči—
telstwu tak i ginde nastražených chránil , předce
gen netoliko že předešlá wraucnost srdce dětského

che probuzena nebyla, nohrž zm“ na musjm řjci,
že— ——.\eždo toho se nesmjmehiaubčgi Spustili:
dosti na tom, ga při tom pewnč stogjm, že našinci

we swých národnjch -— nikoli ale ponřmčilých
školách-—pijme wedeni , mnohem che prawých,
řádných ponětj nahýwagj i mnohem wraucnť—gšj
ochoty k plnčnj wůle Páně zjskagj, než mně po
Celý běh studij až k theologii štřsljm bylo přáno;
čehož \vina, že we mně nikoli nebyla, řjci smím,
wřda, žes mne prohledl zauPlna. A z toho saudjm,
kdyby gen wšickni pastýřowé škol schh se
ugjmali slušně dosti, žebychom se wšem pjsálkům,
o oschenj národu našeho křičjcjm, a wšak ducha
milmžného smí-le podrýwagjcjm, hodně wysmáli
mohli, anby naše Bohemia nebyla toliko doc/,a,

(pi'elož hlaubagjcj, a zwhi'st w těch, kteřj mezi
wzdi—lančgšj,prý, počtení hjtimermomocj chtřgj,
— newážnč sofistugjcj) alehrž také pád &srl-neta
zagistě. O Balbine! Balbíne!

\Vsak mrzutost mne maličko gakohy zawedla
s cesty pi'jmc'! Nic nedělá! Hned gsem zase na
pěšině swé.

llled'! tato gsau těšinskr'zgahlka má! Chůwa
—- owšem neposkytuge djů—ti nic ze swěho; neo—

patřuge djtě aniž pokrmem, aniž pěkným harew
ným odčwem nepotčšj ge, Iedwa kdy krmj aneb
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obléká. O otci, mateři seznal hnedle, že půwod

gsau tohoto obradowánj. _— A wšak, nebýwú-liž
djtko cllůwy swé předce gen pamřtliwo? A když
pozdčgí, i dorosllegčj spatřj gi, neklonj liž se
srdce geho k nj za mnohé služby a opatrowánj?——
[ což, smjm-li ga , gsa při malých, wynčuge a
pěstuge autlé tyto djtlcy K. Ježjsi , genž k nim se
tak laskawč nakloniti ráčil, za chůwu gich ducho
wnj se powažowati ——nic neřkao tom: „wKrístu

ga gsem Zplodil wzisl“ ——nesml'sl-libych tautéž

mjrau očekzíwati, že wdřč'mí náklonnost se gim w
srdci ndržj; tjm che, čjm auplnřgi poznagj, kte
rak gich chúwa ducllownj, — ne toliko k žiwíltku
nť—kolikalet trwagjcjmu, alebrž ku koruně žiwom
pěstowala ge; ——že negen k časnému na hrstku
let wymčřenému, ač i zde gediné prawčmu, nobrž
na wždy zde i tam stálému blahu gim dopomáhala
wěrnč a totož bez ohledu na unawenj, na zdrawj
i na pohodlj swé gim za občí; položené? O pi'j
teli! byiby podobenstwj toto dosti málo přiměřeně
zdálo se býti, mne" útěchy podáwá weliké!

Z nřho domnjwzím se dále, bude-li wůle Páně,
bych déle potrwal w osadě, ažby powyrostly, žeby
nebylo tak hrubě třeba, waditi se s nimi, gicll
zallanbowati, peklem a sodomskými tresty gim
wyln'ožowati, by se truchlíwy'm způsobem t_jmio
na cestě ctnosti udrželi: anobrž , když widčti bu
dau, gak otec s nimi mluwj , an s nimi wždy la
skawč smey'slel, — otec , gellož z mládj giž za—

milowali, poznawÍ—regeho snaženj o dobro a wzdv



607

lzinj gich , ——mnjm, že mi dostačj., abych řekl

toliko: I—Iled'djtč! gzi tebe pěstowal, gd nešetřil
pro duehownj dobré twě ni práce, ba ni zdrawj
swčho etc. mzim se zármutku na tobl'e dočkati ? mám

to widčti, že i tebe mráz popzílil , gako gine snad
ani nepěstowané? má to tedy wše zmařeno býti,
co gsem pro wás činil? tolik mi wykwete z nadč
ge me? Djtč mě! pamatug: Služebnjk, který
wj \vůlí Pána swého, che ránami etc. —- To a
takowe upřjmně, otcowským citem & s pohnutjm
pronesené slowo, trwzim, byt ne wšecky, alespoň
dwi? třetiny uchowalo by gieh. A dámt i pak
((mm, žeby mne klamala nadřge má, žeby násle—

dek z mého paclltřnj, z mého lopocenj takowěho
nikdy“ nebyl tak zdárný, tak llogný: bud' si!
tu llonosjm se swědomjm a ukogjm také: Gá činil,
co mohl , ultra posse nemo tenetur! Tu nastaupj,
a prtfwcm také, ale gen (ufo, nastaupiti musj
lití-cha w zzirmutku z nezdařené práce: Neque

qui plantat, est aliquid, neque qui rigat: sed qui
incrementum dat, Deus!

Owšeml řjei můžeš, kdož wj, zda tak dlauho
bude popřzíno, zůstati na mjstě tom gednom? _J—

A \vť—ru,dobře bys nawrhl! Neboli málo, zřjdka

kdy dostalo i dostáwá se přstaunům mládeže z
ducllownjcll mladšjm, aby pozůstalí na mjstě, kde
ohen, kde horliwost gich byla neysilnřqšj.

Však, bylbych i patrně viděl. že nezůstanu:
Což z toho? —- Můžet—druhý, Zpozorowaw, gi

nau zase stranau použjti! A byt. nepoužil, tak
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hrdý negsem na práci swau! A potom, wčř
slowům zkušeného, pamatugj na tebe, byl
bys gim i odňat byl, pamatugj, -— a dopísugicc,
bljže-li pak, nawšlě'wugicc, gew'j důležitosti swé
pěstaunoui swe'mn, o poradu a dálšj poučenj žá
dagjce. Tollo negediný důkaz při ruce mám.
Ano , kterak láska gich gewj se u pauhém spatře
nj, po délsjm-li čase tebe newiděli, na gich zá
řjcjm oku a radost gechjm usmjwzínj uzřjš, a co
— co pocjtjš, řekne-li ti který wzdělaněgšj znich
srdečně: „Ach Otče můg duchownj! gen když
„\Vzís alespoň někdy spatřjm, hned gsem potěSe
„něgšj! — Kdy šlyšjm, že tudy gjti máte, wždy
„z okna kauknu; gen abych wás zase gednau
„uhljdall“ — Toto čta, druhu rozmilý, nemni,
že to obraznosti paullý wýtwor; — ab esse ad
posse datur conclusio! -—

Přjteli milý! gill; uprawjm kzlzanj is bedli.
wostj wšemožnau, a co spomůže? ——Díwná to

otázka , a snad i llřjšnosti nikoli prázdná! Dost
na třech, ba i na gednom! -— \Však, hrízeg se
meno sebe wýbornřgšj i neyúprawněgáj w aullor

neoraný, ——w roli, gakáž schopnosti nemá pro

ně — w močál , w němž peyr, & cožkoli neužiteč

ného giž obdrželo za swé! Ollybug strom, awed',
kamž by měl patřiti, an sesjlil a ku straně naopak
nachýlil se! Mám che řjci? Gak bolestno po
patřiti, že mezi našimi posluchači, řečem naš—im

nazche (lOSpl'lj toliko, a starci ucha propůg'ČUR'ja
w nich sobě libugjce: mládež pak osjdly neyche
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obkljčená až teprw , když gj došlo, k tomu se
klonj. Dřjwe bud' zjwá — štI—beceaneb po hřbi—

towě se \'álj. Čili snad přepjnám? Widěl gsem

giž osad che, &cožby prospělo mi, samému sobě
bolesti přikládati?

I neywýborněgšj kázanj gest tu bez účinku _—
ano hrách gestit na zeď házený , kde člowčk ani
předmětům negsa zponenáhla uwykzín, ani pončtj
slow, gakým se w kázanj wyhnauti nelze, nezna
ge, ke wšj těžké práci spjše gsa schopnčgšj, nežli
ku přemeyšlenj na čtwrt hodiny — o důležitosti
poblauchzínj slowa Božjho nic neb dosti málo wěda

-—pro slowo to swaté ani sluchu nemá, & djtčti

podoben gest, které sotwa a, e, i, zná, a giž se
odnčho čtenj požaduge. Ano bez účinku, zhola
wlnau o skálu se orážegjcj zůstáwá, dokawádž člo—

wčk w dosPISlegšjm věku swém wčtšj schopnosti
k wčcem těm odgimld , nikoli pastýřem duchow
njm nenabyl. Tu pak některau řečj , prwnj snad,
kterouž za stastnau náhodau předce gedenkráte s
oteuřenýma ušima přeslechl , probuzen, když giž
mu došlo, když se giž třžce popzilil w newědo—

mosti swŠ: tu přigde , a na swůg nerozum dřew
něgšj we Zpowědnici žaloby “ede hořké , smutně..

A i toto probuzenj ze sna strašného tolik do
sebe má, že, an základů nábožensth nenj při něm,

sešed ze stezky ctnosti — dopustiw se pak těžkých

prowinřnj na druhau stranu totiž na malomyslnost,
zaufalosti přjbuznau upadá. Toho 'I'i, drahý!
smutný mohlbych swěřiti přjklad, genž mne mno
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ho auzkostii práce stál , kdyby poswzítná nebrá.
nila pečei, & kdybych nemyslil, že častčgi se wěci

takowé nadllazugj snad iTobč, na dukaz wýpo
wědi má tuto položené.

Popustjxn wšali mjrku llodnau, a doložjm , že
mnoho gest rodičů, kterým dobro djtek i tak na
srdci ležj, že ge \\'še1110ž11čk poslauchzínj slowa

Božjho nabjzegj idolninřgj. “W'salcgak gest to
s tjmto oddělením posluchačů našich? Co mi bylo
možno dohlědnauti, as takto: Proto, že z mlzídj
wýznamy slow náboženských nikdý gasnč nepo
chopili, když kazatel o cjrkwi mluwj, kdož wj
as na galiauswatau myslj; mluwjdi o obcowxínj swa—

týcll, ba i o milowzínj, Ca'-nj P. Boha -——-o poko

ře ——smilstwn -— lenosti & t. p. kdož wj , co za

ponřtj s těmi slowy spogugj. Bys pak, rozmilý!
s Twým: All! to pi'edce tak zle newyllljžj! wy
geti nemohl: poslyš, cose mi w poměru tomto
událo. Osoba stařičké, gegjž gedinká radost ne
byla giž než nawdšhvomínj chrámu a zwlzíšl slowo

Božj„ ke mně. _dle možnosti přicházjwala. Roz
mlauwxíwal gsem s nj o wčcecll přjslnšnýcll. Až
také gednau to slowo c'rkew za i-eči mi z ust wy
skočílo. Toho se osoba ta přes sedmdesátiletá cho
piwísi w tato slowa se taízala: „Ale, \Vel. P. račte

„mi pak powřdjti, co ge to ta c_jrkew. Gai to sly
„šela mnollokráte w kázanj , &nikdý gsem se ne—

„mollla wynamysliti, co to gest ?“ Ze Ti pohád
ky newypisugi, to wjš; báli bych se Tebe,
prawdu uraziti: ale, to mi powčz, galia tu pomoc Š'
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A což když si člow'ck takowý sám se zatmčlými
slowy &che gelstč s wýroky náboženskými swá
\\"lastnlfutwořenzi pončtj spogj, wšelikých power
:; předpogatostj se uchytj, dřjwe než se mu slowo

Paint—předce nčgak slyšeti událo , a potom pro na

wyklost gich co kljst se držj? Co diwu potom,
že nemage ani známčičky o tom , cože duchounj
gest, gako rozdráždi'nai wosa si počjnzí, pakliby
(lllCllO\\nj na kůru tu geho zatwrdlau narazil? Ga—

kčž tu potom účinky wywede pastýř při ubohých
motolicemi, wrtohlawostj, &obyčegnč i prašiwinau
nakažených oweček těch? Kde a kdy tu gaké
pruwé náboženské smeyšlenj k uspusobenj ? Ne
lnlodzi tu čerw na květu geho i w srdcjcll , kte—

rážhy gimič'e w prawdč skwostnčho owoce pi'inaišcti
mohla ?

A gakž posledně s těmi to wyhljžeti bude,

kterj z mlaídj negsauce dle wjry swé ohražení, ká
zanj , gak swrchu gsem wypsal poslauchagj, když
do společnosti nedowzdčlanýcll přigdau? D0 spo
lecnosli takowých sice, kteřj se i čjsti i psáti i po..

i_jtatii hráti i němec-ly také naučili , ba i některé
romány, a což woda na mleyn, i spisy wše, což
swatéllo & dobrého za terč mugjcj, wyčtli: gen z
gediného katechismu málo neb nic newědauce, t_jm

se gesto honosj?
Na nich spatřugj dle kabátu, dle wausů, dle

hole, dle nadutého počjnánj a smělých Způsobil
Saudjce, po domněnj swém wzdělanost náramnau!
— spatřugj pak také , gak tito učenj prawznešenj
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panáčkowé, pakli se s tjm i newytasj, že wšeliké

ty kněžské powjdačky gen pro hlupáky gsau,
předce gen toho tak řečeného kázanj slowa Božjho
i wšeliké služby geho zhola si newšjmagj a dle

docela giných wzdřlanřgšjch zásad, t. dle libo.
wůle swé kráčegj &gednagj! A hle, předce gen
w očjch geho 5pziny, učenými, nad gemu rowné
tak pmvýšenými gsau, ano i samého duchownjho

gen tak pro buhzda'r, nebo z donucenj třeba is
ausmčškem pozdrawugjce, ba iza aučel wtjpku
swého magj! Nemusj , prawjm, nmnusj se tu

ubohým ta myšlénlia na mysl wljmti: „Ay, ay,
„tot to mqu předce gen gaksi diwné býti s tjm,
„co nám ten welelmý pán pou-jdáwt'll“ —- Co
tuto pj'si, ze zkušenosti, ze skutečnosti gest.
A což ubohý, základy prawé \\jry gen as nělcterak,
z kázanj snad nepochoPněho, as gako u wzda'le
nosti “e smích spatřugjcj, co na odpor takowé
myšlence postawjšJ Galcá geho chui k poslauchánj
dzil'sjmu? A nezná—lištjtu proti střelám těm, brzo

li mé pracně wzdčlané kázanj nalezne koho mezi

posluchači, s uchem náležitě a dle potřeby upra
weným'f —

Medle obraíme oči swé na stranu druhau.

Z těch, genž pť—stowánibyli z mládj pečliwě —

třebal i nedozráli; z těch, genž znagj alespoň,
co slowo Páně.! co to za skutek Pánu ljhezný i
poslauchn'nj geho ochotné; ——z třch, gimž co
kazatel mlqu giž z mládj známčgšj, tedy i o
welikau mjru schopitelnť—gšj; ——z těch, gimž
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každého slowa ponětj wyloženo tak, že neoby
čegnost mluwy &nesrozumitelnost z nj pocházegjej
ge k uspdnj nekonegš ; z těch, genž každý text
pronesený giž gináče a gakoby w trognzísobné wáze

prigjmagj, z těch, gimž každý pi—jbřh, na který
se buďto naráží, neb se zúplnu předkládá, as co
pi'jtel z mládj, přednášenj dzíll—jmu& přemyšlowá—

njm o wčci náboženské uwykali; slowem z těch,
gimž se základ ne náhodě zanechaným, alebrž
nmudrým a přjhodným rozměrem do srdce položil:
z těch & takochh gen pět: z padesáti nalezneš,
aby se na základu tom zhola stawčti nedalo, čili

aby slowo Páně nepřigali ——mečem tjm na dwč

braušeným proniknutí nebyli, &snad se mu wyhý
balí, aneb dokonce ge w pochybnost uwzídčgjce,
snad i posměch z něho mjti se opowziži'li; gelikož
slowo toto gednak samo w sobě sladké gest, ge
dnak předce wždy se připrawj, aby w ozdobnčg—
šjmrauchu předstaupilo: gegich pak uši i srdce
pro ně che gemnosti mag-j.

A gsau—lipak takto k poslanchánj připrawenř,

aučinky na wždy gistěg'sj gsau, než kde mládež
školnj na čtenj, psanj etc. na swětské wěci :! pro

swL—tslaužjc', giným slowem na schytralost swčt

skau, toliko uwyká zřetel swů'g obraceti; z nábo
žensth wšak, gen tak ledabylo, některau otázku
z paměti odsekati se naučj.

Do zaschlého, okoralého pole zagisté déšl
se neprodere tak lehko, gako giž do nawlaženého ;

Casopis pro katol. duelnow. VU. 4. 7
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aby wšak wlziha tuto Ískodila častí—gšj, kdož gest,

genžby chtěl twrdití ?
Co mne w takowěm smeyšlenj npewnilo, mu.

sjm Ti předce gestč wypsaíi. Gednal gsem kdys
o dobrodinjch, gež nám každá z třj božských
osob spůsoblti ráčila. Uprawil gsem řeč swau,
gak možné bylo, bych schopnosti posluchačů ne
přesáhl :! pozornost gich přiwaibil. Než nepozo
rowal gsem, žebych byl pro ne tak, gakž by
bylo třeba, dogemně mluwil. — Desjtiletý wšak
chlapec, stogcs některými spolužáky na kůru,
tak se do pozorovánj řeči zabral, že když gsem
dobau otazowacj předmět rozbjral , zapomena se,
kde gest, odpowjdati počal hlasitě, as gako by we
škole byl, _— až dospělý za njm stog-jej geg po—
stuchl, načež celý se zarděw se Zpamatowal. —

Tomu když gsem z onoho dospělého s chechtem
wěc mi \\yprawugjcjho wyrozuměl, co as za my—
šlenky se Ti zdá, že mne zapog-aly?

Ga stogjm na swěm: Škola, škola gestil před
mět, na nčgž by zřetel duchownjho pastýře měl
býti neustále upřen. Gakož tu — w nj -— po
wěry se wymésti mohau snadno; tak i newřře,

panownici ducha času našeho pautagjjcj takowé hrá
ze mohau se položiti wstřjc, že sprosličký na'
dennjček i klučjk nepatrný panáčkowi swéwolně
odpadlému po male nahodj: „Pane! waše slowa
bublina gsau při dosti malíčkém fauknutj se roz—

plzugjcj: slowo Páně předce gen zůstáwá na nůžky.“
Kazatel má potěšenj, náhradu snad gedinau ZR
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mnohaletau přjprawu a nemalau práci: wšak, do.
woleno-li, řeknu na několik minut. Frustra

Aethi0ps lavatur: to platj přečasto! Tu wšak -
we škole totiž, negsau Aethiopowé: tu tabulky
woskowé; cožkoli se wtiskne, zůstane, & byl; se i

přetisklo, předce pobude znamjnko. Ano: Ilrdá
tu má mjsto swé myšlenka, a w dowolené hrdosti

pi'esladkzí: I'mcugi pro budmlcnost! Geš'lzěpo
třida/Yi létech po mne" primát-Ím hognrž ! ——(m0,
přidám, i w dilŘfÍc/Lbudnuvjch se gechj ! —

\\:šak dosti giž! Nic nepřípomenu che 0
hřjchu, gehož bych se dopaušt'el, wěda, kterak
dobře činiti, :: ——nečině; nic che 0 slawném

Kljmentowi z Alexandrie & o škole tamže ——nic

() Augustinowi weleučeněm s gebo cwičenjm kate—

chumenů, aniž o těchto za staršjch časůw. TotoÍ
wše dobře a lépe než ga znzíš, i w'š co tjmto

podotknutjm gich mysljm. Gzi pewně se držjm

toho: Škola gest onjslo, kdež slromlcowě, gi
náře na plano (o'/iko a ledagaks rostauci, se
Šlé'pugj, (1.k ioann uzpůsobugj , by Sličného,
plazmě/zo, wonně/w , „sémě/to owoce wydali:
rmoióy pozděgi šlé'powtíni tak lehko nešh', (:
w[eps] ;ngz'slé neprosw'umli. A protož školu ne
hned po kazatelně na druhé mjsto, ale gak možná
zrowna wedlé nj stanowjm, tak aby hned kazatelna
hned pak ona přednosti požjwala. —-We kterémžto
smeyšlenj mne geště che upewňuge ta zkušenost,
"eg-en ze sebe samého, ale i z giných sebrané:
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že, kdo gednnn okusil potěchy, duchownjmu zc
s'7solyplynaucj, nelze tomu gi Opustiti che.

A proto také, bylby mi při prácech na osadě
.

'četněgšj i na zdra“_] mí—loškoditi nawštěwmvzínj

školy nawyklé, gakože w skutku s malau obtjžj
spogeno nenj: —- pomnjm na missionáře, i žiwot
obětugjcj pro ty, gež ku Kristu uwésti mngj, &
když nenj přáno gináče, saučastnjm se s nimi w
našej milé wlasti w způsobu tomhle: -—-pomnjm

na wogziky, kteřjž pro časné toliko úmysly, proti
aučelům křesianského duchownjho až běda mali
cherné, obtjže, mrzáctwj, ano i žiwot nasazugj:
& těmi wíce rozwraucněn, ljbo-liže Pánu , nasadjm
igá co mohu pro wěrné Kristowy, zwlzistč pak
ochotně pro miláčky gello. Což tjm lehčegi pod
niknauti mi lze bude , že při upřjmné \vůli w zá—

loze mám wýrok Pawlůw potěšitelný: „čec/io
ono/m w tom , kterýž: mě posilugc ! —

Nledle l_jbo-liTobě, Přemilý! kárey mě, a
w čem chybugi, napraw! Z ostatnjho se Ti ospra
wedlnjm, až se mi dostane odpowědi Twé.

TW | ".
U

Slawjn.
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VI.

() wnítřnjm spogeni Krístowa :. mrtwých wsltí
nj s celu“ suustuwau božského zgewcnj.

01!

J. J. Raise,

kaplana w Kopidlnó mul Loitínnu.

(Dokončenj.)

;. 8.

Mcssia's" musel býti- Bůh.

Giž wšeobecné z mrtwých wzkřjšenj, gakožto
podstatný djl úřadu Messiášskčho, může, gakož
každý připustj, “ykonáno býti gediné tau mocj,
kteráž na počátku prach zemský nadchla žiwotem.
Ale i patřjme—li bedliwť—gi na ten přebjdný staw

duše, w kterýžto, podlé učenj pjsem swatých,
prwnj člowí—ksebe &weškeré swé potomstwo skrze

hřjch uwrhl: musjme se přiznati, že Bůh toliko
byl dosti mocen dopomoci opět k prwotnj doko
nalosti, kteraužto obdařen wyšel člowěk z rukau
stwořitele swého.

Abych řeči přjliš nešjříl, budiž zde dosti
na tom připomenutj, že pjsmo swaté wykaupenj
padlého člowěkadruhým narozenjm nazýwá, (Tit.
III. 5.) které cjrkew sw. ge'stě za wčtšj důkaz a po—

diwnčgšj progewenj božské wšemohaucnosti powa
Žuge, nežli siwořenj geho, modle se při msi
maté: Deus, qui humani generis dignitatem miru-
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biliter condidisti, et mirabilius reformasti &t. d.

a patrně dáwagjc tjm na gewo swau wjru, že,
gako pokolenj lidské Bohem stwořeno, tak též
Bohem gediné mohlo býti wykaupeno. A W
skutku, kdož z praudu všeobecného duchownjho
porušenj, gjmž potomstwo Abrahámowo bylo za—
chwáceno, wseobecné naprawenj, z duchownj
smrti duchownj žiwot opět wywinauti, &tak weš
keré přirozenosti lidské k gegj prwotnj čistotě a
dokonalosti měl dopomoci , musel zagisté nadpři
rozenau, božskau mon býti opatřen. Kdo za
hřjchy celého swěta dosti učiniti, & člowč—čenstwo

s Bohem měl smjřití, ten musel, sám gsa prázen
wšj winy, oběí neskončené ceny přinésti býti w
stawu. Tal'owčlto slušelo mím an,-"ti Biskupa
swatého , newi-nnó/to, nepoškwrnénó/ao, oddě
leně/w od Ítřjš'njků , a kterýžto gest učiněn
wyš'šý' nežli nebesa : kterýž nepotřebugtc na
každý den , galia knevžj ne)-'prw za swé hři
chy oběti obětowati , a potom za lidské ,- nebo
to učí-nil gcdnuu samé/zo sebe obevtowaw. Žid.

VII. 26. 27. Ač, uwážjme—li bedliwěgi ta pro

3) Tak též o té wěci progewil se sw. Augustin () městě
Bonln kn.XlX. c.11. nnpsnw: „\Vůlc tcnkrálc gen sku
„tcčné swobodnn gest, wndám u hřjchům-li ncnj pod
„robcna. A tílkownut wnlí dal Bůh člowěku, kterýžto
„pozbnwiw se gj zwlnstnj winy, nc odgínud moccn gest
„opět gi nabýti, krom od toho, genž (lí—jwcgi byl udě
„liL Pročež. dj samu prawdn: Gcstliže wrŽawyswobo
„dil Syn, prawa“ swobodm' budete.
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roctw' , kteráž někdy Synagoga, a nynj katolická
c_jl'kewna Messiáše potalluge, gako u př. Žalm ?,
110. Jes: 9, 5.

nich wyniká důstognost, genž přirozenost pauhélio
&gina, nedá se zapřjti, že z

člowčka daleko přewyšuge; nic wšak méněse zdá,
že za časů Kristowýcll onen ohlas starých proroků,
genž wyšI—fjbudaucjho Wykupitele důstognost na

stjnili, toliko we zboru učených zřetedlněgi ozý—
wal se, a wšeobecný lid Messiáše, co PITIWČÍLO
Holm neočekáwal. Pati-né toho swčdectwj nale
záme w Justinowč rozmlauvánj s Trifonein, kte—

1'3žto prawj 0. 4-9: Havreg ":"qu (L&Íawb) tov

„Voní-tov m'O'gamov : můqmmuv apogďozcuyev yen/rl

(íw—Sat, 2ch 101!H/Ítav zqwm (tv-vavslůorra. Cfl'. C- 8—

Xpun'og Je . . Bďe slu (Fuz/a;sz um, HEZth av cl.?mv

[U_mgzetonavgov. *) Aniž gest docela nesnadno si
to wyložiti, proč \\“jra w Messizišowo božstuj w

starém zzikon'e neb) la wšeobecnzi. Neboi. potom

lu'nn Adamowým, genž zesnulí (lřjwe, nežli w
liristu spatřili wypln'cnau tu přeutůšenau naděgi
praotců sv 'ch, neznagjce bljže tu nowau, Mes
sizišem založenau smlanwu mezi Bohem a lidmi,

g'egjžto prwnj' základ u_jra w zakladatelowo bož.
Sle býti měla, nic by l))lo neprospřlo wčtlčti,
gaké budaucj \Vykupitel maibýti přirozenosti; ano
giž ta žiwzinadřge, že Spasitel gistotnč přigde—
nadčge z wjry w zasljbenj I-Iospodinowo wyplý—

*) \Viz: Einleitung in die liiichur (los neuen Bundes von
A. Bc.:. Fcilinoscr. 'l'iibiugcn 1830. S. 22.1.
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\\:agjcj —-k geglch upokogenj & spasenj postačo—

wala. [.Twěřili Bohu, a počtcno gest gim to
k sprawcdlnoslí. Jak. ll, 23. Pak ale nesmjme
přebljdnauti, že národ židovský k modloslužeb.
nosti, kterážto ze wšecb stran obklopowala ho,
přjliš náchylný, ku pi-igetj \vjry w Messiášowo
božsth dosti schopný, &, abych tak řekl, gako
dost zralý geštč nebyl, a proto neyprwé gcdnolra

. v
w božstwj náležlte oswědčena, trognásobnost ale
osob gesto swatau temnostj zakryta zůstati musela,
dokawadž nepřisla plnost časů, w nichž rouška s
očj Israelitů sňata býti mohla, &sláwa Božj celé—

mu pokolenj lidskému zgewena. Proto tedy gen
temnl—mohlo swjtati w starém zákoně božstwj Mes

slášowo, genž w nowóm zákoně co magestatné slunce

w auplné wyšedši gasnosti, swčtlo, teplo & žiwot
rozléwá wúkol.

5. 9.
' . V V ' v , O 'Proto musel Mossuís zrclcdl'ne o swcm bozstw/

sc wygádříti , a gc mílcž-ic'e"polwrdilí.

Poněwadž , gakož gsme widřli, pokolenj lid.
ská gediné od Boha mohlo býti \\ykaupeno: bylo
také newylmutedlně třeba, aby wšem , kdož pra—
wdu pi'igmauti hotowi byli, prawé Messiášowo
božsth náležitě bylo oswčdčeno. Na tomto po
znánj záleželo gegich upokogenj, záleželo i spa
senj gegicll. Nebot gak prwé člowčk, drže se
neomylného slowa Božího, poznal, že gediný
wšemohauci Bůh gest s to, k tomu stawu opět mu
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dopomoci, w němž před smutným praotce swčho
pádem se nacházel: nenj možná, aby uwřřil, že
wykaupenj giž se stalo, a tak w srdci swém se
Upokogil, pokudž, že ten, kdož Messiášskau dů—

stog'nost si osobj, skutečně.Buh gest, wjrau ne
poznal. A poněwadž, gako w starém zákoně nu

dffg'c w přjštj budaucjho 'Wykupitele, tak i po
geho přjštj íz'wfí wjra w něho ta gedinká Wj
mjnka gest, by člopvčk dobrodinj Messiášských
mohl se sůčastniti, & wččného žiwota dosjci, (žá
dný nepřichzízj k Otci, než skrze mne.Jan. XIV

6.) tato \\jra ale od poznaného božstwj Wykupitelo
wa záwisj: každému zagisté gest patrno, že po
znati božstwj Messizisowo netoliko pro upokogenj

wykaupenců wčc prospěšná , alehrž i wzhledem na
gegich Spasenj newylmutedlně gest potřebná.

Pokudž ale, gako swrchu ponawrženo, ne—
libilo se Bohu skrze úplně gasné &zřetedlné po

naučenj wjru w božstwj Messiášowo před geho
1)í'_jštj1nw národu \'.'y\\'oleném založiti & wůbec

roz.—ji'iti: mohlaí w božskau W'ykupitelowu přiro—

zenost \\jra gediné w geho Wlastnjm wyrčenj &
nailcžitém stwrzenj swůg pewný nalezli základ.
Mill-li nagjti Messiáš we swřtě wjry, neměl-li cjl
geho pi'jštj na wždycky býti zmařen: musela
božská geho přirozenost w geho žiwotě, z geho
učenj & z geho skutků tak wynikati, že gen zlo—
wolnosl; gi přehljdnauti byla w stawu. ")

) 7.0, a gnk zietcdlné Kristus a swé božské přirozeností
progeuil se, toho w každé katolícke (logmutlcc lze se

mlátí.
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Ano byíhy iskutečnč w starém zákoně bu
daucj Wykupitel gakožto Bůh gasnč & zřetedlnč
byl předpowězen : nebyliby přede lidé mohli při

gmauti koho za prawěho Messiáše, dokudžby, že
práwo má wztahowati na sebe ono Wyrčenj pro

rocké, nebyl opodstatnil nřgakým nade wši po
chybuost wyššjm důwodem.

g. 10.

Blessiášowo .: mrtwých tus/míní bylo w .slmuu
co ncypatrněgi potwrdili gelto čožstwj.

„Pokud známe národ, (prawj gistý na slowo
wzatý katolický bohomluwec), w němž Messiá's'měl

wystaupiti, byltě zázraků žádostiw; zázraky mu
sel každý , kdož w záležitostech náhoženstwj ně
gakau změnu neb zdokonalenj ponmx-rhowal, swau
učitelskau mocnost osprawedlnitia dokázati; zá.
zraky byly ta wýmjnka, pod kterauž wjry :!
wážnosti žádati , & prospěchu nadjti se mohl.“ *)
A práwč tak, gakož se domnjwám, smeyšleti ::
gednati musel národ židowský , nechtěl-li zrádcem
býti na náhoženstw' , samým Bohem sobě dílnám,

& ge wymčniti za klamné učenj lecgakčhos pod—

wodnjka. — Vadpři-rozenau tedy & diwotwornau
mocj musel každý, kdožkoli od Boha poslán byl,
potwrditi swé nadpřirozené wyslanstwj. Čjm che
ale Wykupitel, gsm wtě'lený Buh, nade wšecky

*) Hug's Einleitung in die Biichor des N. B. 1 Th. S. 9
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proroky & wyslance Božj měl wéwoditi: tjm wý
tečněgsj , tjm slawnčgšj musel býti Způsob oswěd—

čenj důstognosti swé, tjm \\čtšj musel býti i zázrak,
slaužjcj za důkaz swé božské přirozenosti, zázrak,

gemužto se nic rowm'eho, nic podobného nesmělo
nalezati w žiwotě &účinkowánj ostatnjeh wyslanců
božských.

Ze Messiá'sowo z mrtwých wstzínj , zázrak až

posud neslýchaný, na nřgž brzy nasledowati mělo
na nebe wstaupenj, toto widitedlné wegitj w sláwu
Otce nebeského, takowé skutečně pouuhy gest, ni
kdo tak snadno nebude moci zapřjtí. Zidé aspoň,
w gegichžto swatých knihách zasljben byl &wy
ohrazen, gimž tedy při posuzowánj geho Messiášské
dustognosli prwnj hlas patřil, wždycky toho byli
přeswčdčenj, že by z mrtwýeh Wstzínj Kristouo,
kdyby ge připustili, ten neypatrnčgšj, gegíeh
newIÍ-runeyche porážegjcj důkaz bylo gak NIes
síaísskétak božské důstogností. Neboi ač ostatnj

zázraky, které Kristus činil ke stwrzenj swého bož
slufho wyslanstwj, židé připauštčgj, ano i takowé
wyprawugj , o nichž, pončwadž patrně smyšleny
gsau, sw. Ewangelistowé mlčj *); w té naděgi, že
připisugjce ge gednak Belzebubowi (gako sauwčCj
s KristemF ariseowé) gednak diwotwornému gmenu

*) Tok čteme 11př. \v knize EMU? []]—.bn ')DC, že Spasitel
náš také w powétřj ljtal, 'Zemrtvého, z něhož gen
kosti byly k nalezenj, opět žiwotcm nadchnul & g.
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wjmnn DW*) (gako pozdní—.gšjRabbinowé) gegich

sjlu k dokázzinj toho, což dokázati měli, wywrátj:
předce z mrtwých wstzinj Ixristowo gednomyslnč
zapjragj, dobře wčdauce, že připuštčné geden
kráte , žádnému ginému, leč božské wšemohauc
nosti, přičtena býti nemůž, &protož ke stwrzenj
toho, což stwrditi má, welmi dobře se hodj.
Takč gest mim tedy ta twrdošjgnost, s kteraužto
židé mezi wšemi zázraky Kristouými gediné geho
z mrtwých wstainj zapjragj, patrným důkazem.
že dle gegich asPoň smýšlenj, toto z mrtwých
wstánj ze wšech diwů ten nepvětšj, neyslawniigšj,
& pak—li tak řjci mohu, neytčžšj gest, & proto

také k stwrzenj toho, což na Messiáší to neywyššj,
to neynepochopitedlniigšj bylo, Roe/4.0božsl'épříro
zenosti, mezi wšemi zázraky ten ueyzpůsobnčgšj.

s. 11.

Z mrtwých wstu'nj ]chsz'tíšowo bylo giž. w
staré-m zákoně předpowězeno.

Z mrtwých wstánj Messizišowo gest udalost,
gjžto W celé ekonomii božského zgewenj nic ne
nalezáme rowného, tak gako wykupitelstwj samo
gedino gest we swém druhu, &gakož gsme wi
děli, ten neypatrnčgšj důkaz Messiášské důstog
nosti. Z té přjčiny lze gest očekáwati, že proroci,

') Kdo si rabjnské híígky neoškliwj, může se sám přo
swčdéilio tomto wwgcn UW, gchožto mocj prý ncgcn
Kristus, ale iginj Rnbjuowé zázračné wěci konali guiluo
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gimžto bylo zponenáhla wyobraziti bmlaucjho Wy
kupitele, &přede wšjm giným takowé přjpadnosti
?; geho žiwota předpowčdjti, genž by ho obzwlášt

ně znalým učinily, ani geho :: mrtwých wstánj,
gjmž přede wšemi božskými wyslanci měl wyzna
cen býti, mlčenjm nemohli pominauti. A w skutku!

nedá se zapřjli, že w tom obraze, gegž proroci
o budaucjm wykupiteli wytwořili g'sau , i geho z

mrtwých wstánj nemožné gest přehlédnauti , geli—

kož ono gediné wšecky geho předpowězené osudy
wjže &w gednotu Spoguge,

Giž w tom prwnjm prorocth Messiášskěm
Mogž. 3, 15. gakož w 5. 5. widěli gsme, byl ač
gen několika slowy, nastjnřn bog ten , gegž \Vy
kupitel wjlězně měl zniknauti.

Od té doby půli rozličnj proroci , gakož gim
clzíwalduch Páně, brzy o ponjžcnj, t.tlr-rpenj a
snm'l'iMessiášowě, gako Žalm 22, 'l -v- 19. Joz. 53.

l):m. IX. 26. brzy zase o geho powýš'enj, geho
slu'wv', & geho wěéném panowánj, gako Zalm
CX. Iz. IX, 6. 7. XL'I ——10; Dan. VII, 13. 14.

Kdegest medle ten swazek, genž spoguge tato
odsebe tak welice se wzdalugjcj proroctwj, gi
miž w gednotu splýwá wyrčenj gednoho &téhož

saméhoDucha božjho? Gakým způsobem mohl
muž uh'pcnj a boleslj býti powýš'en (: oslawen?
Gaké gest spogenj mezi geho ohawnau smrt/', &
geho wjlxé'zslem nad nepřátely, mezi geho poní—
žcnjm a geho wěčným kralowňnim? Bez geho
Z mrtwých wstzinj zagisté žádné; &každý, gak0ž
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doufám, za prawdu mi dá, djm-li, že toliko skrze
\Vykupitelowo z mrtwých wstzínj, gjmž wynikl

Ze stjnu ponjženj & Opowrženosti na wýslunj sláwy
&powýšenosti, w ona na oko sobě odporugjcj wy..
rčenj prorocká krásná gednota & auplný sauzwuk
dá se uwesti. Mohu tuto wěc dost patrným histo—

rickým (lůwodem potwrditi. Gaká pak gest medle
přjčina toho směsného bludu, w kterýž uběhli
mnozj stařj Židé, a mezi nimi i talmudštj učite
lowé, dwa ]l'fcssiu'še očekáwagjee, z nichžto

prwnj , z pokolenj Jozefowa pro hřjchy lidu swé
ho má býti zabit, druhý ale, potomek gsa ])a—
widnw, genž smrt prwnjho pomstj, kralowati má
na wěky? Docela přirozená tohoto bludu přj
čína zdá se mi býti ta, že Židé, záclonu ge'stč
magjce u čtenj pjsem swatých před očima swýma,
Blessiásowo z mrtwýeh wstzinj, tento přirozený
swazek mezi geho ponjženjm &geho sláwau při

pustiti nechtěli, a tak, an zřetedlné předpowězenj
MessiáSowy smrti 2 pjsem swatých wymazati ne
mohli , druhého Messiáše ze swého mozku wywe

sti takměř byli přinuceni, na němžby se wyplnilo:

*) Čteme o této wěci w knize rmy-, r'n'b "::-' takto : nl)"nř'f:

c=m=: - m ]: mm 33 mm r,:r- ',- mm: M
193“ mtb lil/EJ mym nm.: nm (vlc—.=p Wm)
1. g. S počátku při,—gdeMcssiaíš syn zrn.—p D3;
Josel'ůw, s pak tcprw Messiaíš syn Duwídliw . . . Onen
sebe samého wydaí, & duši swnu wylch W smrt, “
krew geho smjí—jlid Hospodinůw. ch o tom Eisen
mcngcr w djlu II. na str. 720.
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cožkoli o gebo sláwě & wřčněm panowzínj bylo

předpowťtdjno.
Pakli tomuto wýtworu z čjlenčho rozumu ra

hjnského se smčgeme, gakož toho zusluhuge, mu
sjme připustiti, že Duch Božj, předpowčdčwšj skrze

proroky Messizíšowu smrt; &gebo slrřum, implicite

i o gebo z mrtwých \vstánj prorokowol, genž
bylo pawnjm krokem z geho ponjženj &smrti k
(IllChOWÚjmua&protož iwěčnému geho kralowáuj.

g. 12.

Pokračowtínj.

Ncscházj nám owšem proroctwj, w němž o
Messizíšowčz nn'twých wstzínj wýslownč zmjnka se

('iuj; &wšak slušj připomenauti, že od proroctwj,
gelikož zřenj gest do wzdálené &tmawé budauc
nosti, giž dle přirozené geho powahy, auplnau
zřetedlnost očekáwati nemůžeme, aže prowýmuo
kého prorockého wyrčenj smysl dotud zůstzíwzípo

někud zatmť—lý, dokudž skutečně, geho wyplnť—nj

swf—Hemsrozumitedlnosti oscheno nenj.

Mezi takowá proroctwj zdá se mi že náležj i
10, W němž na Messizíšouo z mrlwých wstánj ney—

palměgi norážj se. Mjnjm zde totiž Žalm XVI,
gegž skládal muž , na němž přebýwal Duch Páně,
1' Sam. XVIII, ?, & gegž tentýž Duch swatý
Skut. Ap. II, 25, XIII, 35. -——o wzkřjsenj Páně

Wyklzídá.

Ozýwá se w tomto Žalmu, kterýž, gnk se
domnjwám, Zpokogného panuxgjcjch w něm citů
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l'OZWlHOWMIJ, nlkOll w okamzenJ hroz_]c_] poroby,

alebrž při upnmatowzinj na přestání nebezpečem
stw byl složen, pleszinj nábožněho srdce, z Boba
swého se radugjcjho, &silnzi důwčrnost w Hospo
dina , kterážto ku konci na tak wysoký se wynese
stupeň, že swatý Zpčwec tu bezpečnau gewj na
děgi, že Hospodin i po gebo smrti geg—bude opa
trowati; že nenechá gebo tělo wzjti porqu , ale
že ge z temného hrobu wywede do žiwota radosti
a blaženosti neskončené.

Wšak slyšme rádi—gi samého Žalmista Pán-23!

()střjbcyž mne , Bože ! nebot dnufiim w tebe. *)
Rjkíim Pzínn: Tys ning Buh;
Žádného mi blnba bez tebe.
Siamu,/zo,
()nt gest wšeekn rozkoš mai. **)

genž touto zcmj wlzidne, osanugi;

li cizjm bohům ebwzitag—jvjmnožj bjdu swnu,
Greg-ich molcryeb obétj sc Wje než krwe střehu,
Áni'í. nn mí: rty kdy gmeno gich mai wstnupiti.

') Četl gsem "1313313353 mjsto 133, gnkoí Houbith

»
w'

dle Clmldegskóho u Syrslaúho výkladu, gnkož i tllc
Ginj čtnu jj

Mein Gliick
Synuníuzlm a HW. llicronynm pooprnwil.
mjsto bj, gnkož i llerdcr, pi*oklzidngc:
llíingt ganz nn dir!

'.l'oto pi'eloienj , negen zákonům bcbregské mluwy gest
přinutil—ené, ale i se spogenjm cele řeči dobře se arow

_..D'.——
_ _, „, v. 3 dle zpnsobu mlnwenj, w pjsmcellmimi.

sw. obyčegneho, wyznnmeniimí swale' lidi, aneb, ga
koZto Plnr. lllil_í(“8t.samého Balm. W'šiekni statí-j ino—
wj wyklndnteló Žalmů, do nix-bzmibon lze nnblédnnuti,
zde prwnj wýznnm oblibili sobů; smysl ale, který pak
v. 3. IliÍWiÍ, nebodj se tak dobře k tomu, (70 W 4 v. se

prnwj, gnko wýklad Herder pře
Mz'ulzi:Die Iieiligthíimer seines Lnndes halt' ich hocll.

swrchn položený.
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5. llospodincl tys můg podjl, tys můg kalich,
Ty zilstancš wídy m'ým dědictwjm.

6. O můg podjl na wýliornzí mjsta padl,
Dědicth mé gcstii: ljbcznó!

7. Pánu, gcnž má péči o mne, budu pěti chwálu,
K nj'Z i w noci wzbuzugj mne lcdwj má.

8. Hospodina mám wždy před očima;
Ncpohnu sc, nebol: ()il mi po boku.

O. Protož wcsclj sc srdce, plcsá duše má,
I na! tělo odpočine w nadégi.

10. Neboí nezanecháš we hrobě me' mrlwoly, *)
Aniž. swate'mu dáš swc'mu widc'h'.poruše/oj;

11. Ale ceSiít o/cážeš mi do žz'wom,
Kde gest bog-nostradostj před twáňj twau,
ÍÍ/e'čná blaženost po boku mém. _—

Že co 9, 10 a 11 werš tohoto Žalmu praw',
nikoli na Dawidowi se newyplnilo, alebrž o Mes
siáši předpowězeno bylo, dowozuge sw. Petr Skt.
Ap. ll,25. a sw. Pawel Skt. Ap. XIII, 35; pročež
wšjm práwem cjrkew katolická tento Žalm za Mes

sizísskýwždycky pokládala. Nechci owšem twr

dili, že Dawid, pronášege ona slowa, skutečně
Messia'šowo z mrtwých wstzinj gasne' před očima
měl; (nebo dostil známo , že nezřjdka i samých

Casopis pro katol. duchow. VII. 4.

'—/

Nani sice tomuto wýkladu spogcnj řeči na. odpor; ale

newjm iaidnólio mjsta, w ném-illy D—wnptolik zname
nalo gako cm'-ffi swatyne'.

' 1'1':

Mjsto &'$—„\Wcož giž Septuaginta, a pak mnOzj
nowěgšj překladači za slowcso powažugj, četl gsem 171x,

mag-e“to za formu Niphil slchsa Tm, gako YT; od 173
Job. 32, 11.

Ph; zde obyčcgněpřekladagj duši; znamená wšak totéž
slowo i mrtwolu, (wiz llcbl'. slownjk od W. Gcsenia)

kterýžto wýznam k předcluizegjcjmuní:)le "pW) Sjag'r'x
lépe se hodj.

8
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proroků prawý toho, co Duch swatý skrze nb.
předpowjdal, smysl zůstal tagný) & že wšickni,
kdož před Kristem tento Žalm četli, z něho naučiti
se museli, že budaucj Messiáš zabit bude &třetjho
dne slawnč z nn'twých wstane. Dosti wšak na tom,

gestliže Dawid, obrátiw zřenj swé k té naděgi,
giž mu učinil Pán, že z geho ledwj má přig'jti
ten, gehožto králowstwj nebude konce, a tauto
nadčgj nadšen & gako roznjcen , pewnau swau dů.
“črnost w Pána takowými pronásj slowy, kteráž
w dokonalé neobmezenosti swé o něm se wykládati

nedagj , po Messiášowč z mrtwých wstánj ale na
žádného giného obracena býti nemohau. Tak tedy
i o tomto mjstu pjsma swatěho mohu řjci, co 0
giném učenostj o zbožnau myst stegnč slowutný
hrabě Štolberk prawj, že gest lolíš gedna : těch
hwčzd, genžnaoblozc starého zákona se slkwě
ly, ač slu-nec, od něhož swě'llo swé braly, ge
Ště pod obzorem skrýwulo se.

g. 13.

Kríslzw swé : mrlwých wshínj zřctedlnč
předpowě dě].

Gestliže gsme nahlédli, že Kristowo z mrt
wých wstánj, gakožto neypodstatněgšj důkaz Mes—
siášské důstognosti geho, pro wšecky budaqu časy
2 gedné strany newyhnutedlne bylo potřebné, z
druhé ale strany od proroků s úplnau zřetedlnostj
předpowězeno nebylo, nemůže nám zagisté býti
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diwno, že Kristus, wystaupiwgako zasljóený „fy
kupítcl &wlělený Bůh w národu Židowskčm, aby
tento neywět-j důkaz swé nade wši lídskau mjru
wywýšené důstognosti, co neyche možná zostřil,
swé z mrtwých wstzínj tolikkrzíte &s takowau zře

tedlnostj předpowědčl, že w tomto ohledu nic
Moc se žádati nemůže! Brzy po \veřegném na
staupenj úřadu swěho nalezáme Spasitele o Slaw

nosti welikonočnj u prostřed lidu swého w chrámě
Jerusalómskěm.Jan II, 13. Tady, kamžto podlé
proroctwj Malachiášowa III, 1. přigjti měl pano—

wnjk, po němž Židé tanžili, Zasljhen'ý &žádaucj

Messizíšnel) prostřednjk nowé smlauwy, roznjcen
swatau horliwostj pro čest (lomu Otce swého, wy—

húnj prodawače &pent'-zomčnce zmjsta poswatného,

gež honební peněz žádostiwost w něgaké tržiště
byla proměnila. Rozumřli gsau dobře Židé, že
Ježjš s tou práwomocnostj, kteroužto osobil sobě
w chrámě, gakožto w domě swé/w Otce, před
celým lidem za toho se prohlásiti chtěl, za něhož
ho Jam na poušti wydáwal, J. 1, 34. za Syna Bo—

žjho, za dáwno zasljbeného Messiáše, & protož
chtčgj wčdčti, gakým zázrakem dokázati může,
že má práwo k tomu, což čínj, že gest ten,- za
kteréhož se itjmto swým sobě počjnánjm, i řečj
swau wydáwá. A gakým medle zázrakem chce
to Kristus oswědčiti? Swým z mrtwých wstánjm.
Zrušte chrám tento — prawj v. 19-—a wc třech
dnech.ho „zasewystawjm. Swatý J an v.?l w slowně
dokládá, že Spasitel o chrámu těla swého mluwil,
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a gakož nepochybugi, ipro Židy dost srozumi—
tedlně. Neboč negenom tělo lidské dle tehdeg
šjho mluwenj Způsobu nazýwalo se chrámem,
stánkem, mag, amplmya, gako '1 Kor. 3, 16. 2
Kor. VI, 16. 2 Pet. I, 13. 14; ale gcstii i welmi

prawdě podobné (lůmněnj Exegetů, že Kristus,
stoge we chrámě zděném, a mluwě o žiwěm chrá

nit-': těla swého , při slochh fcov mov TO'U'E'O'V,při

nichž se taliořka neclltjc ruka zdwjhá, na swé
tělo poukázal, a tak prawý gegich smysl dosti zře
tedlnč wyznačil.

Při giné přjležitosti wygádřil se Spasitel o
swém z mrtwých wstánj tak, že o smyslu geho
slow ani té neymenšj pochybnosti pozůstati ne
mohlo. Když totiž gedenkraite Farisey přjsně byl
káral, že zatwrzugjce s llřjšnau swéwolnostj swých
srdcj , patrné (liwy wšemohaucnosti božské moci
ďábelské připisowali: tui někteřj z nich na oko
se stawěli nzicllylnými, za Messiáse ho uznati, kdy

by toliko něgaké znamenj na nebi chtěl učiniti.
Mat. XII. 38.Luk.Xl, 16. Irozllorliw se Spasitel
nad tauto pokrytskau myslj, gjžto na nesčjslných,
před gegich očima učiněných zázracjch, geště ne
bylo dosti, takto gal se mluwiti w sprawedliwém
lmčwu swém: Pol'olenj zlé a cizoložné znmno-nj
hledá, a znameni nebude gcmu dáno , gediné
znamení Jonáše proroka. Nebo gnkož byl JO—
nu'š' w břiše welryby tři dni a tři noci: talíř
bude syn člowěkn, w srdci zeme" tři dm“ a. tři
noci. Co tu Spasitel nedoložil, mohli se zákonnjci
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snadno dowtjpiti: že totiž, gako Jonáš po třech
dnech z břicha welryby wyšel, i on opět po třech

dnech z hrobu wyproštěn bude. Na tentýž přj
běh , gakožto obraz swého z mrtwých wstzínj, od
woláwá se Spasitel iMat. XVI, 1.coll. Mar. Vllla
11. Tak tedy Kristus netoliko swé z mrtwých
wstrinj předpowěděl , alebrž i prohlásil ge za ten

neypodstatněgšj důkaz swé Messiášské důstognosti,
za důkaz, nad njmžby i zaslepenost Fariseů &zá
konnjků oči otewřjti mohla.

Mnohem ale zřetedlněgi &zgewněgi předpo
iii—dělKristus swé wjtězstwj nad smrtj Apoštoliim,

gimžto bylo přáno, bez podobensth & zgewně
poznáwati tagemstwj králowstwj Božjho. Mat.
\lll, 11.

Když totiž božský mistr swými tak mnohými
awelkými zázraky u Apoštolů tolik wymohl, že
mu Petr to slawné swědectwj
Kr.-Íslnssyn Bolmžiwého, tul počal, gakož Ewan
gelistowéMat. XVI, 21. Níar. Vlll, 31. Luk. lX, 22.

snuzwučnč wyprawugj, giž Slnčlegi & zřetedlněgi

dáti mohl, že gcsl:

mluwiti s nimi 0 swém budaucjm utrpenj &oslawenj,

nče ge , že wulsj giti do Jerusalčma, a mnoho
h'pvvtiod starších a :(í/fOIMy'ků, (: od knjžal:
kněžských, a zabil: býti, a t'řcliho dne :: mrt
tvých wsttíti. Tak i gindy Mat. XIV, 21. Mar.
IK, 30. Luk. IX,4'—!.zřetedlně gak o swé smrti, tak

o swém z mrtwých wstánj mluwil. An naposledy
do Jerusaléma se bral, beze wšj obálky prawil

Učedlnjkům, že bude pohanům wydán &ukřižo
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wán , a třetího dne že z anriwých wstmw. Mat.
XX, 17. Mar. X, 32. Luk. XVIII, 31, a když od
Otce ustanowenai hodina geho ponjženj přibljžila
se , poukázánjm na swé z mrtwých \VStŠIIjzarmau
cené těšil učedlnjky. Mat. XXVI, 32. Mar. XIV,?S.

Gestliže při w.—-jtéto zřetedlnosti, s kteraužto

Spasitel tolikkrát o té neypamčtnčg'sj udalosti swěho

na této zemi obýwánj mluwil, učedlnjci předce,
gakož zaznamenal sw. Marek IK, 9. wespolek taizali

se, co by to bylo, když :: am'fwých wstane?
nemůže žádného býti tagno, že přjčina této Zpo
zdilosti mysli gediné w hrubých židowských před
suricjch o králowstwj Messiášskěm . gimiž i učedl

njci byli nakwašeni, musj hledána býti.

g. 14.

A proto také gisté wstal.

Budei se to snad mnohému nemalý skok zda'ti,
an z toho , že Kristus swé z mrtwých wstánj před
powěděl , uzawřjti chci, že skutečně také z mrt
wých wstal; & předce se musim přiznati, že toto
předpowězenj Kristowo samo w sobe postačitedl
ným, ano takměř neomylným swého skutečného
wyplněnj zdá se mi býti rukogemstwjm. Nechci
sice, gako se snad mnohý domýšlj, řjci: Kristus,
že z mrtwých wstane, předpmviědi-i, &proto také

gakožto Bůh swé slowo splnili musel; ale bez ohle
du na geho božstwj, kteréž owš'em teprw skrze

zmttwých wstánj neykrzisněgi wyniklo, ta zře—
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tedlnost a bezpečnost, :! kterau slawné wzkřjšenj
swé předpowčděl, & ten úmysl, gjmž se řjdil,
číně toto předpowčzenj, tjm neysilnčgšjm geho
z mrtwých wstánj gest mi důkazem.

Gakož wpředešlém widčli gsme, žeKristus
negenom se swýmí učedlnjky častí—gio swém bu

daucjm wzkřjšenj mluwil, ale i swým neyauhlaw—
nřg'šjm nepřátelům, Fariseům & zákonnjkům, ch
než gedenkráte ge předpowčděl; ata opatrnost,
s kteraužto zapečetiwše hrob, wogenskau st'ážj
osadili, patrně swť—dčj,že prawý onoho předpoo
wčzenj smysl chápali gsau.

A z gakého medle úmyslu předpowčdřl Spa
sitel swé z mrtwých wstánj? Odwoláwal se na
ně., gakožto na ten neymocnřgšj důkaz, gjmž
swau Messiášskau důstognost potwrditi, &prawdu
swélio učenj chtěl Zpečetiti. Učen'j Kristowo má
takowau dokonalost & swatost do sebe, že srdce

každého, kdož nestranně &upřjmě prawdu hledá,
gjmati musj. Nadto Spasitel, hlásage prawé božské
nčenj , mnoho ukázat Skllflilt od Ú.l.-eenebeského,
mnoho učinil zázraků oswědčugjcjch , že od Boha
poslán gest; & předce, že skutečně gest ten, za
něhož se wydáwal, že ode wšech úplné wjry
zasluhuge, mělo teprw dokázati se po geho smrti
skrze geho z mrtwých wsta'nj. Po geho smrti
mělo progewiti se, zdali božský wyslanec gest
& Messizíš, čili pauhý podwodnjk & lhář; &

což dobře pamatowati slušj, gešto žádný na
to ani nepomyslil cos podobného žádali, Kri
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stus sám tuto přetěžkau zkaušku učenj swému usta
nouil. Uwážil-li kdo tuto wěc bedliwěgi, tedy
se giž směle táži: Nechá-li pak se to gen lmysliti,
žeby byl Kristus swé z mrtwých wstánj tak zře

tedlně předpowěděl, kdyby byl, že gisté wstane,
bez wšj pochybnosti newěděl? Cožby byl , zaslj.
biw ke stwrzenj učenj swého důkaz, sobě naprosto
nemožný, učinil giného, než že by byl wjru,
gižto tři léta hlásal &krwj swau zpečetil, w ge.
diném okamženj wywrátil, &wšecky diwy, které
za žiwa činil , gediným ust swých dechem porazil
a zničil? Newyhledáwala toho giž lidská opatr
nost od Spasitele, saustawu toho učenj, kteréžto
poznáno gsauc, wnitřnj swau dokonalostj každé
mu nepokažene'mu srdci se ljbj, raděgi podpjrati
na zázraky giž wykonané, nežli k gegjmu stwr—
zenj geště zasljbiti důkaz, genžby geho moc da—
leko byl přewyšowal? Nemuselo—liž mu napad

nauti, že newť—řjcjžid , nadarmo očekáwage wy

plněnj onoho předpowězenj, s ausmř'skem přistaupj
k hrobu &zwolá: Ty, genž bořj's chrám Páně &
we třech dnech zase wystawugeš, wstaii nynj z
hrobu, & okaž, že gsi syn Božj, za něhož gsi
se wydáwal, dokaž, že gsi che nežli pauhy' pod
Wodnjk? 'W skutku, Kaifáš &geho towaryši ne

byli w stawu nic pro Kristowu powěsř a geho uče
nj zhaubnčg'sjho wymysliti, gako kdyžby byli roz
trausili mezi lidem, že zasljbil třetjho dne \vstátl
z mrtwých, &pak okázali, že newstal. A tuto

zhaubuau lest, za nižto by se chytrost těch ney
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auhlawněgšjcll nepřátel Kristowých nebyla musela
styděti, měl-liž Kristus sám obrátiti proti wlast
njmu dilu swému? Měl-liž beze Wsj potřeby tako
wau sobě samému určití zkassšku, při kteréž patrně
nic by nebyl wyzjskal, ale celau swau sláwu ztra
til? Ne, něco podobného do Spasitele se domý
sleti, gest bráti geg w podezřenj poš'elrílosI-ité noy
wělšj. A nalezáme-liž něčeho w gello ostatnjm ži
wotč , což by ono podezřenj gen poněkud mohlo

osprawedlniti? Newynikal On rozumem daleko
nade všecky spoluwčké swé? Newyswjtá—liž ta
neywětšj Opatrnost & maudrost z každého kroku

geho žiwota? Čiliž neoněměli geho nepřátelé,
Fm-iseowé &zákonnjci, kdykoli otewřel usta swá,
geho maudrostj gsauce zastjněni azahanbeni ? Zda—
liž nesedáwali i ti , genž byli mistři w Israeli, rá

di u gello nohau, na slowa žiwota wěčněllo, ply
naqu od gelio rtů bedliwě pozorugjce? Kterak
pak tato hluboká maudrost, kteraužto na obloze
neqen telidegšjho, ale i wšech budaucjcll wěků co
slunce se stkwj, nechá se srownati s tau nepocho
pitedlnau zpozdilostj mysli, genžto se wymluwiti
nedá, pakli swé z mrtwých wstánj předpowčděl,
Wilda,že sto nenj , aby také skutečně z mrtwých

wstal? "Wprawdč, nechci-li nemožnost samu za

možnau pokládati, nechci-li připustiti, že Spasitele
kdykoli před swými učedlnjky aneb před swými
nepřátely o swěm wzkřjšenj mluwil, netoliko geho
nadpřirozené maudrost, ale i wšechen zdrawý roz—

um opustil: tedy nemohu gináče sauditi, než že
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gen proto tak zgewně a zřetedlně o swěm z mrt

wých wstzínj mluwil, poněwadž bez wšj pochyb.
nosti oněm měl gistotu. A tak mohu tedy, žádné

ho nebera ohledu na hodnowěrné &gisté swědectwj
těch, genž Krista po geho z mrtwých wstánj wi
děli, s njm mluwili & gedli, &geho ran se dotý—

kali, beze wšeho přepjnánj řjci: Kristus swé z mrt—

wých wstánj předpowčděl směle, a protož wstal
také gistě.*)

g. 15.
A tak wěč-nému swc'mu králowstwj základ po.

loži! nepohnuledlný.

Gestliže ze wšeho, což gsem až posud před
nesl, gakož se domýšljm, gasnb wyplýwá, že z

*) Mohltby mí, kdo pochybnosti raid wymfšlj, namjtuaulí,
Že Kristus, přcdpowjdagc swé z mrtwých wstíinj, na
swé učcdlnjky spolehal, liteřj, gakož sc obaiwali sku
tečně. nepřátelé Jcžjšowi, gcho mrtwé tělo z hrobu
unésti měli. A wšak, abych nic neřekl o tom, že tento
podwod sznámau swatostj 'Ziwota Spatitclowa w auplnc'm
odporu stogj, mnsjm sc přede taizati: Gak pak mohl
Kristus takowý důkaz odwážnó mysli od Apoštnlů
očckáwatí, při kterémiby oni sami neychc byli okla
maíni? Nebyla-HZ mu gcgich bzizliwost dokonale zmí
ma ? Ncpřcdpowědél to zg-mvnč., že když nastane
ncbezpcčcnstwj, wšiclmi opustj ho? A byiby sku—
tečně po swé smrti wětšj byl od nich srdnatosti
směl se nadaíti, nežli za Ziwa na, nich byl shledal:
zdaliZ pak by to zase neywétšj nebyla zpozdilost swé
z mrtwých \VStíÍllj swým ncyauhlaWnégšjm nepřátelíun
předpowědjti , a tak swému obmyslnému podwodu ncy
wětšj překážku položili w cestu, ano docela nemožným
ho učiniti? Nezlnščugc-li se zdrawý rozum z podobné
pošetilosti Winiti Krista, i gen gako člowěka, bez ohle
du na geho božstwj?
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mrtwých wstzinj našeho Spasitele gakožto pečeč
gebo Messiášské důstognosti musj powažowáno býti,
tedy gest i neméně patrno, že weskerá cjrkew
Kristowa, genž trwati má až do skona'nj swěta,
na této weliké udalosti zakládá se.

'W stjnu toho welebněho stromu, genž z hor
čičnčhozrnka dospěl k takowé welikosti, že rato
lesti geho po celé takmřř zemi se rozkládagj, itím
neymocněgšjm & neywzdělančgšjm národům bez..
pečné ochrany poskytugjce, tážeme se s podiwe
njm: Což pak asi přispělo k tak wzne'senému
zrůstu tohoto stromu, co mu poskytuge až posud
žichj šíáwy, že se bez proměny zelená, a w'étwe
swé wždy dál a dál rozšiřuge? Kde gest ten po
stačitedlný, důwod, z něhož bychom sobě bytnost
&rychlý zrůst křesřanstwa mohli wyložiti? Gak
so.to mohlo státi, že wůkol křjže Kristowa, genž

pohanům byl paša/:ilosli, a Židům pohoršenjm,
w krátkém čase Židé & pohané, zdagjce se na
wřky býti rozlaučeni, w gednu cjrkew se shro
máždili? Swčdectwj pjsem swatých udáwá nám,
gakož postačitedlný důwod, z něhož bychom si
wyložiti mohli tu neywětšj a neypodiwněgšj změnu
we swětč, založenj totiž cjrkwe Kristowy na zřj—
ceninách židowského & pohanského náboženstw',
: mrlwých wshínj Kristowo, genž gest gako ko
runa wšech ostatnjch zázraků, & neypatrněgšj dů
mz nadpřirozené důstognosti geho; tak že, an
pred geho smrtj učedlnjci geho wesmčs nazýwali
geg swým Pánem & Mistrem, po geho smrti ten,
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gehožto newěra přjslowjm se stala, swýma rukama
ohledaw geho rány, přinucen byl nazýwati geg
swým Boh-mn. Po swém z mrtwých wstánj byl
Spasitel i wůbec za Boha uznán, & tjm samým
bylo geho křjži to weliké wjtňzstwj nad swětem
ugistěno, o němž on sám prawil: & budu po
wýš'en od zeme", wšecko pozd/mu Í: sobe"samé—
wm.**) Poznáwalii' gsau dobře Apoštolé tu moc
a sjlu, kteraužto k oswědčenj božstwj Kristowa,
a k dokázánj prawdy geho náboženstuj, Kristowo
z mrtwých wstzinj do sebe má; a protož ai wystau
pili kdekoli, wšudy moe/' meli/mu swédociwj
wydtíwrďi 0 wzkřjšbnj Jcžjšc Krista Pána na
šeho. ***) AÍ' Židům kázali aneb pohanům; ai w
Jerusalěnfé wystaupili anebo na AreoPaŠupozdwih
li hlasu swého, (Skut. Ap. 2, 32. 17, ŠL) wždy
cky z mrtwých wstánj Kristowo bylo .hlawnjm ob
sahem gegich řeči, ****) a tjm neypodstatněg'sjm
(lůwodem , gjmž stwrzowali prawdu učenj swého;
a kdožkoli toto učenj přigali, aneb až podnes
přigjmagj , skrze Kristowo z mrtwých wstáuj při
gali neb přigjmagj ge; tak že směle řjci mohu,
že křesíanstwo hned w swém prwnjm počátku na
tuto na wěky pamětnau udalost založeno bywši,
až posud na ni podpjrá se.

Mohloíby se owšem řjci, že Apoštolé zázraky,
kteréž káž'ce sami konali, křesřanstwj cestu do

*) Jan 20, 28. **) Jun 12, 32. ***) Sk. Ap. 4, 33. ***) Sk.
AP. 3, '„ 10. 40. 13, 30. 1.7,i _. 30
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swčta klestili gsau. Owšem bylo zázraků třeba,
aby hlatatelé sw. Ewangelium přjstupu nalezli k
srdci lidskému, & protož potwmowal Bůh, 'řeči
gegich nrísledugjcjani díwy. Mar.16,20. A wšak
z mrtwých wstánj Spasitele, gako bylo základem

\vjry apoštolů , tak též bylo základem gegich nad—

přirozených skutků, kteréž toliko we gměnu Je..
žjse Krista wykonaíwali. Skut. Ap. 3, 6. A protož,
gestliže prawdiwá gsau slowa učeného Huga: *)
„\\íelebné stawenj křeslanstwa w málu létech stro

gem Supernaturalisma se wyzdwihlo, a obywateli
z mnohých zemj w krátkosti bylo naplněnoz“ tedy
igú, gakž se donmjwám, od prawdy se daleko
neuchýljm, řeknu-li, že ten Ídawnj , (.cn nev
silnegsý' slaup onoho stroge bylo .: mrtwých
wshínj Kristowo.

Z(Žwěrck.

Tak se mi zdá tedy to wnitřnj spogenj, w
němž Kristowo z mrtwých wstánj, gakož udalost
k zgewenj Božjnul přináležjcj, s ostatnj sau
slowau téhož zgewenj stogj , poněkud wyswětleno.
Gakož giž powaha této úlohy patrně na gewo
dziwá, takowé gsem měl čtenáře na mysli, ktelj
o skutečnosti božského zgewenj negen nepochy—

bugj, alebrž wdččným srdcem ge přigjmagj. Uká
zaw ono auzké spogenj, nedržel gsem za \vec

') Einleitung in die B. des N. R. Vorredc zur dritlcn
Aullugc.
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potřebnau, wywraceti wšeliké, odkudkoli wzaté
námjtky, genž nikalý nemohau owiklati wjru to
ho, kdož zřetedlně poznává, co gsem wyswětliti
se snažil: že totiž z mrtwých wstánj Kristowo
nikoli snad udalost beze wšello spogenj, ale o
Wsem ten prostřetlnj člen gest, genž starý a no
wý zákon w getlnotu Spoguge; tak že ani starý
zákon nemuže slauti wyplnčn, ani počátek a
zrůst cjrkwe Rristowy postačitedlně nemůže býti
wyložen, pakli newstal Kristus tak, gak to o něm
Ewangelistowé wyprawugj. Tol- by měli uwážiti
wisickni, kdož nám swrchu dotčené Stunden der
Alu—ladu, a tomu podobné spisy co čisté pra
wého křesianstwj prameny wychwalugj; uwážiti
by měli , prawjm, že kdo z mrtwých wstánj Kri
stowo wywracj, aneb w pochybnost uwozuge,
weškeré zgewenj usiluge poraziti. Ač se nikdo
nedonmjwá, že klesne-li :vewené náboženstwj,

přirozené aneb rozzmmé na gebo mjsto nastaupj,
a ge docela wyplnj! Byllby to weliký & nebez
Peěný omyl. Za našeho wčku giž nelze pochy—
bowati, že pauhý rozum nenj w stawu člowěka,

pakli té pewné skály zgewenj Božjho se Spustil,
zadržeti, aby w bezednau prohlubeň newčry ne

upadl. A že newěra s rozPaisanostj mrawů, theo—
reticÍiá (pakli tak řjci mohu)bohaprázdnosts prak
tic/ian ruku w ruce kráčj, —- toho bohužel! le

topisowé zwla'šl'. našeho wěku negeden smutný
zaznamenali důkaz. W tomto ohledu gestil to
ow'sem pro každé lařeslanské, člowččenstwa mio
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lowné srdce na neyweyš bolestan wčc widčti, an
w tak mnohých křeslanských zemjcll newěra co
pekelná wzteklice k záhubě národů a k zkáze
nmlwopočestnostiá swornosti, pokoge a obecné
blaženosti, \vždy opowážliwěgi pozdwihuge hlawy
swé. A však, porážj-li pati'enj na ten bjdný staw,
w němž za našich časů ki'eslanstwo zde onde se

nalezzi, mysl ki'eslana: tedy mu wzezřenj do mi
nulosti opět útěchy dodáwá, & k důwěrnosti w

božskau ochranu wzbuzuge ho, an widj, že až
posud z každého boge, kterýžto brány pekelné
roznjtily, cjrkew Kristowa gen krásnčgšj a Slaw
nčgšj wynikla gest; docela gsauc w tom podobna
božskému swému zakladateli, kterýžto ponjžíl
sobe samého, učiněn gsa poslušným až do
snu'ti, smrti pak křjže. Pročež i Bůh wywý=
ší! ho, a dal gmnu gon-čna, kteréž gest nad
wšeliké gméno : aby wc gmčnu Ježíše každé
Ira/ono Íslekalo nebeských, zemských, ipekclm'cia,
(: každý gaz-yk wyzntíwal, že Pán Ježjš Kri—
slus w sltíwě gest Boha Otce. *)
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Bezženstwj.
Vita conjugnlía altos et generosos spiritus frnngít.

Seneca.

I.

Pěkný staw, gegž kněz při swětlozáři
SWazkem požehnaným utwoř),
Gegž na zemi smrt gen rozboři

Od chalaupky až na trůn k mocnaři:

Když čistá milost W ozdobně twáři
Panny ctné k mládenci zahořj,
W těle gednom duše dwě stwoři,

Sljbjcj si wěrnost při oltáři

Wšak předsewzetj to šlechetněgši —
Tot duchů welkých předsewzeti!

Potlačít ze wšech cit neymocněgšj;

ch po lásky kauzlech nezataužit:
Než —- čjm srdce W chrám se poswětj —

Bohu oddaný, Wždy Bohu slaužit!

II.

Oko mé zři wolně ]; protkanému
Hwězdami skwělými blankytu,
W lehkém wši časnosli pozbytu

Ku předmětu lásky přeslawnému,

Lásky neyčístši — Ježíši swěmu
VVswatém Serafjnů saucilu,
S němau djkau W srdce zákrytu,

K Pánu swěta , Kristu přemilému.

Co si libi pán , tam má gde tauha,
Co si chwálj lid, nemám pozor; —
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Ach! že? aučinek se blíží zdlauha!
Bych gá w počtu Páně stál milenců,

Wy mně bud'le náděge i wzor,
Walnj kůrowé swatých učenců!

III.

Wy gste wšecko, i to neymilegši
Kladli Gemu w oltář oběti,
Geg magíce gen w swé paměti

Láskau wetknutého neywraucněgšj.
Odpůrců nátisky neylitěgši

Proň wám lehko bylo snášetí,
Nikdo neslyšel wás úpěti

Podstaupjcích smrt i neykrutěgši.
Kdož waši mi lásky stálé wýši,

Kdož gegj mi hlaubku zwěsmge?
Nagdu slow pro ni w gazyku i'iši?
Menší láskau ten, kdo gi děljwá,

Ten z celého srdce miluge,
Kdo genom pro gednu wěc hořiwá.

IV.

Smyslnostj wázaný duch aupi,
Ledwa pauta slzami wlažj;
Tak se wýše nésti nesnaží -—

()swoboď ho , a k nebesďm staupi.
Staw ten nikdo draze newykaupi!

Ulewa starosti geg blaži,
Let cizá mu zwůle nesrážj,

Cit geho hlaupá hrdost nelaupj.
Zdaž cíl wyššj něco tomu skrýwá,

Gegž newábj marnost wezdegši?
G-enž w zalibenř Božím okí'iwá?
A nechi' padne — padne gen samotný:

ldsnpía pro katol. dnnhmv. VII. 4. 9
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Mistru swému gest podobněgši —
Potřen žehná w pádu swět klopotný.

v.

() gali skutky welké podniknauti
Může duch swobodný člowěka,
W časnosti-li chrámě nekleká,

Mocný wášnjm se swogjm wymknauti.
Tam se geho srdci gest wypnauli,

Kde se hněw a zloba newzteká,
Kde zwolenců s palmau Pán čeká,

Tam to místo, kde chce w slasti plauti.
Pohleď na plody wěd wyššjch wábné,

Hled' na stwůry umu časného,
Ohdiwem duch twůg slabý ochábne.
Předměty, kde sám i čas moc ztrácel,

W těch lze ducha zřit gen čistého —
Genž co otrok tělu daň nesplácel.

vr.

Neywělšj wy rekowé, když ctnosti
Ochrany w porobě žádaly,
Genom na Krista gste zjrali,

Na křjž geho, korauhew blahosti!
Kristus byl wz'unpramenem milosti,

Odtud slast gste, sjlu čerpali,
On wám wzorem byl, s nim hljdali

Každé muce wy wstřjc bez RUZliOSll.
Pro Krista gste nepřjteli přáli,

Kristus byl wám spásau w sauženj,
W neštěstí gste s Kristem mužně stáli.
Žiwot wáš byl Geho láska čistá

VVašesmrt — pleseyte! — Wzkřišeni
Dá wám Gregižiwot, — dá pro Krista!
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II. Oznamowatel.

A) Literatura.

1. Modlitby katolické w duchu zlaté knihy T0—
máše Kempenského o následowáanrisla Pána.
()d \ inc. Zahradnjkn, faráře Křešického. VV
Praze 1835. U Marlina Neureutrakněhkupce.
212 str.

Tuto modlící kniha wzdělána gest podlé známé
& nade wšecku pochwaln wywýšené knihy o ná—
sledowánj Krisla P. Ačkoliw dosawáde mezi uře
nými rozhodnuto není, kdohy Wlaslně půwodem
byl této knihy, *) nicméně o wýbornosli gegj negen

') (Hyg'čognčpřipisugc se tato kniha o následowánj Kr.
P. Tomáši Kcmpcnskčnm. Mnozí pokládali Gcrsmm,
luuu—ljí—cuniversity Pní'jžské zn půwoda gcgjho. chziw
no ale dowodil gistý Frnncauz, gméncm Gregory praw
dč velmi podobné W zwláštnjm spise (do němčiny pře
10ch rf),-csi;pod mizwem: Dcnkschrift iibcr dcn \vallron
\'crl'usscr des Bm:th von der 1\"achfolgc, od \Vcigln
w Sulchnchu 1832) — že kniha ta pocluizeti má od Jana
(i(-mona! z ()ulmlinonu, Opata řádu sw. Benedikta u sw.
Šlůpzínzlw vilndclc Torccllskč. I'. Gregory našel totiž
w Srpllll 1830 u untikwám Techcncrn \v Pařjži l'llkOpiH
knihy: dc Imilationc , který se do 1.3wéku pi'iníiicicti

*
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gednolliwj slowuinj mužowé, *) nobrž celápoko
lenj galio gednjm hlasem sepronesli. VVygimagice
pismo sw. nebyla za lidské ]Aamětižádná kniha to
likráte wydána, do iolikera gazylců přeložena gako
tato. Kdo wyprawi Weškeré to dobré, co tauto
knihau u wšech, gešlo gi w zbožném úmyslu uži
wali, způsobeno gest? Kdož sečte oněch tisíců,
u nichž ctné úmysly wzbudila, nábožné city roz-—
njtila, & ge k šlechetný-m činům powzlmdíla? Pro
tož welmi chwalitebné bylo předsewzetj našeho
horliwě aučinnéllo pana wlastence, genž tuto zla
tau knihu w modlící knížku zaměnil, by také w
této způsobé k nábožnému wzdělánj posluhowala.
Zasluhuge—li p. sp. giž za tuto užilečnau proměnu
upřjmných díků našich, tedy (.lwognásob wděč
nosti gsme mu zawázáni, že se Spolu také wynasnažil,
by obsah onoho spisu o následowánj Kr. stupni
nyněgši wzdělanosli příměřil. Nebol při wšj wý
bornosti oné knihy o následowánj Krista předce

zdííl, :! po gcdnč stranu? (lesk í—mlugmcnobsahoval zrodu
de Advocatia (nyní-—írognrdo), ktcí—jwdržcnj této knihy
byli. Z p_íscmnnstj této rodiny, gll'llž Gregory použití
mohl , dolmzug'c sc , že rodina gíl roku 13-19 tuto knihu
\v užjwánj swo'm měla; nemůžvltcdy ml Tom. lícmpcn
ského pocházeli , nebol; on teprw 1380 se narodil. Mimo
to nnswódčugc 1. patrná stognost mrawných pmwidcl &
řellolj sw. Benedikta, že kniha tu od řcholnjkn Beuc
diklínského chmína gest. 2. Musela i(nílm bczc gmčna
nn swětlo wygítí pro zákaz řcholc: No quíd |n'm-suluítt
monavlms halu-rt—proprium. Z té přjííny nemá žádný
řád tolik bozcgmcnnývh spisů, gnko Benediktinský. 3.
Podpis: Liber Ablmtis Johnnnís Gorm-n nnlczai. se tři
kraítc W giném rukopisu též knihy, kteruu p. Gregory
srownal.

') Foutcnelle, Lcibnitz.
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se zapřiti nedá, že ráz tehdegšjho wěku na mnoha
místech má na čele. Spisowatel činil sobě welmi
pošmaurný obraz o swětě, a ukládá začaslé wěci,
kteréž — doslowně-li ge wezmeme, dle nyněgšjch
náhledů přepiaté se býti zdagí.

Tak se zagísté nesrownáwá zewrnb s praw
dnu, když se tam klade: Lib. 1, c. 2. Haec est
aliíssíma et utilissima lectío, sui ipsíns vera co
gnilio et despecfz'o.2Lib.10 c. ()mnes delicíae mun
(lanae aut vanae sunt aut tun-pes. Lib. 3, 13. lm
suhiectum et parvulum te exhibe, ut omnes super
le ambulare possínt, et sicut lutum plalearum cou—
culcare. Lib. 3, 42. Ita mortuus esse debes tali
lwusafl'ectibus dilectorum hominum, ut quantum
ad le perlinet, sine omni humnno optares esse con
sorlio. —Lilw.3, 43. Anotisetcarís oportet elon—
gnri, et ab omni temporali solatio' mentem tenere
privatem, &t. (1. Tato a gim podobná požadowáni
hodí se snad gediné tuhým řeholnikům, pro kte
réž ona knížka Wlaslně sepsána gest. Z té příčiny
zdržel se welmi prozřetedlně náš p. spis. těchto
rad , mistem něco wypustiw , mistem přitiaw neb
proměníw, mnohým také kapilulám docela giný
(\ sice takowý smysl podložiw, gakýž nyněgšimu
obecenstwu přiměřeněgší a užilečněgši býti sau—
rlil. Tak 11př. kap. 11. knihy 1. nadepsnnau:
„o řeholnjm iz'woté“ přepracowal tak, že práwě
nmlepsali gi mohl: O stálosti w dobrém. Kap. 19.
() powinnostech dobrého řeholnjka, proměnil: O
rozhorlenj se ku křesi'anskému žiwobyti. Kap. 20.
() milowánj samolnosti a mlčeliwosti, zní: 0 před-—
sewzelj prospěšného s sebau obcowánj w tichém
smnotenstwj. Kap. 21. O nabádánj se k dobrému,
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newygádřuge, co lat, text prawi: De compunc
tione cordis. Proč ne o skraušenosti? — Gakož

ale půwodnj spis. o následowa'nj Kr. nedbage o
zpráWnost slohu, gen wěc samu před očima měl:
tak naproti tomu náš skladatel k welikému pro
spěchu swé knihy w sličné a práwě klassické, při
tom pak každému srozumiledlne' češtině gi sepsali
se wynasnažil.

Po modlitbách, dle násled. Kr. wzdělaných,
naslednge přjdawek giných modliteb , gako : ran
njch, wečernjch, mešních, na rozličné slawnosli a
swátky, genž z wělši části k roznjcenj pobožnosti
welmi gsau ZPůSObné. Pro Wětšj užitek připogil
pan sp. obšírnau zbirku nábožných Pani w do
mácji weřegné pobožnosti w Čechách obyčegných,
kteréž, pokud nám powědomo , W žádné nowěgši
modlící knize tak liogně se nenacházegj. Zag—j—
magi přes 60 stránek. Tím se zagislé gednomu
každému welice zawděčil, a žádali bychom, by
geg W tom wšickni nowěgši modlicjch knih wya
dawatelé následowali, neboť swrchowaný gest čas,

snažnoslj o to pečowati, by onen krásný oby-.
čeg předků našich, genž při každé příležitosti Hos
podinn chwalozpěwy prozpěwowali, Opět ožiwen
& zweleben byl.

Kniha talo porauči se také wšem ctitelům
slawné památky p. Jos. Hurdálka, býWalého biskupa
Litoměřického, kterému giž r. 1831 od skladatele
připsána byla, genž připsánj to se zgewnau radosti
gest přigal. K wělšj ozdobě přidán od p. wyda
WaLelepěkný obrázek. Ostatně tisk a papir pěkný.

F1.o '



651

2. Zahrádka djtek dobrých, obsalmgjcj W sobě:
Nowý katechismus náboženstwj křesíanského
ewangelicky reformowaného a některé nowé
modlitby &pisně, od Jozefa Salatray kazatele
slowa Božího w Chlebjch. W Praze 1832 u
Bohumila Háze synů, 112 stran.

Smutná :! škodliwá intoleranci dřewnjch časů
pominula. Protestanlům W zemi nnšj gest příčinám
náhoženstwi tolik swoluody propůgčeno, žel 0
wšem spokogeni býti mohau. Chlehský pan pastor
Salatnay plného pokoge na místě swém požiwá,
a žádný mu w hlásání toho , což on podlé neylep-o
šjho wědomi swého pokládá za slowo Boží, i ney—
menši překážky nečiní. Swobodno mu také gest,
to nábožensth křeslanské, kteréž se mu dle smyslu
gello zdá býti „owoce zdrawé adobré,“ i písemně
swělu předkládati, gakož pak i gello „Zahrádka
djtek dobrých“ od prozřetedlně, maudré censury
Pražské za dobrýmidůwody k tisku zmocněnabyla.
Nicméně Pan Salatnay w té swé zahrádce djtek
dobrýchjpráwa sobě osobuge, kteréž mu nikoli
nenáležj. Nikoli mu zagisté dle slowaBožjho anebo
i dle zdráwéllo rozumu dowoleno není, katolickau
eru a kalolíckuu cjrkew hanliwě pozýwati, &
směšnau činiti. W skutku't on we swé „zahrádce
(lilek dobrých“ proti katolíkům olwyč'egem, swa
témn ewangelium welmi odporným, Wšelikých ne—
clných důlek a tak řečenýcll špiček užjwá, a aby
každý čtenář nechutné, hjdné zahrádky gelto na
linžilé místo, na kterémž katoljkům ránu něgákan
chce wseknauti, byl pozoren, mista tuto wělšjm,
do oka bigicjm pjsmem dal wylisknáuli. 'l'ák u
přlkladu gi'z'na stránce osmé nepochybně ná kulo
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líky wztahuge místo apoštolowo, na kterémž se
mlqu o lidech, „gegichžto nemaudré srdce gest
zatmíuo, kteříž, měwše se za maudré, blázni uči—
nění gsau, a kteříž změnili sláwu neporušiledlného
Boha w podobenstwí porušitedlného čloweka, i
ptactwa i howad čtwernohých i zeměplazů.“ Rím.
1, 21 —-23. Aby se nezdálo, že z pauhé zlé wáš
ně spísek onen zlehčugeme, a ceny mu ugímáme:
tedy žádného zwlášlníhojsaudu ni o wěcech, ní O
češtině geho newynášíme. Dobrá kniha sama sebe
chwálí, špatná ale, by i na wysost \sfychwálena
byla, předce žádnému w hod nepřigde. Toliko
to zde oznamugeme, že ona „Zahrádka dítek do
brých,“ genž nikoli owoce čistého aůplně katoli
ckého nenese, nicméně zde onde i w rukan kato
lického lidu sprostého se nachází, kterýby wní
snadno gedowalého owoce lrhati mohl, poně
wadž sauditi neumí a snadno oklamán býwá. Tau
příčinau duchowní pastýřowé pozorní bud'le na
onu zahrádku n.pastora Salatnaye, awyskytla-li se
w které osadě , ukažte lidu chatrnost gegí , a po
učugle ho slowy apoštola Jana: „Neymilegší, ne
wěřle každému duchu, ale zkušugte duchů, gsau-li
z Boha; nebo mnozí falešní proroci wyšli na swětéť
1 Jan. 4, 1. Poučugte lid, že se i nemotorná zdání
a bludná smýšlení lidská lít-ili a harwiti nechá
Wugí slowy písma swatého , by se pak marný wý
mysl a blud lidský zdál býti prawdau, wynešenau
usty samého Boha. Poočugte zbožný náš lid, že
se i neyswětěgší knihy zle užíwati může, a že 10,
což se násilným , newhodným spůsohem biblický
mi slowy obkládá, není proto hned učením bibli
ckým a prawdau křesíanskau. Ponuknut byw ode
dwau prozřetedlnýcha welebných mužů kněžského
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řádu našeho, knížečku gsem zhotowil pod nápisem:
„Zahrádka djtek dobrých, aneho wyswětlenj ně
kterých učenj prawé wíry křesianské, doštěpená
od Vincencia Zahradníka ,“ kteráž co neydřiwe W
Praze z tiskárny arcibiskupské na swěllo wygjti
má. Zhotowil gsem skrowničký spis tento, gakž
mi dána byla rada, na spůsob katechismu, od p.
pastora Salatnaye wydaného, W otázkách :: odpo
wědjch, ač toliko o učenjch gednám, katolické
cjrkwi wlastnjch, od P. Salatnaye ale nedůwodně
a nechutně podotčených. Mrzutát' owšem gest wěc:
že w Čechách geště proti Luterowi a [(alenowi
houowati musim, ani Luter a Kalwin nikde tako
wých odbognjků a odpůrců nenalezli, gako mezi
německými protestanty wěku našeho. Němečtj
protestanti nikoli zagisté negsau takowj, gacjž gsau
naši Augsburáci a Reformowanci čeští. Protestan
štj theološowé dáwno Wše Luteriansle a Kalwin
stwi hrdě pošlapali, a toliko z gakési zdwořilosti
a politiky tak nazwané reformátory Welehi. Drzý,
chladný ahuhený rationalismus ge opogil, a po
kudž k wíře katolické náleži, itaké wše, což roz
um ze sebe samého wážiti může, potud negsau
odporni nábožensth našemu. Zdrawý rozum za—
smušilé, teskné prolestanstwi staré podkopal. a
porazil , a nic není tak gisto a nepochybno , gako
to, že se w protestauský swět wedenjm téhož
zdrawého rozumu od rationalismu swého spíše ke
katolické cirkwi nežli k Luterowi a Kalenowi
obrátí.

Vincenc Zahradnjk.



654

3, Řeč při slawném poswěceni nowě woleného
Superintendenta p. Jana Seberz'nz'lzowe chrámě
cjrkwe ewang. pešlansko —budinskě dne 28.

.Kwětna 1834, w přjtomnosti 60 ewangelických
kněžj držaná od Jana Kollára. W Budjuě 1834.

Několikkráte giž k uwáženj se bralyw časo—
pisu tomto spisy bratrů, žalostným osudem od
nás we wíře oddělených; někdy za pi*jčinau wý
strahy před nebezpečnými naukami; \někdy za
aumyslem utwrzeni se W poznání Wěčné prawdy
obgewenjm nestálostí, wrtkawosti &měniwosti zá—
sad náboženských, wymyšlených od lidí, kteřj
se , wšegedno, z gakéhokoli podnětu neb aumy
slu uráželi na té nepohnuté skále, na kteréž wzdě
lal Kristus cirkew swau. Než tato zde oznámená
řeč nemá do sebe ničehož, proti čemuž bychom
powstati, aneb k obraně zasazowati se měli: ano
brž zawjrá w sobě negednu průpowěď w ústech
horliwého protestanta znamenitau, otewřené při
znáwáni se k citelným nedostatkům, & za ten při
činau důtkliwé tauženj, a horliwé probuzowánj k
činnosti zpráwců & pastýřů duchownjch, wěci—
to i nám k uwáženj whodné &příslušné. Klademe zde
Okres gegi.

Po krátkém wzýwánj „neywy's'šiho zpráwce
wšech cjrkwj a shromážděni, aby želmal toto dílo
poswěcenj, aby wylil dary pomazání swého na cir
kewnj Wrchnosti a zwlášt na toho nowě woleného,“
oznamuge řečnik cjl toho neobyčegného shromáž—
děni, „předstuweni totiž wrchnjho zprúwce ew.
cjrkwjm w. okoli Banského na osobě tit. p. Jana
Seberíní/zo, oirkwe ewangelické zaslaužilého Knězů
& VVelkohontského bratrstwa staršjho,“ iraduge
59, že tri žiwé řeči we sworne' suášeliwosti ])řt te
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příležitosti se ozýwagí, apřipomenuw pak, že geho
p'redcltůdcowé a spoluřečnjoi maďarský iněmecký
tak mnoho pěkného o \Vznešenosti úřadu a powin
nostech bis/(upa mluwili, ohlušuge, že při té řídké
pi-jležitosti „práwem ewangelické swohody a 1110
ženého mu powolánj“ shromážděným bratrům a
pastýřům geduu wysokau potřebu a welewážnau
powinnost na srdce položili mini, totiž tu; „Že
zpráwcowé a pastýři etuangelz'ck_)"c/zcjrkwj negen ga
;ylfem a řeřj, ale i perem nábožensij zwelebowati a
lid wzděláwaií magi. Textem 1 Tím. 4, v. 13. 15.
&příkladem apoštola Pawla k tomu pobízí , a na—
pomenutj to ztwrzuge pohnůtkami následugjcjmi:

1. „Ze sa'm duc/z a cjl ew. nábožensiwj a my
znu'uj wedc ba nutj k této pmvz'nnostzl“ WVytknuW
cjl ten „w ustawičném pokračowánj k dokonalosti
gak duchownj tak mrawné aneunawelém (sic) zrů—
sta'mí & postupowzinj wždy dále a dále s každým
pokolenjm &stoletím w nepřetrženém wywinowáni
známosti na Boha a duši se wztahugjcjch, prawi;
„Gině wjry ani nepotřebugí mnoho knih &spisů,
magice.hognost giných dnchownjch přjpraw apro
stí-edků, swátostj & obřadů, památek a pozůstatků,
postů &puutj , obrazů a znaků, a. giných swatých
zwyků a cwiků, lt'ierýnn' ze wšeclz stran na smysly a
dth swých uymwwačů blahodegně aučz'nkugj , ge na
"O'-Q:).nebeské wěcz' upomjnagi, spasitedlné city a wy
š/éulry za nic/: wzbuzugj: náš lid nemá—li nábožných
knih, nemá téměř ničeho, coby geg wzděláwati a
k pobožnosti wěsti mohlo; giná wyznání magi W
sobě mnohé nedůtkliwé wěci, články a obyčege,
tak že gsau ráda , když ge swět w pokogi nechá
wz't,prsty a pera do nichnecpá, a mnoho o nich
nepíše: naše \\“yzua'tnj ničjmž wic-e nezíská, gaku
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ostrowtipným zkaumáním gebo članků“ a t. d. Po
tomto kazateli 0 swé přeswědčení horlícímu dowo
leném se pohonosení, mluwí gádrně o užitku spi—
sowání & rozšiřowání dobrých knih, a zawírá:
„Tuhý gest swazek mezi naším náboženstwím a
Spisowatelstwím, weliká wzágemnost, weliké Wplý
wání & působení mezi oběma, tak že i kwětnutí
iWadnntí obyčegně gim společné býwáň“

2. To také žádá „powaha a wznešenost samého
duclzownjlzostawu a auřadu. My negsme řemeslníci,“
dí, „ani nágemníci a nádenníci , kteří by gen to a
tolik pracowati měli, co a kolik se gina naloží a
zaplatí; . . . my musíme gako Pawel, wšechan
wšecko býti. Žiwot učitele & kazatele musegí býti
knihy, a to negen gegich čítání, ale i gegicli plo
zení, spisowání &rozšiřowání. To gest pro kněze
neypoctiwěgší zaměslknání w prázných od úřadu
hodinách, to gest pro něho neynewinněgší zábawka
&kratochwíl, to ho chrání od takowých swětských
prací, aneb od bludů a wýstupků, které swatému
tomuto staWu odporné gsau; to gest pro duchow
ní osobu slušněgší obchod a zwyk, nežli snad sed
lačení, knpč'ení, ]owectwí anebo uslawičné semi
tam se taulz'mí, brání, kartowzínía lioslinkowz'mí.“—
„Naši posluchači ne gedním ale rozličným způso
bem SWau Wděčnost a powinnost k nám prokazng-í,
dáwngí mím rozmanité zemské potrawy & potřeby,
netoliko samý chléb ku posilnění, ale iwíno k
obweselení, netoliko obilí, příbytek, peníze, ale
i giné dary a pohodlí pro tělo: nu nasledugmeže
tedy i my gegich příklad w duchowních wěcechš
odplacugme se gim i my rozmanitými dary, uknž
me gim, že negen mlnwili, ale ipsáti známe tu řeč,
která nás “chowá. . .I samo naše kázaní & ústní
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mluwenj tím lepší, dokonalegši aušlechtilegšj bude,
čim wycwičeněgš'j bude ruka we' psani; nebo při
tom, co usly mluwjme, tak pozorní, přísnj &swě—
domilj nebýwáme, gako při tom, co na papír kla—
deme s tjm powědomjm, že to mnoho oči čísti bude.
Tak sobě dobudeme i dokonalé známosti té řeči,
wkteré kážeme, kterážto známost našemu slawu tak
potřebné!gest, že kdo gi nemá, ten při wšj giné
učenosti a způsobnosti swé gen wjlr rozrážj.“
(\'Vpoznamenánj k tomu ciiuge I). K. sIOWa p. L.
Zieglera w časopisu pro katol. duch. 1833 sw. 4.
st. Mil.) a t. d.

3. Tuto powinnost nám ukládagj i „skutečně
])Olřcbynašich škol.“ Mnohotwárné tyto potřeby
wyč'jtage iaužj řečnjk: „Wezměme gen W našich
chrámjch slowenské knihy zpěwů do rukau: či
nežaluge každá stránka na nedbalost & leniwost
služebnjků náboženstwj, kteří ode dwau, třj stoleti
ani gen gedné maudré našim časůmpřiměřenéknihy
zpěwů sepsati a wydati neuměli? Wezměme mod—
litby, poslilly, katechismy: či nehemžj starými
power-umi, slepotumi, oscheněgšj uc/zo :“ Srdce uráže—
,L'írimi?Ba wěru my sami kněžjakazatelé neměliby
gsme nyni ani gen bibli do rukau pro naše wlast—
nj cirkewnj potřeby , kdyby se nekněži nebyli nad
námismilowali, a gakowé takowé wydáni gi nám
před několika roky nebyli opatřili, anebo kdyby
nám gi cizozemoi, až zLondýna & z Berlína, wno—
wětišlěnau nebyli poslali, anl se od padesáti, ano—
Lrž ode sta roků žádná duchownj osoba W naši
cjrkwi a wlasti o něgaké wydánj pisma swatého
nepostnrala! . . . . Ano wzdychati a žalowati po
liautecll na tyto hrozné chyby a hříchy, od giných
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žádati a čekali anebi rozkazowali: to znagi mno
zj z našich spolubratrů! ale nikomu nepřigde na
um Wlastnj rukau pero chytiti a počátek učiniti,
každý gen plecema stjská, domnjwage se, že on
pro swau osobu od powinnosti spisowatelské swo
bodaý gest, že se lo gen kohosi druhého, iřeljho
týká, ne geho samého. Hořké a těžké gsau tyto
žaloby , ale bohužel! prawdiwé , které aspoň při
takowýcll příležitostech, gakowá gest tato dnešní,
nechceme-li býli Fariseowé a Zákonnjci, cjlili &
uznali musime , abychom nehřešili déle proti swě
řenému nám lidu božímu, ale o napraWenj této
chyby gedenkráte giž přjsně a upřjmně pečowali
začali.

4. K tomu nás pobizj i „přjz-Zadzakladatelů a
naprawífelů cjrírwe křesíanske'ť Zde připomíná
mimo giné: „Srownáme—liony předešlé časy 5 ny—
něgšjmi, wyznati musíme, že za šlepěgemi našich
předků nekráčjme; že nepečugeme tak o duchowni
potřeby našeho wěku, gako oni o potřeby wěku,
swého, že neřinime tak sláwu našemu slawu &ná
boženstwj Spisowánjm znamenitých knih gako oni;
že nás tu ginowčvci, že nás bratři &pastýři refov
mátské, ano i řecké cjrkwe daleko giž zpálkem za
sebau nechali.“ (VVpoznamenaný wydawa'tel podo
tknul: „Katolické duchowenstwo w Uhřjch wydá—
wá od několika lettheol.časopisy maďarském-omak
i zaČec/ních wyddwa' se wýborný bolmslou'nj časopzs če
skoslowenský giž od Gli Ich mage na tísjce členářů
:. kn'eislwa, mezi nimi i 10L'hřjc/af') \'Výše 500 ewan—
gelických kněží a kazatelů w naši wlusli se nalezá,
a kolik gest mezi nimi lakowých, kteřjhy se spi
sowatelstwim zaměstlmáwali anel) aspoň poranče
nim a rozšiřowánjm dobrých knih we swé cjrkwi
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lid wzděláwati. K našemu zahanbeni wyznati mu
sjme, že lidé swětského stawu nám kazatelům tu
giž přednost a palmu wzali &t. d.

5. K tomu nás zawaznge „sama wďěč-nost!:
]?oI/u za darowaný nám. wýborný na'lezek uměnj knih
Michalské/zm“Dowozuge toho: „Čjm wice prostřed
ků k wzdělanosti &pobožnosti nám a naším časům
Bůh swěřil, tim přjsněgšj počet někdy z toho od
nás žádati bude a t. d. „Neřjkeyte, že gest dosti
knih na swělě, načtedy gešlěgegich počet rozmno
žownli? Owšem dosli gest ginde, ale u nás a od
nás nic. . . Knihy a spisy gsau gakokwěty a stro
my, i těchto gest dost na swětě, &předce každé
ho roku nowé sz'nzjme, štěpjme . . . Newděčnost
proti Bohu gest to, newšimati sobě tak wýbor
ného daru & dobrodiní, newděčnost a mrawnápře—
wrácenost gest to, děkowati Bohu za pokrm a né
pog, za hognau žeň & wínobrani & giné zemské
weci, a neděkowati mu skutkem za dar na duši,
na rozum, na nábožensth , na Wěčnost se wztahu
gjci. Knihtlačitelstwi gest nástrog duchownjho swě
ta a žiwota, osoby duchownjho stawu mělyby ho
tedy dle powinnostineywice užjwali a potřebOWati.

Uwed ených pohnůtek & důwodů o záwěrce
opakowaw, obrací se kcnečně ku pánuSnperinten
denln, & chwáliw geho zásluhy literárnj, dokládá:
„Pokračngte i dále na této cestě negen wlastnjm
piijkladem,ale iprobnzowánjm,napomjnánjm a po
naukánjmk tomu obzwláště mladých žáků, kandidá
tů a kazatelů. Porážegte ten swau wlastnj leni—
ivost zakrýwagjci předsudek, wykořeňugle ten u
některých panugjci bludný omyl, gakoby to gen
žádost chw ály a ohlauby byla , spisowatelem byli
a knihy psáti.. . . My pak ostatni pastýři stádu
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Kristowa pi*iwiíime se důwěrně gako ůdowé ke
hlawě k tomu , který nám dnes za wůdce předlo_
žen gest, & nasledugme geho přiklad. . . Utišme
žaloby a wzdychánj našeho lidu. . Nečiňme :: ta
kowé wěci něgakowé tugemstwj, kterau krom toho
giž celýr swět zná, pamatugice na to, že neywětši
Opatrnost gest upřímnost, swědomitost, uznání &
wyznánj prawdy bez ohledu na přízeň & bázeň
liclskau. . . Kdo pak zhola nic poučného a pro
Spěšného psátí sobě netraufáš, aspoň snažně pod—
porug a rozšiřug to, co od giných dobrého psáno
a wydáno gest“ & t. d.

VVeliké pohnutí po sobě zůstawilo toto ká
zanj, ano, gak :: poznamenánj wydawatelů se do
zwjdáme, i „k některým nedorozuměním &náru
žiwostem ač newínně příležitost zawdaln.“ My
ctjme tuto swatau horliwost, s kterau p. Kollár
swým spolubratrům potřeby náboženstwí na srdce
kladl, i nepochybugeme, že geho Wážný hlas ne
geclnoho z gebo spoluwyznawačů k činnosti pro
budil, i naděgeme sez udalosti té mnohého dobré
ho, zwláště geslliže následownjci páně Kollárowi
ku pruhz'ckým stránkám náhoženstwj &wychown
telsle a k giným potřebným a prospěšným umě
ním pohled obrátí, a wtíp swůg wynaložj, wy
slřihag'jce se ostatně wšelikých, k ničemu dobré
mu, a gen k rozhořčení & roznjceni wášni a ná
ružiwoslj wedaucjch hádek & prudkých autoků
proti Stranám ginál; o wíře smeyšlegjcim. A wšak
nemjnim zde, aby snad ničeho o článcích swé/zowy
znáni ku potřebě swěřených sobě osadnjků nespi
sowali, i nemáme čeho se báli, pakli ostrowti
pem swým základy nas'j cirkwe zkaumati počnau:
než očekáwálne toliko , gestli žeby se gim kdy za
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potřebi zdálo aneb naprosto libilo, dolkuauli se
stránek našich dogmatických, aby z prawých, nám
wlastnjch, od zpráwců sw. cjrkwe naši za prawě
uznaných, pramenů známosti o článcjch našeho
náhoženstwi, o poswálných našich obřadech a
ohyčegích wážili, :: sobě nikdý nepočínali tak,
galio gegich spoluwěrci w Němcích, kteří mnohé
wěcí za učení katolické wydáwali, co bud'we spi
sech nám proliwných, aneb we swém wlaslnjm
domněnj,aneb u luzy naši nacházeli, u které méně
slepoty a powěr než u chálry w giných wyzná—
nich pohledáwati , nebylo by sprawedliwé. Dosti
(Ilauhá giž dokázala zkušenost, že zapomínagj-li
bohoslowci pro wjru na lásku, nadege k žadaucjmu
sgednocenj se tim che mizí.

K. VVínařický.

4 Obraz starého swěta, lo gest: YVšeobecná po
litická Historie prwnjho wěku, od počátku
společnosti lidské až ku pádu západní říše
Římské. Od Františka Josefa Smetany, kněze
řádu Premonstrátského w Teplé, professora
na úslawu filosofickém w Plzni. DjlÍ. WPraze
1834. \W knižecj arcibiskupské knihtiskárně,
“ Josefy Fellerlowé, wedením a nákladem
\VáclawaŠpinky- 8. Slr.XVI. 240. za 40 kr. stř.

" v ' ' ' . . vv
[\nez mde nema dosu maudrosu &prospes—

ného umění, protože od něho swětlo prawdy na
„' l ' ' : I z v .. v ' " h__meluh se wylewa, a prawe to, ze wsech g1n3c
gest oscheněgšjm, práwo mu dáwá, by wůd
('em byl giných. Poněwndž giž historie prawan

\, . v .. .
gest skolau maudx'osu, a knez bohatau má m]u toho
wědomost, co se kdy na zemi přihodilo: protož
i tento práwč—ldassický spis welebne'nmduchmven—

("na-upír;pro hutní. duohuw. VU. 10
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stwu negen oznámili, ale i na neyweyš chwáliti
musime.

Cim plněgi se stalé W pokolení lidském při
hody wyčjtagi; čim hystřegi se ndale' wěci tak se
stawugj, gak gedna wyšla z druhé; čim wíce
wyprawowánjm činů lidských rozum čtaucjho se
otwjrá a wygasňuge, srdce pak ušlechtilými city
naplněno býwá: tim wice každý spis historický
má do sebe ceny. Ale wšak i takowých histori
ckých spisů gest welmi potřebí, w kterýchž se gen
gako gádro stalých se na zemi příběhů podáwá,
a to hlawnj aspoň , což se kdy událo, čtenáři se
předstawnge tak, by wšecko snadno prohlédnanti,
a w paměti swé držeti mohl. Historický spis,
gegž máme před sehan, druhého gest způsobu, což
i pauhý nápis geho: „Obraz starého swětn,“ dáwá
na wědomj. .")yslrý, důmyslný skladatel geho
čtenářenikde dlauho nezdržuge, nohrž gen gako
w letu s nim starowěkost probíhá, a rychle ho
od gednoho národu nese k druhému. Neni wšak
geho „Obraz starého swěta“ gen gako suchý reg
střjk, anebo gen gako holá kosta kůže, nohrž gako
úplné tělo, ušlechtileuspořádáno, a s wýbornau
Spogeno duši , kteráž twáři geho zwláštnj krásy &
ljbeznosti dodáwá.

WVůbec tento historický spis gest přistrogen
tak, že wšecky dnšewné moci čtaucjho chopj, &
rozkošné zaměstnáwá. Žiwet W něm duch neylep
šich historiků, kteříž newyprawugj toliko, což se
kde stalo, ale i něj a wzděláwagi, Aby wýborný
autor nic důležitého nepominul, piiedce ivšak širo
kostí se'wyhnnl: neywětšj možné gádrnosti peani
nžjwá, atjm méně klade slow, čjm wíce wěci
poskytuge. Zde onde gest negen wyprawowate
lem činů lidských, alebrž isaudcem, & sice bv
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strým a sprawedliwým. Někde gen slůwko pro—
hazuge, ale to slůwko gest mnohowážné, & gako
silnágiskra padá do duše čtenáře. Stawi autor čle
nářena wznešenýchstanowištěch, a na každé té—
měřstránce důležité prawdy mu mocným, ohni
wým perem do srdce piše.

Ačkoli Němci mnoho klassických historiků ma
gi: bylby nicméněi tento historický spis wzác
ným a drahým plodem literatury gegich. Tim wíce
si ho wažte Čechowé, poněwadž se we wlastenské
literatuře naši nic podobného nenachází. Ito zde
powědjti musim , že Čeština autorowa nic poněm
čilého do sebe nemá, nobrž čistá, wzdělaná a slič—
ná gest Čeština, & wšecky wlastnosti dokonalé,
klassické řeči pronáší.

Na důkaz, že tato historie starého swěta gest
wýtečné dilo, z něhožto plesati může každé hodné
srdce české, tato místa zde předkládám: „Co Paříž
za času Ludwíka čtrnáctého, to byly Atheny pod
čtyřidcetiletým řízením Periklesowým, prwnj mě
sto starého swěta. Nikdý se wšeliká umělost na
gednom mjstě tak hogně &tak slawně pohromadě
neukázala, gako tenkráte w Athenách. Zde kwetli
řezbáři Fidias, Polyklet , Alkamenes, Agorakri—
tos a Myron; malíři Zeuxis, Parhasius; tragikowé
Sofokles, Euripides, Aeschylos; rhětorowé: Ly—
siasa lsokrates; historikowé: Herodot, Thucidy
des aXenofon; w lékarstwj wynikal Hippokrates;
Wmudrctwi Sokrates. Krásně kwetl nad wšecky
giné stát Athenský, ale na geho kořenách také gíž
hledal čerw, &hrozil brzkau zkázau. K snadněg—
šjmu dosažení swých ctižádostných aumyslů před
sewzal Perikles mnohé škodliwé změny we zřj—
zeni Solonském, w základu ziwota Athenského,
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Eliallem, (lemašoš'em solvě zcela oddaným, zten
čil moc &wážnost areopagru, a powolil ledy obec
nj nemrawnosli uzdu. ()n zwětšil hrdost, Opo
wážliwost a swéwolnosl obecni luzy, zničiw zcela
moc archontů a senátu, a odewzdaw gi lidu sa
mému, z něhožlo i sznudce obecní k rozsnzowz'mj
neyhlawněgšich důležitosti celého státu 2 ohecni
pokladnice platil, lamly se samlnice přerhnělem
weyflělliu pro nedhalau a lenošiwau luzu slnla,
luerážto neustálými ohecnjmi radowánkami Opá
gená, W nestydatost , nesprawedlnost a zpurnosl
wždy hlauhčgi padala. Se spogenci nakládáno ga—
ko s poddunými, wšickni drženi pode ghem,
které ne o moc lehčí, ale mnohem proliwněgšj
nežli Perské hle, protože od hrdývh hrali-j po
cházelm“ S. G2. G3. „llanihal, tenlo neunawi
tedlný rek Punický, milowal swau wlnsl upřímně,
& nemoha gi che proslmiwaii mečem, ]n—ospjwalpo
skončené druhé wúlce Puniclté co sní'fet neporu
šitedlnau sprawedlnostj, zameznge watly, které se
prawému wlasti dobrému proliwily, zwláště u
tiskowánj lidu od mocných ohčnnů, Llei'i gen
SWélIO zisku hleděli, o wlust zhola nedbagice.
Tim ale rozmnožil počet nepřálel swýcll, kteřj
geg u l'ijmslgého senátu osočili, galcohy wálku oh
nowiti chtěl. Římané, gimz i neozbrogený Hani
bal hrozný byl, stáli na wydánj geho, čímž negsa
gis! we wlasli swé , do ciziny prchnanli musel. A
kam mohl prchnauti :mhlawnj proiiwnik liljma, než
tam, kde se hauře zdwjhala proti liijmu? Prchl
k Anliochowi. ()d něho ochotně přigat, radil
mu, by se zrowna na Italii sumu ohořil, nahízege
se to sám se skrownau moci wywésti, neh: Když
ty hada patřili chceš, myslil Hanibal s našim Zá
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hogem, na hlawu neygistěgi. Nepronikla wšak
mundrá rada u rozmařilého dworu králowského;
nehol scházela rádci podla lichotnost, pročež u
hwlého Antiocha nenáwístnými dwořenjny snadno
osočen, a wljdným s wyslanci Římskými w Efesu
zacházením w podezření uweden.“ S. 152. „Zba
wen strachu ukázal se nyni Tiberwprawé postawě
swé. Nagednau zmizela wšecka swobodná prawa,
gichž obec až potud užiwala; senát se stal nástrox
gem ukrutenstwi cjsařowa, nad provinciemi awog—
skem usazowáni gen pode liChOllliCi,' z nichžto
getlen, Seianus, císařem samým zase wlátll, a geg
ke wšem hanebnostem popauzel, kterých sobět—
nost a mstitedlnost gen wymyslili mohla. Přitom
třesa se před wražedlnau dýkau, hleděl se ostřjhati
zákonem magestátnosti, dle něhož na tisjce osob,
které se gen obogetným slowem proti císaři pro—
hřcšily, a mnozi podezřelí beze wšeho důwodu
odprawowáni. Tim wšak geště che zaclěšen gsa
ukrutnjk, odšed zcela z Říma, usadil se na ne—
přístupném ostrowě Kapreé w chobotu Neapolitán
ském , kdežto u středu stráže s několika nezbed—
u_(mi ljchotnjlcy w hanebné prostopášnosti žiwot
tráwil, až konečně w nemoci od gednoho z nich
násilně usmrcen gest.“ S. 216.

Tato mista doličugi, že přewýborný náš Wla
stenský spísowatel, P. Smetana, ku skládánj lii—
storie má drallně wtípu, uměnj a ušlechtilého smy
Sln. Netřeha't' ho teprw wzbuzowati, by nás tudíž
druhým a třetím dilem wšeobecné historie potěšil:
wlastnj srdce ho gistě ku práci této ponauká a za
necuge, a nadjti se gest, že nám časem swým wy
(la'ttaké historii drahé wlasti našj české. Konečně
znameua'un, že i nakladatel, P. Wáclaw Špinka,
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překrásný spis tento na čistém papíře welikěho
oktávu pěkným latinským písmem gest wytiskl,
a tudy zásluhy autorowy se účastna učinil. Rádi
budeme těm, genž české knihy na swůg náklad
tisknau a prodáwagí, za každý wýlisk o několik
českých wíce platiti, budau—li gen wěrně o to pe
čowati, by každá česká kniha i na pohled se lí
bila, a pěkným papírem, formátem a písmem ku
čtení wábila tak, gcko Obraz starého swěta.

Vincenc Zahradník.

B) Rozličnoslzi.
a) Zákony.

A) Doplněk od roku 1833.
PonĚWadž se giž negednau stalo , že se od

cís. král. poštowských úřadů plat z auředlních pí—
semností požadowal, když nápisem: „in stricte
officiosís“ Opatřeny nebyly: tedy se Vikariátním
a školním dozorním úřadůmw kragi opětně wzná
most uwádí, by k takowým písemnostem slowa:
ln stricte officiosis, doložili neopominuli.

Gub. nař. 24. Listopadu 1833. — číslem 5347.

Opatrowníci dítek, z ůstawu nalezenců gim
odewzdaných, magí na plat za wyžiwení a oděw
gen dotud práwo, dokud ualezenci w gegich opa
trowání gsau; wyswědčení tedy o gegich žiwobytí
a obydlí , k wyzdwihowání téhož platu potřebná,
magí se takowým wychowáwagícím osobám od
duchowních pastýřů gen dotud wydáwali, dokud
nalezence we swěm opatrowání magí.

Nicméně přihodilo se, že wyswědčení i ta
kowým osobám dáno bylo, které dítě giž giným
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k opatrowáni odewzdaly_, aneb wlastni matce ge
byly nawrálily. Tauž přičinau se na'rizuge, by se
opalrownjkům nalezenců, gešlo ge giž u sebe ne—
magi, k wyzdwiženj platu potřebné wyswědčenj
o žiwobytj dítěte, genž spolu také k polwrzenj
slaužj , že dítě wopalrowánj swém magi, nikoliw
wydáwati nemá; an sice duchoan paslýřowě za
tuto wyswědčenjm potwrzenau neprawdu negen
k přísnému odpowidáni, nobrž itaké k náhradě
wšeho na toto wyswědčeni wydaného platu, ——pak—
li by geg wychowatelé nawrátili nemohli -—bez
prominutí přidržení budau.

Gub. nař. 28. Listopadu 1833. 6. 45,132.

Seslaným wys. gub. nařízením 30. List. b. v.
obnowuge se opět neywyššj rozkaz, by (luchownj
pastýřowé osadníkům, hlásí-li se W čas potřeby 0
dispensaoi k wykonáwáni polních praci we žnjch
W neděli a we swátek po službách Božích, žátlílě
překážky a obtížnosti nečinili, a takowéto dispen
saci hned při ranních službách Božích nedělního
neb swáteřnjho dne osadníkům ohlásili.

Cub. nař. 30, List. 1833, č. 54,807.

Poněwulž se giž od několika let shledalo, že
powžďy , kdykoli k oprawě kostelů i fax-náchsta
Wenj, anebo k zgednánj kostelních příslušnosti
che než 10 zl. stř. ze zádušní kassy wybránobýli
mělo, proti wydanému předpisu 11slaw. guber
nium o powolenj se zakročowalo, čímž negen au
ředlnj práce zbytečně rozmnoženy, nobrž i po—
třebné Spráwy ztrátau času mnohem nákladněgši
se staly: k odstranění téhož obyčege oznamuge
se cjs. král. krag. úřadům , že při stawbách ko—
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stelnjch a farních, kteréž od patronátnjch úřadů
cis. kr. k'ragským úřadům předloženy &kragským
měřičemhedliwě wyšetřeny byly, pokudžby wý—
loha ŠOOzl. stř. nepřewyšowala, & k základnjmu
kapitálu sálmauti se nemuselo, aniž běžicjm po
ti—ehámkostelním ugma se nedela , podlé gub. naři
zení 18. Máge1798 čislem 11,052 králowšlj kragštj
úřadowé společně s ordinariálem powolenj k sta
wěnj udělili mohau. Ano dle dwornjlxo dekretu
29. Ledna 1330 č. 4235 ——a 7. Čerwna 1808 č.

27818 rozšiřuge se plnomocenstwj král. úřádů krag—
ských w té mji—e,že we wšech připadnostech, kde
hy z prodléwúnj něgaké spráwy nehezpařenstwí
wzniknauli mohlo, také wělšj Wýlohy ze zaidušnich
důchodů, smluwiwse se o tom :; ordinariátem,
powolití mohau; o čemž ale rychlau zpráwu na
wys. Gubernium wznésli, a potomněgšízplnomoc
něnj požádati gsau powinni. Toléž plati — pod
swrchu dotčenými Wýmjnkami o wydánjch na ko—
slelnj příslušnosti.

Gub. nařjzenj dne 20. Prosince 1833 č. 56,317.

erfrmzy roku, 1834.
Z ohledu kiíliejch a úmrtních listů, kteréž se

k proukňzánj u wogenské konskripcí , rekrutowáni
a přehledu zemských obranců bez štemplu wydzí—
wagi, nařízeno wys. dworni komorau 4. Ledna
h. r. čislem 52,075, by takowéto listy znamenány
hyly nápisem: K úředlnjmuužjwánj při konskripci,
rekrutowánj, &revisi zemské obrany, kteréžto
listy od úřadů, gim'z'se předložily, i hned zadr—
ženy hýli magi.

Gul). nař. 29. Ledna 1834 č, 2783.
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Z strany pomoci školním uř'itelským wdowám
mlčlowané rozhodnuto gest wys. dworní komissí
nad slndiemi 24. Ledna |:. I“.794-3, by se dosawúd
ní obyčeg i lmdaucně zacliowz'nval, onen totiž w
poliliclxe'm zřízení německých škol uslanowený,
".cl

lutč \vyměi-nge, w kteréž almužny W ústawech pro

„. » ..— ! _ u :mz se \vdoan UCllelSk)lll 8 kregcaru w one va—

chudé wydáwťmy býwagí.
GUlY.nař. 3. Února 1834,F.

Gelio cís. král. Mst. ráčila neywyšším rozhod—
nulím 9. Pros. 1833 milosúwě nařídili, by se při
osazowz'míučitelských sLolic na weřegnýeh theolo
glcliýCll ústawech zwláštní ohled bral na theol.
Doktorát, & caeleris purilms Dolilonoun přednost
sv ddwnls. Pakliliy kandidát, ge's'todoktorem ne
ní, od Gelio cís. k. Msti. za prolessora gmenowán
luýli měl, zawnzuge se, liy W'li-íletním provisorium
dolitorslwí řádným obyčegem dosálmanli hleděl;
síc k ])otwrzení předložen býti nesmí, dokawád
lm nedosáhne.

Dle wysoliého (lWOl'níllO dekretu 22. Března
1834-č. 6789 mířila Geho cís. král. Milost neywyš
ším rozhodnutím 9. Března b. r. nařídili, by ono
neywyšší uzawření 6. Září 1816, dle kteréliož ni—
komu, před dosažením 18. roku wělm swého k aka
lolinkěmu wyznání přeslanpili se nedOWoluge, i
inké o dětech platnost mělo, genž dle narození :!
liřllflk náboženstwí katolickému přináležegí, byl i
gegicli rodičowě napotomně k ginému wyznání byli
]iiieslampili.

Gul). nařízení 17. Dubna 183.4 č. 16464.
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Obsahem dekretu wys. dworního kanceláře
2. Máge b. r. č. 9185 ráčila Geho cís. král. Milost
8- Dubna 1).r. wzhledeln dotací potřebných koo
perátorů následugící rozkaz wydati: Geslli žeby
někde pro osobu farářowu dle cifry wyššj roční
přígem než 300 zl. založen byl, a za proměnau míst—
ných případnosií počet kooperátorů rozmnožen,
anebo, kde posud žádného nestáwalo , nyní geden
přidán býti měl: nemá farář na swých přígmech
žádné ugmy trpěti.

ngných ale případnostech, kde se o dotací
potřebného, posud nestáwagícího duchowního po—
mocníka gedná, pokračowati se má dle dosawádních
zákonů.

Gub. nařízení 19. Máge 1834 č_ 22079.

Z ohledu času, kterého se zwoneč'kem po ko
stele almužnu sbírali dowoleno gest, ráčila Geho
cís. kr. Milost wysoce důslogným ordinzn'iálům
ustanowení toho zanechali. Tímto pak společným
usnešením ustanoweno, by sbírky w kostelích zwo
nečkem předsewzaty byly wždy po skončeném ká
zaní, předi po začátku welké mše sw. až k obě
towání, pak ale , kdeby toho potřeba kázula, po
sw. přigímání až do konce mše sw. — při tichých
ale mších od začátku až do pozdwihowání, a pakli
by geště potřebí bylo, shromážděných wěřících o
příspěwek požádati, po přigímání až do skonání
mše sw.

Gul). nař. 22. Máge 1834, č. 22,821.

.ovc . v l !
Za pi—íc1nau, že glstému, k auradu pastyrske. ' '

mu poněkud neschopnému, lokahslovn koopera—
tor z náboženského fondu požádán byl , připome
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nmo opětně wys. dworním kancelářem 16. Máge
1). r. č. 11,998: „Poněwadž lokalisté wedlé naří—
zení 15. Března 1792, s faráři stegného práwa
nepožíwagí, tedy pro lepší opatření auřadu pa
stýrského na takowých štacích lokální kaplanstwí
bud' raděgi osazeno.

Gub. nař. 2. Čerwna 1834, 8. 24,833.

Poněwadž se ukázalo, že nemanželských po—
rodů rok po roce wíce přibýwá, wydánu gsau
neywyšším rozhodnutím Geho cís. kr. Milosli de—
kretem dwor. kanc. 14. Máge 1). r. 6. 9876 násle—
dugící připomenutí :

1. Předstaweným obcí znowa za powinnost
se ukládá, bedliwě pečowati , aby wšeliké noční
iaulky byly zamezeny; ložnice mužských a žen
ských čeledínů odděleny a uzamykány; děti pak
a čeládka k školnímu & náboženskému cwičení ná
ležitě přidržowány.

2. Hospodářowě i předstawení ohcí magí u
příležitosti pozorní učinění býti, gak welice čest
iblaho rodin i celých obcí wyhledáwá, by se
pečliwě hledělo na kázeň a mrawné chowání pod
řízených, a gakř záhubné následky rodinám i
ohcím ze zanedbáwání mrawopočestnosti wyplý
Wagí.

3. Nad mrawy školních učitelů &wykonáwá
ním powinností gegich budiž pečliwě bděno.

4. Při zanedbáwání policegních předpisů a
pohoršlíwém chowání bud' wedlé zákonů přísně
pokračowáno.

5. Zákony z strany zaopatření nemanžel—
ských dětí magí se zewrubně zachowáwatí.

Gul). nař. 3. Čerwna 1834, č. 24,834.
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Na předloženj kníž. arc. kons. 5. Čerwna h. r,
č. 3555, ukládá se cjs. kr. kragským úřadům, by
auřudům hospodárským a magistrálům ostříhání
dwornjho dekretu 21. Ledna 1808 č. 776 přísně
nařjdili, totiž: že katohk'ům, k akatolickému wy
znánj přeslaupiti clntěgicim, mezi šestinedělnjm
wyučowánjm Wšelilié společenstwi a zacházenj s
nekatoljky co neypřisněgi se zapowjdá.

Gul). nař. 26. Čerwna 1834, č. 27,052.

Dle nařízení Geho knjžecj Milosli neydůslog
něgšiho Pána knížete ArcibiskupaOndřegeAloysia
(Tit, pl.) n'mgj se od duuhownjch pastýřů wydaí—
Wané cedulky k přigimáni sw. biřmowánj podlé
následugqulo formuláře zhotowili:

Formulář.
Nomen Conflrmandi ——(ae)
Nomen et Cognomen COnůrmand.
Nomen et Cognomen parentum.
Locus nalivitalis . . .
Parochia . . .
Vicarialus.
cui confirmand. . . tempore conflrmalionis ad

script. .
Sull'icienter instrucl. . . . testor.

Mimo to má se podlé těchto od bířmugí
cjho biskupa shromážděných a pastýřům opět na—
wrácených cedulek Biřmowacj Ifni/la sepsali, s
klerauž se gedenkaždý benellciál při kanonické
visitaci wykáže.

Konsist. nuřjzenj 26, Čerwna _l834, č. 4325.

W katolických školách, kdež se také akato
lické dělí wyučugj, má se dle neywyššjho rozkazu
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náležité poznamenání těchto alcatolických dětí wě—
sti, & k patřícím akatoliokým školním úřadům k
ani—'edlnípotřebě zasílali. — K zachowáwání téhož
neyw. nařízení má se nčitelstwo přidržowati.

Gulr. nař. dne 12. Čerwence 1834, č. 28,278,

Mezi překážky, kteréž POÍ'tltanSli z ohledu
pozůstalostí po zemřelý—chknrátních duchowních
prodlužngí, náležegí zwláště tyto:

a. Nedostatek inventáře gak farního tak i
kostelního,

b. l'tozepřé stranu náhrady za zanedbanau
oprawu farních stawení.

c. Prodléwání we skládání interkalárních aučtů.
Protož se Opětné wydaná giž o tom neywyšší

nařízení W známost uwodí , a sice:
ad a. Aby při každé faře farní i kostelní in—

ventář se nacházel, kterýž se při každé změně fa
rúi—owčod nastupugícího faráře podepsati má.
lídehy pak takowého nebylo , má se bez prodlení
zhotowiti.

ad 1). se nnřiznge, by ihned po úmrtí bene-—
fmiáta s přizwáním dědiců wyšetření farních sta
wení se předewzalo, a paklihy winau farářowau
co zanedbáno bylo , z pozůstalosti geho sprawed—
liwá náhrada \1'yged11ánnal))'la.

ad 0. Umrtí l)?ntflcit/tlčt bud' bez prodlení
oznámeno, a s skládáním interkalárních aučtů co
lthmOŽněgi přispíšeno.

Gul). nař. dne 1.2. Čerwence 1.834, č. 31,207.

l)) Cj 'r 7:0 w nj :, p ? ti to y.

Z Fru/mm:.. W krwuwých měšťanských roz—

hrogích w Lyoně, w měsíci Dubna ]. r. wyduly
zbožné dcery sw. Vincencm de Paula welm1 po—
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hnutedlný důkaz, gali weliké skutky působí lá
ska k Bohu w slabých stwořenich. „Poloha špitálu
těchto sester, oznamugi gisté francauzské listy,
byla welmi nebezpečná; nebo přímo naproti němu
postaweny byly baterie , neustále házegici. Byloř
gim trogjho neštěstise obáwati: zboření gegich sta
weni z děl, zapálení, anebo wedránj se do ně—
ho bud' zbognjků, anebo řádného wogska. . . . .
Neywětšj srdnatost dokázaly milosrdné sestry. O
pustiwše tiše a neohroženě swůg dům, uhiraly se
pokogným krokem do neynebezpečněgšich ulic a
náměstí, aby poraněné hned na místě obwazowaly,
umíragjcjch těšily, giným opět pokrmem a giný—
mi službami nápomocny byly, což ani k powo
lání gegich nepřináleželo. Nic ge nemohlo odstra—
šiti, ani barrikády, ——mezi nimiž bud' prošly,
anebo přes ně přelezly, — ani napomináni &wy
hrůžky bogugjcich, ani hwižděni ljtagicjch kulek
a strašliwé z děl hřmění. Bůh, w gehož powolzínj
a gménu tuto udatnost prokazowaly, chránil ge pa—
trně, nebo žádné z těchto nábožných děwčat ra
něno nebylo.

— Ministr kultu wydal prohlášeni na bisku
b mu oněch kněž' kteréb důsto nosti hi) 7 g

, v v' I ' .
skupske za neyhodnegs; pokladah, gmenowněwy
znamenali. Gednánj to dáwzi čáku, že důležitost
swěřeného mu plnomocenstwj náležitě zná. Ne
mohli se zagisté na nikoho lépe obrátili, gako na
biskupy, by seznati mohl muže, tak wznešeného
'\u ' ' . .

uradu dostogne. Nebot biskupowé, po kragych
gsauce $)dlem, a w ustaWJČném spogenj s du
chowenstwem stogjce, mohau schopnosti a zá
sluhy duchowenstwa neylépe ocenili; mohau po
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zornost wlády zemské i na takowé muže ohrátití,
kteří na neywzdáleněgšjch mjslech w tichosti úřad
swůg zastáwagice, z ohledu zásluh & ctnosti sjdel—
njmu městu docela neznámí gsau. Tento mini-—
steriálnjdopis se poněkudk onomuponawržení,
kteréž před třemi léty p. Dubourg, biskup Mont—
uuhanský, předložil, chlěge tomu, by hiskupowé
každého oddělení se usnesli k wyznamenánj kněží,
biskupského důslogenstwi hodných. Tento plán
swůg tehdáž obšjrně wyložil. Byloř to práwě při
té příležitosti, an nešlastné wolenj weliké starosti
we Francauzskézcjrkwi wzbudilo.

Portuga'l. Nyni gsme se předce dowěděli, co
se s oněmi Jesuily událo, genž na kwap z Koim
hry byli wywežcni, aby, gak se ličilo , přes hra-—
nice w bezpečnost se. přewedli. Do Lisabonu byli
sice skutečně příwezeni; ale místo, co ge měli na
lodích dále přeprawiti, zawřeli ge do pewnosti
SL Juliána, pod záminkau, gakoby ge před Zu—
řiwoslj lidu chtěli ochránilill W témž žaláři wě
zili giž také Jesuity za časů msliwého a krwožiz—
niwého Pombala za celých 18 let, až do smrti
Josefa ]. Gak doslécháme, nalezagi se mezi
těmito zatčenými také Francauzšti Jesuité; není
ale nic slyšeli, žehy byla wláda Francauzská pro
toto uwězněnj swých poddaných u Don-Pedra
sljžnosl wedla. Naproti tomu ale když Don Mi—
guel gislého učitele franc. gazyka mrskati byl roz
kázal, gešlo w kathedrálním kostele w lioimhře
s newěstkami mrzkost zpáchal, tedy w potrestáni
tohoto nešlechetnjka zdála se čest francauzského
národu býti uražena, & i hned wyslalo tak řečená
.luslc—Milieuněkolik; koráhů před Lisabon. W
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hezpráwí ale francauzským Jesuitům učiněnémne
nacházj čest franc. národu uraženau. Gak roz—
(ljlné gest smýšlenj gegich o cti!

Z AnEf/z'čan. K hlásánj sw. Ewangelimn musí
se gako k prowozowánj swělského ohchodu a ře—
mesla zwláštnj powolenj (licence) wykaupili. Ně—
kleřj duchownj gali k anglikánské cjrkwi přiná
ležegicj, tak i wůhec řeřenj Nonkonllrmisté wzalí
W aumysl mrawy nížšjch třjclohywatelslwa napra
wowati kázanjmi na weřegných uliclch a námě—
sljch drženými. li tomu konci dali si wystawěli
lešení, a kázalí po wšecll čLwrljch města. DM?
lidu byl náranmý, tak že se některé ulice zawí—jti
musely, a konečně policii za polřebné býti se zdá-—
10 W to wkročiti. Dwa kazatelowé — oha Smith

řeřenj -— byli zatčeni a před práwo pohnáni. Pr
wnj Smith, znám pod gménem Bossemun, byl
udán, že gen proto weřegně káže, by zloděgům
pijležilost dal ku krádežím. Na to ale oclpowěděl
& dokázal, že posluchači geho na trhu Bicklings
gate nazwaném, kdež kázáwá, negsuu žáclnj ginj,
leč sami chudj komínnjci, rybáři, zametači, hadrái'i
a nosičowó uhlj. kteří z welšj částky ani penjzku
(penny) w kapse nemugj, protož se také nepo
"liiehugj zloclěgů luÍli.

Na námitku, že weliký shěh lidu působí a tim
wolnénm průchodu překáží, O(lpOWěděl: Gai žal
<.lnég'íné přednosti nežádňm) nežli té, které sei
šuškowi propůgčnge. Dowolle mi alespoň, bych
chudým lidem, genž x(le ničeho nemugi, kázaií
mohl, že králowslwi Božj gim pi-ináležj. Gme
nugle si mne prowoluwačem, kranuířem, gali se
wám ljbj; magi-li tito praiwo swé zboži na trhu wy—
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kládati &prodáwati, dOpusÍte tedy, bychi ga zdar
ma 2 nadšení ducha sw. kázati mohl.“ Byltě po
tom stím napomenutím propuštěn, by swau stěho—
wací kazatelnu gen na takowá místa stawěl, kde—
by sběh posluchačů obchodu obecenstwa nepřekážel.

Druhý Smith obžalowán byl od předstaWeného
kostela sw. ()ndřege. _„Záwist,“ zwolal on, „nic
giného nežli záwist chleba! Páni faráři proná—
sledugí nás chudé kněží, poněwadž tak bohatí ne
gsme, bychom sobě kostel wystawěti anebo na—
gmauli mohli , a zwláště proto, že zdarma káže—
me Ewangelium, Gai pak Wším práwem říci mohu,
že wíce dobrého působím, nežli osoby magistrát—
ní; gti lidi před prowiněními wystříhám, kteréž
práwo toliko, když giž spáchána byla, potrestati
může.“ Na propuštěnau dalo se mu gen napomenutí.

z Prahy. Dne 7. flígna 13. r. zwolila dů
stogná kapitola Premonstrtíků na Strahowě na
místowPánu zesnulého, duchem &srdcem wýtečného
pána, pana Benedikta Pfeifra, za swého nowého
Opata, důstogného a wysoce učeného pána , pana
Jarolíma Zeidlera, kapitultíra a opatského tagem
níka, Doktora písma sw., arcibiskupského notáře,
kr. řád. weřegn. professora dogmatiky na uni
versitě Pražské, kr. censora bohoslowních spisů,
a emeritowaného dekána theologické fakulty.

Z Ílíeyíaa 4. Řígna b. r., genž byl den sla
Wnýrgmenowin Geho 0. kr. Milosti Františka ].
(lt-želGeho knížecí Milost, neydůstogněgší Arci
biskup Pražský, Ondřeg Aloys hrabě Ankwič z
Poslawice, w městě tomto na swé cestě do Kunž
wartu u přítomnosti c. k. auředníků panstwí Zby—

Uatsopis. pro katol. duclmw. VH. 4. 11
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rowskeho, m]stmho magistrem, weskerých cechů a
školn) mladeže pod glch praporm, &mnohočetného
shromážděn) lněšlanů, za blaho neymilowaněgšjho
' V , v v. ' \.
Leme Pana sluzby BOZ), po kterých gsa z u5porá_
(lán) této slawnosu skrze m;stn]ho děkana a arcih.
notáře, důstogného p. Jana Grubra welespokogen,
se přes Plzeň, Stiijbro & Planau do Kunžwartu
ubíral.

Z Kunžwarlu. Dne 5. l'ijgna 1). r. wyswěco
Wal Geho knjžecj MilostneydůstogněgšiArcibiskup
Pražský, ()ndřegAloys hrabě Ankwič zPoslawice,
kapli a oltář w Kunžwartu, w loketském kragi,
blize Mariánských lázni, w zámku Geho Osche—
nosti Klementa Knjžete z Metternichu , u přitom
nosti mnoha wzácných hostů & náramného počtu
lidj i ze wzdáleného okoli.

Kaple byla takoitka znowu stawena, ři—
zenim c.k. (]WOl'SliéllOstawitelskéllo rady & di
rektora stawitelské školy o. k. akademie W'jden—
ské, pana z Nobily. -— Oltář ale, gali stogi, od
Swatého Otce, papeže liehoře XVI. z Řjma sem
knjžeti pánu darowz'm. Gest to Wýstawa z ney—
wzúcněgšjch mramorů, z pozůstatků chrámu Páně
sw. Pawla wlijmě, 300 let po Kristu Pánu od
Konstantina, prwnjho křeslanského cjsaře wy
staweného , který 15. Čerwna 1823. popelem lehl.
Surkofág, který místo antipendium celý se widj,
;: který prý z tomhy císaře Hadriána (73 let po
Kristu Pánu) pochází, záleží z gednoho kusu
.llosso antico, gediného we swětč w té welikosti,
do kterého při wyswěcowánj tělo w řjmských ka
takombách před několika léty nalezeného, welmi
skwostně ozdobeného Mučedlnjka Božjho, sw. Bo
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nifáce , mládenečka , wloženo bylo. — Tato kaple
swým předrallým klénolem palřj nyní k neywělšjm
znamenilostem králowstwj Českého.

Kopidlno. Geho cis. král. Milost ráčila dekre—

tem od 7. Íijgna b. r. děkana a biskupského
vikái—ekopidlnenského, důslogného pana Fran
tiška W'acka, hogného Spisowatele & horliwéllo
podporowalele časopisu pro katol. duchowenstwo,
z uwáženj obzwláštnjch geho zásluh, hodnosti cis.
král. dworského kaplana , s prominutim tax, ney
milosliwěgi poctiti.

Ze Lu-owa. Dne 9. měsíce Listopadu držel
slawný přigezd do tohoto hlawnjho města králow
stwj Halického, neydůslogněgši pán, pan Franlišek
Lušin, nowě zwolený Arcibiskup katolický, kníže
a primas králowstwj Halického a Lodoměrského,
powolaný z biskupsth tridentského z Tyrol.

Z Íijma. Dne 12. Čerwna zemřel WPalermu,
hlawnjm městě w Sycilii, rozhlášený kardinál &
generálnj Vikář, Placidus Zurla, W 65. roku wěku
swého, mrtwicj raněn ; dne 3. Prosince ale zase ney—
starši knjže w katolické cjrkwi, kardinál- (]iakOn
Albani W Pesaře W.S4. roce wěku swého.

Z Řjma. 22. Listol). Geho Swatost papežská
ráčilá následugjcjcb kardinálůw k zwláštnjm úřa
dům ustanowi'li, & sice:

Pedicini za vicekancljře swalé katol. cirkwe,
Odesculchi za Vikáře geho Swatosti, Giustiniani
za prefekta kongregaci Indicis, Fransoni za pre
fekta kongregaci propagandy, Barberini za pre
fekta měst, Lambruschini za prefekta Kongregaci

*
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studii, Sala za prefekta kongregaci biskupů ;.
řeholnjho duchovveustwa, Mattei za prefekta oe
.kouomie propagandy.

K nowému zwoleni za kardinály gsau zazna
menáni: Alexandr Giustinialni, Pianetti, biskup z
Viterbo1 Fabrizi, papežský ll'laggiordomo, Pak
Porta, Spada a Bianchi.

Ze Sevi/ly w Španz'eljc/z 8. Listopadu. Z 10
hoto přes 200 mil wzdzileného slawného města do—
šlo 10. letošnjho Prosince od tamnjho kardinála
arcibiskupa, Františka Xav., weltni laskawe' psani
na wzzicného podporowatele Časoliisu našeho, we
lebného l). Josefa Černého , administrátora u lxar
melitánek na Hradčanech W Praze , W kterém ge
mu za odeslané ostatky sw. Jana Nepomuckého.,
které 10. Kwětna ]. r. od něho obdržel, welnli
wraucnč děkug'e. ——Tento ctihodný lunet dal
i hned ty sw. ostatky do malé zlaté monstrance
zasaditi, a poručil ge na oltář sw. Jana Nepomu
ckého, který W Seville w arcibiskupském kostele
guko u weškerých Španieljch s wysokauuctiwostj se
ctí, postawiti. ()bdržew ge, dal hned wšech kano
wníků a množstwi Sevillského kněžstwa do swé
arcibiskupské domownj kaple swolati , by polibe
njm těch sw. ostatků sw._.laua Nep. uctili. Vl'ši
ckni nad tim darem olizwláštní radost gewili. Kar
melitánle Sevillské takowým darem z kláštera
gich řehole z Prahy na neywýšpotěšené uzawřely
naproti tomu zase řeholním sestrám swým do
Prahy w budaucjm Března, kor/nbem přes Ham
lmrk , ostatky zakladatelkyně té řehole, sw. Te
resie, odeslali.

Z Fra/zmuz. I:r3llCElUZS.liýčasopis „Co/aslílutíó
nel“ tázal se onehdy, gako u welikém úžase: O(l
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kud nyněgšj zpnštěnj mrawů přichází; ohzwlášlě
ale odkudi tento smutný"úkaz, že děti geště aut—
lěho wěku , s přepodiwnau lhostegnostrj ua wraždu
patři, mohauce we wšj studenosti giným i
samým sobě smrt učinili? Můžet se mu za odpo—
wěď dáli: Toto gest usmrcugjcj owoce gjzliwé ne
nzíwisti wšeho , co swatého a božského gest, kte
rauž ohawnj spisowé, gakýž gest Constitution“
sám, skrze palnácte lel mládeži do srdce wšlě
1>owali,gimž žádný posměch, žádný úkor aúlrzl—zu
proti cjrkwi &služebnjkfim gegjm neprawýma ne
dowoleným býti se nezdál, gehožby s radostí nebyli
roztruhowali; gimž nic Wážného n wplebného
nebylo, cožhy nebyli zhyzdili. Nyněgšjohuwnost
zpuštěnj gest tedy djlo této allteistické, ďábelské
zhčře, genž zwláště pod ochranau Constitutionele
národ swůg wnowě wydanými Voltairowými
Spisy téměř zasypala; byla't, guk wědomo, zwlúšt—
ni wydánj pro chudé ihohaté obstarána, Tou—
qnetowo ewangelium rozšiřowáno , & schwz'ulnj
fabrika nestydatých, mysl. i srdce otrawugicich
Spisů zaražena, kterauž Constitutional na wysost
wychwalowati se přičinil. Toto pak wšecko smě—
;řowalok úmyslu giž dzíwno wytčenému, by mládež
:| nižšj třídy národu k hlasu swědomj docela ohlu
šili, z nichzby sobě slepé, Wždy hotowé nástroge
L přewrácenj wšech Společenských řádů wycllo—
wali. Slušj-li't tedy Constitutioneli, genž mládež
ušlechtilé krásy & důstognosti gest zbawil, tcízati
se: Odkud ta neobyčegná ]jbost we wraždě aw
smrti, kterauž nyni u dětí & mladíků francauz—
ských pozorugeme? Wšak práwě tato otázka &
celé rozkládání téhož punktuw Constitutioneli zů—
stane nám we stawu nyněgšjch Francauz paměti
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hodna“ a charakteristickau udalosti. Neméně
pamětno gest, což se w témž časopisu dále pona—
thuge. WVyučowánjmládeže a sprostého lidu —
dokládá honů.—má nynjbýti hlawnj péčjzemské_
ho řjzenj, a to sice wyučowa'nj mrawné. K tomu
ale (slyšmež3) školy filosofické nepostačugj, &po
něwadž lid do kostelů nechodi, teJy přislušj wla'
dě postarati se o to, aby zponenáhla mřawnj wy
učowáni pro celý národ ustannweno bylo. Zde
gest, prý, geště mezera, kteráž. se newyhnutedl
ně wyplnili musi, magi—liFrancouzowé swobody
hodni &schopni býti. Nebogme se, Pvawi dále,
že takowýwístaw žádného prospěchu nedosáhne;
wšíckm'ř lidé nachdzcgj w tom radost, kdy: 0 pomin—
noslcch m/uwíiz' sl'yšj. Samoí sehau se rozumí , že
dar mrawného wyuřowánj, kteréhož zde na mau
drém zákonodárstwi žebrá, w neyčz'šlšjm mrawo—
učenj záležeti musi. Tentýž Gonstilutionel gesti'ť
opět, genž tuu bezhožnau pošetilostj gest pogat,
an si naděgí dělá, že kazateli od zemské wlády
wyslanými & we gměnu le'uly (!) hlásagjcimi ná
roduzasazenéhluhoké rányse uléči. & mimo to, že
se mu poštěstí opowrženau cirkew ]iřesíanskau
(genž mu dáwno 1m W očjch byla) wypudili a
nebo tímto sarrošátem wynahraditi.
S'law Italo/[cl'č ofr/smc na filorawě' roku 1833.
Ku katolické cirkwi se nawrátilo . . 31
od nj odpadlo . . . . . . . . . 18 ...-_

Katol. círk. tedy na Morawě rozmnožena 63 dušemi.
Staw katolické ofr/swe w cy'sm'skémSlezka

roku 1833.

Ku katolické cjrkwi se nawrátili . . 21
od ní odpadli . . 3 _

Katol. círk. cis.SI'ezkuledy rozmnožena 1-8dušemi.
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O dědictwj Swatojtmském.
Šlechetná mysl W Pánu zemřelého welelmého

Antonina Hanykýře, pens. exposity w Táboře,
Dioecesána Buděgowického, založila nám dai—Dwa—
nými 1000 21. na střih., základ &ústuw k rozšiřo
wánj dobrých katolických knih pro lid sprostý
w lewné ceně, pod gménem dědictwí Sw. Jama
Nepomuckého, který nám takořka náhradau býti
má za dědicle sw. W'áclawa, k giným aučelům
obrácené.

Když Geho c. kr. Milost prawidla dědictwi
Sw. Jana Nep. 26. liijgua 1.833. potwrdili ráčila:
zawedenj a otewřenj geho W 1. swazku Časopisu
letošního ročnjho běhu u weřegnau známost se u_
wedlo, a pozwánj k přispěwkům na rozmnoženj
základu tohoto se stalo.

Proti wšemu nadání nepřihlásillě se s darem
žádný mimo ctihodného p. Wáclawa Žilka, kapla
na we Mšeci oběti 500 Wýlisků spisu swého: ()J—
měna djtka'm, a brandeyský Vikariát, který kni—
žek těchto 115 odebral. (Ginj gen w skrowném
počtu.)

Nagednau wšnk překwapuge nás Vikariát No—
wokoljnský shjrkuu 116 zl. 40 kr. w. č., kterau
řídká horliwosl .tamnjho arcib. vikáře & faráře w
Swogšicich, weledůstogného čest. kanownjka pana
Josefa Balety ho, mezi duchowenstwem okrsku swého
zgednala.

VVysoce důstogná arcibiskupská konsistoř ne
mohla gináče, než nad tímto wzácným přispěnim
swau spokogenost gewiti, & redakci Časopisu
powolila, pomůckau tanto, pak! páně Žitkowým
wýnosem, a aun—okyHanykýřowa základu, učinili
počátek dědicle Sw. Juna.
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Za tau přičínan hodláme neyprwě wydati k
pOuč'enia wzdělánj připrawený půwodnj rukopis
po w Pánu zesnulém dne 18. Pros. b. r. weleb
ném knězi & na slowo wzatérn spisowateli p. Jo
sefu Černém,nadepsaný: Rozgjma'njoPřjrodě,gegž
byl práwě za posledmch dnů žili swého dohotowil.
Budiž gemu wydánjm tohoto spisu na prwni ná
klad dědicth Sw. Jana Nep., za geho zwláštnj zá
sluhy o tento Časopis wděčný památník postawen,
kteréhožlo Spisu hogného odhjránj tim důwěrněgí
se naděgeme, poněwadž čistý wýnos zase !( zá
kladu swatojanskému buda připogen, gměni toto
rozmnožj, by wydáwánjm dokonale katolických,
dobře psaných knih, w lewně ceně, aučel základu
toho se dosahowal, záměr Zakladatele se wypl
ňowal, welebnému duchowenstwu & potřebám
wlaslenských čtenářů náležitě se poslaužílo , a mi—
božnost i kázeň dobrých mrawů také prostředkem
timto byla zwelebowána.

Redakci.
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U m r t j.

Welebnýp.Jos.Čer-ný, kněz nábožný &horli
Wý, muž oswicený a uměnjm ozdobený,geden z ney
silněgšjch W tomto časopisu pracowniků , gemným
citem, zdrawým saudem wýlečný, zaslaužilý spi
sowatel & wraucný milownjk gazyka českého, u
mřel W 49. roce wěku swěho dne 18. Prosince 1834:

o čtwrté hodině odpoledni, na krewnj mrtwici,
zaopatřen gsa swálostmi umiragicich.

Prozatím gen io bud' podotknuto, že geho
neyčistěgši k wlasti láska ahorliwostssaudem spo—
gená wšecko,sečlwy]a, k okmse &k důkladnosti na
šeho Časopisu příspjwala. Gestli slawnýr Sailer
biografie zaslaužílých duchownich pastýřů ně
meckých wydal: my též práwo máme úplné, neau
honný žiwot nebožiika Černého mladým zwláště
kněžím za wzor postuwili. Dá se od Wraucných
geho přátel očekáwali, že někteří ze žiwota geho
neysličněgšj nastjnjce doby, památku wděčnau swému
přátelsle postawj. — Na ten čas stůgtež cíly ge
dnoho z geho přátel.

\.

Z a l o 2 p "ow

o smrti Josefa Černého.

Zastjnil saumrnk hnsnnucj záři wcčernj,

()blohu neydčlšj zaatřclo roucho noci:

Gó u stolku sedjm, potopen wc proudu myšlčnok

Bczdéčných, duše má trucllliwě znstonaln:

Proč, to newjm. Kdo na okno klcpá? — H olubičkn to zoboom.

thoy mi šinstná poslico! což mi ncscš? —
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O běda, co znamená temných na hrdčlku wisjcjeh

'l'ró tkaničck? co tagj w sobě cedulky troge?

Strom zde, běda, truchliwýohrazen—tady hrobka——tu nápis:

„ČERNY“.' ——ach mého přjtde che nenj! -

Nábožný knězi ]lospodínůw, zpytownjku pokorný

Dčl geho zázračných , Sokrate náš mile-nj,

\Vlasti milenčc wí—elý,cos nás tak rychle opustil?

Giž gsí mi odlaučcn, mé dušc pulku drahá!

Twát mi geijala ústa, co gen kdy pocjtilo srdce,

T_ysse mnau věrně slasti i strasti dčlil,

Ty , když osud mne pak oddálil, gsi mi často wysjlal

Pentli na růlowíté \včštínu přjwčtiwau.

KdoZ, po našem Mladoni, když i ted' ty se záhy uhíráš

Z vlasti , mi žádaqu zpráwy () Matce podá?

Kdoí o gegjrh nadégjch, tauhách, žádostech a slastech,

KdoZ o milých hratřjch zprávu mi dá těšiwau ?

Ukrutně , Morano, twoge za dnů těchto ge žezlo !

Ledwa se wýročnj den hoře mého wracel,

Den, kdys mi Mladonč druha odnala, neklamawčho

Wlastí syna, wěrných bratra , miláčka Cechu, *)

Sotwa se gizwa krutá raněného ulččila srdce :

Giž ljtýnn šjpem ránu hodeš mi nowau.

Proč radégi střely na škaredě odrodilce neostřjš ?

Proč dobrých, ctnostných sohč ku wraždě woljš?

Ach co mořjš mnudrosti toho zdařilého učence?

Co wzácnáho Čechům Facdona usmreugeš?

Co sluhu Páně bígeš, ljhau an práwé se chystal

Na swéccný oltář klásti mu sláwy oběi:?

Proč gui, neljtostníí, několik nedopřála mu gešté

*) Josef Jungmann, mladšj, + 24. Prosinec 1833; Josef
Uerný dne 18. Prosince 1834.



Dob, aby byl skončil tljlo to poswčccné? *)

() iosc iidstwn inlosti plný! znswitnc-li hwčzda,

i'lawci milá, ol)an níihlc gi Imuřc mmkcm. —

Když takowých ano chc němých wcdu w útrobč mii-kil:

\utlzi pnsiicc tu křjdlomn zatřclmlú,

Zdálo se, že něco \vjcc mi gcštč odcwzdati diu/Tun;

l'cntli zočjm bjlnu zclcm? proplctcnau,

Snjmzim list na ni znwěscný, druha oslnwcného

l'oznnge ljlnimlhncil písmo a to čtu na něm:

„\'vlkoy, bratře milý, 7.011180 trnrhlíwému ncodtley,

lloslpodinůw mnc že tak míhlc posel powolal;

Nechtěl Dobrotiwý ncmm'j mi sc trápili dáti,

An těžkých ncdnhů dosti gscm gif. zakusil.

Arni wřclaí byla mi swé otéině slaužiti \vňlv,

Než k aumyslu tomu lhůty na kraítcc bylo.

(ii/'. čeho gá seim neskončil, dokoncth wy hratí'j

li osluwč Pána, i též !( prospěchu Wlasti drahé.

Swornj buďte , ncboř synowé gstc wy maxlcřc gcalné;

Podpora, (zákal., radost, oslnwa buďte gcgj!

Lásku, polmg! w odkaz toto gzi wzím heslo porauějm.

Láska-li \vérnn \vašc, prosbu wyplůtc mag-i:

Zážiwnau & zdmwnu kraganňm ducha pastwu podej/tc;

i'ochwnlu \vám za to \vlast, odměnu Bůh w nebi dá.“ -

'l'o hrntí'j spolu wzím zdělug'i zde posclstwo potéšné,
' o . o 'l'omm—tc, co wzkuzal wum bratr oslawcny.

Na Kowržnz' dne 23. Prosince 1334.

K. \Vinařiťký.

") Rozginuiuj o pí-jrodě.
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wšech čtyř swazků sedmého ročnjho běhu.

Pogeduánj.
1. Dogmalika.

O spogenj Kristowa z mrtwých wstáni
s celau saustawau božského

Od J. Haise.

O wlěleanynaBožiho. Od Vinc.Zahrad
niku . .

nj.

'

2. Mrawoučeny

Proč newydáwá náhoženstwj Kríslowo
tak hogných užitků gako za prwnjch
časů. (Historicko - mrawnj). OdJosel'a
Černého . . . . . O

3. Uwedenj w písma sw.

Kanon knih uowozákonnich za Wčku a—
pošLolskěho. Od D1*a.J.Kornera. H, 179.

4. Historie cjrkean.
Swali muňedlnjci prwnjch stoleti oswěd—

čugí Božstwj Kristowo. Od Dra. J.Slárka...........
Zpráwa stranu rozbrogů o kalich. le

J. Zimmermanna.

U rági. Ud Fr.\Vetešnika. . II, 109.

zgewe
III, 347. IV, m7.

IV, 519.

IV, 575.

1, 30.

I, 64. 111, 379. IV, 548.
III, 41?



Společnost Čechů s Lutherem. Od Vinc.
Zahradníka. . . . .

() jáhnech. Od P. Richtr-a, professora O
lomuckého . . .

Pí—jbuzensle cjrkwe české s morawskau.
Od VVogl. nuífera. . . .

ŽiwotoPis p. Jos. Frant. Hurdálka.
V. Zahradnjka. .

Od

5. Pastýrský auřad.
Pnslýrský list Gehoknjžecj Milosli P, Ar..

cibiskupa ()lomuckého. Přeloženjm ])Ict.
Jungmanna. . . o . . -. .

() rozdilu mezi duchownjm & swětským
;mřadem. Od Vinc. zahradníka.

()d Frant. Wambery.
Kázanj na den wstaupenj Páně. Od An—

tonjna Marka. . . . . . . .

Kázuui pohřební.

() uuwšlěwowánj školy od Jos. WV. . .

6. Liturgie.

Aforismy o liturgii. Od Vinc. Zahrad—
njlia . . . . .

Spogenj čtyř částek mše sw. Od Hnogka.

7. Wychowatelstwj.
Wychowáni mládeže zwláštni pramen ne

nábužnosti nyněgšjho wěku. Od Dra.
.lm-.Zeidlera, opata Slrahowského. ], 82.

U spořádání starých škol z ohledu na
mnvé. Od Fr. Wacka, cis. král. dwor
njho kaplana. . . . . .

11, 227.

11, 241.

III, 437.

1, 104.

11, 317.

1, 46.

11, 331.

111, 453.

IV, 586,

m, 368.
]V, 559.

11, 277.

111, 396,



8. Smíšeného obsahu.

Dwa lisiy 'p'. Bohuslawa zLobkowic. Od
Karla VVinařického. . . . . . . H, 267.

Odpowěd na konkursnj otázku, od Ar—
nolda Šindeláře- . . . . . . . . II, 295.

9. Básnictwj.

Zpěw k Slawnému přigeti duchownj sprá
Wy od Geho knjžecj Milosli P. P. On
dřege Aloysia, arcibiskupa Pražského,
gménem weškerého duchowenstwa. Od
Sedláčka. . . . . - . - . I, i.

Bezženstwj. Od Dra. Jos.ChmelenskéhOo IV, 644.

10, Literatura.

I, 131 -141. H, 305—307. III, 471 —485. IV,
(347— 661. Recensí od čest. kanownjka Při
honského, od far. Vinc. Zahradnjka &far. Karla
\'Vinařického.

11. Zákony.

IV,666.

12. erkewnj zpráwy.
I, 145 _ 176- 11, 311 - 339. 111, 485 _- 512



8. Smíšeného obsahu.

Dwa listy p'. Bohuslawa zLobkowic. Od
Karla VVinařického. . . . . . . 11,267,

Odpowěd na konkursní otázku, od Ar—
nolda Šindeláře. . . . . . . . . 11,295.

9. Básnictwj.

Zpěw k slawnému přigetí duchownj sprá—
wy od Geho knjžecj Milosli P. P. ()n—
dřege Aloysia, arcibiskupa Pražského,
gménem weškerého duchowenstwa, Od
Sedláčka. . . . . . . . . . . . 1,1.

Bezženstwj. Od Dra. Jos.Chmelenského. IV, 644.

10. Literatura.

I, 131 -141. II, 305—307. III, 471 ——485. IV,
047 —--661. Becensi od čest. kanownjka Při—
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WVinařického.
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Núwěštj.

Dokonaws'e sedmý ročník tohoto časopisu,
na wevdomy'ddwrím-e welebnýfm p. p. odbjrate
(aan, že u wyddwa'nj téhož spisu, tak galro
dosawa'de, ip'řjstjho roku pokračou'áno bude.
Heda/ici Opat-řenagsauc giž nyni dostat-ečnan
:a'soban literdrnjeh prací, na djle ')N-NOhégiž
započaté očebtíwagjc, může se bezpečně leo
giti nade"gj , že nast'a'wagjejho roku, za tak hor—
liwan činnost/' p. p. spisowatelů žádostem wele
eteV-nčltočtena'rstwa mnohem lépe w stawu bude
zadost učiniti, než se až dotud státi mohlo. Protož
s potevsenjm ugy'ma' se redakci té přiležitosti,
wšem učeným p. p. p-řisp/watelům za gieh hor—
liwč snaženj we gmčnu 10. d. Ímjž. m'eib. Kon—
sistoře tjfmto we'řegnč djky w gewo da't'i , opč—
tuge spolu swau důwčrnan žádost , by gi také
budaucně k udržení a ro;/fwé'tu téhož cjrlcwi a
wlasli prospěšného tístawu napomálmti sobě'ne
stjiili.

Ostatne"gest redakci wždy se ochot
nostj každé rade" a žádosti powolna, bterauž
by leoti tento časOpiS "wčtšj užitečnosti nebo dů—
l.'l(ldnosti nabytí mohl.

Co se pak přjdawlm dosud'dáwančho do
týče, zaoneyslj Teda/tej dle prwot'njlio plánu
některé wza'cněgšj' rukopisné překlady swa
lýC/L ()I'en anebo ginýen starobylých due/io
wnjch spisowateln , gená gali“předmětem tak



i klassickausprdwnosli gazyka wyníkng' , k ti
sku. přžsh'Ogiti; při čemž se ale zwla's'lě na to
hleděli bude , aby každý příde-web, pokud mož
na' , sám 0 sobě cíp/ný cele/.“působil, by (m
dauejm předplatitelům nebylo potřeb/' : pře—
dešlých roční/rů daplněk sobě obgednríwati.
Z strany těch. 1). p. odój-rulelů. , Ísle'ř/by wšech
sedm ročnjch běhů nagedmm sobě opatřiti
chtěli, plat/' ona TO?-ruanímlÍě/tosnjžená ce
nu. Kdoby pak celý spis sw. Ánguslína () Illě
sie“ Božjnb krmpili rmjmf!, (los./fine wš'ech 6 dílů,
za 3 zl. we stř. Gednollíwý djl proddwá se
za 40 kr. Tak (((/ré gelto Solíloquía a Ilia
mmle za 16 Írr. Sw. Clu'ysoslmna 0 Urdžce, a
sw. Cypriana 0 pohapenj swěla sa 12 kr.

Byehom p. p. Odbjral'el'ům w Praze (& w
ohol/' lépe. poshmžíli mal.—lí,oznmnugeme ijmto,
že i provisor I.“-ujieejho (u'eióís/mps/fčho semi—
náře, 7).Anton/'n Rispler, předplacení
přigy'wmí, na, které pohodlí obzwlášlně praž—
ské knihkupecle pozorna čin/'me.

Redakci.
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Cerný J osef, administr. u Karmelitánek,
Chmelensky' Jos., Dr. tagem. u cjs. kr. mnnskélnupri-wa,
Helfert J os., Dr. prof. ejrk. práw. areib. kons. radu,
11crse lnnann Fran l., kaplan u sw. Ducha,
1101ubá í- G 0 t [ ha r (1, kapilulár a kaplan na Stráhowě,
Jun (',—man n Jose f, Dr. humanit. prof. na akad. Gym.,
K rl: ee J an , arcibiskup. pocnitcntiár,
Labler Vinc., ducllownjzpráwee w Stodůlkách,
Ondra k Prokop, knězcjrkewnj,
Pešina \'Václaw, kanmnnjk na hradě pražském, redaktor,
Přibonský Frant., Dr., čest. kanow., pracscs srb. Sem.,
Pre yšl Jos ef , arcibiskup. seminarista,
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Zimmermann J a n, kněz ryt. řáduki-lž.,skriptor e. k. knih.

w ARCIDIOECESJ PRAŽSKÉ.
Bezděka Anselm, kněz řádu sw. Benedikta, w Lidiejcll,
]] a mp c ys Frant. , kněz cjrkcwnj,
H au s m a n n K are l, kněz cjrkcwnj,
Hlawáě Jan, Vik. tagemn., farář w Postupiejeh.
K arljk Ilug'o, kapit. Tepel. prof. ejrk. práwa w Teplé,
Kurka Frant., kaplan w Kladně.
Roko s Fran l., kaplan w Tachlowicjell,
Sedláček Wog t., Dr. lmpit. Tepel. prof. mathem.w Plzní,
Šindelář Arnold, kapit. Tepel. gym. kateelnetw Plzni,
VVoty pka Jo &., (luclnownj zpráwce w Popowiejcb,
Zítek Wáela w, kaplan we Mšcci.



w LITOMÉRICKÉ DIOECESJ.
Dobroblaw Jan, kaplan w Libochowicjch.
llnogck Antonjn, děkanna lllělnjku,
Jcttmar Bern., Dr. kupit. Strábow. prof. w Zatci,
Marek Antonj n, děkan w Lilnuni,
Wetcšnjk Fran t., farář w lllarkwaticjch, ŠP

_VVinařický Karel, fara'u-w Kowani. nL
Zahradnjk Vincenc, farář w lířešicjch.

w nnÁLowí-zunADEcm's DIOECESJ. *

Dewoty Jos., čest. kan. na Wyšeh. děkan w Mikulowicjch, *

Ln d wj k An t., duckownj zpráwcc w Studnici, ;
Rays Jan, kaplan “ Kopidlně, '

Starck Jan, Dr. prof. pastorálky w lírálowěhradci, [Trnka Jan, kněz cjrkěwnj w Králowěhradci,
WVacck Frant., c. k. dworský kaplan, děkan w Kopidlně.

w BUDĚGOVVICKÉ DIOECESJ. Í

Kčrner J an, Dr. prof. bibl. rcctor scminúřcw Bnděg.,
Nowúěck Jan, kaplan w Stí-cmilowě,
Schůnhcck Mich., Dr. prof. paslorálky w Budčg0w.

w AllCIDlOECESJ OLOMAUCKÉ.

Richter Engelb., Dr, prof. hist. cjrk. rckt. mag cm..
w BRNENSKÉ DIOECESJ.

Kcmmcl \Vogtěcln, řclnol.Minor. prof. dogmat. w Brně. \Ř
\\Kinský Domin., kněz řádu Piarist. , c. k. gub. translňtor,

llic kter Ben., Dr. kněz řádu sw. Ben., prof. kat. :: pcdag.
w CJSARSKÉMsuszsnu.

Kozar Jan, farář a administrátor w Těšjně, *
Schipp Josef , gcncrálnj Vikář, děkan wc Fridcku.

\V llALICIJ.
Rest lgn. , tow. Pana Gcžjšc w Tarnopoli.

w RJMEllrcnhófcr Felix, německýkazath rakausk. wyslanstwj.

Waclaw M. Pešina,

kanownjk, arcibiskup, konsist. rada,
rtbahtur.

Frant. Lad. Celakowsky.
konektor.



Poznamenáni
wysoce ctěných Pánů panů Odběratelů Časopisu

pro katolické duchowenstwo, w roce 1834.

I. 77 Ároibísknpstwj Pražském.

Geho knjžecj Milost, Neydůstogněgšj Pán, pan
Ondřeg Aloys, Arcibiskup Pražský, Hrabě Skar—

bek Ankwič z Poslawice, Welkokřjžnjk řádu
Leopoldowa & t. d.

\'Vysoce důstogná Kapitola a Konsistoř.
P. T: P. a 1).

Jan Medljn, Probošt hlawn. chrámu Páně SW. \Vjta.
Frant. Pollner, kapitol. děkan, gym. direkt. wýbor zem. stnwů.
\Vaiclaw Neumann, praelat, kapitolnj arcijáhen, kons. rada.
Josef \Vcrner, kapitolnj Custou, konsist. rada.
František Tippmann , hisk. Satallský, Suil'ragan, Consistornj

Praca., l)om.—Cantor,;\(lm.Děk.Slarobol. Direkt.fakulty theol.
Josef Rauch, kapitolnj Senior, konsist. rada, Adm. scholastik.
Mikul. Tomek, Dokt., kanow., děkan u s. Apolináře, konat. rada.
Wáclaw \V. \Vaiclawjček, Dokt., kanownjk, Guberniúlnj rada.
Jan Aloys Renner, kanownjk, konat. rada, examin. synod.
W'aiclaw Peš—ina,kanownjk, konat. rada, redaktor.
\Vogtéch Čech, kanownjk, konsist. rada.

Josef Helfert, Dokt. prof. cjrkewnjho prawa, konat. rada.
Aloys \Vydra, Dokt. praw, zemský advokat, konal. rada.

Jan Kodauer, tagemnjk arcibiskup. konsistoře.
Šiman Martin, expeditor a kasjr.
Bretschneider Karel, dokt. praiw, protokollista W konat. radě.
Knjick Frant., registrator.
Šmíd Vincenc, protokoliista exhibitu.
lloníger Jaroljm, zastup. při protokollu, aučet wed. Časopisu.
Kalina Jan z Jetenstcinu, kanccllista.
Zimmermann Antonjn, kancellista.
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Arcibiskupský Seminář.
l'. T: P.

Jan Bíittncr, kanownjk, rektor Semináře.
Ignác Mráz, čestný kanownjk, Spiritual.
Antonjn Rost, Dokt. Praescs.
Antonjn Rísplcr, provisor.
Scminárnj bibliotcka.

Nowoswěcenj kněžj bez. štacj.

Franz Josef. Plaucar Frant.
Hora Antonjn. Štcch \'inccnc.
Ondrák Prokop. \Vííůa Filip.
Pccr Františ.

Jálmowě.

Duchoň Františ. "ausmann Karel.

Gešič neposwěcen bohoslowci.

Hubjnck Jos. Wobornjk Wendcljn.
Kiiíl'er Albert z Asmanwílly.

Posluchači bohoslowj w [Vtěm roce.
Čechura Kartli. Land Ant.
Dundaiček Raimund, Minorita. Neuman Jan.
Dwořaík Josef. Nowak Antonjn.
Fanta Antnnjn. Pošta. Adrian, kler. Sienský.
Kraus Eduard. Šimák Josef.
Kník Josef. \Valda Karel.

IV IIItjm roce.
Lindnor Jan. Títéra Frant.
Pat—eli,Frant, díiic. litam. \Vcsclský \Václaw,(lióc. hudw.
l'fciífor Rudolf, dííšc. budw. Zeman Frant, diňc. lítom.
Símcnec Frant.

IV II/zém roce.

Brcišl Josef. Lopata Norbert, řád. a. Fr.
l-llinský Frant. Mt:th Marian.
l'Il'ílbiik Wáclaw. Schabat Josef.
Kašíalmwký Lud. klcr. Sínnský. Wild Hynek.



(leho Excellencj, wysoce urozený Pan, pan Karel
Chotek hrabě z Chotkowa a Wognjna , \Velko—
křižnjk c. k. rakausk. řadu sw. Leopolda, (js.\

ruského řadu S. Alexandra , a rytíř král. sardin.

řádu sw. Maurice; Neywyšš' Purkhrabj králow
stwj Ceského, & t. d.

Po měst.-echPražských.
P. T: I'.

Autonjn Lagler, farář u sw. Štěpána, weduuej tagcmjk gene
railnjlm vikariátu far Pražských.

Ackermann Jos. wywol. kazat. při rakansk. wysl. w Kodani.
Adamec Antonin, psalísta při hlaw. chrámu Páně sw. \Vjtu.
Bor—osch:! [\ndrce kněhkupcetwj, pro ucgmenowauého.
Bcutel z Lattenbcrgu, far. u blalnasl. \larie Sněžné.
llbhm \Václ., katcvheta při lnalostr. Gymnasium.
Buriánek Frant., areib. pocuítentizir u sw. tha.
()alwawo kněhkupcctwj, pro neozniínmnčho.
Čapek Gindř., kněz řadu sw. Františka.
Censura, ejs. král. 4 Wýtisky.
Čelakawský Lad. Fr., kon-rektor Časopisu.
Čížek Daniel, farář u sw. Waiclawa.
Daubck Frant. represent. lllěštan na now. měst. (jan. 9247.
0110th Jan, koop. u sw. llawla.
Dufek Leander, bcncdíktiu w Emauzjch.
Fabian Jan, adjunkt pí'i fakultě theologiekě, Rnpl. morálky.
Frank Josef, kněz c_irk.wyuhowatel hrabat z \Valdsteiau.
|"raaz \Váiclaw, farář při hlawnjm kostele sw. ““jta.
Frířek Nepmn., Provincial řehole w. p. Františkaaů.
Fridrich \Valentjn, kn'C-zřádu sw. Františka.
Haase Rudolf, posluchač praiw.
Hanka \Váelaw, rytjř Wladim- řadu blbliot. národ. Museum.
llawriínek František , kněz rytjrs. řádu křj'í..kapl. n s.l"rant
Iliuvrainek Jas. dwornj kaplan u Geho OSW.kanctc Rohana.
lleíucrich Matég, kaplan w Tcyně.
lIerrsc—hmann Frant., farář u sw. Ducha.

Hlad Emanuel, řehole kapucjuů, kazat. u sw. Josefa.
llalubiiř Gotthard, kapitular na Strahowě a kaplan_
Hron \Vogtěch, kaplan u sw. \Voutčcha.



Hubáček Innoc. kněz řádu sw. Františka.
Ilut-ka Vincenc, kaplan “ sw, Haštala.
Jánský \Václaw, mistr bednárský w (:jsle 660 na now. Měst.
Jungmann Jos. dokt. filos. Praefcct na akad. Gymn.
Klenka Jan, kaplan u sw. \Vogtécha.
Kreilhuher Josef, kaplan u sw. Wogtěcha.
Kolenatý Josef, rytjřs. malthcs. řádu, u bl. Mar. de Viet.
Komárek Marian, kněz řádu pobožnýoh škol.
Kozelka \Václ. dokt. rytjřs. řádu křiž. prof. bibl. studij.
Krhec Jan, arcib. poenitcnt. “ sw. \Vjta.
Lokay Jos. štatir na starém městě Nr. 136.
Michl Justin, řádu pohožnjch škol.
Morawa Ondřeg, kupec na m. str. Nr. 158.
Nádherný Kajetán, c. k. Direktor Gub. Registratury.
Nowak Ignaz, kaplan u sw. Mikuláše.
Nowotný Jan, kaplan w Teyně.
Oliwa Antonin, farář “ sw. Haštala.
Panenka Josef, držitel statku N.
Pcutelschmid Waic.čest. kanow. Dírek. hlaw. Wzor.škol.PraZskó.
Procháska Jos. posluchač lékarsth.
Procházka \Vogt. čest. kan. na \Vyšeh. far. u sw. \Vogtčcha.
Přihonský Frant. Dokt. Íilos. čest. kanow.Praes. \Vcnd. semin.
Regner Kornel. kněz řádu sw. Bcned. w Emauzjch.
Řjha Bonaventura, řehole milosrd. bratří.
Ruffcl' \Vogtěch, kapit. vikar. a katecheta na \Vyšchradč.
Schimek Karl, kupec. m. str. Ill. Nr. 44.
Seidl \Václaw, nákladnjk piwnj, mal. stran. Nr. 36.
Šindelář Josef, posluchač práw.
Saláč Martin, kněz řádu sw. Františka.
Šauer Joa. rytjřs. řádu křjíow. far. u sw. Petra.
Skalaudy Anastáz, kněz řádu sw. Frant.
. ámek Hermann, kapitular Strahow. a kaplan.
E cber Daniel, kapitular StrahoWSký a farář.
SwobodaAntonjn, kancel.w Gub. Praesid. ředit. aerar. lithogv.
Swoboda Martin, protokollista kriminal. hlaw. města Prahy.
Swoboda Wáclaw, humanit. prof. na malostr. Gymas.
Tomášek Frant. rytjřs. řádu melitcn. kapl. u hl.Mar. d.Vict.
Tomsa Frant. lngrosaista “ |sz. k. zemsk. \ičetnictwj.



Wagenknecht Jos. kap. n sw. Gindřicha.
\Váwra Jan, oÍl'icial aučtů c. k. zemsk. účetnictwj.
Wiesner Ant.. cjrk. kněz, wychow. hrab. z Thunů.
W'olmrnjk Stanislaw, podpřewor “ Dominikúnu.
\Vodjlek \Vaiclaw, rytjřsk. řád. Křjžow,
Woršilinskj klášter, weleb. Matka, Maria Vinceneia Mayerowá.
Tamtéž Mater Angelina, tagemnice.
\Vořjšck Florian, řehole milos. bratřj.
Wýwoda Frant. farář we \Volšanech.
Zeidler Hieronym. Dokt. Opat strahovský, c. k. Censor..
Zimmermann Jan, rytjřs. řádu křjž. arcib. notář, skript. při

c. k. billlint.

IV Beraunském Vikarz'átu.
P. T: P.

\Václaw Metz, vikář, konst. rada, arcib. notář, děkan W Bez
dědicjch, 3 wýtisky.

Babor \Vogtčch, farař W Ncuměteli.
Bastl Matěg, fan—njadmin. wc Weliši.
Bucka Antnnjn, kaplan W Bezdědícjch.
Girkowskj Jan, Exposit. w Lodcniejch.
Gruber Jan, vikar. tagem. děkan w Meytů
Ilanansck Wáclaw, lokal. w llndlicjch.
Holec Jos. ryt. řádu křjžow, fam. adm. W Dobřichowícjch.
Kaubck Wáclaw, kaplan w Bcrauně.
Kopal Josef, farář w Tmani.
Kubis-ta ()ndřcg, notář, děkan W Locllowicjch.
Kukla Josef, farář w Cerhowicjch.
Kunert Michael, duchow. zpráwce W Strašícjeh.
Ncgedlý \Vogtéch, děkan WŽebráce.
Netušil Weg-těch, kaplan w Drahno - Augezdě.
I'cch Frant. administ. na Zbirowě.
fill) Josef, děkan u swatólm Jana pod skalau.
Ryšawý \Václaw, podpřewnr Františkánů w Hořowicjch.
Schímandl Jos. Exposita w Zbirowě.
Sedlák Martin, Exposita w Zdicjch.
Seidl Josef, děkan a Vik. tagem. W Berannč.
Sydek Tomáš, Exposita W Bncšicjch.



Tureček Jan, farář w Praskolesjeh.
Vogl Frant. koop. u sw. Jana pod skalau.
Wild Josef, kaplan w Mirešowě.
\Vondřieh Frant. kaplan w Žebráku.
\Vorel Jos. kaplan na Žebrácc.
Wůnseh Jos. kaplan w Bezdědicjch.

"7 Bystřickém Vikariu'fu.
P. T : I'.

Wawřinec Schanf, vikář, konst. rada, arcib. notář, farář w
Wrclloltowiojeh, 3 wýtisky.

Babor Martin, kaplan wc Wrcholtowicjeh.
Bradek Frant. duchownj zpráwce w Štéhuzowsi.
Cibulka Josef, děkan w Diwišowč.
stař Josef, farnj administ. w Bystřici.
Gičinský Wáclaw. duchow. zpráwee na Hrádku.
IIlawáč Jan, Vik. tagem. a farář w Postnpicjeln.
Klaber Wawřinec, farář w Kozmiei.
Kolář Jakub, Exposita loretský, kaplan we Wlašjmč.
Konečný Josef, farář w Chotěšanech.
Materna Jan, kooperátor W Štěpánowě.
Meder Augustin, farář w Wokrauhlicjch.
l'anz Matég, kooperátor w Zdislawícjch.
Pelz Jan, kooperátor w Benešowč.
Pohan Wáclaw, lmdég. bisk. notář, far. w l'ořiči.
Rádlo František, kaplan w Postupicjrh.
Rehak František, farář w Lauůmvicjeln.
Strnad Josef, zámecký kaplan W Gcmništi.
Šindelář Josef, k00p. we Wlaš—imě.
Wančk František, děkan w Bcnešowě.
Wcselý František, děkan w Načeradci.
Wiljmek Jan, kaplan wc Wlašimě.
W'olf František. farář w Jankowě.
Wotýpka Josef, dnehownj zpráwre w l'opowicjch.
Zikhart Wáclaw, farái- w Štěpánowč.

IV Brandeyskrf'm Vikariát/1.
P. T: I'.

Antonjn Burger, arcijalmn, vikář, konsint. rada, zlatým penj
zem poetený, děkan w Brandeysc, %wytisky.



llcrkoWec Jan, kaplan we Winoi—i.
Březina Antonjn, kaplan w Brandcysc.
Čermák Fr. far. \? Klomjně.
lllawáček Josef, farář wc Winoři.
'llollý liarel, kap. w Obřístwj.
llolub Jan, duchow. zpráwee w Nehwjzdech.
llora Frant. farář w Hlawnokostclnjm.
llostlowský Josef, farář w Třeboraticjch.
Kotrba Jan, koop. we Wodolec.
Macau František, děkan w Čclakowicjch.
Strnad Karel, farář wc \Vodolce.
Suttner Antonjn, děkan w Kostelci nad Labem.
Tureček Josef, farář W Chotětowě.
Worljček Josef, farář W Girně.
Zima Karel, koop. wc Wšetatech.

Budinský Vikariát.
P. T: P.

Petr Geřábck, arcibiskup. admin. vikářstwj, děkan we We
přckn, 2 wýtisky.

Broiowský Antonjn, farář w Slawělinč.
Broiowský Petr, farář \v Chřjně
Druieeký Martin, \'ikár. tagem., děkan w Zlonicjcll.
llauscr Josef, llklr. lllos. farář w l'crucí.
lloehmann Josef, kaplan w Roudnici.
Merklas Josef, areih. notář, farář w l-Ioříně.
Mišák Jan, kaplan w Budini.
Srb Malěg, kaplan wc Wranné.
Stěpnička Antonin, koop. wc chřcku.
Walsa Wáclaw, farář W Černaašku.
\Vaněk Wáclaw, děkan wc Welwařjch.
Weaclý Dominik, kaplan wc Welwařjch.
Záweský Jan, kaplan w Charwatcjch.
ZneherJos. z Nordheimu, ryt. řád.křjž. arcibmot. děl—'.WeWrbné.
Zykl Jan, Exposit. w Bechljně.
Vikariátuká knihowna.



IV Českobrodske'm Vzkarz'dtu.

P. T: P.

Blažek Josef, kaplan W Bříatwí.
Mazánek Jnnef, farář wc Witíejch.
Morawec Jan, Vik. tagem. děkan \v Černém Kostelci.
Wundcrling Jan, dekan w liaui-jmě.
Vikariátská knihowna.

Falkenawský Vikariát.
P. T: P.

Auer Joachim, zámecký kaplan \v Kunžwarlu.

TV Koljnském Vzkaria'tu.
P. T: P.

Josef Ballaty, čestnýr bolesl. kanownjk, vikář a děkan w
Swogšícjcll, 2 výtisky.

Březina Josef, duchownj zprawcc w Sííllccll.
Hora Antonjn, kaplan w Swogširjch.
Kafka Jan, kaplan w Zásmukách.
lxinzl Josef, kaplan v Plaňanech.
Rust Josef, kapl. w Nuwó wsí.
Pecka Fr., děkan w Zásmukaicll.
Pernikl Josef, kaplan w Nowém Koljnč.
Sitte Wogtěch, řed. a katecheta lnlaw. školy W Nowém Koljně
Šauša Jan, děkan w Dobřichowě.
Stíka Antonjn, kaplan w Dobřiclmwě,
Strnad Petr , farař w Starém KoljnG.
W'olf Filip, kaplan w Starém Koljně.
Vikariaitská knihmvna.

ÍV Dfnz'chowíckěm Vikarz'átu.
P. T: P.

Wáclaw Starka, vikář, konat. rada, děkan w Auřinmní, 2 wý
tisky.

Bitzan Martin, farář w Sázawě.
Bodušanský Josef, farář w Janowicjch.
Freund Ant., kaplan w Gjlowém.
Horáček Wáclaw, farář w Ondřcgowé, arcíb. notář.



llýbeš Tobiáš, farář w Skalici.
lílomjnek Karel, duchow. zpráwce w Jailowieíeh.
Kramerius \Vogtěcli, farář w llrnšicjch.
Neubauer Jakob, farář w Kautě.
Scttelein Thad., zámce_ kaplan W Kammerburku.
\Vewerka \Václaw, kaplan w Auřinowsi.
Wolf \Vogtéeh, farář w Rattagi.
Wošaliljk Matčg, farář w Jirčanech.

IV Plzenském Vikariátu.
P. T: P.

Lindauer Josef, inful. arcijáhen, vikář, kuna. rada a děkan
w Plzni.

Dostal Felix, farář w Degšjně.
llutter Bernard, farář w Plané.
Jirsa Bonifac, kaplan w Plzni.
Lang Jakob, farář w Kralowicjch.
l'fuster Frant. farář w Ledeci.
Nekola karel, farář wc \Voboře.
l'opp Antonjn, děkan we \Veyprnicjch.
Reiner, kněhkupec, 2 W)"t. pro negmenowanó.
Schellinger Jan, kaplan w PIZni.
Šindelář Arnold, kapit. Tepl. prof. náb. na Gym. Plz.

IVe Pražském Vi'karz'átu.

P. T: T.

l'lacidus Beneš, Opat Břcwvnowský, pro knihovnu kláštera
sw. Markety.

Fencl Josef, lokálnj w Koloděgjch.
Glllil: Josef, farář we \Vořecliu.
]laas Pawel, farář w Hostiwicjch.
Job Josef, duch. zpráw. W Mokmpeci.
Košlal Frant. farář w Trnowé.

lin—liAntonjn, koop. w Zbraslavi.
ijk Ignnv, kněz řádu sw Benedikta u sw. Markety.
Liiftner Fr. kaplan na Smichowé.
Modroch Jan, farář w Auněticjch.
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Šmíd Mikuláš, kaplan w Staré Boleslavi.
Sklenář Petr, kaplan w llustiwícjeh.
\Vaůa Prak. kaplan w Michli.

TV Přjbramskěm: Víkarz'a'ln.
P. T: P.

Frant. Jedina, čest. kanownjk, vikář, arcib. notář, konst.
rada. inful. probošt na sw. Hoře, 8 wýtisky.

Boleška W'áelaw, kaplan W Přjbrami.
stař karel, farář we W'osowě.
Ciiek \Vogtéeh, duchow. zpráwce we Wišnowé.
Dmyeli Jos. farář w Slappech.
Draský Tomáš, areil). notář, duehow. Zpráwce W Hluboši.
Exner Filip, farář w sw. liilianu.
llatter \Václaw, rytjrs. řádu kí—jí.farář w starém Knjně.
l—llasiweeLeopold, koop. na sw, Hoře.
Hrabě Jan, ryt. řádu křjí. kaplan w Borotícjch.
Hubený Jan, koop. na BW.Hoře.
Kostka Frant. Dokt. děkan w Přjbramí.
Lagler Josef, farář w Mnjšku.
Leubner Josef, farář wc \\:Seratlicjch.
Maxa Jan, ryt. řadu křjž. kaplan W Boroticjch.
Medlin Fr. koop. w Mníšku.
Obraz Kašpar, Vik. tag. notář, far. w Ginei.
Pachmann Petr, farář w Sliwieí.
Palleta Josef, koop. na sw. Hoře.
Rottberger Jan, kaplan w Přjbrami.
Royt Fr. farář w Dolnollbitecll.
:Šjdlo Ondí—cg,koop. na swaté Hoře.
Šolc Josef, kaplan u sw. Kyliana.

IV Rakownícke'm Vz'karía'tu.
P. T: P.

Jan Swoboda. vikář, konst. ratla', farář W Křtei, 3 výtisky.
Aksamit Karel, zám. kaplan W Krušowicjcll.
Dik Josef, kaplan W Petrowiejch.
llorčicc Jos. kantl. theol. duchownj Zpráwee W Rosinowě.
ílornof \Vogtéeh, admin. wc Wolešně.
Jermann Jos. kaplan W Rakownjku.
Kaucký Wáclaw, farář ve velkém Augezdě.



Kepler Frant. admin. w Kaunowé.
lioslcr Tomáš, farář wc Zbečnč.
\Iacan Jakub, farář v Slabei.
Michálek Antonjn, vlk. tagem. farář w Mutčgowicjeh.
NedwčdZWáclaw, duchownj zpráwcc w Renčowé.
Pošta Frant. farář w Knéiowsi.

Špalek \Václaw, ataršj zámecký kaplan w Nižboru.
Stadler Jan, farář W Čisté.
W'eingartncr Jos. emerít. vikář, děkan w Košlaneeh.
'Wotčra Josef, farář w Petrowicjch.
Záruba Wáclaw, kaplan W Rakownjku.
Víkariátská kníhowna.

IV RokyCanském Vz'karz'átu.
P. T: P.

Jan Jaeger, vikář, kons. rada a děkan w Radnicjch, 2 wýt.
Alizar Frant. kaplan w Radníqich.
Hoch Augustin, kaplan W lladnicjch.
Jozbora Josef, farář W Stálawě.
Kafka Frant. farář W Cjikowč.
lireisinger Jos. kaplan w Rokycanech.
Lemoch Josef, farář w Mešné.
Liška Tomáš, farář W Prušiné.
Mataušek Frant. keep. w Spálené Poříčí.
Pištúk Frant. děkan w Plzcneí.

Suchý Frant. děkan w Rokycanech.

IV Slánském Vikariátu.
P. T: P.

Jan Bezděka, čestnýr kanownjk, vikář, konat. rada, děkan
w Lídicjch, :: wýtisky.

Březina Josef, farář w llořclici.
Engelthaler Karel, farář w IIostauni.
Foyta Jos, kanownjk, vikar. tagem. a děkaannchlowicjch.
Gaulle Benno, farář wc Swárowě, tagem. \'ikar.
Gundermann Frant. kaplan w IIostauni.
llampcys Frant. kaplan w Mšccí.
llořcgšj Josef, farář w Kwilicjch.



Jlrsik Jan, farář w Miniejch.
Jungmann Jan, ryt. řádu křiž. farnj administ. w Tursku.
Kodym Josef, kaplan w Pcherácli.
Kodydek Augustin, kaplan w Železné
Kosinka Josef, kaplan w Qnilicjch.
Kowáí—jkJosef, koop. na Stochowé.
Kurka Frant. kaplan w Kladně.
Lička Kašpar, farář w Kolči.
Lička Wogtěch, farář w Pehcrách.
llllčan Filip, duchow. zpráwee W Libšiejvll.
Němec Jan, dnchow. zpráWee W Milaekn.
Přibjk Vincenc, děkan na Slnečné,
Rokos Frant. kaplan w Tachlowicjch,
Sigmund Benedikt, děkan W Slaném.
Sluneéko Wáclaw, ryt. křjž. řádu, arcib. not. far. w Aunošti.
Srb Norbert, farář v Nautonicjch, arcib. Notář.
Stelzig Ignác, farář w Tuehoměřicjoh.
Šwestka Frant. farář w Mšeci.
Štětka Fried. farář w Aulnonicjcli.
Žitek \Váelaw, duchow. zpráwoe w Srbeči.

IV Taužetínském Vz'karz'átu.

P. T: P.

Karljk Hugo, prof. cjrk. hist. a cjrk. práwa, w Kanonii Tepl.

ÍVc ÍVoticke'm Vzkarz'u'tu.
P. T: P.

Kristian Friček, vikariát. tagem. far. w Dublowicjeh, admi—
strator vikariátu, 2 wýtisky.

Černý Josef, vikář, konst. rada, děkan W Neweklowč. 1
Čtrnaetý Jan, duehow. Zpráwee w Křečowicjeh.
Dlauhý Frant. farář w Bělici. 1
Hnnuš Frant. exposit W Jesenici.
Hawel Jos. exposita W Čerweném Augezdé.
Hnilička Wogt. farář w Ncchwaliejch.
Jerie Jos. alhninist. we \Vogkowé.
liačcrowský Antonjn, farář w Podčepicjeh.
Kareš Wáclaw, farář w Arnoštowiejch.
Končický Josef, rytjrs. řádu křjí. administ. w Klučenicích.



lírntOChWJ'lc Karel, dnchow. zprziwue w Kameykn.
Lenk Frant. arcib. notář. farář w Maršowicjcli.
Monald Tom. Quan—(IlanFrant. W \Voticjch.
Preisler Fr. koop. na Clilnmé.
Prncluiska Desiderius, fariií' w Prčicjcli.
l'taik Jos. kaplan w Neweklowé.
z Ragersdorfu Jos. Ryt.vik. tagem. areili. not. a dekan w Secllici.
Richter Jos. děkan w Sedlčanech.
Roštlapil Josef, farář we Wo i jeli.
Slulfa Antonjn, farář w .lanowicjcli.
lÍrban Emanuel, kaplan w Sedlci.
lfrlmn Matěg, kaplan w Maršowicjell.
\l'iljmck Fr. kaplan w Netwoí'icjch.
\l'ittzik Tomáš, farář na Chlumé.
\'ikarilitskú biblioteka. Wcsměs422.

II. Litoměřické Biskupsle.

Neydůstogněgšj Pán, Pan Augustin Hille, Biskup.
W'ys. (last. pan \Viiclaw Kara, kapitolnj děkan.
Pan Josef Pfeiffer, vicerektor semináře.
Konsistornj knihowna.

Bohoslowcí w [VŽÉm roce.
Koíátko Wáclaw. \Voliaůka Josef.

IV Injm roce.
Egert František. Bohoslowci Wesměs.

77 Ausřske'm Vikarz'dtu.
1). T: P.

Čermák Filip, duclmwnj zprawce w Mcdonoscch.

ÍV Boleslawskěm Vz'karz'átu.

P. T: P.
()ebuský Filip, farář W Luštěnicjeh.
Černoliaus Fr. kaplan w Rcyšicjch.
I'rm—lnizka Gii'j, farář na Skalště.
Rehak „lan, koop. w Danln'awicjeli.
Winai-ický Karel, farář w Kowani.
Biblioteka vikariatnj.



IV Hirschbergenském V íkaría'lu.
P. T: P.

Čerwcnka Jos. farář w Mšené.
Jindra Joachim, koop. w Mšené.
Pruša Jan, kaplan w Mšené.

IV Launském 7717car1'álu.
P. T: P.

Wiekner Jan. kaplan w Ranné.

TVLibereckém V'ikaria'tu.
I'. T: P.

Ilugcr, farář w Laukowč.
Karásek Karel, farář Wc Swětly.
Náhlnwský Frant. kaplan w českém Dubé.
Solc Jan, kaplan w Laukowě.

TV Lz'boc/aowském Vz'karz'a'tu,
P. T: P.

Wolf Josef, kaplan w Lilmclnmvicjell.
IV Litoměřickčm Víkuriu'lu.

P. T: P
Vincenc Zahradnjk. farář w Křešicjeh.

ÍV lllelnz'ckěm Vz'karía'tu.
P. T: P.

Josef Tcyníl, Vikář, kona. rada, farář w Ncbužcljch.
Antonjn Ilnojck, děkan na Mélnice.

TV Nz'mburském V?karz'a'lu.
P. T: P

Beránek Wáclaw, farář we \Voscnicjch.
Pacnwský Antonjn, farář w Libáni.
Roleyčck Frant. kaplan w Nimhurcc.
Son-gs Frant. kaplan w Rniďalowicjcll.
Stěhule Jos. duclmwnj zpráwce w Laučiné.

IV Seml'lském Vikariáiu.
P. T: P.

Jos. Kramář, Vikář konat. rada, far. wc \Vysokélu.
Knuble Josef, kaplan w Laukawě.
Kawaljr Wáclaw, kaplan we Wysokém.
Nosek Jan, farář w Semilech.



Nosek Jan, kaplan w Držkowě.
Šaul-ek Joachim, farář W Držkowč.
Wraína Karel, farář w Jabloní.

IV Turnowskěm Vikarz'a'lu.
P. T: P.

Rnrianck Josef, duchmvnj zpráwce \v Gabloní.
Čermak Jun, koop. w Turnowč.
Marek Antonjn, theol. Dokt. kand. děkan w Libuni.
Šímnnck Damian, kaplan w Bausowé.
\Vernniič Jan, kaplan w Libuni.
Wetešnjk Frant. farář w Markwaticjch.

IV ŽateCkém Víkarz'átw
Jettlnar Bernard, doktor a professor w Žatčí.

\Vesměa 46.

III. Kru'lo- Hradecké Bískupstwj.

Neydůstogněgšj Pán, pan Karel Hanl, Biskup,c. k.
Gub. rada.

P. T: P.
Josef Miiller , kapitolnj děkan, konat. praeses.
Pruský Vincenc, kanmmjk, konst. rada.
Pelikán Frant. kona. rada, tageman & notář.
Konsístornj knílmwna.
Ilawcl Josef, Spiritual w Scmimiří.
Slairck Jan, doktor, prof. morálky, exam. synod,
Stránský Antonjn, prof. pastor. ped. a katecllct.
Trnka Jan, kněz ejrkewnj.

Poslauchač ibohoslowj w IVtém roce.
Djtč Karel. Peelniček František.
Hrdina Josef. Schmid Jan.

IVII/zém roce.
lllawatý Jan. Mcisinger Karel.
Lanšmann Jan. \Votraubek Josef.
Mecrgans Josef.



IV Bydžowském Vikariátu.
P. T: P.

Aloys Wclich, vikář, kona. rada, dělšaanhlnmci.
Foll“ Jan, farnj adm. We Wiipnč.
Šafránek Jos. kaplan W Nowém Bydžově.
Tomek Wáclaw, kaplan w Žiželicjch.
'Walubcrský Frant. kaplan w Chlumci.

TV Chrasteckém Vz'karz'dlu.
P. T: P.

František Kral, vikář a děkan we \Veywanowě.
Moric Frant. farář w Kostelci.
Munzar Jos. čestný kanownjk, vikar. tagem. děkan w Chrasti.

TVChrudjmském Víkarz'átu.
P. T : P.

Josef Ziegler, dokt. vikář a. děkan W Clu—udjmi.
Dewotý Josef, čestný kanowmouiř, děkafar;wMikulowiejcli.

TV Gz'čjnském Vikarz'átu.
P. T: P.

Josef Stránský, Tikař, kons. rada, děkan we Weliši.
Auer Filip, duchow. zpráwce w Auslaufu.
Bičiště Antonjn, kaplan we \l'cliši,
llrdina Jan, farář w Radjmi.
Kuhn Jan, katecheta lll. wz. školy W Gičjně.
Makeš Jan, farář w Železnici.
Míiller Jan, kaplan we \Veliši.
Reit Jan, kaplan w Kopidlně.
blama Frant. kaplan we Wostrnžaneell.
Školnjk Frant. kaplan w Kopidlnč.
Suchy Frant. kaplan W Giůjné.
\Vacek Fr. c.k. dwor.kapl. \'ik. tag. bisk. notář, dčk.w Kopidlně.
Wanék Frant. koop. we Wrseci.

IV Jaromerském Víkaríu'tu.
P. T: P.

Fíiltncr Frant. koop. wc Wšeatarcch.
Grulich \Vúclaw, ředitel a kat. hlaw.školyw Krúlowé Dwoře,
Pelikan Ignac, kaplan w Jaroměři.
Pelikan Wáclaw, kaplan w Jarmila-i.



TV Kutnohorskěm V ikarúz'tu.
P. T: P.

umuzomký Wáclaw, kaplan w Zbialawě.
Cibulka Jon. kaplan w Kutné Hoře.
Ki—ikawaJan, Dkt. lilmm. a lmhoslowj, kaplan w Kutné Hoh-.
liauu Jos. bísk. notář a farář na Kanku.
Nclmwický \Vaiclaw, mčšlan & faln'íkant w Kutné Hoře.
vaaík Wáclaw, kaplan w Čcrwcných Janowicjch.

ÍV Lípnícke'm Ífz'karídtu.
P. T: P.

Neubauer Immccnr, kaplan W Humpolci.
\'ikariiítskú knihowna.

IV Ndchodsícém Vikarz'dtu.
P. T : P.

Funk Mílmláč, kaplan w Náchodě.
llromaclka Frant. kaplan W Baušímě.
anIij N. Josef, duchownj Zpráwcc W Studnici.
Samolml Josef, far. admin. w Chwalkowicjch.
Žočck Wiljm, farář w Machowě.

", Nekořském Í/z7carl'dfua
P. T: P.

Černý Frant. duchoan npráwcc w Jawornici.
(Žilinský Josef, kaplan w chořl.

ÍV Německobrodském Vikarz'a'tu.
P. T: P.

Jílek Jan, kaplan w Kruzburku.

ÍV Pardubickém Vz'karz'a'lm
P. T: P.

Míillcr Josef, kaplan Wc \Vosicjch.

IV .Petrowíckčm lrz'karl'a'tu.
1). T: Po

Arnold Jan, farář w Milctjnč.
Čctný Jan, duchoan ZpríÍch w ()hodowicjcln
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Kašpar Matěg, kaplan w Hořicjch.
Vikariátnjknihoan

„, Poděbradskěm Víkaría'fu.
P. T: P.

Walenta Jan, kaplan w Poděbradech.
Vikariátnj knih owna.

ÍV Poíz'čskěm V íkarz'a'tu.
P. T : P.

Chalaupka Josef, kaplan W Poličce.
Hradecký Karel, vikar. tagem. far. w Sebranicjch.
Křjí Matěg, duchow. Zpráwce W Telecjm.
Kiinzel Jan, farář w německé Béle.
Lemoch Antonin, farář w Krásné.
Patočka Karel, kaplan W Poličce.
Sarfenberger Karel, duchownj Zpráwcc w Kurowě,

IV Ríchnowslcém Vikarídtu.
Vikariátnj knihovna.

IV Sautickěm Vikariátu.
P. T: P.

Ignac Sckaušek, Opat a Prelaít w Želiwě.
Želivské knihowna.

IV Skuteckěm V?karidtu.
P. T: P.

\Vilímek Frant. ňuchow. zpráwce w Licibořícjch.
Vikariaitnj knihovna.

IV Trutnowske'm Vikariátu.
P. T: P.

Petera Frant. farář W Mirošowč.

IV Třebechowíckém Vz'karía'tu.
P. T: P.

Bachmann Aloys, vik. tagem. farář w Přepichách.
.l-lawclka Jan, kaplan w Dobrušce.
Raych Jan, kaplan w Nowém Městě.



Tomek Jan, farář w Nowěm Hrádku.
Wlk Karel, duehownj zpráwce We Woll.

IVe ÍVrchlabském Víkariátu.
P. T: P.

Bien Leopold, farář w Gílemnici.
Čížek Frant. kaplan w Branné.
Janata Ladislaw, kněz cjrk. W Gilemnici.
Řepka Jan, děkan W Mříčně.
chda Erant. farář w Kalná.
Wrána Karel, farář a bisk. notář W Jablonci.
Wyskočíl Jos. kapl. w Gilemnici.

IV ÍVysoko'- Meytskěm Vikaridtu.
P. T: P.

Heyl Jan, kníhař w Litomyšli.
Nowak Wáclaw, kooyerator w Mladočowč.
Richter Frant. kaplan w Litomyšli.
Tuma lgnae, duchownj Zpráwce w Kniřowé.
Vikariutnj knihOWna.

IV Žlebskěm Vikariátu.

Vikariútnká kníhmvna.
Wcsmě's 99.

I V. Buděgowickě Biskupstwj .

Neydůstogněgšj Pán, pan Arnold Růžička, Biskup.
P. T: P.

Gllgj Fílck, kapit. děkan, kons. rada, bis. notář, Gym. dir.
Wáclaw 7. Angelis, kanownjk,kons. rada. bisk. notář.
Konsistornj kníhowna.

Biskupský Seminář.
P. T: P.

liíirner Jan, dokt. prof. bibl. stud. Rektor Semináře.
Dawidok Emanuel, lloktr. prof. dogmatiky.



Mokrey \Vogtěch, dokt. prof. c_írk.prawa a historie.
Sclliinbeck Michael, dktr. prof. pastoraílky.

Z Studium bohoslowj absolwowa'm',
Bezpaleo Jan. Leopold lgnac.
Egner Antonjn. Řeč-ich" Alnys.
Kwéton František. Zátka Josef.

Posluchači bohoslowj w IVtém roce.

Čerwenka Jan. Kypta Antonjn.
Farííř František. Ma'rjk Tomáš,
Figar Antonjn. Šawel Jan.
Jechl František. Tesař Matčg.
Krbeček Antonjn,

Posluchači bohoslowj w IIItjm roce,

Kapic Jakub. Síel Antonjn.
Kregčj Antonjn. Stčcll Martin.
Leitel Antonjn. Swěclmta Mattauš.
Mike Josef. Wogík Mattauš.
Noska Frant. Zatka Martin.

Posluchači bohoslowi w IIÍzém roce.
Schneider Gabriel. WackaířJosef.
Tomášek Wáclaw.

Posluchači bohoslowj m Inim rom.
Koláček Tomáš, Frant. liamarýt.

Duchowenstwo w městě Buďégowz'cích.
P. T: P.

Cham Wogtěch, kaplan při biskupském kostele.
Mai-jk Jan, kněz ejrkean.
Šneidcr Šimon, kaplan Pří biskupském kostele,

IV Bach)/fiskáln Víkarz'u'tu.
P. T: P.

Felix František, kaplan w Bechyni.
Fridrich Walcnljn, knéž řadu sw. Fr. w Bechyni.
Sedláček Jak. kap. w liernurdicjcln.



TV Benešowském V'z'karz'dtu.
P. T: P.

Mikuška Kašpar, duchownj zpraíwcc W Bcacnicí.

TV Blatnenském Víkaría'm.
P. T: P.

Banka Frant. kap. w Rožmitále.
Dusík Jan, vikar. tagem. far. w K\vašňowiqích.
Jan Matěg', řehole sw. Aug-ust. konp. w Lnaiřjch.
Klaučck Martin, kaplan w Kadnwě.
Křiwanck Jan, koop. w Blatné.

TVCheynowske'm Vz'kariátu.
P. T: P.

Langweil Jan, kap. w Křcči.
Wogta František, kaplan w Cllcynowé.

IV Dešinskěm V íkarz'a'tu.
P. T: P.

Braun, knčhkupcc \v Klatowcch, pro tři ncgmcnnwaué.
Krall Wawřincc, kapl. w Laučjmě.

IV Domažlickém Víkariátu.
P. T: P.

Faster Jakub, kaplan w Domažlivjch.
llntlnncr Gimli-ich, kaplan w Klenčí.
Sládeček Wáclaw, kaplan W nowó Kdyni.

TVGínďřícho —řIradeckěm Vikaria'tu.
P. T: P.

\Vogtčch Julm, Probošt, arcikněz, vikář, kons. rada.
Nomičck Jan, kaplan w Kumžaku.
Pachta Barlolmnčg, kaplan w Štrmilmvč.
Llrích Wáclaw, ducImW.Zpríich W Hostcršlagu.

TV Gístebníckém V 17carz'átu.
P. T: P.

Hašek Omlí—cg,kaplan w Malé Chýšcc.
Kokos Josef, kaplan w \Valšícjch.



IV Hlubockém Ifr'kariálu.
P. T: I'.

Matčg Drechsler, vikář, kona. rada, far. w Hosij
llwořák Antonjn, farář na B_ilóllnrce.
llajek Josef, vikar. tagem. farář W Rudoll'ntatu.
Kaskaba Wáclaw, duchownj zpráwee w Dobré \Vodě.
Peyša Norbert, kaplan W Dulmóm.
l'ůšl Matěg, kaplan W Parkan—ci.
Schuster Jan, cxpusit w Nakří.

IV Horaidbwíckém Víkarz'a'tu.
P. T: P.

Mareš Jakub, kaplan We \Velkém Boru.
Selnnidíngcr Jos. cjrk. kněz W Strakunícjch.
Sláma Frant. farář w Cllrasticjeh.

IV Kamenickém Víkaria'tu.
P. T: P.

Brunner Augustin, kaplan w Řečici Kardašcwé.

IV líaplíckém Víkaríálu.
P. T: P.

Šeller Thaddiáš, kaplan W Kaplici.
Špaček Jan, víkar. tagem. farář w Černicí.

IV Krumlowském Víkaríálu.
P. T: P.

Gregora Aloys, kaplan w Krumlově.
Klenz Jan. kaplan w Krumlowě.
Matěgowský Antonjn, farář W Kremši.
Šindelář Frant. farář w Berlawč.

W"Lukaweckěm Vikarz'átu.
P. T: P.

Augustin Tiebl, vikář, kone. rada, děkan w Breškowiejeh.
Němeček Kašpar, farář W Chudeníejch.
Princl Wáclaw, kooperator w Merkljně.

TV Zlíirowz'ckém Víkaríu' !u.
P. T: P.

Chumann Wáclaw, kaplan w Miroticjeh.
Pixa Jan, kaplan “" Cernjsku.
Rosipal Jos. zámecký kaplan na Worljku.



IV Nepomuckém Vz'karr'áíu.
P. T: P.

Josef Zeman, vikář, kone. rada, děkan w Nepomuce.
'\lařik Jan, kaplan wc \Vrčemi.
Thmns Michael, kaplan we \Vrčenč.

IV Nowohradském Vikarz'a'fu.
P. T: P.

Wáclaw Blažek, vikář, tagcmnjk, farář w Kameném Augezulf
Krntoelnvjle Jan, vikar. tagem. farář w Kamennóm Kostelci.
Trumpf František, kaplan w Šweinici.

IV Pacowskčm Vikarz'átu.
Vikariátnj knihmvna.

IV Pelhřjmowskěm Vz'karía'fu.
P. T: P

František Machek, vikář, kone. rada, děkan.
Fahnrich Jan, far. admin. W Nowčm Ryclnnnwč.
[(íirner Josef, kaplan w Nowé Cerekwí.
Streklin \Váelaw, farář w Rincrci.
Wernhardt Josef, děkan w Čerwcné Řečici.

IV Pjseckém Vikarz'a'tu.
P. T: P.

:“atčg Tockstcin, vikář, farář w Ginjně.
Milý Karel, kaplan w Pjsku.
Daneš Frant. kap. w Ginjně.
Kalijčck Jan, kaplan W Sedlici.
Marhan Wáclaw, kaplan w Stecknč.

IV Prachah'ckém Vikaríalu.
P. T: P.

Ašwic Emanuel, farář w Wlaehobřezjeh.
.lakš \Vogtéch, kaplan W Prachatic-jeli.
Rosswald Tomáš, kaplan u sw. Mářj.
Vikariátnj knihowna.

TV Soběslawském Vz'lrarz'dtu.
P. T: P.

František l-Ianslowský, vikář, kone. rada, far. w Bušilcci.
Hazuka Wáclaw, kaplan v Snbčslawi.



Moráwck Daniel, děkan w Tcyně nad \Vltawau.
Nahlingcr Kašpar, cmorit. vikář, děkan w Soběslawi.
Polak Antonin, (It"-kanwc Vv'oscly.
\Vobiš Josef, vikar. tagem. farář w Hami—jeli.
Vikariátnj knihovna.

IV Sušící-sám Víkarz'a'íu.
P. T: P.

Adam Fialka, vikář, konat. rada, děkan w Sušiojoh.
Čjíck František, kaplan w Bnděticjch.
Kopecký Antonjn, farář w Kolinci.
Low Antonjn, kaplan w Kolinvi.
Pawlowic Wáclaw, koop. w Pctrowicjch.
Trojan František, farář WPctrowirjch.

TV Třeboňském Vz'kariátu.
P. T: P.

Josef Zolcnka, vikář, kons. rada, děkan w Třeboni.
()harwat Matěg, kaplan w Sukdolcch.
Kaupal Antonjn, koop. w Třeboni.
Kubíčka Jan, farář w Placu.

TVTýnhoržowsírěm Vikariu'fu.
P. T: P.

Slaup Jan, kaplan w Stankowě.
IV ÍVodfzansZ—émVíkarz'áfu.

P. T: P.
Brabec Antonjn, kaplan w Skočicjch.
„Hanuš \Viiclaw, děkan wc “odílancch.
Macha Wáclaw, kaplan w Proliwjnd.

IVe IVa/jnském V?karz'dlu.
P. T: P.

Frant. Rathouský, vikář, kone. rada, far. w Čcstícjch.
Holy Jos. děkan wc \Voljné.
Johánek Frant. Vik. tagem. farář wc Wacowě.
Škopck Jan, kaplan wc Wacowé.

\Vcnmčo 313.
W ČECHÁCH 700.



©3©JBÉAWI£LQ

I. Olomrmckě Arcibiskupstwi.

Geha knjžecj Milost, neydůstognřgšj Arcibiskup,
Pán, pan Ferdinand Maria Chotek, hraběz Chot
kowa & \Vognjna, wéwoda, hrabě králowské
české kaple w Praze, a t. d., tři wýtisky.

77 Olomaucz'.
P. T: P. a p'.

Josef Bechyně, swob. Pán z Lažan, domícclár.
Frant. Bcniš, čestný lmnownjk , arcíb. mda, konat. pí-jscdjcj.
(iii'j Kíillnor, nrcib. rada, konat. přjsecl. adm. školnstikaitu.
Engelb. Richter, Dkt. vjrk. hist. prof.konst.radn,cm. rekl. Univ.
Arcibiskupskzi knihownn.
St.-minairskzí knilmwna.
línivcrsílnj knihuwna.
lluinc, posluchač bohoslowj w Injm roce.

IV Boskowském .Dekana'tě.
P. T: P.

Mucha Wawřincc, farář w Zwittawce.
ÍV C/zoh'nském Dekanu'tě.

P. T: P.
'l'alluja Martin, farář w Náměšti.

IV Gewz'cke'mDekana'tě.
P. T: P.

Rozšlapil Antonjn, cxposít w Subcrowé.
IV Holešowském Dekana'lě.

P. T: P.
Hrbáček Martín, Víceděkun & far. w Domažlicích.
Jahn lgnnc, kaplan w Holešowě.
.llcgcr Bernard, farář w Bystřici.
"Juri-cl lnnoccnc, k00p. w Dřewohlisfícjuh.

IV Holomauckém Dekana'tě.
P. T: P

liozsřpul Melichar, farář w Krocnnwč.
17 Hradiš'řském Dekana'tě.

P. T: P.
Josef Fill-st, krng. děkan, konat. mda, far. w Bílowícjch.
Fucznlca Aloys, aluelnownjzpriiwcc w Dórflu.
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IV Kelckém Dekanálě.
P. T: P.

Frant. Kafka, krag. děkan, konst. rada, far. w Kelči.
Fiala Antonjn, kooperátor w Kelči.

IV Kralickém Dekana'lě.
P. T: P.

Střjž Antonjn, kooperátor W Otaslawicjeh.
TV líroměřjžském Dekanáfě.

P. T: P.
Budař Karel, kooperátor w Kromčřjží.
Daubrawa Jan, kooperátor w Kojetině.
Molčjk Jan, kooperátor w Tišnowícjeh.
Picruška Tomáš, kooperátor w Halině.

IV Kygowskčm Dekana'tě.
P. T: P.

Josef Dérjck, krag. děkan, kons. rada, far. w K)"gowě.
Bohatý Sebastian, koop. w It'ýgowě.
Harrer Antonjn, farář W Milonicjeh.

IV Lípnz'ckém .Dekanu'lě.
1'. T: P.

Berg František, kooperátor w Hranici.
IV .Mezeřickém .Dekanálě.

P. T: P.
Borowička František, kooperátor w Hotisku.

TV DÍo/zelnz'ckém Dekana'tě.
P. T: P.

Hannsmann Jan, farář w Busáwě.

IV Napagedlském .Dekana'tč'.
l'. T: 1'.

Halusický Pawel, kooperátor w Zlíně.
]lluštjk František, farář w Pohořeliejch.

IV Nowa —Gz'čjnském Děkanát—5.
1). ,I.: 1).

Orel Jan, farář w Starém Gičjné.
IV Opatowz'ckém Dekanátě.

P. T: P
Jan Tutta, krag. děkan, konat. rada, far. w Opatowíejch.
Drexlcr Peregrinn, koop. w Gewičku.
Feigerlc Josef, farář we Wachtli.
kačer Josef, kooperátor w Opatowiejeh.
Spičák Antonjn, duehownj zpráwce w Dcšjnč.

ÍV Opawském Dekana'tě. (TrOPPnuJ
P. T: P.

Jan Ottcnbcrgcr, kone. rada, arciknčz, kr. děkan v Opawé.
Klose Petr, tit. kona. rada a farář u aw. Ducha w Opawé.



IV Přerowském Dekanátě.
P. T: P.

Nawrzitil František, kaplan w Přerově.
IV Strašnz'ckém Dekanátě.

P. T: P.
Petr Mornwec, kmg. děkan, konat. rada, far. we Weselim.
\Vnnék .lnn, koolrerátor w Znorowě.

IV ?Vz'sowz'ckém Dekana'tě.
P. T: P.

Feigerle Melchior, duchow. zpl'ách “; Jušeně.
Slunečko Blníeg, duclmw. zpráwce w Zelechowíci.

IV ÍVseljnském Dekana'tě.
' P. 'l': P.

Karel thardus, krag. děkan, konat. rada. far. w Wsetjně,
Fridrich Jan, dnchow. zpráwce w Zdechowě.
Kittl-ich Karel, duchownj zpráwce w Howézjlu.
Mucha Alexander, farář W Przné.
Skrobánek Melchior, ndminist. W Hrozenkowě.

IV Zábřeském .Dekana'tě.
P. T: T.

Duda Martin, farář w Dubicku.
IV Zdauneckém Dekandtě.

P. T: P.
Frant. Patkn, krag. děkan, konst. rada, farář w Litenčicjeh.
Borek Basil, duchow. zpráwce w Hošticjch.
Frank Florian, farář w Rntngi.
Peikor ()ndí—eg,farář w Zhornwicjch.
Urlmnický Jun, duchoan zpráwce W Hoštinč.
Wyskočil Man-tin, farář w Zdauneku.

Wesmés 62.

H. Brnenskě Biskupstwj.

Neydůstogněgšj Pán , pan Frantisek Gindl, Biskup,
e. k. dwor. rada.

IV B r n č.
1). T: Po

Hínke Theodor, Provinciál knpucjnů.
Kemmel Frid. řádu Minoritu, prof. dogmatiky. _
Kinnkv Dominik, c. k. Gub. transl. Piarist. řád. gednnt. _Provm.
Richter Benedikt, Dkt. libom. benediktin, Prof. a Senior.
Zdurn Bonaventura, Provincial n far. u Minoritů.
lx'onaistornj knilmwmn.
Biskupaky Seminář.



Učenci w něm, české řcči.
Knilmwna libomudrcu.

IV Brnenském Dekandtě.
P. '1' : ..

Jan llíillcr, krag. děkan, kons. rada, far. w Bistcrci. 1
Eitcllluber Michael, farář \v Morawanecln.
Fričag Tomáš, farář w Obi-ancoh.
Rozumnith Jan, farář w Bosonohách,

ÍV Bystřickém Dekana'tě.
P. T: P.

Frant. Radda, krags. děkan, konst. rada, farář wc Zwolí.
Kopecký Matěg, farář w Rosochávh,
Lawička Matěg, farář w Imrawowě.

IV Garoměřicke'm Dekanu'tě.
P. T: P.

Fr. Koller, krag. děkan, konat. rada, far. w Jaroměřic—jeli.
Bayer Antonjn, koop. W Jal'oměřicjch.
Blatný Jan, farář w Domamíililu.
Gmllíčka Frant. farář w Martinkowě.
Matiášek \Václaw, kaplan w Garoméřicjch.
Prchal Benedikt, farář w Hornjm Augezdé.

IV Gcďownicke'm Dekana'tě.
P. T: P.

Holásek Jos. far. w Blansku. čest. člen přát. kost. lmdb. w Pramr.
Jalm František, duchownj zpráwce w Ochozc.
NOWotný Frant. koop. w Sloupcch.
Střjž Wáclaw, farář W Křtinách.

IV Gewišmc'ickém Dekandtě,
P. T: P.

Leop.\Vodlčka, krag. děkan, knnst. rada, far.wllor.Kunicjch.
Gironč Josef, farář w Béllai-mvivjch.
Křiwánck Frant. farář w llostině.
Stehlik Antonjn, farář w Bliskowírjch.

IV Gjhlawslrěm Dekana'íě..
P. T: P.

Filip, Dvořáček, krag. děkan, kons. rada, a far. w Urbanowě.
"7 Hodonínském Dekana'fě.

P. T: P.
Baar Simon, kapl. \v Howqranech.
llwoí-áčck Jakub, farář W Sardicjch.
Ruprecht Mat. kooperátor w Mutcnici.
Síidck Ignác, farář v Kobiljm.

IV Kaum'CZ-e'm Dekanu'tě.
P. T: P.

Rorowcc Filip, farář w Prawlowě.



TV Klobauckém Dekanáté.
l'. T: P.

i(lctzl Jím, kaplan.
„, DŠIeřínskčm Dakana'fě.

I'. '1' : l.'.

Leopold Taude, krag. děkan, konst. rada, fur. w Mei-imf..
77 Dfezřicke'm .Dekandtě.

P. T: P.
František Heller, krag. děkan, konat. rada, for, wc Mczí—iči.
Brosscr Antonjn, farář W ()browé.

IV Díikulowském Dekana'tě
P. T: P.

Bander, knéhkupec W Nikolsburku, 2 wýt. pro ncgmonownnč.
IV Modřz'ckém Dekana'tě'.

P. T: P.
Viktor Šlossor, Opat řádu Sw._Bcncd. aPrclnt w Raghrnde.
N(HVíikJosef, kooperátor w Slapanici.

TVNáměstském Dekana'tě.
SpolcC-nj dekanzítnj knihownn

IV Nowoměstečském Dekana'íě.
Dckanátnj spolcčnj knihownn.

IV Podiwjnskn'm Dekandtě.
l' 1': P.'

František Binko, krag. děkan, konat. rada, far. w l'odíwjnč.
IV RosíCke'm Dekamítě.

P. T: P.
Karel Bayer, krag. děkan, lmnst. rada, far. w Oslowancch.
Kodytck Josef, kooperátor w ()slownncch.
WořišckMaurus,cmcrit. ben. Pi'cvor.Rcyll. far. w Ostrowačicjch.
Ncgmcnowaný.

IV Slawkowském .Dekana'tě.
P. T: P.

Špaček Bernard, farář w Šcraticjch.
ÍV Teleckém Dekana'iě.

P. T: P.
Jurmvský Frant. duchoan zpríiwce w Palupjné.
Swjtil Fridrich, duchoan zpráwcc w Studené.

TV ÍVančz'ckém .Dekana'fě.
P. T: P.

Jan Eytclhubcr, krag. děk. konat. rada, fan-.w \Vančicjoh.
Chloupek Antoujn, duchow. 'Lpl'íÍch w Dobříllsku.
Procházku Tomáš, lamp. wc \Vamčicjcll.

ÍVe ÍViškowském .Dekunáte.
P. T: P.

lxowář Josef, lamp. w Pustoméři.



IV Želetowském Dekana'tč.
P. T: P.

MurukWaancc, farnj admin. w inlowě.
licknnátuj společná knilwwna.

IV Znoymske'm .Dekandtě.
P. T: P.

Antonjn Woša, Dkt. nrcikn. krng. děk. kona. rud. fur. w Šntowé.
Krntochwil Frant. I'm—.w Brendicjch.
Dckanátnj společná knihmma.

IV Žz'd/ochowském Dekandfř.
Společná. dcknnútnj kníhownn. Wesměs 64,

Na Moran 126.

Cís. král. rnkrms/fé Slezsko.
Dominik Rnulml, farář w Dubfbwci.
Zawnckého lméhkupcctwj 9 wyt. wc Frídeku. Wesměs 3.

'93/ 333151131.:

Neydůst. Pán , pan Michael Korczynski, Biskup
w Přemyslawě.

Neydůst. Pán, pan Frant. Pištek, Biskup w Tarnowě.
Adam hrabě Rošciszcwský w Zurowicách.

Wcsmés 3.

"JV “U3.731 U ? lla

W Košickém Biskupsl'wi.
Neydůstogněgši Pán, pan Emerich Palugyay de

Hadem &Boda Falva, Biskup, kral. rada.
P. T: P.

Angyzl Gií—I,farář w línbznnech.
Kl'ilsznynnský Ondřcar, fur. mlm. w Zubčancch.
Stctz Jan, fur. atlminstr. w Stal-jm.
Szlnvkny Jan, far. w Zdrmvajch.
Szlnvkay (!mlř. far. w Strazkém.

ÍLV[Viflranské diecesi.

Neydůst. Excell. Pán, pan Josef Vurum, Biskup
Nittranský, c. k. A. Milosti skut. tag. rada. 2wýl.

P. T: P.

František Xav. Habcl, Opat, Probošt, Gcn.Vikúř.
Biskupská Kapitola.
Szullyovsky Štěpán, bisk. Notnř & Archiwau'- w Nitře.



'Ilorccký Antonjn, far. w Licllmwi.
Jnníios Jan, farář w Rossínč.
.l'rnowský Jam, kaplan w Koscči.
Juozko Mali-.g, for. & Děkan w Rajeczi.
Koszpcr Omli—cg,])kt. sw_ pisma, fur. \v Tcpliczi.
Ressctkn Michal, kapl. w Dubnicí.

ÍÍ/ Bystřické-m Biskupstwj .

Neydůst. Pán , pan Josef Belánszky, Biskup.
1). T: 1).

Tomáš (J_hcrvcn, biskupský Canonicus u. latcrc.
Valent. Sciclll, kone. tugemnjk & bisk. notář w Bystřicí.
Pnuljnr Giřj, koop. tomtéž. +
Emerich Csctncky, P. Rektor náb. škol, w lřcznobanč.
Dnniss Slép., koop. W Uj-Baínyc.
Fodor M_ichal, čest. kmmW. kons. mda, far. W ])ubowě.
Liu:sz Stép., far. admin. w Szcleczí.
Messzik ()ndř., fur. w Rudqu
Mozor Jos., far. Wc Prcdniné.
Rok Maltég, kooperátor w U'-Banyě.
Ruyss Jan, fur. w Trubjnó.
Skoda Jun, far. w Rmhnni.
tiu—lmJun, Probošt 7, Gruby, kons. rada, far. W ])ettvě.
Vaclainyi Joz. i)!(l. „\'iCCíll'chill. far. Wc Valnszčc.
'l'hom. Varga, fur. w Bcnyussowě.

ÍÍ/ Roscnawském Bislm-pstwj.
P. T: P.

kaprínny Marlin, far. w Horgacsfnlvě.
77 P e 3"ti.

P._„T: P.
I'Iggcnlmrgcr Jos. knělnkupco pro negmen.

„7 Prcš'óurku.
_ P. T: P.
Swniggcr, kněhkupcctwj pro ncgmcn. Wcsměs 3?

We dni.
P. T: P.

lg'nnc Fcigcrlc, dkt. k. dwor. kaplan, direkt. štmlij u S. Align—lin.
Knihownn Gcho ()schcnosti knjžcte Metternicha.
linihowna P. P. Mechitnristů.
huihownn P. P. Rcdcmptoristů.
Knéhknpcctwj Wcmlikt pro negmenowanóluo.
linobloch Anlonjn. ryt. řádu mnlthcs.w Grosslmrrsc.

IV Linci.
Ílnslíngcr knéhkupec pro negmcnownnóho.



ÍV Salcburku.
P. T: w. D. 1). u „.

Josef Čeněk ?. Wagtenberkii, Dkt. libom. Kapitol. Děkan.
Fridrich linjže 'J.Swarccnbcrgu, kanownjk.

IV Z,“a'dr u (lel'ít.)
Ncydustogněgšj Pán, pan Josef Novák, Arcibiskup.

VV Z a'h ř e l) u. (Ai-Tram)
P. T: P.

Moynos Štěpán, Doktor & prof. libomudrctwj.
Po různuw stnrsle ll.

ÍVe ÍVratislawí.
P. T: P.

Ritter Josef, Dkt. kano'wnjk, prof. cjrk. histor.
ÍV Drážďanech.

P. T: P.
Dietrich Frant. kriíl. dwornj kazatel.
l_lruhěta Jan, kr. dwor. kopl. prof. na katol. Gymmm.
Stépťmck Josef, král. dworský kaplan.

IV Londýně.
P. T:P.

Leon. Thun, hrabě z Hohensteínu, pain na Dečině.
W cjzjch zemjch 5.

Saučet wšech odběratelů.

W Cechách . . . . . . . . 700
Na Mornwě . . . . . . . . 126
\V C_isarském Slezku . . . . . . 3
\V st. Rakouském Polsku. . . . . . 3
\V Išlli'jch . . . . . . . . 37
\V (stnrstwj po růzm . ' . . . . 11
\V cjzjch zemjch . . . . . . . 5

Wesměs 885.


